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 مقدمة
 أعتربه الذي لالتصال نظام دون قائمة اإلنساين للمجتمع تقوم وال ،اتصايل كائن قيل كما اإلنسان

 رصده ميكن األقمار بث اىل احلجارة نقش عصور من البشرية وتاريخ ،البشري الكائن بقاء شروط من شرطا البعض
 مع اإلنسان لتفاعل حتمية ضرورة إذن فاالتصال، واجلماعات األفراد بني تربط اليت االتصال وسائل تطور مع متوازيا
 .وسالم وتفاهم سعادة يف ويعيش والبقاء، االستمرار يستطيع حىت حوله من والطبيعة البشر
 احلاجة أصبحت اإلنساين االتصال وسبل وسائل وتطور والتكنولوجي اإلنساين والتقدم التطور موجات ازدياد ومع

 االجتماعية األهداف لتلك تبعا وتطورت املعمورة أرجاء خمتلف يف البشر بين بني االتصال عملية الزدياد ملحة
 األفكار ونقل وتبادل اإلنساين االتصال موجة زيادة وراء من واالقتصادية واحلضارية النفسية والدوافع والثقافية

 .اإلنساين االتصال وعمليات أطر حملتوى وامللم الكامل والفهم والبيانات
 املعلومات واستقبال نقل يف تتمثل ،اجملتمع قطاعات كل متس ديناميكية حياتية عملية االتصال أن كما

 ،املكانو  الزمان حيث من تتغري العملية تلك مكونات وإن أخرى، إىل مجاعة من أو ،خرآ اىل شخص من والفهم
 الختالف تبعا االتصال يف خمتلفة أساليب استخدام بالضرورة تستطيع واليت املختلفة واملواقف اجملاالت يف وتتغري
 .االتصال عملية

 غري عديدة مميزات والعشرين احلادي القرن وبداية العشرين القرن هناية يف االتصال وسائل يف الكبري التطور جلب وقد
 العامل وأصبح واحلواجز، احلدود تضاؤل يف العامل يف واملعرفية االتصالية املواد انسياب سهولة سامهت حيث ،مسبوقة

 صناعات وتأسيس االتصال تقنية اكتساب اىل اجلزائر ومنها النامية الدول وسعت األجزاء مرتابطة صغرية بقرية أشبه
 اإلعالم لوسائل املتواصل والتنوع املطرد النمو أدى كما ،وعامليا حمليا والصناعي الثقايف حضورها لتأكيد اتصالية وطنية

 واجلهد الوقت وإختصار االتصالية الرسائل فعالية من زاد مما أنواعها، بكافة االتصاالت دقة من املزيد اىل اجلديدة
 ما أو خاصة بصفة املنظمات يف واالتصاالت عامة، بصفة االتصاالت مميزات من لالستفادة الفرصة وأتاح واملال
 .املنظمات داخل التنظيمي باالتصال يعرف

 سواء اإلدارية املنظمات يف الوظيفي األداء على الفعال أثرها يف تكمن التنظيمية االتصاالت أمهية إن
 من والغرض املوقف ظروف منها عوامل عدة على يتوقف الرسالة مضمون فهم ألن ،خدماتية أو إنتاجية كانت
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 مراعاة يتطلب مما االتصال ومهارات االتصال، لطريف النفسية واحلالة املنظمات يف السائد الفكري واالجتاه االتصال
  .األداء مستوى رفع يف الفعال االتصال مميزات من لإلستفادة اتصال أي إجراء عند السلوكي املدخل
 أو اإلقتصادية بصيغتها املنظمات به تقوم اليت احليوي للدور نظرا املنظمة يف التنظيمية االتصاالت أمهية وتزداد

 الوظيفي األداء مستوى رفع يتطلب وهذا دوما، واملتزايدة املتطورة اجملتمع حاجيات وتوفري الرفاهية حتقيق يف اخلدماتية
 يف اجليد والتخطيط والدقة السرعة يتطلب والذي اجلديد العصر هذا حتديات كل ملواجهة املنظمات هذه يف للفاعلني

 اإلحاطة عن فضال به، والتحكم املنظمة عمل لتسيري العاملني إىل العليا اإلدارة من والتعليمات األوامر وتفهم نقل
 الفعال التنظيمي اإلتصال يساعد حيث أدائهم، يف العاملني قدرة من حتد اليت واملعوقات وتطوراهتا املشكالت بكل
 زيادة يف ويسهم وعالجها، منها للحد وشكاويهم ومقرتحاهتم العاملني تواجه اليت باملشكالت اإلدارة إحاطة على

 يف للعاملني املعنوية اجلماعة وروح واهلدف املفهوم وحدة جلب يف وكذلك والعاملني اإلدارة بني والتواصل التقارب
 التفاهم سوء من ويقلل اإلدارة مع وكذلك نظرهم وجهات يف التقارب وزيادة بأدائهم تتعلق اليت املشكالت مواجهة

 .الوظيفي األداء على اجيابية بصورة ينعكس مما النظر أوجه يف واالختالفات
 فقد املنظمات يف العالئقية املشكالت وزيادة احلديث، العصر يف التنظيمية أو اإلدارية االتصاالت دور لتعاظم ونظرا
 مميزات من االتصال تقنيات تتيحه ملا تبعا املنظمات يف فعالة تنظيمية التصاالت احلاجة زيادة ذلك على ترتب

 .للعاملني الوظيفي األداء مستوى رفع يف بفعالية تساهم
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 :االشكالية-
 من تنطلق دراستنا فان وعليه العمال؟ لدى الوظيفي واالداء التنظيمي االتصال بين عالقة هناك هل

 :التالية التساؤالت
  البحث؟ مؤسسة يف السائد االتصال نوع هو ما -
 ؟املنفذين للعمال الوظيفي واالداء البحث مؤسسة يف السائد التنظيمي االتصال منط بني عالقة توجد هل -
 يف التنفيذيني العمال لدى الوظيفي األداء على تأثري التعليمي املستوى ،األقدمية، السن : التالية للمتغريات هل -

 املؤسسة ؟
 :الفرضيات-2

 التنفيذيني، العمال نظر وجهة من الوظيفي واألداء التنظيمي اإلتصال بني العالقة اىل هاته دراستنا يف تطرقنا
 الرمسي التنظيمي االتصال منط بني العالقة طبيعة نعرف أن وحاولنا ،التنفيذيني العمال من مكون دراستنا جمتمع فكان

 من التأكد الدراسة هذه خالل من سنحاول كما التنفيذيني، العمال لدى الوظيفي واالداء البحث مبؤسسة املوجود
 ببعض األمر ويتعلق العمال، لدى الوظيفي األداء وهو الدراسة يف التابع املتغري على املتغريات لبعض تأثري وجود مدى

 فرضياتنا كانت وعليه التنظيم، داخل التعليمي واملستوى واالقدمية كالسن البحث عينة ضمتها الدميغرافية املتغريات
 :كالتايل منها التأكد نرغب اليت
 :العامة الفرضية-2-1

 .العمال لدى الوظيفي واألداء التنظيمي االتصال بني عالقة توجد
 :كالتايل وهي اجلزئية الفرضيات من جمموعة العامة الفرضية هذه غطاء حتت وتندرج

 .البحث فئة لدى الوظيفي واألداء النازل االتصال بني قوية ارتباطيه عالقة توجد -
 .البحث فئة لدى الوظيفي األداء و الصاعد االتصال بني قوية ارتباطيه عالقة توجد -
 :الدراسة موضوع إختيار أسباب-3

 للعاملني الوظيفي األداء وبني بينه العالقة إجياد حماولة هو لدراستنا، كموضوع التنظيمي االتصال إختيار إن
 وهناك البشري، موردها أداء خالل من نشاطها وازدهار املنظمات ورقي تطور يف أساسي كعنصر املنظمات داخل
 :يف تكمن الدراسة هذه الختيار األسباب من مجلة
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 .عماهلابأداء  وعالقته مؤسساتنا إحدى يف السائد التنظيمي اإلتصال منط طبيعة توضيح حماولة -
 .بالدراسة تناوله وقلة وجدته املوضوع حداثة -
 .إثراءه حملاولة داخل مؤسساتنا التنظيمي الوسط يف اإلتصاالت إطار يف الدراسات من مبزيد للقيام احلاجة -
 خاصة باإلدارة اإلتصال يف العامل تواجه اليت املعوقات أو املشاكل بعض على الوقوف -

 .العملي الواقع يف اإلنسان به ويشعر حيس وقد كما اجلزائرية، املؤسسات يف املالحظ النقص
 :أهمية الدراسة-4

 الدراسة أمهية تتمثل التسيريي املستوى فعلى تعاجله، الذي املوضوع أمهية من أمهيتها الدراسة هذه وتكتسب
 مل إذا سلبية جوانب من تكتسيه ملا نظرا التنظيميةاالتصاالت  وهي اإلدارية العملية عناصر أهم على الضوء تسليط يف

 ينعكس والذي البشري املورد أداء على الفعال اإلتصال يف توفرها الواجب الشروط فيها تراعى ومل األمهية هلا تعطى
 .للمنظمة العام األداء على
  :التطبيقية األهمية-4-1

 الوطنية، مؤسساتنا إحدى يف الوظيفي األداء يف التنظيمية االتصاالت دور توضيح إىل الدراسة هذه تسعى
 أساسية خدمات من توفره مما باملواطن مباشر اتصال هلا الربيد واملواصالت مؤسسة كون من الدراسة هذه وتنبثق
 ، الصعبة العمل ظروف ظل يف أفضل هو ما تقدمي على احلرص عماهلا من يتطلب وهذا ،بالربيد واملواصالت تتعلق

 صورة بأفضل مهامه تأدية على يساعد أوامر أو قرارات لتنفيذ به اإلدارة اتصال خالل من للمعلومة العامل وامتالك
 هذه تسهم أن املتوقع فمن لذلك، أعماهلا سريورة على احلفاظ يف ويساهم زبائنها ثقة للمؤسسة يضمن جيد وبأداء

 يف به اإلدارة اتصال خالل من املعلومة العامل ميتلك أن وقيمة دور تتناول جديدة دراسات استنباط يف الدراسة
 التعامل حيسن مل إن العامل وحياة صحة هتدد وآالت أجهزة مع التعامل خماطر كل من جيد بالرغم أداء اىل الوصول

 .املناسبة بالطريقة معها
 :العلمية األهمية-4-2
 .مؤسستهم داخل بأدائهم وعالقته التنظيمي اإلتصال حول التنفيذيني العمال رأي على التعرف -
 للعمال الوظيفياألداء  على تأثري (،األقدمية التعليمي املستوى السن،) فرضياتنا ملتغريات هل معرفة كذلك -

 الربيد و املواصالت وحدة غليزان.   مبؤسسة التنفيذيني
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 على بدورها تؤثر واليت الربيد واملواصالت مؤسسة يف االتصاالت عملية منها تعاين اليت القصور أوجه على الوقوف -
 .املؤسسة يف العاملني أداء مستوى رفع يف نتائجها من اإلستفادة ميكن ولذلك العاملني، أداء
 :الدراسة أهداف-5

 :على التعرف اىل الدراسة هذه هتدف
 .الوظيفي واالداء التنظيمي االتصال بني القائمة العالقة معرفة -
 البحث؟ مؤسسة داخل الوظيفي العمال بأداء قوية ارتباطية عالقة النازل الرمسي لالتصال هل معرفة -
 التنفيذيني؟ العمال لدى الوظيفي باألداء ارتباطية عالقة الصاعد الرمسي لالتصال هل معرفة -
 مؤسسة يف التنفيذيني للعمال الوظيفي األداء على تأثري التعليمي،االقدمية املستوى السن، : للمتغريات هل معرفة -

 ؟الربيد واملواصالت
 .املؤسسة يف والتسيري اإلدارة جوانب من مهما جانبا تتناول ميدانية بدراسة اجلامعية املكتبة إثراء -
 .التنفيذيني العمال لدى الوظيفي األداء و التنظيمية االتصاالت جمال يف اإلدارية املعرفة تطوير -
 :للمفاهيم اإلجرائي التعريف-6
 إيصال هبدف وذلك أكثر، أو شخصني بني واألفكار املعاين وإرسال املعلومات تبادل عملية :االتصال-6-1

 وجهة وتوجيهه السلوك هذا تغيري أو مجاعات، أو أفرادا كانوا سواء سلوكهم يف التأثري أو لآلخرين اجلديدة املعلومات
 .إنسانية أو إجتماعية أهداف لتحقيق وتعزيزها األفراد بني واإلنسانية االجتماعية العالقات متاسك أجل من معينة

 اآلراء وحتويل نقل يف تساهم املنظمة، داخل ونفسية واجتماعية إدارية عملية هو :التنظيمي االتصال-6-2
 وحتقيق للمنظمة التنظيمي البناء ومكونات وحدات بني التماسك خلق مستهدفة الرمسية القنوات عرب واألفكار
 .أهدافها

 أو عضليا اجلهد هذا كان سواء الفرد طرف من املبذول اجلهد أو املهارة أو النشاط ذلك هو :الوظيفي األداء-6-3
 األهداف خالله من حيقق وفعالية بكفاءة تغيريا السلوك هذا حيدث حيث له، املوكلة الوظيفة مهام إمتام اجل من فكريا

 .املنظمة قبل من املسطرة
 

 



  ح
 

 المنهج المستخدم:-7

األسئلة اليت طرحت ضمن اإلشكالية سيتم اإلعتماد  واإلجابة عنمن أجل الوصول إىل هدف البحث 
 البحث.جوانب موضوع  ولتدعيم خمتلفعلى املنهج الوصفي التحليلي 

 التصريح بالخطة:

 وفصل تطبيقيوفقا ملتطلبات الدراسة مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول حبيث يوجد فصلني نظريني 
 ، الفصلاالتصالأليات  االتصال،حيث تناولنا فيه ماهية  تصاللالحيث جاء يف الفصل األول بعنوان اإلطار النظري 

أما الفصل التطبيقي تناولنا فيه  تقييم األداء ماهية،الثاين جاء بعنوان اإلطار النظري لألداء الوظيفي حيث تناولنا فيه 
 دراسة.ال" باإلضافة إىل حتليل نتائج واملواصالتالدراسة املنهجية للبحث وتقييم املؤسسة "الربيد 
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 :تمهيد
 وهذا العلمية امليادين مجيع يف وهذا بالدراسة، الباحثني تناوهلا اليت املواضيع من االتصال موضوع يعترب

 تنشأ اليت العالقات عماد فهو االجتماعية النظم أساس يعترب ألنه وذلك املوضوع، هذا يكتسيها اليت لألمهية نظرا
 أي يف أو املصنع أو املدرسة يف أو (األسرة) اجملتمع نواة داخل سواء هدفها أو غرضها كان مهما األفراد بني

 .بينهم اتصال هناك يكون أن فالبد البشر فيه يتواجد مكان
 والتواصل للتعامل اجتماعية ضرورة باعتباره االتصال إىل وملحة ماسة حاجة هناك أصبحت اجملتمعات تطور ومع
 جوهري حضري عنصر االتصال أصبح وهكذا بدونه، وتستمر تتطور أن ميكن ال اليت واجلماعات األفراد بني

 .املختلفة وتنظيماته اجملتمع مؤسسات سائر يف براجمه دخلت
 يعترب فهو خدماتية أو اقتصادية كانت سواء املنظمات أو املؤسسات داخل التنظيمي االتصال هو هنا يهمنا وما
 نشأة على يساعد كما الالزمة، بالكفاءة أعماهلم تأدية من األفراد ميكن انه خالل من جدا وأساسي ضروري أمر

 يعملون الذي حميطهم على التعرف على ويساعدهم سلوكهم على ويؤثر العاملني وحيفز يوجه العمل، يف التعاون
 .فيه

 هذا خارج يدور ما يتحسس الذي والرادار املنظمة، جسم يف النابض احلياة قلب مبثابة يعد التنظيمي فاالتصال
 التنظيم حلياة الالزمة األولية واالستجابة السريع التكيف حتقيق هبدف ومستجدات وقائع من التنظيمي اجلسم
 عامل يف املنظمات وحلياة السوق وحلركة الصناعة لعملية الالزم الوقود متثل أصبحت وأفرادا. فاملعلومة مجاعة

 يف يستثمر أن عليه يفرتض العصر هذا يف واالستمرار املنافسة يود من كل فان احلال وبطبيعة اليوم، املؤسسات
 .االتصاالتو  االتصال عامل

 يتوقف إذ املنظمة أهداف حتقيق حنو األفراد سلوكيات خمتلف توجيه التنظيمي االتصال من العام اهلدف وأكيد
 كل ففي اجلماعي، العمل وحتقيق بينهم القائم التعاون على أيضا وإمنا أفرادها كفاءة على فقط ليس املنظمة جناح

 .واالجتاهات واألفكار املعلومات لنقل مستمرة بصفة االتصال عملية تتم التنظيمية املستويات
 بشيء والوقوف االتصال عناصر أو عملية وإبراز لالتصال العام املفهوم إىل التطرق الفصل هذا خالل من وحناول

 شكليه على فيه نقف والذي هيكله تعريفه، خالل من دراستنا حمور التنظيمي االتصال على والتفصيل الشرح من
 أن األخري يف وحناول املنظمة يف الرمسي االتصال أساليب إىل كذلك ونتطرق ، والالرمسي الرمسي :التنظيم يف

 خصائص بعض إعطاء حناول أن طبعا يفوتنا وال معوقاته وذكر وأهدافه التنظيمي االتصال أمهية على الضوء نسلط
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 من املسطرة األهداف حتقيق يف املنظمة يف التنظيمي االتصال ألمهية نظرا كبري بقدر تساهم اليت الفعال االتصال
 .املنظمة طرف

 .المبحث األول: اإلتصال

 .اإلتصال تعريفالمطلب األول: 
 قدرات واىل التفاعل صفات إىل أساسه يف يدين حتول هو اإلجتماعية احلياة إىل اإلنسانية حتول إن

 حيث للمجتمع، الفقري العمود يعترب فاالتصال احليوانات لسائر بالنسبة اإلنسان هبا يتمتع اليت املتطورة اإلتصال
 سواء اجملتمع بقية يف اإلنسان أخيه عن منعزال اإلنسان يعيش إتصال وبدون املخلوقات، لسائر جوهرية عملية يعد

 يف واملفكرين الباحثني من العديد بإهتمام حضي فقد اإلتصال ألمهية ونظرا .إجتماعي إنعزال أو حضاري إنعزال
 مع يتناسب ما حسب علم كل تناول حيت اإلنثروبولوجيا االجتماع، ملع النفس، كعلم متعددة جماالت

 :مها أساسني وجهني من اإلتصال تعريف وميكن، وحبوثه إهتماماته
 كما .إليه وانتهى بلغه مبعىن بفالن وإتصل ينقطع، ومل -التام مبعىن -الشيء إتصل : اللغوية الناحية من-1

 مبعىن يرد كما وصلة، إرتباط عالقة، على أي به إتصال على كان ويقال، 1علمه مبعىن خبرب به إتصل :يقال
 ". ...مع عالقة على يكون أن "مبعىنالصغير  روبار قاموس يعرفه كما واشرتاك تقارب التصاق،

 ".إرتباط عالقة، إقامة ،تقاسم وإعطائه املعارف ثقل هو اإلتصال: " فيقولالصغير  الرووس قاموس وحسب 
 واألفكار واملعاين املعلومات نقل "مبعىن ".وصال بالشيء الشيء وصل "بأهنا القاموس مختار عرفها حني يف

 ".معني غرض أو هدف لتحقيق أشخاص جمموعة وبني وآخر شخص بني واملشاعر
       االجنليزية اللغة ويف commonالكلمة  من االتصال مصطلح اشتق فقد واالجنليزية الفرنسية اللغة يف أما_ 

commun على الناس تساعد عملية فاإلتصال "الشيء يف إشرتاك أو مشرتك" الفرنسية اللغة يف تعين اليت 
 لفظ أن لنا توضح التعاريف هذه من أي أن إىل نصل وبالتايل.  2متكاملة وحدة يف البعض بعضهم مع التماسك
 .ما هدف حتقيق بغية معينة فكرة أو موضوع حول والتفاهم املشاركة يتضمن اإلتصال

 دراسته على القائمني إجتاهات بإختالف معانيه إختلفت اإلتصال لفظ أن جند : اإلصطالحية الناحية من-2
 .اللفظ هذا يتناول من كل ميدان طبيعة إىل اإلختالف ذلك ويرجع املصطلح، هلذا ومفهومه نظرته ولكل

                                                           
 .5،01ص  5،،1،0معجم: جماين للطالب، دار اجملاين، بريوت، ط -1

 .335، ص 5811السعودية، جريي جراي: االشراف ترمجة وليد عبد اللطيف هوانة، مركز البحوث  - 2
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  .ألخر طرف من املعلومات نقل عملية : أنه على تناوله من فهناك -
 بني التفاهم خلق طريق عن وذلك، أكثر أو شخص من املعلومات تبادل" : بأنهالعديلي  محمد ناصر يعرفه -

 ."إليه واملرسل املرسل
 ." املعلومات وتبادل نقل مبوجبها يتم اليت العملية" : بأنه واالس جي مارك سيزالقي، أندروييعرفه  -
   ".باإلشارة أو بالكتابة أو بالكالم تبادهلا أو توصيلها أو األفكار نقل ": بأنهإكسفورد  قاموسعرفه  كما -
 ".األفراد بني ونشرها ونقلها األفكار تبادل وإشاعته،أي التفاهم خلق عملية" بأنه األمريكية اإلدارة مجعية عرفته -
 مفهومة رموز جمموعة أو رمز بإستخدام أكثر أو فردين بني الرسالة نقل": أنه على الغفار عبد يعرفه كما - 

  ".والتأثري التفاعل يضمن وبشكل متعددة أهداف لتحقيق إتصالية قنوات باستخدام للمجموعة
 يذكر الصدد هذا ويف، معني نسق داخل األشخاص مابني واملعلومات لألفكار وإنتقال تبادل إىل يشري فاالتصال

 ".معينة إجتماعية سياقات يف للرسائل املرسلون يتفاعل هبا اليت العملية: "اإلتصال أن اهلل عبد محمد مجدي

 Communication الالتينية الكلمة من مشتق لفظ أنه على اإلتصال عرفوا قد اإلتصال علماء جند كما
  ".مجاعات أو جمموعة أو شخصني بني عاما وجعله املعىن مقامسة "به ويقصد

: بأنه يعرف نظرهم وجهة من اإلتصال فان لذلك للتأثري، وسيلة هو اإلتصال أن على النفس علماء ركز وقد
 ."األخر الطرف على للتأثري األطراف أحد يستخدمه الذي املكتوب أو اللفظي السلوك"

 اإلتصال حمل فالشيء واهلندسية واإلحصائية الرياضية النظر وجهة من اإلتصاالت إىل املعلومات نظم علماء وينظر
 وعرض واسرتجاع وحتليل وختزين وترميز إستقبال :"هياالتصاالت  فان املعلومات لنظم ووفقا املعلومات، هو

 وإحدى بوضوح، دائما اليعرف اإلتصال بكلمة املغطى احلقل فان والتنظيم العمل إطار ويف ".املعلومات وإرسال
 أما.االتصال اإلعالم، التفاعل، ميز والذي ،5893 سنة كرانش فان حماولة هي لتحديده أمهية األكثر احملاوالت

 هذه وتلقي أخرى آلة أو اآلخر العامل مالحظة من يستنتج الذي أواآللة بالعامل متعلقة وحدة فهو "اإلعالم"
 مهما آخر على أوآلة عامل معني عامل تأثري يعين والتفاعل اآلالت أو العمال سلوك بتعديل تفسر قد املعلومة
 بإستعمال يعرف الذي للتفاعل خاصة حالة هو اإلتصال بينما التأثري هذا إلحداث املستخدمة الوسائل كانت
 .املنظمة لدى مسبقا املمثلة الرموز
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 بني واألفكار للمعاين وإرسال للمعلومات تبادل عملية اإلتصال أن يتضح التعريفات هذه كل خالل من
 أو أفراد كانوا سواء سلوكهم يف التأثري أو لآلخرين، اجلديدة املعلومات إيصال هبدف وذلك أكثر، أو شخصني
 األفراد بني واإلنسانية اإلجتماعية العالقات متاسك أجل من معينة وجهة وتوجيهه السلوك هذا تغيري أو مجاعات،
 .إنسانية أو إجتماعية أهداف لتحقيق وتعزيزها

 1االتصال عملية عناصرالمطلب الثاني: 
 وزيادة فهمها ميكن حىت األساسية عناصره أو ملكوناته التعرض دون اإلتصال عن احلديث ميكن ال

 ومستقبل الرسالة، ،(املرسل)املصدر وهي أدىن كحد عناصرأساسية ثالث من اإلتصال عملية وتتألف فعاليتها،
 عملية يوضح والشكل .تعقيدا أكثر اإلتصال عملية تعترب العملية احلياة يف أنه إال بسيط، بشكل هذا.الرسالة

 :املتنوعة بعناصرها اإلتصال
 

 
 
 
 

              
 

 .اإلتصال عمليةيوضح  (:10رقم ) الشكل
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 331، ص 5811 ، مرجع سابقجريي جراي - 

 ترميز رسالة قناة مرسل

فك    مستقبل

 الرموز

تغذية 

 راجعة
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 :Source(المرسلالمصدر)-1
 معني بشكل اآلخرين يف يؤثر أن يود الذي اجلهاز أو اهليئة أو األشخاص جمموعة أو الشخص وهو

 املختلفة، مبحتوياهتا اإلتصالية الرسالة عنه تصدر الذي وهو، معينة خربات أو واجتاهات أفكار يف يشاركوه
 إىل بدقة ونقلها املقصودة الرسالة لتحويل طريقة إجياد من للمصدر البد منها املستهدفة للجهة الرسالة وإليصال
 أو الوجه تعابري أو صور كلمات أو لغوية، مفردات أو إشارات إستخدام للمرسل ميكن هنا .املستهدف اجلمهور

 املصدر على جيب كما .الرسالة من املطلوب املعىن أو اهلدف فهم من املقصود املستقبل لتمكني أخرى أمور أية
 ودومنا إيصاهلا وراء من اهلدف حيقق بشكل-اإلتصال موضوع-الرسالة لنقل املناسبة الوسيلة يستخدم أن املرسل

  .املستهدف للمستقبل وصوهلا تعرقل عراقيل أية

 وغريها، واجملالت الصحف ،الراديو التلفزيون، مثل أخر مصدر أي أو مجاعة، أو شخصا املصدر يكون قد
 :مها بوظيفتني يقوم فاملرسل

 املعلومات ومجع الفكرة هذه دراسة مث معهم، يتعامل ملن توجيهه يف يرغب مما غريها أو املهارة أو الفكرة حتديد- أ
 .املناسبة الوسيلة أو األسلوب وإختيار وحتديد وتبويبها وتنظيمها عنها املناسبة

 إختارها اليت الوسيلة أو اللغة طريق عن إليها حاجة يف هم ملن املهارة أو الفكرة هذه وتوضيح بالشرح القيام-ب
 .معني وقت يف
 Encoding : الترميز-2

 عليها اإلتفاق يتم تعابري وأية والرموز اللغة كاستعمال املستلم يفهمه بشكل الرسالة حمتويات وضع
 .اإلتصال عملية مضمون وفهم تسهيل على تساعد

  Message :الرسالة-3
 هناك يكون ال مكتوبة غري أو مكتوبة كانت سواءا رسالة بدون أي اإلتصال، عملية جوهر وهي

 ال حىت واملصطلحات الرموز إستخدام حيت ومن اهلدف، حيت من واضحة الرسالة تكون أن وجيب، إتصال
 .اللغوية املستلم مقدرة مع وتتناسب سليمة الرسالة لغة تكون وأن خمتلفة، تفسريات حتتمل
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 :Medium الوسيلة أو القناة-4
 من للقنوات أنواعالرسالة، وتوجد  تشكل اليت املعاين حاملة الرموز لتوصيل املادية أوالواسطة الوسيلة هي

 :بينها
   .مباشرة لوجه، أو وجها صوتية رموز يف املعاين نقل يتم :اللفظية القناة-أ

  .كتابة املعلومات نقل فيها يتم :الكتابية القناة-ب

 .اخل...الراديو التلفزيون، والنقال، الثابت بنوعيه اهلاتف :التقنية القناة-ج

  .اإلعالنات لوحة امللصقات، مثل :التصويرية القناة-د

 لكل املطلوبة اإلتصال وسائل إن القول وميكن.الشخصية وغري منها الشخصية املتاحة الوسائل بكافة وترتبط
 واجتاهها االتصالية العملية موضوع واختالف االتصال بيئة الختالف وذلك األخرى عن ختتلف إتصال عملية

 1.واملستقبل املصدر من كل قبل من املرغوبة الوسيلة وعادات املرسل أهداف إىل وخصائصها، باإلضافة
 :Receiver المستقبل-5

 يتم وحىت .املرسل قبل من استهدافه مت الذي بالشكل املرسل من املرسلة الرسالة يستقبل الذي وهو
 .السابقة خرباته وحسب املناسب التفسري وتفسريها الرسالة لقبول تام إستعداد على املستقبل يكون أن البد ذلك

 الواردة العكسية التغذية خالل من يكون ما فغالبا (سلبيا أو إجيابيا)الرسالة  استقبل قد املستقبل أن من التأكد أما
 طرق بعدة عنه التعبري فيمكن شخصني بني الرسالة باستالم اإلشعار أما، أخرى إتصالية وسائل وبأية للمرسل منه
 نقد أو جارح كالم توجيه خالل من أو غضب أو عريضة، ابتسامة بالقبول، إشعار اجلسم، حركات مثل

 ...  اخل شخصي
 :Decoding الرموز فك-6 

 املستقبل، منظور من رموزها فك أو ترمجتها جيب الرسالة فإن اإلتصال، عملية إستكمال أجل من
 من املتوقعة ومنفعته السابقة خرباته على بدوره يتوقف والذي الفهم، حماولة أو التفسري على ذلك وينطوي

 .املرسل حنو وإدراكاته اإلتصال،
 

                                                           
 .012، ص 4،،0، 4حممد إبراهيم عبيدات، مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر، عمان، األردن ط- 1
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 :Feed Back الرجعية التغذية-7
 املستهدفة الرسالة بني املطابقة عدم أو التحريف إحتماالت إىل واحد جانب من اإلتصال يؤدي قد

 التأكد املرسل على يتعني بل املستقبل قبل من الرسالة بإستالم التنتهي اإلتصال عملية وبالتايل املتلقاة، والرسالة
 قبل من الرسالة مضمون على املوافقة عدم أو املوافقة ومالحظة، الصحيح بالشكل فهمها مت قد الرسالة أن من

  :كمايلي متسلسلة تكون أن اإلتصال لعناصر ميكن اإلدارة جمال ويف .املستقبل
 .اإلتصال عملية من إليها الوصول املراد الغاية وهي : الهدف -
 مضمون نقل على وقدرته كفاءته على اإلتصال عملية فعالية مجاعة،وتتوقف أو فردا، يكون قد : المرسل -

 .الرسالة
 .الرسالة مضمون يتلقى الذي وهو مجاعة، أو فردا : المستقبل -
 على إختيارها ويتوقف مرئية مسعية كتابية، شفهية، تكون وقد الرسالة، لنقل املستعملة األداة : االتصال وسيلة -

 .الرسالة مضمون
 .الرسالة تلقي بعد املستقبل عند احلادث التغري : االتصال نتيجة -
 الفعل ردة أحدتث وأهنا إستيعاهبا ومت وصلت قد الرسالة أن املرسل تأكيد يف ويتمثل : العكسية التغذية -

 .املطلوبة
 أو املستقبل أو املرسل يف سواء للهدف وحتقيقه وجناحه اإلتصال فعالية يف املؤثرة العوامل وهي : المعوقات -

 .اإلدارة أو الرسالة
 التنظيمي اإلتصال :المطلب الثالث

 كافة أن إذ أهدافها حتقيق يف املنظمة تستخدمها اليت الرئيسية الوسائل من هادفة وسيلة اإلتصال يعد
 األنشطة كافة تسيري أجل من املختلفة اإلتصال وسائل خالل من بعضهم مع يتعاملون املنظمة يف العاملني األفراد
 البناء والتفاعل التفاهم سبل األفراد خالهلا من حيقق اليت اإلجتماعية الوسيلة مبثابة اإلتصال أن إذ حتقيقها، املراد

 .إجنازها املبتغى األهداف حتقيق إطار يف
 األفراد، تسيري يف ويشارك السلطات من وينحدر املؤسسة، يف املتواجد اإلتصال ذلك هو التنظيمي واإلتصال

 من العديد اإلتصاالت هذه يف وتستعمل للمؤسسة، االجتماعي والتماسك األفراد دافعية يف التأثري على مبعىن
 .اإلعالنات ولوائح الداخلية كالسجالت الوسائل
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 تنقل خالله فمن .إدارة أو تنظيم لكل العصيب اجلهاز يشكل ألنه اهلامة التوجيهية العوامل من يعترب فاإلتصال
 مجيع تنقل أيضا وبواسطته القرار إختاذ مركز إىل اإلدارة أو التنظيم جهاز نقاط خمتلف من املعلومات مجيع

  .التنفيذ مراكز إىل املعلومات
 وتباينت إختلفت ولقد .هبا املوجودة االتصاالت نظام سالمة على كبرية بدرجة تتوقف واإلدارة التنظيم ففعالية
 واملفكرين، الباحثني خمتلف بني التنظيمي لإلتصال وشامل واضح دقيق، مفهوم إىل الوصول بشأن واملفاهيم اآلراء

 يف أخر إىل شخص من رسالة نقل بأنه التنظيمي اإلتصال ملفهوم الضمين اإلطار حول شامل إمجاع هناك أن إال
 1.السلوك على التأثري بغية املعاين أو اإلشارات أو اللغة إستخدام خالل من ذلك يتم سواء املنظمة
 أن إذ األمهية، من عالية درجة على املنظمات داخل واجلماعات األفراد بني اإلتصال أن إىل هنا اإلشارة وجتدر

 فهي املنظمات، أنشطة من % 75 من أكثر يشكل االتصاالت نشاط أن إىل تشري العلمية واألحباث الدراسات
 .املؤسسات عامل ضمن والبقاء اإلستمرار سبل هلا يضمن وهاما املنظمة شرايني يف باحلياة الدافق الدم مبثابة

 فالتفاعل .اإلتصاالت هو املدير عمل أن (1982)وباس كالوسو (1977)كانت دراسات أكدت ولقد "
 املخصصة الوقت نسبة من % 80 متثل واملختلفة املتعددة واالجتماعات واملديرين والزمالء العاملني مع املباشر
 " .التنظيم يف املدير لنشاط

 الرمسي اإلطار بني التنسيق يتطلب والذي منشاة ألي اهلامة الوظائف من التنظيمي اإلتصال"أن بارناد يشري كما
  ".األشخاص إختيار مع رمسي الغري اجلانب وتقبل

 :كعملية التنظيمي اإلتصال عن نقول أن ميكن هذا كل خالل من
 هلدف الرمسية القنوات عرب األفكار وحتويل نقل يف يساهم املنظمة، داخل ونفسي إجتماعي إداري، نشاط -

 .املنظمة أهداف وحتقيق التنظيم وحدات يف التماسك خلق
 .املنظمة يف واجلماعي الفردي املستوى على السلوك وتغيري توجيه يف وهامة ضرورية وسيلة يعترب -
 .للمنظمة املختلفة األنشطة وكل والوظائف املهام الجناز أساسية وسيلة -

 

 

                                                           
1
 .5،31ص  مرجع سابق،معجم: جماين للطالب،  -  
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 التنظيمي االتصال هيكل المطلب الرابع:
 هيكل تشكل واملستويات الوحدات وهذه خمتلفة، ومستويات وحدات عدة من نسق كل يتكون

 اهليكل فصل أبدا ميكن وال داخله، فاعل كل ودور مكانة رمسية بصفة حيدد الذي هلا اإلداري النظام أو املنظمة
 أساسية بدرجة ترتبط اليت التنظيمية املهام حدود حيدد الذي هو األخري هذا أن إذ السلطة هيكل عن التنظيمي
 .العمل مبناصب

 تقسيم على يعمل الذي هو الرمسي التنظيم جند إذ اإلتصال، وعملية اإلداري التنظيم بني عضوية صلة وجد حيت
 والذي رمسي الغري التنظيم وجبواره الوظيفية العالقات وكذلك والواجبات، واملسؤوليات السلطات وحيدد العمل
 ومباشرة وثيقة صلة التنظيم من النوعني ولكال تفاعلية، شخصية أسس على الفاعلني أو العاملني بني يتحدد

 املعلومات تبليغ يقتضي الذي التنظيمي اهليكل إطار يف الفاعلني بني احلاصل للتفاعل فنتيجة اإلتصال، بعمليات
 هلذه ومسالك منافد وجود الضروري من أصبح فقد واألقسام، املستويات خمتلف إىل واملطالب والتعليمات واألوامر
 .املعلومات حلركة رمسية وأشكال بأمناط يتميز الذي الرمسي باهليكل عنها نعرب واليت العملية

 الالرمسي التنظيمي اإلتصال ربط ميكن كما للنسق، الرمسي بالتنظيم مرتبط رمسي اتصال عن احلديث ميكن هبذا
 .مفصل بشكل نوع كل إىل األيت يف وسنتطرق .نفسه الرمسي التنظيم داخل معينة جبماعات

 :الرسمي التنظيمي اإلتصال-0
 :تعريفه -0-0
 بعضها املنظمة أجزاء كافة تربط اليت السلطة خطوط عرب الرمسية اإلتصاالت شبكة خالل من يتم الذي هو " 

 من وتوجيهات وتعليمات أوامر ينقل احلالة هذه ويف األسفل إىل األعلى من يتم أن ميكن فهو وبالتايل البعض،
 " .األدىن للمستويات األعلى اإلدارية املستويات

 لإلعتبارات وقنواته مساراته يف خاضعا ويكون املختلفة، اإلدارية املنظمات يف يتم الذي اإلتصال ذلك هو " -
 " .املنظمة هذه يف املتبعة العامة والقواعد واللوائح واألنظمة القوانني حتددها اليت

 يف وتوجد املعلومات، النسياب اإلدارة حتددها اليت الرمسية القنوات تلك هو الرمسي اإلتصال نعرف أن وميكن
 من النوع هذا ويعتمد .املنظمة تفرضها وقواعد لقوانني خاضعة وقنوات خطوط من ويتم التنظيمي اهليكل

 حموري، أو أفقي، أو هابط أو صاعد يكون وقد الرمسية، واالجتماعات التقارير أو املذكرات على اإلتصاالت
 .معينة بلوائح وتتقيد الشخصي الطابع عناالتصاالت  من النوع هذا يف العالقات وتبتعد
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 :1التالية النقاط يف الرمسي التنظيمي االتصال مهام بعض توضيح أو إمجال وميكن :مهامه-0-2
 .وفلسفتها وقيمها املنظمة أهداف نشر -
 .وتطلعاهتا وإمكانياهتا املنظمة، خبطط املنظمة أعضاء إعالم -
 .العاملني إىل واألوامر والتوجيهات التعليمات إبالغ -
 .والشكاوي واملشكالت واملقرتحات والتوقعات واالستفسارات والبيانات املعلومات على احلصول -
 .واإلجنازات والتجديدات التغريات توضيح -
 .األفعال ردود وإستقصاء اإلجتاهات تعديل و األفكار تطوير -

 يف ودفعهم األفراد يف التأثريات من العمل مصاحل وخدمة األهداف، حتقيق إجتاه يف النهاية يف يصب الذي األمر
 .اهلدف حتقيق إجتاه
 :يف إداري كنشاط الرمسي التنظيمي اإلتصال أمهية نستشف أن ميكن املهام هذه خالل ومن

 .أهدافا وحتقيق املنظمة مكونات بني التماسك خللق واألفكار واآلراء املفاهيم نقل -
 .املنظمة داخل للعاملني واجلماعي الفردي السلوك وتغيري توجيه يف أساسية ضرورة -
 .منظمة أي عليه تقوم اليت احملوراألساسي متثل اليت القرارات إختاذ عملية يف عليه يعتمد -
 .أهدافها حتقيق إىل باملنظمة ويسري املشرتكة املصاحل ماخيدم واملوظفني املنظمة بني الثقة توطيد-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .14، ص ،،،0هالة منصور، االتصال الفعال مفاهيمه وأساليبه ومهارته، املكتبة اجلامعية االزاريطة، اإلسكندرية - 1
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 الشكل يف ذلك إبراز وميكن أشكال، أو إجتاهات أربع التنظيمي اإلتصال من النوع هذا يتخد: أشكاله -0-3
 :التايل

 أفقي                                                  
 
 
   حموري                                             

 نازل                        صاعد                                                                          
 
 
 

 .وإجتاهاته الرمسي اإلتصال يوضح (:12رقم ) شكلال
 

 :يلي فيما حدى على شكل كل إىل بالتفصيل وسنستعرض
 قمة من الرسائل تتدفق عليه وبناءا أسفل، إىل املتجه اإلتصال البعض عليه ويطلق :النازل اإلتصال 0-3-0

 تكون قد أو الوسطى اإلدارة إىل العليا اإلدارة من اإلتصاالت هذه تكون وقد أدناه، إىل التنظيم أعلى أو التنظيم
 اإلتصاالت من النوع هذا فإن مباشرة، ولذلك الدنيا إىل العليا من أو الدنيا، اإلدارة إىل الوسطى اإلدارة من

 :مها هدفان اهلابط ولإلتصال .والتعليم والتوجيه األمر يف يستخدم
 .وفهمها إدراكها ميكن حىت واضحة و صحيحة بطريقة املرؤوسني إىل املعلومات توصيل  -
 يف املستخدمة الطرق أكثر ومن املرؤوس إىل الرئيس من الشخصي اإلقناع طريق عن للمعلومات املتلقني قبول  -
 جمالت التنظيم، كتيبات باملوظفني، اخلاصة النشرات و الرمسية اإلجتماعات التنظيمي اإلتصال من النوع هذا

 األعلى من املنسابة املعلومات متابعة ضرورة إىل اإلشارة وجتدر.اخل....التقاريرالنمطية احلائط، جمالت التنظيم،
 .الراجعة طريقالتغذية عن يكون وهذا والصحيحة، السليمة بالطريقة وفهمها وصوهلا تضمن حىت إلىاألسفل

 

 

 عمال منفذين مدير فرع

-أ-مدير وحدة -مدير وحدة 

-ب  
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 :مايلي يف اإلتصال من النوع هذا ومعوقات مزايا إىل التطرق وميكننا

 :منها عديدة مزايا النازلة لإلتصاالت :النازل االتصال مزايا-أ
 وبالتايل وشكوكهم خماوفهم إزالة على مايعمل وهذا هلم، املختلفة املواقف وتوضيح ،وتوجيههم املوظفني تعليم -

 أن دون يعمل الفرد بأن الشعور نتيجة األمل خيبة حالة أو املنظمة يسود قد الذي الثقة عدم جو على يقضي
 يعمل؟ مىت أو كيف؟ أو ملاذا؟ يدري

 لدى خيلق وهذا.العليا املستويات يف اإلدارة وتقدير إهتمام موضع بأنه املوظف لدى الشعور خلق من ميكن -
 .والعمل بالنفس واإلعتزاز الكربياء من روحا األفراد

 مما منها، اإلدارة موقفهو  وما املنظمة يف حتدث اليت املختلفة والتجديدات التغريات متابعة من العاملني متكني -
 . 1 للمؤسسة العام التوازن على احملافظة على يساعد

 :منها نذكر عدة معوقات إىل ترجع اإلتصال من النوع هذا فشل أسباب إن :النازل اإلتصال معوقات /ب
 الشفهية الرسائل ويتحاشى وكتابية، ميكانيكية إتصال وسائل على يعتمد ما غالبا التنظيمات من العديد إن -

 .وهدفه قيمته لالتصال يفقد مما لوجه واملواجهةوجها
 هذه ومعظم الدنيا املستويات عن املعلومات لبعض حجبهم خالل من املسؤولني قبل من الفلرتة أسلوب -

 . 2للعاملني اإلدارة من اهلابطةللرسائل.  املرغوب األثر إحداث يف فعال وبشكل حتما تؤثر املعلومات
 جيب أم عليهم قاصرة املعلومات هذه بأن إدراكهم عدم يف ويتمثل املرؤوسني، جانب من واملعرفة الفهم نقص -

 .الفعال اإلتصال من حيد أن شأنه من وهذا تالية، مستويات يف منهم لآلخرين نقلها
 على سلبا يؤثر أن شأنه من هذا وكل، معه السابقة واخلربات فيه، الثقة ومدى سلطته ومدى املرسل مصداقية-

 .والعكس اإلتصال

 عليها اليت النفسية واحلالة املناسب املكان وكذا للرسالة، املتلقي إلستقبال املناسب الوقت به ويقصد التوقيت -
 .الرسالة متلقي

 

                                                           
 .004، ص السلوك اإلداري والتنظيمي يف املنظمات املعاصرة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمانعبد املعطي حممد عساف،  - 1
، ص 5889، 0وعامل الوسيلة اإلعالمية"، مكتبة العبيكان، الرياض، ط  األمناط واملفاهيماملعاصر"دراسة يف عبد اهلل الطويرقي، علم االتصال  - 2

43. 
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 .النازل الرمسي اإلتصال يوضح (:13رقم ) شكلال
   

 ويعد العليا، املستويات إىل الدنيا التنظيم مستويات من القادمة الرسائل به ويقصد: الصاعد اإلتصال-0-3-2
 به ماجاء حسب اإلتصال من النوع هذا حمتوى تلخيص وميكن  .التنظيم وتطوير لنمو ومهما حامسا اإلتصال هذا
 :يف واملتمثلة نقاط أربع يف ليودو ليسلي من كل
 .املستقبلية وخططه تقدمه ومدى املرؤوس أداء حول معلومات -
 .الفاعل منها يعاين اليت واملشاكل الشكاوي مجلة تتضمن واليت املدير من وقفة حتتاج اليت العمل مشكالت -
 التنظيم سياسة يف الغامضة النقاط بعض عن وإستفسارات توضيحات لطلب العمل سبل حتسني حول أفكار -
 .عملها أداء يف أو
 .املختلفة العمل جوانب حنو العاملني مشاعر حول معلومات -

 :مايلي يف منها نذكر ومعوقات مزايا الصاعد لإلتصال وكذلك

 :مايلي منها نذكر :الصاعد اإلتصال مزايا-أ
 .هلم والذاتية اإلجتماعية للحاجات إرضاء بالطبع وهذا ومشاعرهم، إحساساهتم عن التعبري من األفراد متكني -
 .ومعاجلتها اخلطر ملرحلة وصوهلا أو إستفحاهلا قبل األخطاء إكتشاف من ميكن -
 .الرئيس مع املتقاربة أو املنتظمة اإلتصال فرص وحتقيق بأمهية املرؤوسني جانب من اإللتزام زيادة يف املساعدة -

 العمل بيئة يف يلمسها اليت واملعلومات البيانات بكافة يديل جيعله مما املنظمة يف هام جزء بأنه املرؤوس عليه وبناء
 وزيادة األداء مستوى ورفع العمل ظروف وحتسني تطوير لإلدارة ميكن حىت للعمل، الدافعة الظروف ظل ويف

  .اإلنتاجية
 
 

 اإلطارات العليا
 املشرفون

 العمال املنفذون
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 الصاعد اإلتصال من املرجوة األهداف حتقيق دون حتول معوقات عدة هناك: الصاعد اإلتصال معوقات-ب
 :وهي
 .الرئيس لدى إجيابيا أثرا كذلك يرتك أن وحياول به الرئيس رأي يف املؤثرة العوامل على اهليمنة املرؤوس حماولة -
 بعض تزييف اإلستثنائية احلاالت بعض حىت أو الرسالة حمتوى يف الالزمة التعديالت إدخال ذلك يتطلب وقد

 1.املعلومات
 .واملرؤوسني الرؤساء بني واإلداري املكاين البعد -
 ويعتربون بالعكس وليس باملرؤوسني اإلتصال يبدأ أن الطبيعي من أنه إعتبار مثل..املنظمة يف اإلدارية التقاليد -

 .األساسية هي النازلة اإلتصاالت بينما إستثنائية الصاعدة اإلتصاالت
 ذلك عن ويرتتب باملرؤوسني املباشر اإلتصال عن والبعد، املغلق الباب سياسة وإتباع الرؤساء لدى العزلة حب -

 املدير ومرأى مسمع عن بعيدة تكون بالعمل خاصة كثرية معلومات جيعل مما واملرؤوسني، الرئيس حاجز وجود
 2.دائمة بصورة السارة وغري السارة األنباء ينقل أن عليه ويؤخذ

 اإلقرتاحات وصناديق اآلداء وتقارير االجتماعات طريق عن يكون فقد أشكال، عدة يأخذ الصاعد اإلتصال و
 .الرؤساء قبل من املفتوح الباب سياسة وإتباع

 

 

 

 .الصاعد الرمسي اإلتصال يوضح (:10رقم ) شكلال

 

 

 

                                                           
 .013، ص 5888،  5خليل حممد الشماع، مبادئ اإلدارة مع الرتكيز على إدارة االعمال، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، ط- 1
 .511-519، ص 5888، البيطاش سنرت للنشر والتوزيع اإلسكندرية 51، االتصال والسلوك اإلنساين سلسلة حممد يسرى إبراهيم دعبس - 2
 

 اإلطارات العليا
 املشرفون

 العمال املنفذون
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 يتصل كان اإلداري، املستوى نفس على األفراد بني اإلتصاالت من النوع هذا ويتم :األفقي اإلتصال-0-3-3
 بني التنسيق درجة لزيادة ضرورة اإلتصاالت من النوع وهذا والتكامل، التنسيق بغية التسويق مبدير اإلنتاج مدير

 واآلراء املعلومات بوصول يسمح اإلتصال من النوع هذا أن كما  .املنظمة يف اإلدارية الوحدات خمتلف
 قراراهتم الختاذ مايلزم على للحصول فرصة للمديرين ويعطي يسمح الذي األمر جانب كل من واملقرتحات
 :يلي فيما األفقي االتصال وظائف أهم إمجال وميكن، كافية معلومات إىل باالستناد

 .مبهمة للقيام التنسيق- أ
 .املنظمة هلا أوتعرضت تعرضت مشاكل حلل اإلجتماع حماولة يف وذلك املشاكل حل-ب
 (.املشاركة (املعلومات تبادل-ج
 أو إدارة كل أعضاء بني نشب قد صراعا ليناقشوا إدارتني أو إدارة أعضاء إجتماع يف ذلك ويتمثل الصراع حل-د

 من ويقلل املختلفة، االدارات بني التنسيق عملية يسهل احلالة هذه مثل يف األفقي اإلتصال أن إدارتني، حيت بني
 :كالتايل ومعوقاته اإلتصال هذا مزايا إىل اإلشارة وميكن، بينهما املعلومات لتبادل الالزمني والوقت اجلهد

 :األفقي اإلتصال مزايا-أ
 للمديرين يعطي الذي األمر تقريبا، وقت كل ويف جانب كل من واملقرتحات واآلراء املعلومات بوصول يسمح -

 .كافية معلومات إىل باإلستناد قراراهتم الختاذ مايلزم على للحصول فرصة
 .والطاعة السمع عليهم مرؤوسني منهم أكثر اإلدارة يف كشركاء ويربزوهم للموظفني املعنوية الروح على يساعد -
 معوقات عدة هناك فان األفقية اإلتصاالت هبا تتسم اليت املزايا هذه من بالرغم :األفقي اإلتصال معوقات-ب

 :وهي الفعال أدائها تعوق
 الذي احلد إىل داخلها الوالء من متعددة أنواع خلق املنظمة داخل العمل وتقسيم التخصص مبدأ تطبيق إن -

 .حتقيقها دون حيول
 يف واملبالغة بالشكليات التمسك شدة ذلك ومرد املطلوبة بالسرعة تتم ال حتققت ما إذا اإلتصاالت هذه إن -

  .والتعقيدات اإلجراءات إطالة
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 .األفقي الرمسي التنظيمي اإلتصال يوضح (:15رقم ) الشكل

 
 واحد معىن يف تصب وكلها.املائل أو القطري اإلتصال تسمية عليه ويطلق :المحوري اإلتصال-0-3-0  

 كان املنظمة يف رمسية عالقات بينهم ليس خمتلفة إدارية مستويات يف األفراد بني تنساب أهنا "يفيتمثل  والذي
 1".التسويق إدارة أقسام بأحد اإلنتاج مدير يتصل

 التأثري من وحدوده شكل كل أمهية لنا تبني أن ميكن فانه الرمسي التنظيمي اإلتصال أنواع من ماعرضناه كل من
 تكوين إىل يؤدي سلفا املذكورة الرمسي اإلتصال أنواع لكل االهتمام إعطاء فان للمنظمة،وعليه التنظيمي اجلو يف

 واضحة وبصورة كايف بشكل التنظيمية األطر داخل املعلومات سريورة على ويساعد املرؤوسني عند جيد إنطباع
 أرائهم إبداء أجل من األشكال هذه بكل االهتمام خالل من التنظيم داخل الفاعلني لكل اجملال ويفتح ومنتظمة

 زيادة على تعمل واليت للفاعلني، الداخلية الدوافع وزيادة تنمية على مايساعد وهذا هبا يقومون اليت األعمال يف
 .العمل يف الرضا حتقق وبالتايل وتعاوهنم متاسكهم

 

                                                           
 .044، ص 1،،0، 3حممد سلمان العميان، السلوك التنظيمي يف منظمات االعمال، دار وائل للنشر، عمان، ط - 1

 اإلطارات

المنفذونالعمال   

 المشرفون

 العمال المنفذون

 المشرفون

 اإلطارات
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 :رسمي الغير التنظيمي اإلتصال-2
 :هو رمسي الغري التنظيمي اإلتصال :تعريفه-2-0

 وتتميز وواضحة حمددة تنظيمية قواعد بدون اإلتصال هذا ويكون واجلماعات األفراد بني يتم الذي اإلتصال "-
 ".حمددة رمسية وإجراءات ضوابط حتددها اليت الرمسية باإلتصاالت قياسا إجنازها بسرعة اإلتصاالت هذه

 اإلدارة حتدد أن دون وخمتلفة متعددة اجتاهات يف تنتشر خطوط عرب ويتم والتغري والتجدد احلركة دائم إتصال "-
 مكان يف ظهر مكان يف منعه حاولت فإذا .تامة سيطرة عليه السيطرة على القدرة متلك أو طريقته أو موضوعه

  ".متاما كبته يتعذر حيت اإلنسانية، وبالبيئة البشرية بالطبيعة الرتباطه نظرا أخر
 ملزمة، أو مؤكدة غري شفوية وتكون مقننة، وغري مضبوطة غري بطرق حتدث الرمسية غري التنظيمية فاإلتصاالت إذن

 أنصار قدمها اليت واألفكار هاوثورن جتارب أثر على أمهيتها برزت قد الرمسية غري اإلتصاالت أن جليا لنا ويظهر
 اجناز يف الرمسية غري التنظيمية االتصاالت تلعبه الذي اهلام الدور على يؤكدون إذ اإلنسانية، العالقات مدرسة
 .املنظمة أهداف

 إىل يؤدي مما رمسية غري بطريقة معا يتصلون املنظمة يف األفراد جتعل ودوافع عوامل توجد :وجوده دوافع-2-2
 :نذكر منها الرمسي غري بالتنظيم مايسمى ظهور

 .إشباعها يف يرغبون لألفراد واجتاهات ورغبات حاجات وجود-
 .املنظمة لظروف مالئم بشكل يتطور وال باملرونة اليتمتع الرمسي التنظيم ان-
 .املنظمة يف األمور مجيع على السيطرة يف بعضهم أو املنظمة يف القياديني األفراد غبةر -
 .واملقربني املوالني باألفراد يسمى ما وظهور املنظمة يف العدالة مبدأ توفر عدم -
 .والعاملني لألفراد واملشاركة التعبري حرية ومنع الزائدة واملركزية الديكتاتورية القيادة لنمط املنظمة إتباع-
  .العاملني لألفراد وضوحها وعدم غموضها إىل ذلك يف السبب ويعود الرمسية التنظيم بقنوات وااللتزام التقيد عدم-

 :يف تتمثل عالقات شكل يف يرتجم رمسي الغري التنظيمي واإلتصال
 .العمل زمالء بني العفوية اللقاءات-
 .املكاتب داخل املتبادل احلوار-
 تكون واليت للمعلومات سرية وبصفة بسرعة ينقل والذي (األذن إىل الفم من)ألخر  شخص من املباشر اإلتصال-

 (.اإلشاعة)األصلية الرسالة من أمانة اقل
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 ذلك من بدال وتسلك املعلومة، لتوصيل الرمسية القنوات تتجاوز األحيان معظم يف التنظيم داخل فاإلتصاالت
 يف التنظيمات داخل الرمسي لإلتصال مالزما أصبح رمسي الغري فاإلتصال الرمسية، غري الطرق من أكثر أو واحدا
 التنظيم وعدم والعشوائية الفوضى من نوع يشكل لوحده رمسي الغري اإلتصال تواجد أن جند حيت.احلايل وقتنا

 اإلبداع من ينقص ألنه اإلتصالية العملية ملعىن وفقدان جتريد هو األول دون) الرمسي أي)الثاين  وتواجد والتسيري،
 .االجتماعية تفاعالهتم من حيد انه ذلك الفاعلني قبل من والتجديد واملبادرة

 يؤدي حبيث التنظيم على سليب أثر الرمسي غري التنظيمي لالتصال يكون أن ميكن :سلبياته-2-3
 :إىل
 .التنظيم داخل اإلنسانية العالقات وعلى األداء على سلبية آثارا يرتك مما املشوهة واملعلومات الشائعات إنتشار-
 بالدرجة انتقامية أفعال ردود عن النامجة اإلنسانية العالقات واضطراب املعنوية الروح إخنفاض إىل أحيانا يؤدي-

 .مثال اإلشاعات بسبب وذلك األوىل
 اإلتصال قنوات لدراسة السيكولوجيني باملختصني االستعانة مديرها أو املنظمة على ينبغي هذا كل خالل من

 وتفادي رمسي الغري االتصال من االستفادة أجل من الرمسي للتنظيم املوازي الالرمسي بالتنظيم املرتبط رمسي الغري
 يف املسامهة إىل بنوعيه التنظيمي اإلتصال باستعمال الوصول وبالتايل التنظيم، داخل القائمة والنزاعات الصراعات

 .التنظيم أهداف واجناز بلوغ
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 اإلتصال الثاني: آلياتالمبحث 
 التنظيم في الرسمي اإلتصال أساليب المطلب األول:
 واىل باملنظمة، املتاحة الظروف إىل يعود منها أي إستعمال لكن لإلتصال، وخمتلفة كثرية أساليب هناك

 يف املستعملة الوسائل حسب األساليب هذه تصنيف ويتم املنقولة، املادة نوعية إىل باإلضافة هبا، السائد التعامل
 .املصور اإلتصال الكتايب، اإلتصال الشفوي، اإلتصال :وهي االتصال

 تعلقت إذا التنفيذ يف دقة إىل حتتاج دائمة أمور خبصوص تتم اليت اإلتصاالت إنالكتابي:  اإلتصال-0
 سحرها هلا ماتزال املكتوبة الكلمة أن والواقع كتابية، صورة يف تفرغ فإهنا التفصيالت، كثرية معقدة مبوضوعات

 عديدة، صورا املكتوبة اإلتصاالت وتاخد بكثرة، املكتوبة الوثائق إىل تلجا اإلدارات فان وهلذا املوظفني، لدى
 .اخل.الفردية.. واألوامر التعليمات اللوائح، املصلحية، األوامر املنشورات، املتبادلة، اخلطابات املذكرات، :مثل
 :الكتابي اإلتصال طرق-0-0
 بطريقة حتليلها عرض مشكلة أو معني بنوع اخلاصة للحقائق عرض بأهنا التقارير تعريف ميكن :التقارير-

 .والتحليل بالبحث إليها التوصل مت اليت النتائج مع تتماشى اليت اإلقرتاحات ذكر مع مبسطة متسلسلة
 طلب أو توجيه على بناء وضعت أهنا مبعىن موجهة تكون قد التقارير وهذه لإلدارة بالنسبة خاصة أمهية للتقارير

 خمتلف إىل معينة معلومات توصيل يف الرغبة جملرد توضع اليت فهي املوجهة غري التقارير أما.الرئاسة من معني
 عدد يستفيد أن المينع وهذا بالذات، معينة جهة بواسطة مطلوبة التقارير هذه تكون أن دون واألفراد اإلدارات

  .والبيانات املعلومات من املوجهة غري التقارير هذه تتضمنه مبا اإلدارات وكذلك األفراد من كبري
 .املستقبل يف قيمته له مرجعا تعترب وبذلك الشركة داخل حيدث ما جلميع مكتوب كسجل تستخدم

 للمنشأة واالجتماعية العامة العالقات تنمية يف هامة الوسيلة هذه وتعترب :والخاصة الدورية النشرات-
 منها جزء وختصيص وسياستها، اإلنشاء، وتاريخ ونشاطها املؤسسة عن والبيانات املعلومات لنقل وتستخدم

 :إىل النشرات وتنقسم .اخل...املختلفة والتخصصات والكفاءات التعداد حيت من بالعاملني اخلاصة للمعلومات
 .اجلديدة واملعدات التجهيزات حيت من املؤسسة داخل العاملني ختص داخلية نشرات-5
 .اخلارجي احمليط أو اجلمهور أو معها للمتعاملني وأهدافها املنظمة نشاط عن تعرب خارجية نشرات-0
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 بطريقة وتعد للكتاب مصغرة صورة اجلمعي، وهي اإلتصال وسائل إحدى الكتيبات وتعد :والدليل الكتيبات-
 واحدا موضوعا الكتيب يتناول أن والبد املستهدف اجلمهور أو املتلقني جيذب رائع وإخراج ومبسطة سهلة

 .تفاصيله وبكامل
 بالشكاوي يتقدموا أن العاملني وتساعد للمنظمات، بالنسبة اهلامة االتصالية الوسائل من وتعترب :الشكاوي -

 خاصة أمهية ذات الوسيلة هذه وتعد .للشكاوي املخصصة الصناديق داخل أو واملنشورات الرسائل طريق عن وهذا
 امليدانية، اخلربة ضوء يف اخلربة أصحاب ومقرتحات الواقعية العمل وبيئة بظروف علم على جتعلها أهنا حيت لإلدارة

 .1األعمالوإجناز  اإلنتاجية الكفاءة ورفع اجلودة حتسني يف اجلادة اإلقرتاحات بعض تتبىن أن جيعلها مما
 على وحتتوي الورشات داخل أو للمؤسسة الرئيسي املدخل داخل امللصقات هذه تنظم :الحائط ملصقات-

 مدة معلقة تبقى واليت املؤقتة التعليمات أو اجلديدة للمالحظات واألخر الدائمة للتعليمات األول القسم :قسمني
  .بالعمل تتعلق إجراءات توضح وإرشادات أخبار عن عبارة هي التعليمات وهذه تقريبا، أيام 8
 :الكتابي اإلتصال مزايا-0-2
 .لذلك األمر اقتضى كلما إليها الرجوع ميكن حىت املكتوبة بالكلمات اإلحتفاظ إمكانية-
  .الشفهي باإلتصال مقارنة التعبري يف أكثر بدقة تتصف -
 .الشفوي اإلتصال من اكرب بدرجة والتحريف احلذف أو اإلضافة من نقلها املراد املعلومات محاية -
 .واجلهد األموال وتوفري اإلدارة وقت حيت من إقتصادية وسيلة يعترب -
 اإلحصاءات، وإستخدام التفاصيل كافة وتقدمي طريقة من بأكثر التقارير يف املتضمنة املعلومات شرح إمكانية -
 .وتعززها الكيفية املعلومات ختدم قد اليت الكمية املعلومات أي
  .األفراد من كبري بعدد اإلتصال إمكانية -
 .اإلتصال عمليات توثيق -
 .اإلتصال متابعة إمكانية -
  .التعاقدات مثل هامة تفاصيل على تنطوي اليت واملناسبات لألحداث املالئمة -
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 :الكتابي اإلتصال معوقات-0-3
 فهم عدم إىل يؤدي مما التعبري دقة يف املرسل مايفشل وكثريا كبريا، جهدا تأخذ وصياغتها إعدادها عملية إن -

 .الرسالة مغزى املستلم
  .واحلماية التخزين يف كبرية نفقات إىل حتتاج -
 .اإلداري الرئيس أو العاملني إىل املعلومات إبالغ سرعة تقتضي االستثنائية،واليت الظروف يف السرعة عدم -
 إال إليه املرسل ذهن يف يدخل فال معىن، من أكثر الواحدة للكلمة يكون الكبرية،فقد التحريف إحتماالت -

 .العمل يف وخربته ودراساته ثقافته وطبيعة يتفق الذي املعىن
 .فهمها لضمان الرسالة مضمون حول مناقشات إجراء أو األسئلة لطرح الفرص توفري عدم -
 معرفة وبالتايل (املستقبل) املتلقي وجه على املكتوبة كلماته تأثري معرفة من (املرسل) الرسالة مصدر حرمان -

  .ملهنتها تقبله مدى
 ويعتمد إليه واملرسل املرسل بني املعلومات وتبادل نقل طريق عن الشفوي اإلتصال يتم :الشفوي اإلتصال-2

 لوجود الفرصة يتيح مبا املنطوقة، الكلمة طريق عن واملتلقي املرسل بني لوجه وجها لإلتصال املباشرة الوسائل على
واستجاباته  وموقعه الرسالة مستقبل نظر وجهات على الوقوف الرسالة ملصدر يسمح اجتاهني ذو اتصال

 .الرسالة مضمون فهم ضمان يوفر ، كماوإجتاهاته
 :الشفوي االتصال طرق-2-0
 يف والعاملني اإلدارة بني الشفهية اإلتصاالت يف اهلامة الوسائل من الوسيلة هذه وتعد :اإلجتماعات-

 األمهية من العاملني، وجند على مباشر تأثري أو أمهية ذات أمور مناقشة يف الرغبة عند اإلدارة إليها أوتلج.املنظمة
 على تعديالت إجراء أو اإلعالن حالة يف ذلك يتم واحد وقت ويف املال على إعالهنا أو مجاعية بصورة مناقشتها

 .املختلفة أقسامها يف العمل
 .املنظمة يف والعاملني اإلدارة بني اإلنسانية العالقات وتعميق تقدمي يف الرغبة أو للمنظمة العامة اخلطة مناقشة
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 املرسل مابني لوجه وجها املباشر الشخصي اإلتصال وهو :المباشر الشخصي اإلتصال أو الشفوي الحديث-
 الرسالة وتفهم للمناقشة اجملال يفسح وهذا.مثال التلفون بواسطة أو واملرؤوس الرئيس بني املباشر كاللقاء واملستمع

 املستقبل، فعل ردة على والوقوف جسمية وحركات نفسية انفعاالت من منهما كل يبديه ما بسبب أوضح بصورة
 1.رؤسائهم وبني بينهم املباشر الشفهي اإلتصال يتم عندما املرؤوسني لدى املعنوية الروح رفع إىل باإلضافة

 :األسلوب هذا مزايا أهم من :الشفوي اإلتصال مزايا-2-2
  الوجه تعبريات ومالحظة الشفوية االستجابة على احلصول ويفيد وإقناعا، يسرا وأكثر سهولة أكثر بأنه يتميز -

 .املستمع وإنفعاالت 
 .وأمانة بدقة رؤسائهم تعليمات لتقبل املرؤوسني وهتيئ الروابط تقوي -
 األخرى لألطراف املعلومات تتسرب أن خيشى اليت احلاالت يف به العمل السرية،ويتم من كبري قدر على حيافظ -
 .الكتابة بأسلوب االخد مت لو
 :منها عيوب عدة الشفوي لالتصال :الشفوي االتصال عيوب-2-3

 موحدا فهما التكفل أهنا للخالف،كما الفرصة يهيئ غالبا،مما التسجل أهنا الشفهية املناقشات هذه عن يعاب -
 يؤدي هلا،ما فهمه حسب بتنفيذها يقوم مث معني، وجه على املساءلة جلنة أعضاء من يفهم فقد املسائل، جلميع

 يسهل منتظمة حماضر يف اجتماعاهتا تسجل أن على حترص اللجان من الكثري فان وهلذا.التنفيذ يف التضارب إىل
 . التأويل واختالف والنسيان للخطأ  احلاجة،منعا عند إليها الرجوع

 .الكبرية األعداد مع إستخدامه صعوبة -
 .املختلفة اإلدارية واملستويات املتعددة األقسام ذات الكربى املنظمات يف خصوصا الرسالة مضمون حيرف قد -
 التعبري يف أللوان ا أو الرموز بعض إستعمال يتم االتصاالت من النوع هذا يف :والمصورة المرمزة اإلتصاالت/3

 مايتم وغالبا املستعملة األساليب هذه إليه ماترمي على متفامهني واملرسل املستقبل من كال يكون أن املهم
 التعليمية االتصاالت يف أسلوبا متثل أن فيمكن وامللونة، املصورة االتصاالت يف املرمزة االتصاالت استعمال
 .املبتدئني للطلبة اإليضاح كوسائل
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 .1التنظيمي اإلتصال وأهداف أهمية المطلب الثاني:
 اإلتصاالت أن يعين وهذا هبا اإلتصاالت نظام على يتوقف أهدافها حتقيق يف منظمة أي جناح إن

 العمليات كافة عليها تعتمد عملية وإمنا بذاهتا، قائمة مستقلة عملية أهنا على إليها النظر الينبغي التنظيمية
 .املنظمة يف اإلدارية

 وذلك املنظمة أهداف وحتقيق إدارة ويف اإلدارية، أنشطتهم إدارة يف املديرين وسيلة اإلتصاالت تعترب
 وتقييم عالجها، وسبل املشاكل وتعريف تنفيذها الواجب األهداف حتديد...على تساعد االتصاالت أن على

 املعلومات خمتلف على احلصول املنظمة أفراد كل يتمكن التنظيمية اإلتصاالت وبفضل .العامل وإنتاجية األداء
 وتعديل األفكار وتطويرواإلجنازات  والتجديدات التغريات توضيح "على يساعد كما باملنظمة، اخلاصة والبيانات

  ".األفعال ردود وإستقصاء االجتاهات،
 املديرون يسعى فحينها لديها املتوفرة اإلتصاالت شبكة بفضل العمل ختطيط بعملية القيام من املنظمة وتتمكن
 خالل من حتديدها يتم الواقع حني إىل وضعها الميكن فانه وقراراهتم وخططهم عملهم برامج وضع إىل واألفراد

  .مكتوبة وقرارات ومذكرات إجتماعات
 تعبري كل يتصل الكل الشركة يف واضحة نظرية قاعدة من ينطلق (1988) روقويب حسب الشامل فاإلتصال

 إستنتاج ميكن دليو فضيل وحسب  .املؤسسة وشخصية هلوية بالنسبة حيوي كعنصر يعترب أن جيب إتصايل
  :التالية اإلمكانات من الشامل اإلتصال جدوى

 أهداف حتقيق مع متوازي بشكل ذاتيتها حتقق أن املؤسسة أطراف ملختلف ميكن القرارات يف املشاركة بواسطة-
 .املؤسسة

 حتقيق على يساعد مما هلا املناسب املكان يف تتموقع املؤسسة جيعل األوسع اإلجتماعي باحمليط اإلتصال-
 .أهدافها

 وباملشكالت إجنازه يتم مل مبا أو إجنازه مت مبا الرؤساء إلعالم الفرصة توفري يف يساهم اإلتصال أن كما
 اإلتصال أمهية تتحدد وبذلك عليها التغلب وكيفية احلساب يف تكن مل اليت اإلحنرافات أو التنفيذ يف ظهرت اليت
  .بينهم والتعاون التفاهم وزيادة العاملني بني اإلنساين التفاعل وحتقيق والتنفيذ التخطيط بني الفجوة تضييق يف

  :حتقيقها إىل اإلتصال يسعى اليت األهداف من مجلة نوار بن صاحل يورد الصدد هذا ويف
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 املختلفة،فبدون املؤسسة أقسام وأفعال تصرفات بني االتصال يتم :والتصرفات األفعال بني التنسيق حتقيق1-
 مستقلة مهام ألداء بعض عن بعضهم منفصلني يعملون املوظفني من جمموعة عن عبارة املؤسسة تصبح االتصال

 حساب على الشخصية األهداف حتقيق إىل املؤسسة ومتيل التنسيق التصرفات تفقد وبالتايل البعض، بعضها عن
 .العامة أهدافها

 هذه وتساعد التنظيم أهداف لتحقيق اهلامة املعلومات تبادل على اإلتصال يساعد : املعلومات يف املشاركة2-
 : على بدورها املعلومات

 .األهداف حتقيق ناحية األفراد سلوك توجيه-
 .منهم املطلوبة بالواجبات وتعريفهم مهامهم أداء يف األفراد توجيه-
 .أدائهم بنتائج األفراد تعريف-
 إىل املوظفون حيتاج معني قرار فإختاذ القرارات اختاذ يف كبريا دورا اإلتصال يلعب حيث :القرارات إختاذ-3

 .نتائجها وتقييم القرارات وتنفيذ البدائل وتقييم املشاكل لتحديد معينة معلومات
 وأحزاهنم سعادهتم عن التعبري على العاملني أو الفاعلني اإلتصال يساعد :الوجدانية املشاعر عن التعبري4-

 .خوف أو حرج دون موقف يف رأيه إبداء العامل يستطيع حيث باآلخرين، وتقثهم وخماوفهم
 تلعبه الذي السليب الدور من التقليل يف واملتمثل سابقيه عن أمهية اليقل آخر لإلتصال هدف إدراج وميكن5-

 .ككل املنظمة إىل بالنسبة كارثيا مفعوهلا يصبح كبري بشكل اإلشاعة تنتشر فعندما العمايل الوسط يف اإلشاعة
 :فيمايلي التنظيمي اإلتصال أهداف بعض نضيف أن وميكن

 .اجلماعة روح بناء على والعمل قيمة األفراد،وإعطائهم بني النزاعات وحل التنظيم أفراد متاسك إىل يهدف-
 يدفعهم الذي الشيء العاملني عند والرضا الدافعية خيلق املعلومات على العمل،فاحلصول وفعالية إنتاجية حتسني-
 .املنظمة فعالية على تساعد جيدة ودية مرد تقدمي إىل
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 التنظيمي اإلتصال الثالث: معوقاتالمطلب 
 يف هبا فعاليتهاوتؤدي من حتد واليت العوائق من العديد تواجه املنظمات داخل اإلتصالية العملية إن

 يتم حىت املعوقات هذه على الوقوف أو التعرف من البد ولذا املسطرة، أهدافها حتقيق عدم إىل األحيان غالب
 وهناك .املطلوبة األهداف إىل والوصول اإلتصال فعالية زيادة إىل يؤدي بشكل ومعاجلتها منها التقليل أو جتنبها
 1.تنظيمية معوقاتو  ثقافية إجتماعية معوقات، نفسية معوقات :وهي املعوقات من أنواع ثالث

 (واملستقبل املرسل)باملصدر  املتمثلة االتصال عملية يف اإلنسانية بالعناصر تتعلق وهذه :النفسية المعوقات/0
 فهمهم وبالتايل األشياء على أحكامهم يف خيتلفون األفراد جيعل مما الفردية الفروق بسبب عكسيا أثرا وحتدث
 :هي العوائق هذه وأهم اإلتصال لعملية

 وعدم .هلا اآلخرين وفهم إدراك إختالف وبالتايل يرسلها اليت للمعلومات اخلاطئ املرسل إدراك :اإلدراك تباين-
 الفروق اختالف نتيجة اإلدراك تباين يؤثر وبالتايل حملتوياهتا الصحيح إدراكه أو حمتوياهتا اىل الرسالة مستقبل إنتباه

 هلا تكون قد الرسالة يف املتضمنة الكلمات أن كما لألشياء، يعطوهنا اليت املعاين اختالف اىل والبيئية الفردية
 األسباب على إليه للمرسل املشوش اإلدراك أسباب ومتكن .اآلخر عن شخص لكل خمتلفة ومعاين دالالت

 :التالية
 .الرسالة ملقومات إدراكه على إليه للمرسل السابقة واخلربات واحلاجات التوقعات تأثري-أ

 .إليه املرسل وعي ومستوى درجة مع الرسالة عليها حتتوي اليت املثريات تناسب مدى-ب
 .وإنتظامها الرسالة حمتويات بساطة مدى -ج
  .إليه املرسل جانب من املألوفة غري احملتويات ذات الوسائل تفهم يصعب حيث الرسالة حمتويات يف اخلربة درجة-د
 املعلومات إعاقة على والعمل وآرائه وأفكاره معتقداته مع مايتناسب اىل لالستماع الفرد مييل :اإلنتقائي اإلدراك-

 .وأفكار وآراء وإجتاهات قيم من به مايؤمن مع تتعارض اليت
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 :اإلنطواء-
 .معهم املعلومات تبادل أو اآلخرين خمالطة عدم-أ

  .أهدافه حتقيق عن العمل احنراف اىل يؤدي مما املعلومات وترشيح تشويه-ب
 تتحول قد اللغة أن إال كتابة، أو شفاهة إما خالهلا، من الفكرة أو املعلومة نقل يتم إتصال وسيلة هي :اللغة-
 واأللفاظ الكلمات فهم عدم إىل يؤدي مما والثقافة، التعليم مستوى اإختالف حالة يف اإلتصال أمام عقبة إىل

 يف صعوبة يشكل قد التخصص عامل أن كما اخلاص فهمه حسب طرف كل فيفسرها الطرفني بني املتبادلة
 ورجال باملهندسني اتصاهلم عند ختتلف الصورة لكن ويسر، بسهولة يتم بينهم فيما األطباء إتصال إن إذ االتصال
 احلال وبطبيعة . هبا خاصة وقانونية وفنية علمية ومصطلحات لغة تستعمل املهن هذه من مهنة كل اخل،...القانون

 لتوضيح متاحة تبقى الفرص فإن الشفهية اإلتصاالت أما .املكتوبة االتصاالت يف أكثر تظهر اللغة مشكلة فان
 .والكلمات األلفاظ مدلول عن واإلستفسار املعاين

 هي الصحيحة املعاين كانت إذا ما ستحدد ومتلقيها املعلومات مرسل من لكل االنفعالية احلالة إن :اإلنفعاالت-
 .النتيجة هذه حتقيق من مينع بينهما انفعاليا حاجزا هناك أو تبادهلا يتم اليت
 ومعرفة ومتلقيها املعلومات مرسل كل منبت حتديد هي الوراثية باإلختالفات املقصود إن :الوراثية اإلختالفات-
 بقوة يتشكل احلياة يف اإلنسان مركز إن واملعروف املطلوب نقل عليها تعذر وإال نسبيا متجانسا أصلها كان إذا ما

 .وإجتاهه أفكاره
 بعض تعديل أو إستبعاد إىل وتشري الصاعدة لإلتصاالت بالنسبة عادة حتدث :المعلومات وغربلة تنقية-

 يعدل أو خيفي قد فاملرؤوس املستقبل، منظور من قيمتها زيادة أو إجيابياهتا لتحقيق الرسالة موضع املعلومات
 لإلدارة املرسلة املعلومات لتنقية اللجوء يف السبب ويكمن رؤسائهم، إىل املوجهة الرسائل يف مفضلة غري معلومات

 وتقوم واحلوافز الرواتب يف الزيادات متنح جدارهتم، مستويات حتدد فاإلدارة .الرقابة ممارسة يف األساس كوهنا العليا
 املستويات كافة يف تقريبا يتم للتنقية امليل إن .الصاعد اإلتصال قنوات من تتلقاه ما ضوء يف األفراد برتقية

  .اإلدارية
 كما وليس هبا يدرك كما احلقائق على االتصال يقتصر حبيث التفاصيل، إمهال يعين التجريد عملية :التجريد-

  .موجودة هي
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 يعيش اليت والبيئة لألفراد اإلجتماعية التنشئة إىل املعوقات من النوع هذا ويرجع :ثقافية إجتماعية معوقات/ 2
 أمام حاجزا تشكل اليت واملعتقدات واملعايري القيم ويتضمن خارجه، أو التنظيم داخل كانت سواء الشخص فيها

 :فيمايلي العوائق هذه توضيح وميكن .التنظيم طرف من واملنتظرة املرجوة األهداف حتقيق
 إىل ينتمون اإلتصال أطراف أن أي للفاعلني اإلجتماعية البيئة يف اإلختالف به ونقصد :اإلجتماعي التباعد-

 العامل هذا يعترب حيتاخل، ...والفكرية والدينية والعرقية اللغوية الفوارق على النقطة هاته وتشتمل خمتلفة، مناطق
 اليت فاملنظمات وعليه .فيه اإلتصاالت تتعقد إذ الكبري، احلجم ذا التنظيمي االتصال أمام شيوعا احلواجز أكثر من

 فيما التنسيق اجل من عديدة وحواجز كبرية صعوبات جتد خمتلفة مناطق اىل ينتمون فاعلني من جمتمعها يتشكل
 الفاعلني بني الصراع بروز يف املسامهة العوامل إبرز من العائق هذا ويعترب .إتصالية وقواعد برامج ووضع بينهم
 .التنظيم داخل

 ومنه املستعملة اللغة يف إختالف عنه ينتج الفاعلني بني الثقافات بني والتباين التمايز إن :الثقافية اإلختالفات-
 نفسها الكلمات ليست فاللغة بالصعوبة، تتسم اإلتصالية العملية جيعل ما وهذا خمتلف بينهم فيما الرتميز يكون
 خرباته ضوء يف يستخرجها فهو بالفاعل اخلاصة املمتلكات من هي فاملعاين الكلمات، تلك مدلوالت وإمنا

 كاس و كوشار من كل يرى الصدد هذا ويف. فيها يعيش اليت الثقافية والبيئة اجملتمع يف املتواجدة وتقاليده وعاداته
 فالعامل ومنه  ".جدا صعبا يكون فإنه( ...قيم عادات، لغة، ) موحدة ثقافة فبدون ثقايف، فعل ": اإلتصال أن

 من جمموعة عن عبارة التنظيم أن حيث التنظيم داخل اإلتصال فعالية حتقيق يف وهام كبري دور له الثقايف
 وذلك العمل وفرق مجاعات تشكيل عملية يف يساهم وثقافتهم خلفياهتم وفهم بينهم التقريب فمحاولة الفاعلني،

 .الثقايف اجلانب من املختلفة العناصر بني العدائية االنفعاالت لتفادي
 وإنسياب املختلفة الوظائف بني القائمة العالقات للتنظيم التنظيمي اهليكل يوضح :التنظيمية المعوقات/3

 السلطة
 العمل وطبيعة املتوفرة والتخصصات القرارات اختاذ مراكز تبني فيها العاملني بني االتصال وخطوط واملسؤولية،

 النوع هذا تقسيم وميكن .الفعال اإلتصال عملية يف كبريا عائقا يسبب ضعيف هيكل فوجود لذا تقسيمه، وطرق
 :يلي فيما العوائق من
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 متر اليت اإلدارية املستويات حيت من التنظيمية اهلياكل كفاءة عدم أن حيث :الهرمي بالتدرج خاصة صعوبات-
 : ب وذلك اإلتصال عملية كفاءة عدم ومنه للمعلومات التشويه من الكثري إىل يؤدي اإلتصال عملية هبا
 .والعليا الوسطى باملستويات مقارنة القاعدة يف بكثري أقل فتكون لإلتصال، اهلامة املعلومات كمية على التأثري-أ

 لعدة ذلك التنظيم، داخل اإلتصالية العملية صعوبة اىل يؤدي التنظيم فاعلي عند السلطة مراكز تفاوت إن-ب
 .العمل يف رئيسه من البسيط العامل وخجل كخوف :أسباب

 املعلومات ومرور التنظيمي اهليكل هرم وقمة القاعدة بني املسافة طول يعين اإلدارية املستويات تعدد إن-ج
 املستويات يف الفاعلني أن "راد" وجد وقد .التحريف لعملية املعلومات يعرض مما اإلدارية املستويات من بسلسلة

 إىل يرفعوهنا اليت املعلومات تشويه إىل مييلون والصعود للرتقية طموح لديهم الذين أولئك وخاصة للتنظيم الدنيا
 تكون عندما املعلومات تشويه إىل امليل ويزداد التنفيذ يف قصور أو مشكالت تتضمن ال حبيث العليا، املستويات

 1.ضعيفة العليا املستويات يف الفاعلني هؤالء ثقة
 أو رفع هبدف التخصص به يقصد العمل تقسيم أن من بالرغم :العمل في التخصص من إنطالقا صعوبات-

 داخل اإلتصال عملية يف عائقا يصبح األخري هذا أن إال التنظيم، ناجعة من الرفع وبالتايل العاملني إنتاجية زيادة
 تلك من فئة كل تلجا حيث متباينة مجاعات العمل حميط يف أي املشروع، يف املختصون كان إذا املنظمة

 مما مفهومة غري وجيعلها اإلتصاالت يف مجة صعوبات إىل يؤدي مما هبا اخلاصة الفنية لغتها إستخدام إىل اجلماعات
 .املسطرة أهدافها حتقيق على ذلك وإنعكاس املنظمة داخل األعمال سريورة على يؤثر

 اإلتصال إستخدام إىل امليل عليها حيتم وتعقيده التنظيم كرب إن حيث :الرسمية درجة عن مترتبة مشاكل-
 :السلبيات من العديد له والذي الكتايب

 .حمفز غري يكون ما غالبا -
 .الفاعلني بني العالقات حول النوعية املعلومات وإغفال الكمية التقنية، املعلومات على يركز الرمسي الطابع -
 .العاملني إىل املعلومات إبالغ سرعة تقتضي واليت اإلستثنائية، الظروف يف السرعة عدم -
 .الكبرية التحريف إحتماالت -
 املتخذة القرارات خيص ما يف مناقشات إجراء أو األسئلة لطرح الفرص إتاحة وعدم الرجعية، التغذية توفر عدم -
 .املكتوب االتصال عرب

                                                           
 .098، ص  مرجع سابقامحد صقر عاشور،  - 1
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 :على العنصر هذا ويشمل :الخارجية بالبيئة وربطه بالتنظيم تتعلق صعوبات-
 .اإلدارة نوايا عن تعرب واضحة سياسة وجود لعدم وذلك اإلتصال نظام سياسة قصور-أ

 11 .بينهما األزيل العداء يف رئيسي سبب وهو واإلستشارة التنفيذ بني التداخل-ب
 إىل يؤدي عليها اإلعتماد وأن االستشارة أنواع كإحدى األخرية هاته تعترب حيث اللجان، على الزائد اإلعتماد-ج

 .السلطة خط يف املسؤولني وبني بينهما العالقة تدهور
 .اجليد لإلتصال املالئم املناخ يوفر ال متقاربة فرتات يف املتتالية والتغريات التنظيمي اإلستقرار عدم-د
 .الفاعلني بني االجتماعية العالقات زعزعة إىل يؤدي التنظيمي اإلستقرار عدم أن كما-و
 تزود البيئة أن حيت اإلتصال عوائق أقوى من يعترب حيت اخلارجية، وبيئته التنظيم ربط يف والقصور العجز-ه

  .املتوفرة البشرية والقوى واملستهلكني العمالء عن مبعلومات املنظمة
 من العوامل كل يف التحكم ويصعب ومتعددة كثرية اإلتصالية العملية معوقات لن لنا يتبني عرضه مت مما وإنطالقا

 وحماولة اجليد اإلتصال خبصائص قادهتا معرفة خالل من املنظمة تستفيد أن ميكن انه إال التنظيم فعالية حتقيق اجل
 .سلفا واملسطرة املرجوة األهداف إىل الوصول أجل من وذلك اخلصائص هلاته وفقا اإلتصال نظام بناء

 .الفعال االتصال خصائص المطلب الرابع:
 بني التفكري أسلوب يف بالتباين االعرتاف على العمل تنظيمات داخل الناجح اإلتصال يتوقف

 لسري ضرورية عملية فهو الرئاسي، التسلسل مستوى أدىن يشغلون الذين أولئك وبني العليا اإلدارية املستويات
 توصيل منها معقدة كثرية نواحي تتضمن عملية فهو اإلدارة عمليات أهم من ويعترب ما منظمة داخل العمل

 نقل مادام االتصال على يعتمد التنظيم يف التفاعل آن يتضح وهكذا.ورفضها وقبوهلا واستقباهلا التعليمات
 من جيعل ما آخر،وهذا مستوى إىل معني مستوى ومن آخر إىل شخص من واملشاعر واألفكار والوقائع املعلومات

 للعملية السليمة البداية بأن (1985) ووايت ويلي من كل يشري حيت  .التنظيمية األهداف حتقيق املمكن
 إىل وتبليغه توصيله اإلداري الرئيس مثال الفاعل يريد ما وجود هي تبادهلا وأصول باملعلومات تتعلق واليت اإلتصالية
 نقل على القدرة تعين اإلتصال على القدرة إن الشنواين صالح يرى إذ ،2نفسها املعلومات وجود أو مرؤوسيه

 اإلتصال ويكون معينة رسالة إليه املوجهة اآلخر والطرف باالتصال القائم بني مشرتك فهم وحتقيق املعلومات
 خيتار أن املرسل على جيب بكفاءة اإلتصال يعمل لكي "و أنه كما .إجيابية فعل ردود عليه ترتب إذا ناجحا

                                                           
 .040، ص 4،،0، 3واجلماعة يف التنظيم، دار الفكر، األردن، ط كامل املغريب، السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد - 1
 .،1، ص 0،،0مجال الدين عويسات، السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري، دار هومة، اجلزائر،  - 2
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 أهم ومن  ".معناها يف حىت أو املرسل من ينتظرها املستقبل يكون واليت املالئمة الرتميز إشارات 
 :مايلي مراعاهتا جيب اليت العوامل

 تفاعله، املستقبل عليه يبين الذي األساس تعد الثقة هذه أن بإعتبار املستقبل من ثقة موضع املرسل يكون أن 1-
 انتباه جتذب بطريقة تصميمها لكيفية عارفا برسالته وملما عالية إتصالية مهارات لديه تتوفر أن جيب كما

 .اإلتصال عملية جناح هذا يضمن حىت إدراكها على وتساعده املستقبل
 وذلك إدراكه، مااليريد ويرتك يدركه أن يريد ما يدرك اإلنسان أن لوحظ حيث املعرفة إىل املستقبل دافعية 2-
 له، املتاحة الرسالة من مايشاء إختيار يف حريته ظل يف ذلك وكل إشباعها، يريد اليت حاجاته أو لدوافعه، طبقا
 من غريها دون نفسه هو إليها سعى كلما املستقبل لدى معينة حلاجات حمققة الرسالة كانت فكلما وعليه

 .الوسائل
 حيث من الرمسي وغري الرمسي التنظيم طبيعة وبني اإلتصال نظام بني والتساند والتكامل التناسق ضرورة 3-

  .العمل بيئة وظروف وطبيعة املنظمة إحتياجات
 يستعمل وال الرسالة ملتابعة وتشويقه املستقبل إنتباه إستمرار تتضمن مثريات على حتتوي حبيث الرسالة صياغة 4-

 .املستقبل هذا يفهمها اليت والرموز الوسائل إال
 على والعمل اإلدارية الالمركزية وتشجيع االختصاصات بتفويض اإلدارية املستويات عدد من اإلقالل ضرورة 5-
 .بينهم والتعاون الثقة روح وبث العاملني لدى النفسية احلالة رفع

 حتقيق ضرورة مع باملنظمة العمل وقطاعات جماالت ملختلف والبيانات للمعلومات شامل نظام وجود ضرورة 6-
 حيقق ومبا وكيفا كما املستهدفة األمور كافة تتضح حىت اإلتصاالت ونظام النظام هذا بني والتكامل االرتباط

 .ككل للمنظمة املطلوبة األهداف
 حبسن اخلاصة القدرات وتنمية اإلتصال مهارات تنمية على العمل بل االتصال مهارات من قدر توفر ضرورة 7-

 والكالم التفكري مهارات وكذلك اإلدارية املستويات خمتلف يف العاملني مجيع لدى واحلديث واإلنصات االستماع
 قدر الدنيا املستويات يف خصوصا والقراءة الكتابة وكذلك العليا اإلدارية املستويات يف والتحليل والفهم

 عن وبدقة بوضوح التعبري اإلدارية املستويات خمتلف يف اإلتصال عملية يف للمشاركني ميكن حىت.املستطاع
  .اآلخرون يقوله عما الواضح واالستيعاب والفهم ومقرتحاهتم ورغباهتم وآرائهم وميوهلم مشاعرهم

 كما تسلمها اليت املعلومات من ليتأكد املتكلم مع املستمع يتفاعل حبيث مزدوجا اإلتصال يكون أن البد 8-
 املواقف أثار معرفة أي اجلهات مجيع من مفتوحا إتصاال يكون أن جيب
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 التفاهم أساس على يكون أن جيب اإلتصال فان وأخريا املستمعني إستجابات على املختلفة والثقافات والبيئات 
 من تكتسب أن البد بل "ملز بلزيري "يقول كما اإلتصال أن كما "هوايت" يقول كما األمر أساس على ال

  .ونوعيتها املعاملة خالل
 الثقة توفر وضرورة األفعال األقوال فيه تدعم الذي هو اجليد اإلتصال أن نقول أن ميكن ماذكر كل خالل من

 وفقا اإلتصال يوضع أن إمهال دون أساسي كشرط املتبادلة املعلومات يف واإلدارة العاملني بني واملصداقية
 .الفعال إتصاالهتا منط بفضل الناجحة املنظمات ضمن منها وجيعل أهدافها خيدم مبا املنظمة إلحتياجات
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 :الفصل خالصة
 أمهية تربز املنظمات داخل التنظيمي اإلتصال لعملية بالدراسة أحيط ما وكل قدم ما كل خالل من

 على القائمني على وبالتالييجب أهدافه، كانت مهما تنظيم ألي الفقري العمود تعترب اليت العملية هذه وقيمة
 أمهية التنظيمي لإلتصال يعطوا أن الناجحة املؤسسات عامل يف هبا الرقي أجل من املنظمات أو املؤسسات تسيري
 مبا املنظمة يف الفاعلني بني التفاعل عمليات لكل السلس السري ضمان خالل من تسيريهم أساليب ضمن كبرية

 .ككل املنظمة وأهداف فيها األفراد أهداف وحيقق املنظمة ألعمال اجليدة واحلركية النشاط على يساعد



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 ادا  الظيففيلأل النظري اإلطار
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 :تمهفد
 أن املفكرون امجع وقد متعددة جماالت يف واملفكرين الباحثني من العديد اهتمام الوظيفي األداء لقي      

 تسعى احلال وبطبيعة أهدافها، أمسى إىل باملؤسسة يصل الالزمة العناية وإعطائه املنظمة يف الفرد بأداء االهتمام
 مت اليت األهداف حتقيق إىل الوصول اجل من وذلك عالية وفعالية بكفاءة أعماهلا اجناز إىل املنظمات كل

 املوارد من العديد املنظمات متتلك األهداف تلك اىل الوصول خالل من ممكنة تكلفة وبأقل مسبقا هلا التخطيط
 أو إقليميا أو حمليا كان سواء نشاطها إطار ضمن منتجاهتا أسواق يف تنافسية ميزة لتحقيق استخدمها ميكنها اليت

 مثل املادية املوارد تشمل جمموعات ثالث يف املوارد هذه تصنيف وميكن احملددة، أهدافها حتقيق مث ومن دوليا،
 واإلدارية املالية واألنظمة اهلياكل مثل التنظيمية واملوارد املالية، واألرصدة والتكنولوجيا واملعدات املباين

 االهتمام تزايد األخرية هذه .العاملني وقدرات ومهارات خربات تتضمن واليت البشرية واملوارد، اخل........والرقابية
 مجيع يف لإلنتاجية الرئيسية احملددات من البشري العنصر إن الشركات مدراء إدراك خالل نم وتنظيمها، هبا

 اجل من العمل سري ويتابع وينفذ القرارات ويتخذ وينظم، خيطط، الذي هو فاإلنسان املنظمة، وأعمال أنشطة
 املورد هذا أداء وبالتايل خدمايت أو اقتصادي كان سواء نشاطها خالل من املنظمة هلا تسعى معينة أهداف حتقيق

 خالل من للعاملني الوظيفي األداء أمهية تربز وبالتايل املنظمات عامل يف مكانتها للمنظمة يعطي الذي هو البشري
 واالستمرارية التميز هلا ويضمن السوق يف تنافسية ميزة للمنظمة يعطي أكيد فعال، جيد أدائهم كان فان نتائجه،

 كل بني الشرسة باملنافسة يتميز اليوم عاملنا الن ، املؤسسات اجنح ضمن عالية مكانة هلا ويعطي نشاطها يف
 .األعمال يف والرقي النشاط يف االستمرارية هلا تضمن اليت املكانة على احلفاظ يف نشاطه جمال يف كل املنظمات

 التعامل أو التغيري اىل االستجابة على القدرة متتلك مل ما أعماهلا يف النجاح اىل تسعى منظمة لكل يأيت ال وهذا
 األسلحة احد الوظيفي أدائه خالل من البشري املورد وميثل اخلارجية، بيئتها يف املؤثرة القوى كل مع الفعال

 التنظيمي العنصر هو البشري املورد أن القول ميكن إذن والنمو، البقاء اجل من املنظمات صراع يف اإلسرتاتيجية
 امليزات استغالل على تساعد اليت اجلديدة واألفكار املفاهيم استيعاب على أدائه خالل من القادر الوحيد

 .املنظمة أنشطة لكل األساسي احملرك باعتباره اجلديد للقرن البيئية الظروف تفرضها اليت التحديات ومواجهة
 عناصره، معرفة تعريفه خالل من للفرد، الوظيفي األداء اىل بإسهاب نتطرق سوف الفصل هذا خالل ومن

 إبراز وكذلك العملية هذه على القائمني العاملني األفراد أداء تقييم عملية على الضوء نسلط كما أبعاده، حمدداته،
 .واحلديثة التقليدية األداء تقييم طرق
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 المبحث األول: ماهفة األادا 

 األادا  مفهظم المطلب األول:
 سوف وهلذا ،البشرية املوارد وتسيري التنظيمي اجلانب يف خاصة املتداولة املفاهيم أهم بني من األداء يعد

 1.املفهوم هذا وضيحلت واصطالحية لغوية تعريفات عدة إعطاء خالل من حناول
 واالسم أوصله الشيء أدى ويقال أدى الفعل مصدر األداء أن يتضح اللغة معاجم من :اللغظي المعنى/ 1

 :األداء
 .به قام الشيء وأدى األمانة، أدى
 :منها نذكر األداء ملفهوم التعاريف تعددت :االصطالحي المعنى /2
  ."به للقيام جمموعة أو شخص إىل أسند ما عمل أو واجب أو أمر تنفيذ هو األداء"-
 اليت الكيفية يعكس وهو .للوظيفة املكونة املهام وإمتام حتقيق درجة " أنه على الوظيفي األداء تعريف وميكن-

 الطاقة إىل يشري فاجلهد ،واجلهد األداء بني تداخل أو لبس حيدث ما وغالبا الوظيفة متطلبات الفرد هبا حيقق
 . "النتائج أساس على فيقاس األداء أما املبذولة

 مهامهم العاملون هبا يؤدي اليت والكيفية عمله منها يتكون اليت املختلفة واملهام باألنشطة الفرد قيام هو األداء"-
 ."والكيفية الكمية التحويلية واإلجراءات اإلنتاج وسائل باستخدام هلا املرافقة والعمليات اإلنتاجية العمليات أثناء

 حتقيق درجة إىل يشري بالتايل والذي واملهام الدور وإدراك بالقدرات تبدأ اليت الفرد جلهود الصايف األثر هو األداء"-
 . "الفرد لوظيفة املكونة املهام وإمتام

 :وهي الفرد جلهد مكونة عناصر ثالث لتداخل نتيجة إال ماهو األداء أن نقول أن ميكننا التعريف هذا من
 . باملهام والقيام الدور، وإدراك القدرات

 اليت املنظمة يف أعمال من األفراد به يقوم ما هو السلوك أن يرى إذ ، األداء على الضوء جلبرت تظماس ويلقي -
 السلوك جمموع أي واإلجناز، السلوك جمموع أنه أي واإلجناز، السلوك بني التفاعل وهو األداء ،أما هبا يعملون
 .معا حتققت اليت والنتائج

 عالقة هناك أن حيث األداء مستوى حتديد يف معا يتفاعالن والقدرة الرغبة "هو األداء أن السلمي علي يرى -
 ."األداء يف واملستوى العمل يف واملقدرة الرغبة بني ومتبادلة متالزمة
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 النتائج هذه تكون حيث والنتائج السلوك جمموع انه واالجناز السلوك بني التفاعل هو األداء "تظماس تعريفأما 
 . "للقياس قابلة
 الفرد طرف من املبذول اجلهد أو املهارة أو النشاط ذلك هو األداء أن نقول أن ميكن التعاريف جمموعة خالل من

 وفعالية بكفاءة تغيريا السلوك هذا حيدث حيث له املوكلة الوظيفة مهام إمتام أجل من فكريا أو عضليا كان سواء
  .املنظمة قبل من املسطرة األهداف خالله من حيقق

 1.الظيففي األادا  محداداتالمطلب الثاني: 

 هذا ويعين واملهام الدور وإدراك بالقدرات، تبدأ واليت الفرد جلهود الصايف األثر " هو الوظيفي األداء إن
 الدور وإدراك والقدرات اجلهد بني املتداخلة العالقة نتاج أنه على إليه النظر ميكن معني موقف إنتاج هو األداء أن

 :يف تتوضح األداء حمددات أن جند وهلذا". للفرد اهلام
 .الفرد طرف من املبذول اجلهد -
 .الوظيفة ألداء الفرد هبا يتمتع اليت القدرات -
 .وظيفته ملتطلبات إدراكه مدى -
 إىل للوصول وذلك وظيفته أو مهمته ألداء الفرد يبذهلا اليت والعقلية اجلسمانية الطاقة إىل اجلهد يشري: الجهد/1

 . عمله جمال يف عطائه معدالت أعلى
 .مهامه أو وظيفته ألداء يستخدمها اليت للفرد الشخصية اخلصائص إىل القدرات تشري: القدرات/2
 والشعور خالله من العمل يف جهوده توجيه الضروري من أنه الفرد يعتقد الذي اإلجتاه به ويعىن:الدور إادراك/3

 .أداءه يف بأمهيته
 مبعىن األداء مكونات من مكون كل يف اإلتقان من أدىن حد وجود من البد األداء من مرض مستوى ولتحقيق

 لن أدائهم فان أدوارهم يفهمون ال ولكنهم متفوقة قدرات لديهم ويكون قائمة جهودا يبذلون عندما األفراد أن
 يف موجها يكون لن العمل هذا فان العمل يف الكبري اجلهد بذل من فبالرغم اآلخرين، نظر وجهة من مقبوال يكون
 مايقيم فعادة القدرات، تنقصه ولكنه عمله ويفهم كبري جبهد يعمل الفرد فان الطريقة وبنفس الصحيح الطريق
 الالزم والفهم الالزمة القدرات لديه يكون قد الفرد أن وهو أخري احتمال وهناك منخفض كأداء أدائه مستوى
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 أداء أن احلال وبطبيعة منخفضا، أيضا الفرد هذا مثل أداء فيكون العمل يف كبريا جهدا يبذل وال كسول لكنه 
  .آخر مكون يف وضعيف األداء مكونات من مكون يف مرتفعا يكون قد الفرد
 وما أعماله الجناز املبذول الفرد جهد بني مزيج هي الوظيفي األداء حمددات إن القول ميكننا هذا كل خالل من

  .إليها ينتمي اليت املنظمة يف به يقوم ملا ادراكه ومدى وخربات معلومات مهارات، من به يتمتع

 األادا  أنظاع المطلب الثالث:

 األخري هذا األداء أنواع عرض إىل اإلنتقال ميكننا حمدداته إىل والتطرق األداء مفهوم على التعرف بعد
 التقسيم معيار إختيار بغرض األداء أنواع تقييم وميكن .التنظيمية الظواهر من كغريه وتقسيمه تصنيفه ميكن الذي
 املصدر، معيار حسب أنواع إىل األداء تقسيم ميكن مثة ومن التقسيم، معيار حسب يكون األداء نوع فان لذلك
 1.الشمولية معيار إىل إضافة

 واألداء الداخلي األداء أو الذايت األداء نوعني إىل األداء تقسيم ميكن املعيار هلذا وفقا: المصدر معفار حسب/1
 .اخلارجي

 املوارد من املؤسسة متلكه ما ينتج انه أي الوحدة، أداء األداء من النوع هذا على ويطلق :الداخلي األادا -1-1
 :يلي مما أساسا ينتج فهو
 القيمة صنع على قادر اسرتاتيجي موردا اعتبارهم ميكن الذي املؤسسة أفراد أداء وهو :البشري األادا -1-1-1

 .مهاراهتم تسيري خالل من التنافسية األفضلية وحتقيق
 .فعال بشكل استثمارها استعمال على املؤسسة قدرة يف ويتمثل :التقني األادا -1-1-2
 .املتاحة املالية الوسائل واستخدام هتيئة فعالية يف ويكمن :المالي األادا -1-1-3
 يف تتسبب ال فاملؤسسة اخلارجي احمليط يف حتدث اليت املتغريات عن الناتج األداء هو :الخارجي األادا -1-2

 عليها تتحصل اليت اجليدة النتائج يف يظهر عامة بصفة النوع فهذا يولده، الذي هو اخلارجي احمليط ولكن إحداثه
 من النوع وهذا بالسلب، أو باإلجياب سواء األداء على تنعكس التغريات هذهكل و  البيع، سعر كارتفاع املؤسسة

 وحتديد قياسها ميكن أين كمية مبتغريات األمر تعلق إذا مهم وهذا نتائجها، حتليل املؤسسة على يفرض األداء
 .أثرها
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 .اجلزئي واألداء الكلي األداء مها نوعني إىل األداء تقسيم ميكن املعيار هذا وحسب :الشمظلفة معفار حسب/2
 األنظمة أو والوظائف العناصر مجيع فيها سامهت اليت اإلجنازات يف يتجسد الذي وهو :الكلي ألادا ا-2-1

 النوع هذا يف .العناصر باقي مسامهة دون من عنصر أي إىل إجنازها نسب ميكن وال لتحقيقها، للمؤسسة الفرعية
 .والنمو الربح والشمولية، كاالستمرارية الشاملة أهدافها املؤسسة بلوغ وكيفيات مدى عن احلديث ميكن األداء من

 .الفرعية أنظمتها أداء تفاعل نتيجة هو احلقيقة يف للمؤسسة األداء أن كما
 أنواع عدة إىل بدوره وينقسم ،للمؤسسة الفرعية األنظمة مستوى على يتحقق الذي وهو: الجزئي ألادا ا-2-2

 أداء إىل الوظيفي املعيار حسب ينقسم إن ميكن حيث املؤسسة، عناصر لتقييم املعتمد املعيار باختالف ختتلف
  ق.التسوي وظيفة أداء اإلنتاج، وظيفة أداء التموين، وظيفة أداء األفراد، وظيفة أداء مالية، وظيفة

  .األادا  أبعااد لمطلب الرابع:ا

 ثالثة منيز أن وميكننا عمله منها يتكون اليت املختلفة واملهام باألنشطة القيام للعمل الفرد بأداء تعىن
 .األداءومنط  اجلهد كمية،  املبذول اجلهد هي األبعاد وهذه لألداء، أبعاد

 وتعترب زمنية فرتة خالل الفرد يبذهلا اليت العقلية أو اجلسمانية الطاقة مقدار عن تعرب :المبذول الجهد كمفة-1
 .املبذولة للطاقة الكمي البعد عن معربة معينة فرتة خالل يف كميته أو األداء سرعة تقيس اليت املقاييس

 ما بقدر كميته أو األداء بسرعة كثريا يهتم ال قد لألعمال، األنواع بعض مستوى فتعين: المبذول الجهد -2
 يهتم

 مطابقة درجة تقيس اليت املقاييس من الكثري للجهد النوعي املعيار حتت ويندرج املبذول اجلهد وجودة بنوعيته
 .األداء يف واالبتكار اإلبداع درجة تقيس واليت األخطاء من األداء خلو درجة تقسمه واليت املواصفات اإلنتاج

 أنشطة هبا تؤدى اليت الطريقة أي العمل، يف اجلهد هبا نبذل اليت الطريقة أو األسلوب به يقصد :األادا  نمط -3
 مزيج أو معينة أنشطة أو حركات أداء يف الفرد ميارسه الذي الرتتيب قياس ميكن األداء منط أساس فعلى العمل
 يتم اليت الطريقة قياس أيضا ميكن كما األوىل، بالدرجة جسمانيا العمل كان إذا األنشطة أو احلركات هذه

 1.دراسة أو حبث إجراء يف يتبع الذي األسلوب أو معينة ملشكلة قرار أو حل إىل هبا الوصول
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 المبحث الثاني: تقففم األادا 

 الظيففي األادا  تقففم المطلب األول:
 املدراء وكذا به واملهتمني الباحثني بال ومازال الوظيفي األداء شغل قد الفصل مقدمة يف قلنا كما

 أمرا األفراد بني الفروق كانت وملا .البشرية املوارد تسيري جمال يف هبا يتميز اليت اإلسرتاتيجية لألمهية نظرا وغريهم
 تبعا األفراد بني األداء يتفاوت أن الطبيعي فمن كذلك، يعد ووظائفهم ملهامهم أدائهم بني الفروق فان طبيعيا
 إجنازه من األوىل املراحل يف ضعيفا أداؤه يأيت قد مرة ألول وظيفة إستلم الذي فالفرد بينهم، الفردية للفروق
 هذه لوجود نظراو  .عمله ألداء الالزمة واملهارات اخلربة واكتسب طويلة لفرتة عمل الذي بزميله مقارنة ألعماله
 ومعرفة لعملهم تأديتهم أثناء وتصرفاهتم وسلوكهم للعمل العاملني أداء طريقة على التعرف من البد كان الفروق
 .أدائهم تقييم هذا كل خالل من يسمح مما أعماهلم، نتائج

 وحتليل دراسة " املنظمة يف األفراد أو البشرية املوارد أداء بتقييم يقصد(: األفرااد)البشرية المظاراد تقففم تعريف-1
 ومستوى جناحهم مدى على للحكم وذلك العمل، أثناء وتصرفاهتم سلوكهم ومالحظة لعملهم العاملني أداء

 ملسؤوليات وحتمله املستقبل يف للفرد والتقدم النمو إمكانيات على احلكم وأيضا احلالية، بأعماهلم القيام يف قدراهتم
 من الفرد أداء تقييم توضيح على ينص انه جند التعريف هذا مالحظة خالل منى. أخر  لوظيفة وترقية أكرب،
 يف وتفوقه الفرد جناح على يشتمل التقييم وأن أخرى، جهة من وتصرفاته سلوكه وعلى جهة، من عمله نتاج خالل
 تقييم أن نقول أن ميكن كما .املستقبل يف ترقيته وفرص جناحاته مدى أخرى ناحية ومن ناحية، من احلالية وظيفته

  .للتقدم" واستعداده قدرته وعلى عليه واحلكم ما لفرد الوظيفي األداء كفاءة قياس "هو الفرد أداء
   ."ألعماهلم العاملني أداء كفاءة مدى حتديد خالله من يتم نظام " بأنه األداء تقييم ماهر أحمد يعرف كما

 األفراد من أي ملعرفة األعمال أرباب يستخدمها اليت العملية أو الطريقة " األداء تقييم يف حنفي الغفار عبد ويرى
 إستحقاق أو جدارة أو كافية مبستوى الفرد وصف التقييم هذا على ويرتتب يؤدى أن له ينبغي ملا وفقا العمل أجنز

 (. .... جدا ضعيف ،ضعيف، مقبول جدا، جيد ،ممتاز) معني

 وذلك ونتائجها سلوكياته ملختلف وحتليل املنظمة يف الفرد يقدمه ملا دراسة هو األداء تقييم أن القول ميكننا وهبذا
 .فيها يعمل اليت املنظمة داخل الوظيفي والتطور التقدم يف إمكانيته مدى على للحكم
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 منارسها مستمرة عملية أهنا كما قدمية، األشخاص تقييم عملية أن فيه شك مما :الظيففي األادا  تقففم عملفة-2
 اجتماعي وشخص الذكاء، ناقص وآخر ذكي أنه ما شخص على فنحكم عديدة، مواقف يف اليومية حياتنا يف

 مع وأصبحت األعمال ومؤسسات املنظمات يف التقييم عملية تبلورتف .التقييم عمليات من وغريها انطوائي وأخر
 توضح رمسية مقاييس فيها وتستعمل أدائها، على مدربون أفراد هبا ويقوم قواعد هلا متخصصة وظيفة الوقت مرور
 مناصبهم يف والتطور الرقي إىل دوما يطمحون الفطرية بطبيعتهم األفراد كان وملا .وموضوعي علمي أساس على

 خالل األمريكي اجليش يف مرة ألول األداء تقييم عملية ظهرت وقد، أعماهلم تقييم من البد كان اليومية وحياهتم
 وأوائل العشرينات أواخر يف إال-الصناعية املنظمات وخاصة – املنظمات به تأخذ ومل األوىل، العاملية احلرب

 مبنية علمية بصورة يستعمل وأصبح  .قريب عهد منذ إال ومتخصصة منظمة كوظيفة يتبلور مل أنه كما لثالثينيات
 .والتحليل الدراسة على
 فرتة خالل العاملني من فرد كل تقدير عملية " بأهنا وتعرف البشرية املوارد إدارة من جزءا األداء تقييم عملية تعترب
 وترتبط البشرية املوارد لتسيري وضرورية ومستمرة منظمة وظيفة أهنا كما ."أداءه ونوعية مستوى لتقدير معينة زمنية

 سواء األداء، بتحسني املدراء والتزام استعداد األداء تقييم عملية تعد أهنا كما.املنظمة وأسلوب العمل بإسرتاتيجية
 .العمل وجمموعات فرق مستوى على أو األفراد مستوى على
 للقيام مؤهلني) األشخاص من جمموعة أو شخص هبا يقوم مستمرة إدارية عملية األداء تقييم عملية أن جند وهبذا
 .الزمن من فرتة خالل وظائفهم أو أعماهلم أداء يف العاملني كفاءة مدى إىل للوصول وذلك (العملية هبذه
 األغراض من أنواع ثالثة لتحقيق األداء إدارة واستخدام تبين وراء من املنظمات تسعى :األادا  تقففم أغراض-3

  :1يلي فيما الشرح من بشيء وسنتناوهلا وتنموية، وإدارية إسرتاتيجية
 العاملني أنشطة بني الربط حتقيق يف األداء إدارة الستخدام الرئيسي الغرض يتمثل :إستراتفجفة أغراض-3-1

 السلوك وأمناط املرغوبة، النتائج حتديد إىل اإلسرتاتيجيات الفعال التنفيذ ويستند .التنظيمية الغايات أو واألهداف
 تدعم سوف واليت املعلومات واسرتجاع القياس أنظمة تطوير مث للتنفيذ، املطلوبة أو الضرورية السمات ونوعيات

  .احملددة للنتائج للوصول السلوكية أمناطهم وتطوير لقدراهتم العاملني استخدام من
 
 

                                                           
 .774-774، ص مرجع سابقمجال الدين حممد املرسي، - 1



 األداء الوظيفي اإلطار النظري                                        الفصل الثاين         
 

46 
 

 واالسرتاتيجيات األهداف تتغري عندما ألنه باملرونة، يتسم أن جيب النظام فان اإلسرتاتيجي الغرض هذا ولتحقيق
 حتقق ال األداء إدارة أنظمة غالبية فان احلظ ولسوء بالضرورة تتغري املطلوبة والقدرات السلوك وأمناط النتائج فإن
 أنظمة تستخدم الدراسة موضع املنظمات من فقط %13 ان تبني حديثة، دراسة ففي .اإلسرتاتيجي الغرض هذا

 .املنظمة بأهداف العاملني لتعريف األداء
 من العديد اختاذ يف األداء، تقييم خاصة األداء، إدارة معلومات على املنظمات تعتمد :إادارية أغراض-3-2

 العاملني، عن االستغناءات العمل، من املؤقت التسريح الرتقيات، واألجور، املرتبات إدارة أبرزها اإلدارية القرارات
 املصدر يعتربون والذين املديرين، من العديد فان القرارات، هذه أمهية من الرغم وعلى .الفردي األداء تقدير

 يشعرون حيث الوظيفية مبتطلباهتم للقيام منه البد شر باعتبارها األداء تقييم عملية يرون املعلومات، هلذه الرئيسي
 يف املغاالة إىل مييلون قد فإهنم مث، . ومنالعاملني على التقييم هذا نتائج وعرض اآلخرين، تقييم عند الراحة بعدم

 .أمهيته وبالتايل موضوعيته التقييم نظام يفقد مما متساوية تقديرات إعطاء أو التقييم
أدائهم  أساليب وتطوير العاملني تنمية يف األداء إدارة أغراض من األخري اجلانب يتمثل :تنمظية أغراض-3-3

 خالل من أدائه تنمية إىل تسعى األداء إدارة فان املتوقع، النحو على عمله املوظف يؤدى ال عندما للعمل
 أنظمة فإن املثالية، الناحية ومن .األداء يف الضعف نواحي تعكس واليت األداء تقييم أنظمة من املرتدة املعلومات

 وهل الضعف أسباب كذلك ولكن األداء، يف الضعف جماالت حتديد على دورها يقتصر أن جيب ال األداء إدارة
 بعدم واملشرفون املديرون يشعر أن الغريب ومن ،اخل... العمل عالقات أو احلفز أو املقدرة يف قصور إىل ترجع
 أمهية من الرغم على األداء، تقييم أنظمة أفرزهتا واليت األداء يف الضعف بنواحي للعاملني مواجهتهم عند الراحة
 .اليومية العمل عالقات على احلفاظ أو العمل مجاعة ألداء الفعالية لتحقيق ذلك

 العاملني مهام بني االرتباط أو التوافق حتقيق يف تتمثل األداء إلدارة الفعال النظام أغراض أن ذكر مما نستخلص
 وأيضا ،العاملني بشأن قرارات الختاذ ودقيقة مفيدة معلومات وتوفري املنظمة، أو للمؤسسة اإلسرتاتيجية واألهداف

 .أغراضهم حتقيق يف تفيد( الراجعة التغذية) مرتدة مبعلومات العاملني تزويد
 أو أغراض بعض حندد أن ميكننا األداء، تقييم عملية هبا تتميز اليت األمهية من وانطالقا هذا كل خالل ومن

 :وهي العملية هذه أهداف
 .للرتقية الصاحلني األفراد وكذا للعمل الصاحلني األفراد اختيار -
 .اخل...األجور زيادة الرتقية، عليها يتم اليت األسس توحيد طريق عن احملسوبية تفادي -
 .أكرب جمهود بذل على وتشجيعهم األفراد بني املناقشة تنمية -
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 .للتنظيم املشكلة املختلفة واألقسام األفراد إنتاجية قياس إمكانية-
 .أعلى مناصب إىل يصلوا أن ميكن الذين األفراد معرفة طريق عن العاملة القوى ختطيط تسهيل -
 .كفاءهتم لتحسني التدريب إىل حيتاجون الذين األفراد معرفة -
 .واإلنتاجية للكفاءة العايل املستوى على احملافظة -
 .هبم اإلتصال وحتسني إشرافهم حتت العاملني تفهم على املباشرين املشرفني مساعدة -
 والرتقية والنقل والتدريب لإلختيار املستقبلية السياسات على الضوء تلقي مفصلة مبعلومات اإلدارة تزويد -

 .وغريها
 .له األفراد وممارسة العمل عن تنتج اليت املشاكل تشخيص -
 .الدقيق واإللتزام املتميز واإلنتاج الفعلية املهارات ذوي األفراد مكافأة -
 .لذلك الالزمة الربامج وإعداد التدريب إىل احلاجة تشخيص -
 :هي لألداء التقييم بعملية عادة تقوم اليت واجلماعات األفراد :األادا  تقففم بعملفة القائمظن-4
 .للفرد املباشر الرئيس أو املشرف-
 .الزمالء طريق عن التقييم-
 .املرؤوسني طريق عن التقييم-
 .أنفسهم األفراد طريق عن أي الذايت التقييم-
 .العمالء طريق عن التقييم-
 املشرف خالل من الفرد أداء على واحلكم التقدير يعترب :المباشر الرئفس أو المشرف طريق عن التقففم-4-1

 املديرين مسؤوليات من جزء هي العملية هذه فإن األمر حقيقة ويف .استخداما واألكثر التقليدي املدخل املباشر
 العمل، متطلبات على التعرف ميكنه مركزه خالل ومن املشرف أن جند أخرى، ناحية ومن منها، التهرب ميكن وال

 1.عنه أفضل وتقدير حكم إعطاء العمل، أثناء الفرد ومراقبة
 من إتضح فقد واالنتشار االستخدام حيت من األساليب من غريه من أكثر األسلوب هذا أن الدراسات دلت

 بالتقييم، القائمني كأحد املباشر املشرف اعتبار على أكدوا املشاركني من %54 أن الغرض هلذا عقد مؤمتر خالل

                                                           
1
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 ميثل بينما %2 للتقييم كمدخل اللجان ومتثل %13 وميثل الوقت نفس يف الذايت التقييم بأن اآلخرون أشار بينما
 . %2يعادل مبا الفنيني األفراد خالل من التقييم

 أمهية وتزداد األداء، عن للمعلومات القيمة املصادر أحد املوظف زمالء ميثل :الزمال  طريق عن التقففم-4-2
 املواقف أو مرؤوسيهم سلوك مالحظة املشرفني على فيها يصعب اليت احلاالت مثل خاصة مواقف يف املصدر هذا
 تتوافر فالزمالء التشريعات أو تتطلبها القوانني اليت احلاالت أو املشرتك، العمل على االعتمادية فيها تزداد اليت

 بعضهم أداء ملالحظة متجددة فرص هلم تتوافر كما الوظيفة، أداء متطلبات عن واسعة وخربات معلومات لديهم
 وصراعات الصداقة عن الناجتة التحيز فرص توافر املصدر هلذا احملتملة العيوب ومن .اليومية األنشطة يف البعض
  .اخلصوص هبذا والدراسات األحباث نتائج يف الزعم هذا يؤيد ما يوجد ال أنه إال الوقت ذات يف العمل

 خاصة للمرؤوسني الفرصة إعطاء هو املستحدث االجتاه :(أنفسهم األفرااد طريق عن أي) الذاتي التقففم-4-3
 يعطيه الذي التقدير وهذا .للفرد الوظيفي املسار ختطيط على األسلوب هذا حيفز حيث أنفسهم لتقييم املديرين

 الذايت التقييم استخدام عدم من الرغم على الفرد ألداء الرمسي التقييم من جزءا يشكل أوال ليس لنفسه، الفرد
 األفراد فإن اخلصوص، وجه وعلى اهلامة املصادر أحد ميثل يزال ال أنه إال األداء عن للمعلومات وحيد كمصدر

 إال، ونتائجه وحمدداته األداء عن املعرفة نواحي كافة ميتلكون أهنم كما اخلاصة، سلوكياهتم على احلكم يستطيعون
 .التقييمات يف للمبالغة امليل املصدر هذا على يؤخذ أنه
 يف األداء عن للمعلومات هاما مصدرا باعتبارهم املرؤوسني إىل ينظر :المرؤوسفن طريق عن التقففم-4-4

 وتنمية للعمل وتوجيههم قيادهتم يف الرئيس كفاءة عن للتعبري الفرصة هلم تتوافر حيت املديرين أداء تقييم حاالت
 إمداد أخرى ناحية من املدخل هذا على يؤخذ قد أنه إال .اخل .... الصراعات وحل التعاون وتشجيع الفريق روح

 الراحة بعدم الشعور أو احلرج بعض للرؤساء يسبب قد مما برؤسائهم عالقاهتم يف القوة مصادر ببعض املرؤوسني
 فإن احلقيقة ويف .اإلنتاجية حساب على العاملني رضاء تدعيم إىل الرؤساء ميل إىل يؤدي قد ذلك أن كما

 هذا أن إال اإلدارية، القرارات بعض الختاذ التقييم معلومات استخدام حالة يف فقط حتدث قد السابقة املواقف
 التنموية لألغراض التقييم معلومات استخدام عند خاص بوجه أمهيته تربز الزمالء، تقييمات مدخل مثل املدخل،
 بتوفري يقومون الذين املرؤوسني عدد تزايد عند األداة هذه صالحية فرص تزداد كما .العمل أداء فرص وحتسني

 1.املرؤوسني هؤالء يقل عندما احلال بعكس رؤسائهم، أداء عن املعلومات
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 وجه على اخلدمات جماالت يف العاملني أداء تقييم عند املصدر هذا أمهية تربز :العمال  طريق عن التقففم-4-5
 ومشاركة املباشر واالستهالك للتخزين القابلية عدم تشمل واليت للخدمات اخلاصة الطبيعة فبسبب .اخلصوص

 .املوظف سلوك ملالحظة عادة الفرصة هلم تتاح ال واملرؤوسني والزمالء املشرفني فان إخل...اخلدمة إنتاج يف العميل
 أداءه، على واحلكم املوظف سلوك مالحظة من يتمكن الذي الوحيد الشخص يعترب العميل فإن ذلك، من وبدال
 .األداء بشأن للمعلومات مصدر أفضل يعترب مث ومن
 العاملني أداء يف العمالء نظر وجهات إىل تستند األداء لتقييم أنظمة اخلدمية املؤسسات من العديد تبنت لقد

 بتصميم تقوم واليت ماريوت، فنادق سلسلة متتلك اليت  "ماريوت" مؤسسة ذلك أمثلة ومن لوظائفهم لديها
 Whirpool العمالء من عشوائية بعينة باالتصال رضائه مدى على للتعرف غرفة كل يف نزيل لكل استقصاء
 تقييماهتم على للتعرف منازهلم يف هلم فنية خدمة تقدمي مت الذين بشركة "العمالء خدمة"قسم يقوم كما اخلدمة،
 حيتاج حيت تكلفته، ارتفاع يف املصدر هذا يف العيب ويكمن .منازهلم يف هلا تقدميهم عند اخلدمة طاقم لسلوك
 متخصصني، باحثني طريق عن مباشرة مقابالت إجراء أو الربيد استخدام أو التليفوين االتصال استخدام إىل األمر
  .ملموسة وتكلفة وقتا يستلزم ما وهو
 1:هي احملاور وهذه أساسها، على التقييم إجراء يتم اليت احملاور جمموعة وهو :األادا  تقففم محاور-4-6
 األعمال إجناز على قدرهتم مدى إىل باالستناد العاملني، تقييم يتم حيث :األادا  معدالت محظر-4-6-1

 خيضع أنه كما العاملني، صالحية على مستقبلي حكم توفري على قادر غري أنه احملور هذا على ويؤخذ هلم احملددة
 والكسل والالمباالة امللل من جوا العاملني على يضفي واحدة، مما أداء ملعدالت املؤسسة داخل األعمال مجيع

 مع تعامله وطريقة للعمل، املباشر الرئيس سلطة نوع مثل األداء، تقييم عند العوامل بعض يتجاهل وانه واجلمود،
 .املوظفني

 نسعى الذين العاملني يف احملددة الصفات بعض بدراسة االهتمام حيث :الشخصفة الصفات محظر-4-6-2
 أو املبادأة أو االلتزام أو كالتعاون وخصائصه، الفرد بشخصية مباشرة متصلة الصفات هذه تكون وقد لتقييمهم،

 على حرصه أو األداء، يف دقته أو اإلنتاج، على كقدرته بالعمل، صلة ذات تكون وقد الصدق، أو االنتماء
 حصر تقدمي صعوبة احملور هذا على يؤخذ ومما وأساليبه العمل وسائل حتسني على قدرته أو املؤسسة، مصلحة

 من البعض، بعضها الصفات هذه بني النسبية األمهية واختالف املوظفني يف توافرها يفرتض اليت للصفات كامل
                                                           

-625ص  ،6004،  1حممد عبد اجمليد، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن ط- 1
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 عملية تصبح مث ومن القيمية، الصفات وخاصة الصفات، معظم قياس صعوبة إىل إضافة بالعمل، عالقتها حيث
 .ذاتية التقييم

 حتديد إىل املؤسسة تسعى حيث باألهداف، اإلدارة أسلوب على الرتكيز يتم حيث :الهاادففة محظر-4-6-3
 حتقيقه مدى أساس على املساءلة تتم أن على رئيسه، ومع معه مشاركة على بناء موظف، بكل اخلاصة األهداف

 هذه حتويل صعوبة اىل ذلك يرجع ورمبا هبا، اخلاصة اإلجناز عمليات قياس صعوبة وكذلك األهداف، هلذه
 .حمددة كمية معايري إىل األهداف

 لدى العامة الفعالية مستوى على الرتكيز ليتم الدقيقة، التفاصيل يتعدى حيث :العامة الفعالفة محظر-4-6-4
 مجع حنو يسعى احملور هذا أن ذلك ومعىن .املؤسسة إدارة تنشدها اليت العليا الغاية متثل الفعالية باعتبار العاملني،

 احملور هذا يركز حيث عامة، إمجالية نظرة ضمن ولكن كبري، حد اىل األداء تقييم بعملية املتعلقة العناصر كافة
 واملقرتحات اآلراء تقدمي يف املوظف فعالية ومدى بوظيفته، اخلاصة األهداف حتقيق يف املوظف فعالية مدى على

 فيها يبدو اليت الفرعية املسائل بعض على احلكم يف صالحيته احملورعدم هذا على ويؤخذ .املؤسسة بتطوير املتعلقة
 على برتكيزه وذلك السابقة، احملاور يف الرئيسي النقص يتالىف احملور فان هذا من وبالرغم ضروريا، التفصيلي احلكم

 .وهنائية تفصيلية تقديرات تقدمي على حرصه وعدم العامة، التقديرات
 على كبرية بدرجة يعتمد املاضي يف األداء تقييم يف املتبع األسلوب أو الطريقة كانت :األادا  تقففم طرق-4-7

 يركز كان التقييم أن أي العامل، يف تتوفر اليت الصفات بعض يف الشخصي ورأيه املباشر، الرئيس ومالحظات آراء
 زمالء مع التعاون واالنتظام، املواظبة العمل، أداء على قدرته مثل وخصائصه، الشخص صفات على ينصب أو

 حيث التقييم، أساليب تطورت ولقد .اإلنتاجية على ينصب يكن ومل واخلصائص، الصفات من وغريها العمل،
 لبعض بالتفصيل نتعرض يلي وفيما .ذاهتم حبد العاملني على وليس العاملني أداء نتائج على يركز التقييم أصبح
 .األداء تقييم يف واحلديثة التقليدية الطرق
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 :األادا  لتقففم التقلفدية الطرق-4-7-1
 مثل الصفات، من جمموعة حتديد على الطريقة هذه وتركز 1:الخصائص أو الصفات ببحث التقففم طريقة-

 واملبادأة، العمل، أداء يف والدقة والسرعة العمل، مواعيد يف واالنتظار واملرؤوسني، والزمالء الرؤساء مع التعاون
 من صفة لكل وزن إعطاء ويتم .الصفات من وغريها املشكالت، حل على والقدرة املسؤولية، وحتمل وااللتزام،

 الفرد، يف الصفات تلك من صفة كل توفر حبسب معينا، تقديرا الفرد بإعطاء املباشر الرئيس ويقوم الصفات، هذه
 أن ورغم .الفرد أداء مستوى ميثل انه بالتقييم القائم يعتقد الذي للمستوى ممثال ويصبح التقديرات، تلك جتمع مث

 التقدير إىل واستنادها املوضوعية، للناحية إفتقادها عليها يعاب أنه إال والسهولة، بالبساطة تتميز الطريقة هذه
 .الشخصي

 اىل وامليل التقييم عملية يف الشخصي التحيز من التخلص إىل الطريقة هذه ترمي :اإلجباري التظزيع طريقة-
 تقديراهتم توزيع املباشرون الرؤساء املنشآت بعض تلزم لذلك املرؤوسني ملعظم منخفضة أو عالية تقديرات إعطاء
 أفراد بني القدرات يف التفاوت يكون بان التوزيع هذا ويقضي العادي التكراري التوزيع مع يتماشى مبا األفراد على

normal distribution التالية بالنسب العادية اجملموعة: 
 .جدا كبرية بدرجة قدرات لديهم تتوافر األفراد جمموعة من %10
 .كبرية بدرجة قدرات لديهم تتوافر األفراد جمموعة من %20

  .متوسطة بدرجة قدرات لديهم تتوافر األفراد جمموعة من% 70
 .قليلة بدرجة قدرات لديهم تتوافر األفراد جمموعة من %20

 .جدا قليلة بدرجة قدرات لديهم تتوافر األفراد جمموعة من  %10
 20 امتياز، بدرجة %10 اختيار أي .السابق للتوزيع وفقا املرؤوسني على تقديرات بتوزيع املباشرون الرؤساء ويلزم
 هذه أن الواضح ولكن .جدا ضعيف 10% ضعيف، بدرجة 20% مقبول، بدرجة 40% جيد، بدرجة %

 2.املرؤوسني من قليل عدد وجود حالة يف تصلح ال الطريقة
 وليس لألداء وفقا تنازليا ترتيبا املرؤوسني جمموعة برتتيب الرئيس قيام يف الطريقة هذه ومتثل :العام الترتفب طريقة-

 أن يعين وهذا الشخصية، الصفات أو للعمل العام over-all performance اخلصائص، جمموعة على بناء

                                                           
1
 .644مرجع سابق، ص  حممد عبد اجمليد، - 

 .344، ص 6006للنشر، اإلسكندرية صالح الدين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة -2
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 :مثل املرؤوس، ألداء واحدا تقديرا يعطى حيث مرؤوس لكل الكلي العمل فاعلية مالحظة هو هنا األساس
 .ممتاز- جيد- متوسط- ضعيف

 هتتم ال الطريقة هذه أن كما الشخصي، التقرير على واعتمادها املوضوعية عدم أيضا الطريقة هذه على ويعاب 
 .ككل بتقييمه تقوم ولكنها الفرد، أداء يف حمددة عوامل أو خبصائص

 أساس يتوافر ال حيث خمتلفة جمموعات يف العاملني مبقارنة تسمح ال أهنا-أيضا- الطريقة هذه على يؤخذ كما
 أو أحسن أو أخرى، جمموعة يف فرد ألفضل مساويا اجملموعات، أحد يف فرد أفضل كان إذا ما لبيان واضح

  .منه أضعف
 حيث العاملني، من أزواج مبقارنة أحيانا وتعرف السابقة، الطريقة تشبه وهي :العاملفن بفن المقارنة طريقة -

 اجملموعات الطريقة هذه وتناسب .الباقني األفراد من فرد كل مع اجملموعة، يف فرد كل مبقارنة الرئيس يقوم
 ولصعوبة ناحية من تستغرقه الذي الوقت لطول اجملموعة، أعضاء عدد زاد كلما فعاليتها تقل حيث الصغرية،

 توافر لعدم والتدريب، والنقل الرتقية أغراض مثل أخرى، أغراضا ختدم ال الطريقة وهذه .أخرى ناحية من املقارنة
 على ويالحظ  .والتعيني االختيار سياسات فاعلية اختيار على استخدامها من الغرض يقتصر وقد .املقارنة أسس
 الشخصي التقييم عند املقيمون فيها يقع عامة أخطاء عليه يرتتب وهذا للمقيم فيها مطلق احلكم السابقة الطرق
 عمل أي أو كمقيم عمله يف ذاتيته عزل ميكن وال وقت أي يف للخطأ معرض إنسان املقيم ألن ،األفراد ألداء
  1:مايلي اجملال هذا يف املعروفة األخطاء ومن .آخر

 التقييم، يف التساهل أو التشدد اىل املقيم مييل فقد :األفراد تقييم يف ودافعه تفكريه وطريقة املقيم شخصية تأثري-أ
 نفسه عن جيد انطباع إعطاء أو الرتقية، أو العالوة على للحصول لألفراد فرصة منح – ذلك-يف دافعه يكون وقد

 .ضعيف تقدير إعطاء حالة يف املرؤوسني، مواجهة من اخلشية أو لألفراد،
 العمل، وجوانب اخلصائص مجيع يف للفرد مرتفع تقدير إلعطاء املقيم ميل مبعىن :واحدة صفة يف التعميم-ب

 .العمل جوانب من واحد جانب أو واحدة، صفة يف المتيازه نتيجة
 السليم التقييم من يتمكن حىت السنة، مدار على املرؤوس أداء الرئيس يالحظ أن املفرتض فمن ،احلداثة تأثري-ج

–عادة يتذكر فالفرد التقييم، إجراء قبل األخرية بالفرتة-املرؤوس ألداء مالحظته يف- املقيم يتأثر قد ولكنه ألدائه،
 .البعيدة األحداث وينسى ،القريبة الوقائع-بوضوح

                                                           
1
 .351، مرجع سابق، ص صالح الدين عبد الباقي - 
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 هذا يكون وقد املرؤوسني، بعض-مع أو-ضد يتحيزون الرؤساء بعض أن مبعىن :للمقيم الشخصي التحيز-اد
 مما ،السن أو العقيدة أو النوع بسبب أو واملرؤوسني، الرئيس بني العالقات بسبب االجيايب، أو السليم التحيز
 .املؤسسة أهداف حتقيق عن التقييم يعوق

 إىل الرئيس ميل إىل واملرؤوس، الرئيس بني اخلصائص يف التشابه يؤدى حيث واملرؤوس الرئيس بني التشابه-ه
 .يستحق مما أعلى تقديرا املرؤوس إعطاء
 :يلي فيما التقليدية الطرق سلبيات إجياز وميكن

 .موضوعية أسس إىل يستند وال الشخصي، للتقدير خيضع التقييم إن-

 .لألداء قياسها املمكن األهداف على الرتكيز من بدال ،لألفراد الشخصية السمات على يركز وأنه-
 يف االستمرار على أفضل بطريقة عمله أداء على املرؤوس، ومساعدته إفادة يف التقليدية الطرق فاعلية ضعف-

 نضجه عدم
 افرتاض وهو ،إداري سلوك أفضل تشكل اليت احملددة، الصفات من جمموعة وجود تفرتض التقليدية الطريقة إن- 

 لكل املطلوبة والنفسية الشخصية الصفات حيث من بينها فيما ختتلف اإلدارية الوظائف أن حيث ،سليم غري
 .منها
 املذكورة التقليدية التقييم طرق إىل وجهت اليت لالنتقادات نظرا :األادا  تقففم في الحديثة الطرق-4-7-2

 ومن منها تقلل أو العيوب هذه تتفادى اليت احلديثة الطرق من جمموعة إىل اإلداري الفكر رجال توصل فقد سلفا،
 :نذكر الطرق هذه

 أداء تصف اليت العبارات من عدد على تقوم طريقة وهي :Forced choice اإلجباري االختفار طريقة /أ
 أو إجيابية نواحي عن تعرب ثنائية عبارات تكون ما عادة ،جمموعات يف العبارات هذه توزيع يتم حيث العمل،
 العبارة جمموعة كل من التقييم بعملية القائم وخيتار بالعمل، املباشرة العالقة ذات املوضوعية املعايري توفر سلبية
 بتقييم خاصة سرية شفرة هلا حمايدة أخرى جهة تقوم مث بتقييمه، يقوم الذي الفرد أداء على تنطبق أهنا يرى اليت

 بصعوبات تتسم لكنها التقييم، بعملية القائم جانب من التحيز بقلة الطريقة هذه متتاز .التقييم بعملية العبارات
 :أمهها
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 .الشفرة سرية على احملافظة صعوبة -
 .كبرية خربات إىل حتتاج النوع هذا من العبارات وأن علما لألداء كمعايري املستخدمة العبارات تصميم صعوبة -

 أدائهم، يف القصور نواحي على التغلب على املرؤوسني معاونة يف الطريقة هذه صالحية عدم ذلك إىل ويضاف
 .الرئيس مبعرفة قدراهتم، وتطور

 تلك وهي احلرجة، األحداث رصد خالل من وتكون :Critical Incidentsالحرجة  األحداث طريقة /ب
 ضبطها خالل ومن سلبيا، اآلخر وبعضها اجيابيا بعضها يكون قد فرد كل أداء يف متكررة الغري اهلامة األحداث
 اليت الوقائع من عدد جتميع هو الطريقة هذه يف األساسو  .للفرد الكلي األداء عن العامة الصورة تتضح وحتليلها
 من أي كانت إذا ما ويقرر املرؤوسني، أداء يالحظ أن املباشر الرئيس من ويطلب العمل فشل أو جناح يف تسبب
 سلوك دراسة خالل من اجلوهرية احلوادث هذه مثل اكتشاف ويتم هذا  .لعملهم أدائهم أثناء منهم حتدث الوقائع
 لكل أوزان تعطى مث أمهيتها أو تكرارها حسب اجملمعة األحداث هذه مثل ترتب ذلك بعد العمل أثناء األفراد
 أو خصائص إىل املسجلة الوقائع هذه ترتجم قد األحيان بعض ويف. التقدير لعملية أساسا تكون حبيث منها،
 مميزات أهم ولعل  .اخل...واملبادأة املسؤولية العمل، على القدرة االعتمادية، التعليمية، املقدرة مثل معينة مسات
 اليت التقليدية الطرق خبالف وذلك املوضوعية، الوقائع على واالعتماد العامل، أداء تقييم على تركيزها الطريقة هذه

 تتأثر واليت الرئيس، ذاكرة على االعتماد الطريقة هذه تتفادى كما .لألفراد الشخصية السمات على تركز كانت
-أخرى ناحية من أهنا كما حدوثها، فور الوثائق بتسجيل الربنامج هذا يقضي حيث القريبة باألحداث غالبا

 بتدعيم املرتبطة األساليب استخدام على الرئيس يساعد مما الفرد، وتصرفات سلوك يف اإلجيابية اجلوانب تتضمن
  .الضعف نقاط لتفادي الفرد وتوجيه ،القوة نواحي

 أعضاء من كل بتقييم العمل، مجاعة أفراد من فرد كل قيام أساس على تقوم اليت :المشتركة التقففم طريقة /ج
 زمالئه مبعرفة يتم الفرد تقييم فان ذلك وعلى.اإلداري للمركز اعتبار أي وبدون السري، االقرتاع بطريقة اجلماعة
 :التالية باخلصائص الطريقة هذه وتتميز .ومرؤوسيه ورؤسائه

 .التقييم عملية يف والزمالء واملرؤوسني الرؤساء اشرتاك-
 .التقييم موضوع الصفات وحتديد اختيار يف التقييم بعملية القائمني اشرتاك-

 .منها واإلفادة التقييم، عملية نتائج على مشرتك كل تعرف-
 .التقييم نتائج فيها تستعمل اليت األغراض على التقييم يف املشرتكني رقابة-
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 أداء بتقييم السابقة الطرق مجيع هتتم حيث: باألهداف اإلادارة أسلظب باستخدام األادا  تقففم طريقة /اد
 يف األداء جانب إىل املستقبل، بأداء االهتمام إىل فيتجه باألهداف اإلدارة أسلوب أما سابقة، فرتات يف العاملني
 سيقوم اليت والواجبات، األهداف حتديد يف واملرؤوس الرئيس من كل مشاركة خالل من ذلك ويتم،  املاضي
 نواحي على والتعرف معينة زمنية فرتة خالل أجنزه ما ضوء على لنفسه، بالتقييم املرؤوس وقيام ، بتحقيقها املرؤوس
 حمددة وواجبات أخرى، أهدافا يتضمن جديد برنامج على الرئيس مع لالتفاق متهيدا مواجهتها، وكيفية القصور،

 :مايلي األداء تقييم جمال يف خاصة وبصفة ،باألهداف لإلدارة األساسية املقومات أهم ومن . مقبلة أخرى لفرتة
 .الفرد عمل مسؤولية وجماالت األساسية املهام وضع يف واملرؤوس املشرف بني اجلماعية املشاركة-
 وضع عملية توجيه فهو الرئيس دور أما رئيسه، مع بالتعاون األجل قصرية األداء أهداف بنفسه الفرد يضع-

 .املختلفة التنظيم واحتياجات بأهداف األهداف هذه ارتباط ضمان اجل من وذلك األهداف
 .األداء وتقييم القياس معايري على واملرؤوس املشرف املعنية األطراف موافقة-
 ويف حتديدها، السابق األهداف حتقيق مدى لتقييم واآلخر احلني بني واملرؤوس الرئيس بني مشرتك لقاء عقد يتم-

 .القادمة بالفرتات خاصة أهداف تعديل أو وضع يتم االجتماعات هذه أثناء
 يف مرؤوسيه مساعدة يوميا حياول فهو مرؤوسيه، مساعدة يف كبريا دورا املشرف يلعب باألهداف اإلدارة ظل يف-

 مساعدة يف دوره يزداد مث ومن التنفيذ، تعوق اليت املشاكل لتجنب ويوجه ينصح انه املوضوعة األهداف حتقيق
 .احملقق األداء على احلكم يف دوره من أكثر األهداف حتقيق على املرؤوس

 .الشخصية واملميزات السمات على ال احملققة اإلجنازات على التقييم عملية ترتكز-

 املالئمة املداخل من األهداف وضع يف اجلماعية املشاركة على يعتمد والذي باألهداف اإلدارة مدخل ويعترب
 على املمكن من يصبح الوظائف هلذه فبالنسبة واإلدارية اإلشرافية الوظائف املهنية، الفنية، الوظائف يف للعاملني

 وميكن، املشاكل حلل جديدة طرق إىل التوصل اجلديدة، املشروعات معاجلة عمله، أهداف وضع يف املسامهة الفرد
 :بينها من عديدة عديدة مزايا باألهداف اإلدارة لطريقة أن القول

 وقد ،األهداف هذه لتحقيق جهده قصارى لبذل الفرد يدفع األهداف وضع يف املشاركة مببدأ األخذ إن-
 شاركوا الذين لألفراد بالنسبة احملققة اإلجنازات نسبة ارتفاع الغرض هذا يف املتخصصة الدراسات إحدى أوضحت

 .الفرصة هذه هلم تتح مل الذين هؤالء عن أهدافهم حتديد يف
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 بعكس واملستقبل، للحاضر بالنسبة يتم الرتكيز أن كما الشخصية، السمات على وليس األداء على الرتكيز يتم-
 1.املاضي على تركز اليت التقليدية الطرق

 2:التايل الوجه على بعضها نربز عيوب عدة الطريقة هلذه أن إال املزايا هذه من وبالرغم
 لطابع وفقا مرؤوسيه وتوجيه قيادة يف استحالة تكن مل إن صعوبة هناك فإن اإلدارية، املشرف قدرة كانت مهما-

 .العمل يف والتعاون املشاركة
 تقييم خبصوص املشرف مع مقابلته عند حسن مبظهر يظهر حىت التحقيق السهلة األهداف وضع املرؤوس حماولة-

 .احملققة اإلجنازات
 درجة واخنفاض والكفاءة، والتكاليف األرباح مثل للقياس، القابلة الكمية لألهداف كبريا وزنا املرؤوس يعطى قد-

 الروح ورفع واالجتماعية الصحية واخلدمات بالتدريب املتعلقة األهداف مثل األخرى النوعية باألهداف االهتمام
 .اخل...املعنوية

 وذلك وخمتلفة، جديدة أخرى لوظائف للرتقية احملتملة اإلمكانيات لتقدير املالئم االهتمام املشرف توجيه عدم-
 الوظيفة عناصر أي بدورها، وهي احلالية، الوظيفة يف لألداء املوضوعة العناصر على أولية بصفة الرتكيز بسبب
 .أخرى وظائف يف الفرد لنجاح مؤشرا تعطي أن تستطيع ال احلالية، الوظيفة عناصر أي بدورها، وهي احلالية

 .التقليدية التقييم نتائج من وموضوعية دقة أكثر نتائج تظهر الطريقة هذه أن إال العيوب هذه من وبالرغم
 باعتبارها للمؤسسة اىل ينظر الذي ،الكالسيكي بالفكر النموذج هذا ويرتبط :األادا  لتقففم المغلق النمظذج /و

 :أمهها متعددة، اعتبارات على ويعتمد احمليطة، بالبيئة يتأثر ال مغلقا نظاما
 Rationality  واملنطق  الرتشيد مبدأ
  Economic Man االقتصادي الرجل مبدأ
  Welfare Man الرفاهية رجل مبدأ
 :مايلي النموذج، هذا وفق األداء لتقييم تستخدم اليت الطرق ومن

  Econmic Evaluation لألداء االقتصادي التقييم
 Judicial Evaluation  لألداء والتشريعي القانوين التقييم
 Value Coinflict Evaluation  املتعارضة  القيم تقييم

                                                           
 .747مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص  -  1
 .744مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص   - 2
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 املؤثرات يأخذ ال نراه فإننا البيئية، واملؤثرات للمتغريات النموذج هذا إمهال إىل باإلضافة النموذج هذا عيوب من
 .احلسبان يف أيضا السلوكية

 املؤسسة بني املتبادل التأثري عالقة على السابق النموذج عكس يستند الذي :األادا  لتقففم المفتظح النظام /ه
 باالجتاهات املرتبطة السلوكية اجلوانب وأثر ،املمكنة والبدائل األهداف مجيع حتديد على املؤسسة قدرة وعدم والبيئة

 .التقييم عملية على وامليول، واإلدراك
 جيعله ما املعيار منوذج يف به اخلاص األداء على بالتعليق تقييمه املراد الفرد يقوم وفيها :الذاتي التقففم طريقة /ي
 يتوصل حىت مستقبال إليه حيتاج الذي ...التكوين التدريب، وظيفة، وصف كتعديل االقرتاحات بعض يقدم قد
 .التنظيم إدارة قبل من واملسطر املتوقع األداء مستوى اىل
 اعتماد أي للتقييم شامل نظام ضمن يكون حينما خاصة للمؤسسات احملبذ االجتاه األسلوب هذا أصبح لقد

 مناخ ظل يف والعاملني اإلدارة بني الثقة من عالية درجة توفر من البد الطريقة هذه العتماد ولإلشارة أخرى، طرق
 .جيد تنظيمي

 األادا  تقففم مقابلة المطلب الثاني:
 ملناقشة وذلك مرؤوسيهم مع أداء تقييم مقابالت بإجراء الرؤساء يقوم أن املنشآت من كثري تطلب

 الرئيس فيبدأ بكفاءة، وإدارهتا هلا التخطيط فيجب املقابالت هذه ألمهية ونظرا فيهم، والقوة الضعف نواحي
 اهلدف أن الرؤساء يفهم أن وجيب ملناقشته، للمرؤوس ويتيح السيئة اجلوانب مث للموظف اجليدة اجلوانب بعرض

 املقابلة يف الرئيس يركز أن وجيب قدراته وتنمية األخطاء تصحيح وإمنا وتوبيخه للمرؤوس اللوم ليس املقابلة من
  1.املرؤوس لشخصية النقد وليس واألداء النتائج على
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 :للرئيس ميكن خالهلا من هامة أداة متثل: األادا  تقففم مقابلة أهمفة-1
 .األداء ومالبسات ظروف عن أكثر يعرف أن -
 .املرؤوس قدرات وحدود وتطلعات دوافع أكثر يتفهم أن -
 .وتنميته األداء لتطوير املرؤوس ومحاس رغبة وحيرك يستثري أن -

 .املقابالت هذه يف املرؤوس مع الرئيس به يتفاعل الذي األسلوب على هذا ويتوقف
  :التالية النقاط يف نلخصها أن وميكن: األادا  وتطظير تقففم مقابلة في الرئفس ادور-2
 :المقابلة قبل-2-1
 .مرتدة مبعلومات وتزويده وتوجيهه باملرؤوس املستمر االتصال -
 .السلوك مالحظة مهارة وتطوير األداء تقييم على التدرب -
 .للمقابلة الالزمة املعلومات ومجع اجليد اإلعداد -
 .هلا اإلعداد على وتشجيعه املقابلة مبكان املرؤوس إعالم -
 :المقابلة أثنا  -2-2

 .املرؤوس مشاركة وتشجيع املقابلة بداية يف للقاء التمهيد -
 .املرؤوس شخصية على وليس األداء على احلكم -
 .اجلوانب هذه طرح يف املرؤوس املرؤوس،وإشراك أداء يف والسلبية اإلجيابية اجلوانب ذكر -
 .ومقرتحاته ولرأيه املرؤوس فعل لردود النشط اإلصغاء -

 .التحسني لسبل واالقرتاح التشخيص يف املرؤوس مشاركة توفري -

 .املرؤوس مع باالتفاق األداء لتحسني مستقبلية أهداف وضع -
 :المقابلة بعد-2-3
 .األداء عن مبعلومات وتزويده العقبات على التغلب يف ومعاونته ومساعدته باملرؤوس املستمر االتصال -
 .دوريا األهداف حنو التقدم تقييم -
 .األداء مبستوى واحلوافز املكافآت ربط -
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 تقييم ملقابالت املتعددة املزايا من الرغم على :األادا  تقففم مقابالت الستخدام المصاحبة المشكالت-3
 نظرا املقابالت، هذه مثل يقاومون املديرين غالبية أن إال واملنظمة والرئيس املوظف من لكل بالنسبة األداء

 العديد وجود األداء ملقابالت العملي التطبيق أوضح فقد .استخدامها على ترتتب قد اليت املتعددة للمشكالت
 هذه أبرز ومن منها، املتوقعة املزايا حتقيق من بالتايل وحتد بعدها أو املقابلة إجراء عند تنشأ اليت العقبات من

  :العقبات
 ألدائه، انتقادا باعتبارها إليها ينظر املرؤوس فان املالحظات بعض املدير يوجه فعندما للمرؤوسني الدفاعي املوقف

 ويعلق بالنفس والثقة واألمهية اآلخرين وتقدير الذات احرتام مثل العليا للحاجات إدراكه على سلبيا يؤثر ما وهو
 أشبه ويبدو القوة مركز الرئيس حيتل ففيها الفرد، لشخصية انتهاك التقييم مقابلة إن "بقوله"ماجرجيور" ذلك على
 والنفع املقابلة، ألمهية العاملني إدراكات على سليب تأثري ذلك ويف شخصيته، على وحيكم املرؤوس حياكم مبن

 ."األداء حتسني وفرص ورائها، من يتحقق قد الذي
 فمثال ،منها تضايقه اليت تلك وخاصة املرؤوس يف الشخصية السمات انتقاد يف املشرف متادي يف اجتاه يوجد قد
 كانت وملا .العمل يف انطوائي مبظهر الظهور أو االبتسامة لعدم بالعمل األكفاء املرؤوسني أحد الرئيس ينتقد قد

 يف تنعكس واليت للعمل الكراهية من نوعا يثري قد انتقادها فان األداء مستوى على باملرة مؤثرة غري السمات هذه
 يف حققوها اليت النتائج معرفة يف رغبتهم عن يعربون ما غالبا العاملني أن رغم األداء مستوى اخنفاض على النهاية

 إليه تفتقر ما وهذا والرضا والتشجيع باألمان الشعور هو احلقيقي مطلبهم أن إال رؤسائهم، يراها كما أعماهلم
  .التقييم مقابالت

 يف يكون لن ذلك أن جيدا يدرك لكنه له نقده على مهامجته يستطيع وقد رئيسه، تقدير على املرؤوس يعرتض قد
 يف املقابلة فان حال أية وعلى  .عليه اجلزاء توقيع يف احلق له تعطي واليت لرئيسه املخولة السلطة بسبب صاحله

 يقبلها سوف فإنه رئيسه، توجيهات قبل إذا انه جند للمرؤوس فبالنسبة الطرفني، لكال جمدية غري تصبح احلالة هذه
 أن ويعتقد السليب، السلوك هذا تقدير يسيء فانه للرئيس بالنسبة أما ملموس، فعل رد هلا يكون أن دون ظاهريا
 .العاملني أداء مستوى على سليب تأثري يوجد احلالتني كال ويف متاما، معه متفق مرؤوسه

 لتعرف هامة وسيلة األداء تقييم مقابالت تصبح حىت املشاكل هلذه احللول املداخل من كثري أعدت وقد هذا
 الوظيفة، وطبيعة موقف، كل ظروف على احللول هذه وتتوقف هلا، العلمية واحللول مرؤوسيه مشاكل على الرئيس
 .حتقيقها املطلوب واألهداف الشخص وطبيعة
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  العاملفن أادا  تقففم مشكالت المطلب الثالث:
 أوجه أو األخطاء من لعدد يتعرض ما عادة لذلك الفرد، طريق عن يتم العاملني أداء تقييم أن طاملا

 هلذه مناقشتنا من يتضح كما .األخرى عن التقييم طرق بعض يف شائعا يكون األخطاء هذه وبعض الضعف،
  1:التايل الوجه على األخطاء

 أن التقدير خصائص إلحدى الفرصة بإتاحة القائمني معظم اجتاه هو التأثري هذا مضمون إن : الةالح تأثفر -
 املشرفني من الكثري فهناك .للكفاءة الكلي التقدير على وبالتايل األخرى، اخلصائص باقي على كبرية بدرجة تؤثر

 يتم وهنا العوامل، لكل متساوية درجات أي العوامل، لكل يعطى الذي التقدير نفس الفرد إعطاء إىل مييلون الذين
 .للكفاءة الكلي التقدير تشكل واليت واحدة خاصية أو لصفة وفقا الشخص كفاءة على احلكم

 يعطون أهنم ذلك معىن تقديراهتم يف التشدد أو السخاء إىل املشرفني بعض يتجه : التشداد أو للتساهل المفل -
 يقلل الذي األمر التقييم، برنامج يف كبرية بدرجة شائعا خطا يعترب ذلك إن.ملرؤوسيهم منخفضة أو عالية تقديرات

 على التغلب وميكن.بالتقدير القائم للفرد الشخصية النزاعات نشوء يف سببا يكون أن وميكن وأمهيته، قيمته من
 أن ميكن وبالتايل .التدريب على للقائمني تدريب حلقات أو اجتماعات أو لقاءات عقد خالل من جزئيا ذلك

 .مرؤوسيهم من بالفعل متوقع هو ما حول عام اتفاق إىل يتوصلوا
 املدرج، املقياس هناية عند مرؤوسيهم كفاءة يقيموا أن القائمني بعض يعارض : التقدير في الظسط االتجاه -
 مييل فإنه منتظمة، فرتات على العاملني كفاءة تقييم عليه متلى اإلدارة سياسة أن جيدا يدرك املشرف كان فإذا

 إىل راجعا الكفاءة تقدير يف الوسط حنو االجتاه هذا يف السبب يكون ما وغالبا التقدير يف الوسط ناحية اىل غالبا
 توافر عدم أو العاملني، بعض ألداء مدرك غري أنه أو كفاءاهتم، تقدير يتم الذين األفراد بسلوك املعرفة نقص
 احلاالت، هذه مثل ويف. سليم تقدير بوضع اهتمامه عدم أو سليمة، موضوعية أسس على التقدير لوضع الوقت

 الوظيفي اهليكل على التصرف ذلك تأثري مدى متجاهال األفراد هؤالء لكفاءة متوسط تقدير بإعطاء يقوم فإنه
  .املستقبل يف خاصة للمشروع
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 ذلك كان سواء مرؤوسيه من شخص كل جتاه املشرف شعور إن(: التحفز ) المتداخلة الشخصفة العالقات -
 فيها تكون اليت املواقف يف بوضوح ذلك ويظهر ألدائهم، تقديراته على كبري تأثري له الكره أو بالوالء الشعور

  .إعدادها الصعب من أو متاحة غري لألداء املوضوعية املقاييس
 األداء تقييمات لفشل رئيسية أسباب عشرة وجود إىل احلديثة الدراسات إحدى نتائج تشري سبق، ما إىل إضافة

 1:هي
 .التقييم موضع للشخص الفعلي األداء عن للمقيم املتوافرة املعلومات نقص-
 .األداء تقييم معايري وضوح عدم-
 .بالتقييم القائمني قبل من اجلدية وعدم االهتمام ضعف-
 .العاملني مع األداء ملراجعة االستعداد عدم-
 .بالتقييم القائم بواسطة اإلجيايب أو السليب التحيز-
 .للتقييم الصحيحة للممارسة الالزمة واخلربات املهارات نقص-
 .أدائهم حول مستمرة مرتدة ملعلومات العاملني تلقي عدم-

 .نتائجها أو التقييم عملية لتدعيم الالزمة املوارد كفاية عدم-

 .العاملني مع األداء حول واحلوار املناقشات حمدودية-
 .التقييم عملية يف دقيقة غري تعبريات أو غامضة لغة استخدام-

 حينما اخلطأ حيدث أن وميكن للخطأ عرضة األداء تقومي عملية أن سنوات منذ األداء تقومي جمال يف اخلرباء أدرك
 .الحق وقت يف األداء اسرتجاع عن ذاكرته تعجز حينما أو سليمة، بطريقة األداء مالحظة عن املشرف يعجز
 بصورة للمقوم تقوميها املراد األداء جوانب شرح أو عرض يتم عندما أيضا متأخرة مرحلة يف اخلطأ يقع أن وميكن

 النوعية الدرجة املشرفني ألحد بالنسبة "اجليد األداء " يعين أن ميكن ذلك ضوء ويف واضحة غري أو سليمة غري
 .لثالث بالنسبة واالنضباط ألخر، بالنسبة املنتجة الكمية يعين فيما للمنتج،

 معايري أي مع اسرتجاعها يتم اليت األداء بيانات مقارنة تتم حينما التقومي عملية يف اخلطأ يتسلل أن ميكن كما
 .لألداء النهائية التقديرات على تأثريها اخلارجية لالعتبارات تكون أن املمكن من وأخريا للمقوم،
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 األادا  مستظى تحسفن الرابع: إجرا اتالمطلب 
 اخلطوات خالل من األداء حتسني هو األداء وإدارة األداء تقييم لعملية األهداف أهم من واحدا إن

  1:التالية
 األداء عن العاملني أداء يف االحنراف أسباب حتديد من البد :األادا  لمشاكل الرئفسفة األسباب تحديد-1

 عن الكشف يف ذلك من تستفيد فاإلدارة والعاملني اإلدارة من لكل أمهية ذو األسباب حتديد أن إذ املعياري،
 ندرة أن أو للعاملني عائد األداء اخنفاض أن وهل مبوضوعية متت قد العملية كانت إذا وفيما األداء تقومي كيفية
 حتديد خالل من تقليلها ميكن والعاملني اإلدارة بني الصراعات وأن كما الرئيسي، السبب هي هلم املتاحة املوارد

 املنظمة، بيئة يف املوقفية والعوامل والقابليات الدوافع األسباب هذه ومن األداء، اخنفاض إىل املؤدية األسباب
 املتغريات من بالعديد فتتأثر الدوافع أما العاملون، هبا يتمتع اليت والقدرات املهارات تعكس والفاعلية والعمل

 من الكثري تتضمن اليت املوقفية والعوامل (احلاجات) الذاتية املتغريات اىل إضافة واحلوافز، األجور مثل اخلارجية
 التدريب ونوعية ، اإلشراف ونوعية املستخدمة، املواد كنوعية إجيابا أو سلبا األداء على املؤثرة التنظيمية العوامل
 .اخل...العمل وظروف

 حتديد عند بدقة العوامل هذه دراسة من البد لذلك األداء ضعف إىل يؤدي قد العوامل هذه من واحد غياب إن
 .األداء يف االخنفاض أسباب

 احللول ووضع األداء مشكالت من للتقليل الالزمة العمل خطة متثل :الحلظل الى للظصظل عمل خطة تطظير-6
 فاللقاءات األداء، وحتسني تطوير جمال يف االختصاصيني واالستشاريني جهة من والعاملني اإلدارة بني التعاون هلا

 األداء حول واملعلومات احلقائق كشف يف السرية وعدم املشاكل مناقشة يف واملشاركة املفتوحة واآلراء املباشرة
 .األداء مشكالت وإزالة أدائهم وحتسني للعاملني املقنعة احللول وضع يف تساهم العاملني إىل مباشرة

 حتديد من والبد األداء حتسني يف أمهية ذات والعاملني املشرفني بني االتصاالت إن :المباشرة االتصاالت-3
 :فيمايلي نوجزها مداخل عدة هناك األفراد أداء ولتحسني .املناسبة االتصال وأمناط وأسلوبه االتصال حمتوى
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 عن وذلك األداء حتسني اىل حباجة دائما املوظف ألن أمهية، العوامل أكثر من وهو :المظيف تحسفن-3-1
 :طريق

 يعاين اليت األداء مشاكل ذلك يف مبا املوظف عن إجيايب اجتاه واختاذ عمله جيب وما القوة مواطن على الرتكيز-
 .منها

 زيادة إىل تؤدي واألداء الرغبة بني السببية العالقة فوجود ،باعتبار يؤديه ما وبني الفرد يرغب ما بني على الرتكيز-
 .ممتاز بشكل ويؤذوهنا فيها يرغبون اليت األعمال بأداء لألفراد السماح خالل من املمتاز األداء

 اهتمامات مع ومنسجم مرتبط األداء حتسني جوهر يكون أن جيب حيت الشخصية، األهداف بني الربط-
 .املرغوب التحسني إظهار خالل من منها واالستفادة املوظف وأهداف

 حمتويات تساهم حيث األداء لتحسني كبرية فرصا يوظف الوظيفة مهام يف التغيري إن :الظيففة تحسفن-3-2
 يعطي الوظيفة حتسني فإن وبالتايل .منها ونفوره الفرد أداء اخنفاض يف املوظف مهارات تفوق كانت إذا الوظيفة

 خالل من األفراد لدى الدافعية مستوى زيادة وبذلك املرغوب باملستوى وأداءه عمله يف لالستمرار للفرد دفعا
 .للموظف منفعة يعطي وهذا امللل وإزالة لتخفيض الزمن من لفرتة الوظيفي التدوير على محلهم
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 :الفصل خالصة
 فرد هبا يقوم اليت واملهام األنشطة من جمموعة يعد والذي الوظيفي األداء تناول مت الفصل هذا خالل من

 جوانبه، خمتلف إىل التطرق مع باملنظمة خاصة وأخرى به اخلاصة األهداف حتقيق أجل من املنظمة داخل ما
 األداء تقييم عملية إىل التفصيل من بشيء الضوء ألقينا كما الوظيفة، ومتطلبات الفرد جهد من عناصره حمدداته،

 وإنعكاسها العامل الفرد على األثر من هلا ملا اجملال هذا يف اخلربة ذووا للمختصني بإجراءاهتا القيام يوصى واليت
 وحماولة الفرد على واحلكم األداء كفاءة لقياس منها البد ضرورة األداء تقييم عملية لتكون أدائه، مستوى على

 .منه العالية املستويات إىل للوصول وحتفيزه أدائه حتسني
 العملية يف البشري العنصر قيمة إبراز أمهية اىل اإلشارة جتدر تناوله مت ما كل خالل ومن عموما

 أفرادها أداء خالل من املؤسسات عامل ضمن التنافسية امليزة حتقيق إىل تسعى منظمة ألي واإلنتاجية التنظيمية
 ميكن ال الذي واهلام األساسي احملرك بصفته البشري العنصر أو باملورد االهتمام املنظمة على يفرض والذي العايل

 عاملنا يف أعماهلا يف الناجحة املنظمات عامل يف باملنظمة الرقي سبيل يف األحوال من حال أي يف عنه اإلستغناء
 .اليوم



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 الثالث الفصل
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 .لمحة عن المؤسسة محل الدراسة : المبحث األول

شاهد عدة إصالحات حيتل قطاع الربيد مكانة هامة يف كل من اجملال االقتصادي واالجتماعي حيث 
نتج عنها إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري تسمح يف بناء دولة العصرية وبتقدمي متطورة للمجتمع تسمى 

 بريد اجلزائر.

 .غليزان وخدماتها ةتعريف مؤسسالمطلب األول: 

الربيد مؤسسة والذي جيعل من قطاع  على قانون الربيد تسري) بريد غليزان)مؤسسة  كانتالمؤسسة:  نشأة-1
حيث تتمتع مبيزانية ملحقة وخيضع تنفيذها  ،واحدة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري حتت إشراف وزارة الربيد
ونتيجة للتطور التكنولوجي كان قطاع الربيد  إىل قواعد احملاسبة وتتمتع أيضا يف استغالهلا ملختلف نشاطات الربيد

الذي حيدد  0222أوت  20املؤرخ يف  20-0222صدور القانون رقمرتمجت هذه النقلة بف، يساير هذه التحوالت
 :القواعد العامة املتعلقة بالربيد والذي يهدف إىل

 ةملصلحامع ضمان  ،يف ظروف موضوعية ويف مناخ تنافسي ،نوعيةالتطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت  -
 .العامة

 تعلقة بالربيد من طرف املتعاملن.ستغالل يف امليادين امللإلحتديد الشروط العامة  - 

 .حتديد إطار وكيفية ضبط النشاطات ذات الصلة بالربيد -

حتويل على التوايل نشاطات إستغالل الربيد اليت متارسها وزارة الربيد إىل مؤسسة عمومية ذات طابع خدمايت  - 
 .والتجاري للربيد

ومراسيم تنفيذية  لتحديد جماالت النشاط لكل متعاملتنفيذ حمتويات هذا القانون صدرت مراسيم التنفيذية لو 
 أخرى إلنشاء وتنظيم نشاط هؤالء املتعاملن.
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 0220ديسمرب  02يف  804-20املرسوم التنفيذي منها أما املراسيم التنفيذية املنظمة لنشاطات املتعاملن نذكر 
ومبوجب هذا املرسوم  .خدمات الربيديهدف إىل حتديد نظام االستغالل املطبق على كل خدمة من الذي و 

ص يإصدار الطوابع الربيدية وكل عالمات التخل ،الصكوك الربيدية ،احلواالت الربيدية) أخضعت خدمات الربيد
 إىل نظام التصريح البسيط.خضعت  أما اخلدمات الربيدية األخرى تخصيص،الإىل نظام  (للخدمات الربيدية

  .مهام المؤسسةالمطلب الثاني: 

 :جنازها فيما يليإ للمؤسسة عديد من املهام ميكن

 بإعتبارها مؤسسة تقدم خدمة عمومية فهي تعمل على توفري للمجتمع أحسن اخلدمات وبأقل التكاليف. -

وتنميتها وتقليص تكاليفها  مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري جيب أن تعمل على التخطيط والرتقية هابإعتبار  - 
 ابية ملتابعة تطورها.للحصول على نتائج اجي

 تلعب دور حمرك لالقتصاد الوطين من خالل مضاعفة اجلهود يف جمال البحث وتطوير االستثمار. -  

خبصوص بريد الرسائل بكل  30إستغالل كل النشاطات املدرجة حتت التخصيص أو احلصر حسب املادة  -
 أشكاله يف النظام الداخلي ويف عالقاهتا مع اخلارج.

 .بكل النشاطات املوكلة إليها لصاحل اخلزينة العموميةالقيام  -

إنشاء وخلق هيئات وهياكل تتماشى مع نشاطاهتا وأهدافها على مستوى كل الرتاب الوطين مع توفري الوسائل  - 
 الضرورية لتأمن اإلستغالل وصيانة اهلياكل القاعدية املوجودة حتت تصرفها.
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 .الهيكليةب الثالث: البنية لالمط

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي لمؤسسة بريد غليزان11الشكل رقم )

 

 

 

 

 مديريات بريد غليزان

المديرية الفرعية لمصالح 
 البريد

مكتب توزيع 
 البريد السريع

المديرية الفرعية للموارد 
 البشرية

 والوسائل العامة

مكتب 
الوسائل 

 العامة

وحدة البناء و  مصلحة النقل
 التهيئة

مكتب 
الموارد 
 البشرية

المديرية الفرعية 
 للمحاسبة و الميزانية

مكتب 
المحاسبة 
 البريدية

مكتب 
المحاسبة و 

 الميزانية
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عامال مقسمن إىل مديريات  084بلغ عدد عمال مديرية الربيد واملواصالت وحدة غليزان وما جاورها        
كما تعترب املسؤول األول الذي يتمتع بسلطة تنظيم العمل    .فرعية ومكاتب موزعن حسب اهليكل التنظيمي

وتقسيمه داخل املديريات الفرعية مع وضع النقاط واملالحظات لألمانة يف هناية توزيع املهام على كل مديرية 
  .فرعية

 :كما تتكون مديرية والية غليزان من أربع مديريات فرعية كالتايل

هي املسؤولة عن تقسيم االموال داخل املكاتب باستخدام جدول  :يزانيةالمديرية الفرعية للمحاسبة والم-0
  .زمين

  :وتنقسم اىل مكتبن :المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل العامة-0

: مسؤول عن التوظيف وتنظيم العمل والعمال أو العطل أو املنح، الغيابات مكتب الموارد البشرية.0-0
 .املرضية

 : وينقسم إىل:سائل العامةمكتب الو -0-0

وحدة البناء والتهيئة: مسؤول عن شراء التموين للمؤسسة وذلك التنسيق بن مدير املخزن واحملالت التجارية -أ
 .) املتعاملن)

مصلحة النقل: ضمان السري احلسن لربيد اجلزائر وذلك لتوزيع املهام وصيانة السيارات املكلفة بنقل الربيد -ب
 والنقود.

: تتمثل هذه املديرية يف مكتب توزيع الربيد السريع وذلك لضمان السري ديرية الفرعية لمصالح البريدالم-0
احلسن للتوزيع السليم عرب الوالية وهلذا الغرض يستوجب استعمال طرق ووسائل النقل املتوفرة لدى املصلحة 

وقت  أقربتليغراف إىل أصحاهبا يف كما هتدف اىل ضمان وصول الطرود الربيدية السريعة وال   .املكلفة بذلك
 ممكن، ولتطبيق هذا البند يتوجب السرعة والسرية واحلفاظ عليها.
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   .األداء الوظيفيبالتنظيمي  االتصالعالقة  بحث الثاني:مال

 .البشري في المؤسسة ودراسة العنصرتقديم اإلستمارة  المطلب األول:

 :تقديم اإلستمارة-1

 حدود الدراسة:-2

يشمل البحث حول اإلتصال التنظيمي وأثره على األداء الوظيفي مبؤسسة الربيد الحدود الموضوعية: -2-1
 واملواصالت وحدة غليزان حيث إحنصرت األسئلة حول موضوع الدراسة.

 مصاحل( إطارات، أعوان)احنصر البحث حول عينة من العمال الحدود البشرية: -2-2

إىل غاية مارس  0204مت إجراء البحث ميدانيا خالل السداسي األخري من أكتوبر  :الحدودالزمنية-2-3
0202. 

 :مجتمع الدراسة-3

مسكن، مع عينة من العمال التنفيذين الذين  80أجريت الدراسة امليدانية مبؤسسة الربيد واملواصالت غليزان حبي 
 سامهوا بصدق على إمتام هذا البحث

 084 موظف من أصل 02وهم يف جمتمع الدراسة  مت انتقائهمهي جمموعة املوظفن الذين عينة الدراسة: -4
 .أنثى 02وذكور  02وهم  االستمارةعامل باملؤسسة مت توزيع عليهم 

 هي اإلستبيان ألنه الوسيلة األمثل ملعرفة كيفية تقييم العمال.األداة املستعملة أداة الدراسة: -5
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  الثاني: تفريغ البيانات المطلب

 .تقسيم العمال حسب اجلنس: (11)جدول رقم ال

 ذكر أنثى المجموع
30 20 02 

%100 %70 %30 

 

 

 .تقسيم العمال حسب اجلنس: (11)الشكل رقم 

من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة موظفة يف املؤسسة هي من جنس  لتعليق:ا
ويرجع تفسري ذلك اىل ان ارتفاع نسبة ، االناث ويقدر ذلك بنسبة ويف املقابل تليها نسبة عند جنس الذكور

من  أكثرري من طرف االناث االناث داخل املؤسسة يعود اىل طبيعة العمل داخل املؤسسة الذي يتطلب جهد كب
 الذكور.

 

 

33% 

67% 

 ذكر

 أنثى
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 .تقسيم العمال حسب السن :(12)جدول رقم ال

 السن التكرار المجموع
20.00%  20 02-00  

% 20.00 23 03-00  
% 53.30 03 03-80  
% 23.33 20 83-32  

 مجموعال 31 111.11% 
 

 

 .تقسيم العمال حسب السن: (12)الشكل رقم 
حيث تقدر  00-02من خالل املعطيات املبينة اعاله يتبن ان اعلى نسبة يف الفئات العمرية هي ما بن  التعليق:

 00,0مث تليها نسبة ، 00-03من املوظفن الذين يرتاوح سنهم ما بن  % 02باملقابل جند نسبة  %0,00ةنسبب
وما فوق بنسبة  83ن يرتاوح اعمارهم مث املوظفن الذي، 80-03من املوظفن الذين يرتاوح اعمارهم ما بن  %

راجع حلداثة عمل املؤسسة  80-03اىل ان ارتفاع النسبة يف الفئة العمرية هذا ويرجع تفسري  % 00,08
 االقتصادية.

3% 

20% 

54% 

23% 

19-25 26-35

36-45 45-60



(والمواصالت غليزاندراسة ميدانية )مؤسسة البريد  اإلطار التطبيقي              الثالثالفصل   

 

72 
 

 .توزيع العمال حسب األقدمية :(13)جدول رقم ال
 ةالسن التكرار لنسبةا

80.00% 00 20-02 
00.00% 02 00-02 
 فوقفما -00 20 00.08%
 المجموع 31 111.11%

 

 

 .توزيع العمال حسب األقدمية: (13)الشكل رقم 
يقدر ذلك بنسبة االوىل يتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول أعاله أن أعلى نسبة عند الفئة  :التعليق

بأن املؤسسة ومنه نستنتج  ،%00.08أما الفئة الثالثة بنسبة  ،%00.00تليها الفئة الثانية بنسبة  ،80.00%
 حتتوي على نسبة عمال جدد أكرب مقارنة بالفئات األخرى.

 
 
 
 
 

1-10

11-20

 فما فوق-21
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 .تقسيم العمال حسب املستوى التعليمي:  (14)الجدول رقم 
 المستوى التكرار النسبة

 ابتدائي 2 %20.00
 متوسط 20 %03.30
 ثانوي 02 %00.00
 جامعي 04 %32.22

 المجموع 31 %111.00
 

 
 

 .تقسيم العمال حسب املستوى التعليمي:  (14)الشكل رقم 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة عند الفئة اليت هلا مستوى تعليمي جامعي وذلك التعليق: 

مث الفئة اليت لديها  %00.00وباملقابل تليها الفئة اليت لديها مستوى تعليمي ثانوي بنسبة  %32.22بنسبة 
ويف األخري الفئة اليت لديها مستوى تعليمي ابتدائي وهي منعدمة،  %3.30مستوى تعليمي متوسط تقدر بنسبة 

ومنه نستنتج أن أغلب عمال املؤسسة لديهم مستوى تعليمي جيد مما يؤدي اىل حتقيق التفاعل والتفاهم داخل 
 از املهام والوظائف اليت تعمل على حتقيق أهداف املؤسسة.املؤسسة وحتويل االفكار اليت تساعد على اجن

 
 
 

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

 جامعي
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تتلقى األوامر من االدارة عن طريق املشرف املباشر؟ هل: (15)جدول رقم ال  

 

 

 ؟تتلقى األوامر من االدارة عن طريق املشرف املباشرهل  :(15)الشكل رقم 

  يتبن من خالل اجلدول اعاله ان اعلى نسبة تتلقى االوامر من االدارة من طرف املشرف املباشر التعليق:
نستنتج  املباشر. وبالتايلال تتلقى االوامر من طرف املشرف  %02يف حن يقابلها نسبة  %42ويقدر ذلك بنسبة 

والقيام هم يف دفع العاملن الحقا عند تنفيذ االوامر ان تلقي االوامر عن طريق املشرف املباشر تنفيذها هذا ما يسا
 املؤسسة.مما ينعكس اجيابيا على ادائهم داخل  باألنشطة

 
 
 
 

20% 

80% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 20.00% 23 ال

 80.00% 08 نعم

 100% 31 مجموع
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 هل ترى ان التزامك بالتعليمات املوجهة من قبل االدارة املشرفة حيسن ادائك؟ :(10)جدول رقم ال

 

 

 هل ترى ان التزامك بالتعليمات املوجهة من قبل االدارة املشرفة حيسن ادائك؟ :(10)رقم  الشكل

من خالل اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة يرون بان االلتزام بالتعليمات حيسن يف ادائهم وذلك  التعليق:
ليس بالضرورة حتسن يف  بالتعليمات املوجهة من االدارةم ان االلتزا %02تليها نسبة  ويف املقابل % 22بنسبة 

وبالتايل نستنتج ان االلتزام بالتعليمات املوجهة من قيل االدارة والعمل على تطبيقها حيسن من اداء العمل األداء، 
 يف املؤسسة.  

 

 

10% 

90% 

  ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 %02.22 20 ال

 %22.22 00 نعم

 100.00% 31 المجموع



(والمواصالت غليزاندراسة ميدانية )مؤسسة البريد  اإلطار التطبيقي              الثالثالفصل   

 

76 
 

 باجلودة؟يوصف  يف العملهل ادائك  :(10)جدول رقم ال

 

 

 

 

 

 باجلودة؟يوصف  يف العملهل ادائك  :(10)رقم جدول ال
من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة من العمال يوصف عملهم التعليق: 
ال يفهمون املعلومات املقدمة من طرف االدارة  %03,33يف حن يقابلها %40,08بـ  ويقدر ذلكباجلودة 
ان اداء العمل يؤدي اىل وصف العمل الذي يقدمه العمال  ومنه نستنتج باجلودة،عملهم  وال يوصف بسهولة 
 باجلودة.

 

 

16,66% 

83,34% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 %03.33 0 ال

 %40.08 00 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 بسهولة؟املعلومات املقدمة من طرف االدارة تفهم  هل: (10)جدول رقم ال

 

 

 بسهولة؟املعلومات املقدمة من طرف االدارة تفهم  هل: (10)رقم جدول ال

من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة من العمال يفهمون املعلومات املقدمة  التعليق:
ال يفهمون املعلومات % 03,33يف حن يقابلها نسبة  % 40,08 من طرف االدارة بسهولة ويقدر ذلك بـ 

ان فهم املعلومات املقدمة من طرف االدارة يلعب دور كبري يف  ومنه نستنتج املقدمة من طرف االدارة بسهولة .
  اداء العاملن.

 

 

17% 

83% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 16.66% 20 ال

 83.33% 25 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 من خالل مسؤولك املباشر؟ باإلدارةتتصل  هل: (10)جدول رقم ال

 

 

 

 

 

 من خالل مسؤولك املباشر؟ باإلدارةتتصل  هل: (10)رقم  الشكل

من خالل املسؤول  باإلدارةه ان اعلى نسبة تتصل يتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعالالتعليق: 
ان  ومنه نستنتج املباشر.ال يتصلون باملسؤول  % 02حن يقابلها نسبة  يف %42ب  ويقدر ذلكاملباشر 

   عملهم.عن طريق املسؤول املباشر يؤدي اىل حل مشاكل  باإلدارةاالتصال 

 

 

 

20% 

80% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 20.00% 23 ال

 80.00% 08 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 عملك؟للمحادثة الشفوية مع املشرف املباشر تساعدك على الدقة يف أداء  هل: (11)جدول رقم ال

 

 

 عملك؟للمحادثة الشفوية مع املشرف املباشر تساعدك على الدقة يف أداء  هل: (11)رقم  الشكل

من خالل اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة عند العمال الذين يرون ان احملادثة الشفوية تساعد على التعليق: 
يرون ان احملادثة الشفوية ال تساعد على  % 00ويف املقابل تليها نسبة  %00حتسن الدقة يف العمل وذلك بنسبة 

وبالتايل نستنتج بان احملادثة الشفوية هي وسيلة فعالة تساعد العامل على التدقيق يف عمله ، الدقة يف اداء العمل
 املؤسسة.اي يكون عمله يتسم بالدقة داخل 

 

 

23,33% 

76,67% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 23.33% 20 ال
 %03,30 00 نعم

 100% 02 اجملموع
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 بسرعة؟اإلعالنات وسيلة هامة يف مؤسستكم إليصال التعليمات لك  هل: (11)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 بسرعة؟اإلعالنات وسيلة هامة يف مؤسستكم إليصال التعليمات لك  هل: (11)رقم  الشكل

التعليمات  إليصالمن خالل اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة يرون ان االعالنات ليس وسيلة هامة  التعليق:
التعليمات  إليصاليرون ان االعالنات وسيلة هامة  % 00.08ويقابلها  % 03,33للعمال بسرعة بنسبة 

التعليمات بسرعة بل توجد وسائل اتصال  إليصالوبالتايل نستنتج ان االعالنات ليست وسيلة هامة بسرعة، 
 اخرى هلا دور فعال يف ايصال التعليمات للعمال داخل املؤسسة.   

 

 

76,66% 

23,34% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 %03.33 00 ال

 %00.08 0 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 أدائك؟اإلدارة بك حيسن  اتصالهل  :(12)جدول رقم ال

 

 

 

 

 

 أدائك؟اإلدارة بك حيسن  اتصالهل  :(12)رقم  الشكل

 ـب  : من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول نالحظ ان اعلى نسبة فيها يوصف عملهم باجلودة ويقدر ذلكالتعليق
دخل  لإلدارةان  ومنه نستنتجباإلدارة، يتحسن ادائهم من خالل اتصاهلم  ال %80,08وباملقابل  % 03,33

اىل حسن ادائهم من  وهذا يؤديوتقدما يف ادائهم  ويزيدهم معرفةعند اغلبية العاملن يف حتسن اداءهم لعملهم 
 املؤسسة.خالل عمليات االتصال التنظيمي داخل 

 

 

43% 

57% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 43.34% 00 ال

 56.66% 00 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 عملك؟حول مسائل ختص  رأيكهل تلجأ اإلدارة اليك لطلب  :(13)رقم جدول ال

 

 

 عملك؟حول مسائل ختص  رأيكهل تلجأ اإلدارة اليك لطلب  :(13)رقم  الشكل

ي حول ألطلب الر  اإلدارة إليك أيتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله ان اعلى نسبة تلج التعليق:
ي حول ألطلب الر  إليك دارةاإل أال تلج % 00يف حن يقابلها نسبة  % 30 ـب ويقدر ذلكمسائل ختص العمل 

انه عند جلوء االدارة لطلب الراي حول مسائل ختص العمل يدفع العمال اىل  وبالتايل نستنتجالعمل، مسائل ختص 
 عملهم.حتسن اداء 

 

 

37% 

63% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 36.67% 00 ال

 63.33% 02 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 انشغاالهتم؟إىل  لالستماعالعمال  باستقبالاإلدارة مهتمة  هل: (14)رقم  جدولال

 

 

 

 

 

 انشغاالهتم؟إىل  لالستماعالعمال  باستقبالاإلدارة مهتمة  هل: (14)الشكل رقم 

دول أعاله أن أعلى نسبة يرون أن اإلدارة ليست مهتمة يتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجل التعليق:
يرون أن اإلدارة  % 00نسبة يقابلها  ويف حن % 30بنسبة تقدر ب  انشغاالهتماىل  لالستماعالعمال  باستقبال
أن العمال يفضلون أن تتقرب منهم اإلدارة  وبالتايل نستنتجنشغاالهتم، اإىل  لالستماعالعمال  باستقبالمهتمة 

 املوظف.داء لدى هذا ما قد ينعكس إجيابا على عملية األ ركتهم آرائهماومش انشغاالهتمإىل  لالستماع

 

 

63% 

37% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 63.33% 02 ال

 36.67% 00 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 إخالصك؟اإلدارة باقرتاحات متعلقة بأداء عملك زاده  اهتمام هل: (15)رقم  جدولال

 

 

 

 

 

 إخالصك؟اإلدارة باقرتاحات متعلقة بأداء عملك زاده  اهتمام هل: (15)الشكل رقم 

       العمل بأداءمن خالل اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة متثل اهتمام االدارة باالقرتاحات املتعلقة  تعليق:
نستنتج ان وبالتايل ، العمل بأداء املتعلقة باالقرتاحاتال هتتم االدارة  % 02يف حن يقابلها نسبة  % 42 ـوتقدر ب

 عملهم.عملهم جيعلهم خيلصون يف اداء  بأداء واقرتاحاهتم املتعلقةاهتمام االدارة بالعمال 

 

 

 

20% 

80% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 %02.22 3 ال

 %42.22 08 نعم

 %111.11 31 المجموع
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 جيدة؟تنفيذك ملطالب املشرف يدفعك إىل تقدمي مردودية  هل: (10) جدول رقمال

 

 

 

 

 

 جيدة؟تنفيذك ملطالب املشرف يدفعك إىل تقدمي مردودية  هل: (10) رقم الشكل

يتبن من خالل اجلدول اعاله ان اعلى نسبة يقمون بتنفيذ مطالب املشرف كدافع لتقدمي مردودية جيدة  التعليق:
وبالتايل نستنتج ان تنفيذ مطالب ، ال يقومون بتنفيذ مطالب املشرف % 00يف حن يقابلها نسبة  % 00بنسبة 

 املؤسسة.املشرف يساهم يف دفع العاملن الحقا يف حتسن ادائهم داخل 

 

 

 

27% 

73% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 26.67% 4 ال

 73.33% 00 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 عملك؟تتصل اإلدارة بك خالل فرتات منتظمة اثناء اداء  هل: (10) جدول رقمال

 

 

 

 

 

 عملك؟تتصل اإلدارة بك خالل فرتات منتظمة اثناء اداء  هل: (10) رقم الشكل

من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله نالحظ ان اعلى نسبة متثل اتصال االدارة خالل فرتات  التعليق:
 أداء    فرتات منتظمة اثناء  ال تتصل هبم االدارة خالل % 00 وتليها نسبة % 00منتظمة اثناء اداء العمل بنسبة 

وبالتايل نستنتج انه كلما كان اتصال اخلالل فرتات منتظمة اثناء اداء العمل ما يدفع بالعمال اىل تقدمي ، العمل
 مردود جيد. 

 

 

23% 

77% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 23.34% 0 ال

 76.66% 00 نعم

 100.00% 31 المجموع
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 لديك؟هل التعبري عن املشاعر الوجدانية يساعدك على وضوح جوانب العمل  :(10) جدول رقمال

 

 

 

 

 

 لديك؟هل التعبري عن املشاعر الوجدانية يساعدك على وضوح جوانب العمل  :(10) رقم الشكل

يتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله ان نسبة متثل مساعدة التعبري عن املشاعر الوجدانية  التعليق:
التعبري عن املشاعر  % 00يف حن يقابلها نسبة  % 40بنسبة  ويقدر ذلكوضوح جوانب العمل  يساعدك على
وعن ومنه نستنتج ان العمال يعربون عن مشاعرهم الوجدانية ، ساعدهم على وضوح جوانب العملالوجدانية ال ي

 عملهم.عملهم هذا ما يؤدي اىل وضوح جوانب العمل وحل مشاكل  بأداءاملتعلقة  آرائهم
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 اإلدارة؟داء عملك من خالل اتصاالت أاملتعلقة بهل حتل املشاكل  :(10) جدول رقمال

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة؟عملك من خالل اتصاالت  بأداءهل حتل املشاكل املتعلقة  :(10) رقم الشكل

حيلون مشاكلهم  % 20 تقدر بـ يتضح من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول اعاله ان اعلى نسبة التعليق:
 بأداءحلل املشاكل املتعلقة  باإلدارةال يتصلون  % 0وتليها نسبة  باإلدارةالعمل من خالل االتصال  بأداءاملتعلقة 
وهذا عملهم  بأداءحلل مشاكلهم املتعلقة  باإلدارةالعمال يعربون عن مشاكل باالتصال  وبالتايل نستنتج، عملهم
 املوظف.اجيابا الحقا على عملية االداء لدى  ينعكس
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 اإلدارة؟عملك من خالل اتصاالت  بأداءهل حتل املشاكل املتعلقة  :(21) جدول رقمال

 

 

 

 

 

 اإلدارة؟عملك من خالل اتصاالت  بأداءهل حتل املشاكل املتعلقة  :(21) رقم الشكل

يتضح من خالل اجلدول اعاله ان اعلى نسبة متتلك القدرة على التخطيط لنجاح العمل ويقدر ذلك  التعليق:
ومنه نستنتج انه  ، القدرة على التخطيط لنجاح عملهمميلكون ال  % 3,08حن يقابلها يف  % 20,33 ةبنسب

 عملهم.ادائهم هذا ما جيعلهم ميتلكون القدرة على التخطيط لنجاح  وحيسنون منكلما كان العمال يبدعون 

10% 

90% 

 ال

 نعم

 النسبة التكرار 
 %3,08 0 ال

 93.66% 00 نعم

 100% 31 المجموع
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 :خاتمة
 العمال لدى الوظيفي باألداء التنظيمي االتصال عالقة معرفة مبحاولة الدراسة هذه يف الباحث قام لقد

 األول احملور كان حيث الوظيفي، واألداء التنظيمي االتصال يقيس استبيان تصميم خالل من وبذلك التنفيذيني،
 مؤسسة يف السائد التنظيمي االتصال منط طبيعة عن بالكشف يتعلق التنظيمي باالتصال املتعلق االستبيان يف

 البيانات تفريغ وحني البحثية اخلطوات كل إتباع وبعد الصاعد، أو النازل االتصال كان سواءا الربيد واملواصالت
 :التالية النتائج إىل التوصل مت واستقرائها

 املباشر املشرف طريق عن سواء العمال اىل اإلدارة من املعلومات بانسياب النازل االتصال تواجد عن الكشف -
 .واإلعالنات االجتماعات طريق عن أو العمال على
 كل إليصال االجتماعات استغالل أو املباشر باملشرف االتصال على فيه العمال يعتمد صاعد اتصال وجود -

 منط البحت مؤسسة يف أن هذا كل خالل من ويتبني مباشرة، املدير ومقابلة االتصال تفضيلهم رغم انشغاالهتم
 اإلدارة بني العالقة لطبيعة طبقا والصاعد النازل االتصال منط بني املزج هو والعمال اإلدارة بني املتبع االتصال
 .والعمال

 اإلحصائية باملعاجلة القيام وبعد إذ الدراسة عينة لدى الوظيفي واألداء االتصال أبعاد بني العالقة عن الكشف -
 .التنفيذيني للعمال الوظيفي واألداء النازل االتصال بني متوسطة موجبة ارتباطيه عالقة وجود تبني
 موجبة عالقة وجود إىل يوحي ما هذا، الوظيفي واألداء الصاعد االتصال بعد بني متوسطة موجبة عالقة وجود -
 الوظيفي واألداء التنظيمي االتصال بني

 :والتوصيات االقتراحات
 موضوعا فيها تناولنا والذي هاته، دراستنا يف عليها املتحصل النتائج خالل من اليه ماتوصلنا على بناءا

 العمال لدى الوظيفي باألداء وعالقته التنظيمي االتصال وهو البشرية املوارد وتسيري اإلدارة مواضيع من هاما
 :التالية االقرتاحات من جمموعة تقدمي ضرورة تبني املنفذين

 إشراكهم بضرورة ولكن انشغاالهتم وايصال باإلدارة اتصاهلم يف فقط ليس باملؤسسة للعاملني اكرب حرية اعطاء -
 .احلريات هذه تنظم قوانني إطار يف املؤسسة داخل القرارات اختاذ عملية يف
 وفهم االتصاالت جمال يف والتدريبية التكوينية العمليات وترقية تكثيف خالل من العمال قدرات وتطوير زيادة -

 .الوظيفي أو املهين أدائهم على مباشر غري أو مباشر تأثري له الذي املتلقاة املعلومات
 اإلدارية العمليات كل حنو ومستخدمني إداريني من والدنيا العليا اهليئة من كل اجتاهات ملعرفة دراسة إجراء -

 لكل جيد أداء على يساعد الذي الفعال االتصال منط حتدد يف ودورها وتوجيه ورقابة وتنظيم ختطيط من األخرى
 .املؤسسة يف الفاعلني
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 :الدراسة ملخص
 العمال لدى الوظيفي واألداء التنظيمي االتصال بني العالقة دراسة خالل من إليها املتوصل النتائج من انطالقا
 ضمن مهم موضوع التنظيمي االتصال موضوع أن العلم ومع غليزان(، والية ) واملواصالتالربيد  مبؤسسة املنفذين
 الوظيفي أدائهم خالل من كبري دور للعمال أن وباعتبار كانت خدماتية أو إنتاجية منظمة ألي التنظيمية العملية

 التنظيمي االتصال بني العالقة هذه طبيعة على الوقوف الضروري من انه الباحث وجد املؤسسة أهداف حتقيق يف
 استمارة بتصميم واختبارها الدراسة فرضيات بوضع الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق الوظيفي، العمال وأداء

 :كمايلي الدراسة نتائج جاءت ولقد . احملكمني األساتذة من جمموعة على عرضها بعد حبث كأداة اعتمدت
 يف منط كل وأمهيةالربيد واملواصالت  مؤسسة داخل والصاعد النازل االتصال منطي وجود عن الكشف مت -

 .والعمال اإلدارة بني املعلومة وانسياب للمؤسسة التنظيمية السريورة حتقيق
 .املنفذين العمال لدى الوظيفي واألداء النازل االتصال بني متوسطة موجبة ارتباطيه عالقة وجود اىل التوصل مت -
  .الدراسة عينة لدى الوظيفي واألداء الصاعد االتصال بني متوسطة موجبة ارتباطيه عالقة وجود كذلك -

 العمال لدى الوظيفي واالداء التنظيمي االتصال بني عالقة وجود يف العامة الفرضية حتقق على يؤكد وهذا
 .املنفذين
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