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 كلمة شكر
 

 بسم هللا الرمحان الرحيم
*ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخين برمحتك 

 يف عبادك الصاحلني.*
/19النمل /  

 وصدق حبيب هللا حني قال
 *من مل يشكر الناس مل يشكر هللا ومن أسرى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل تستطيعوا فادعوا له*

 أمحد هللا وأستعني به يف كل شئ
 *اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لك احلمد حىت ولك احلمد إذا رضيت 

 ولك احلمد بعد الرضى على نعمة اهلداية واإلرشاد والتوجيه*
 

ليمة أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للدكتورة واألستاذة املشرفة رقاد حيسرين ويشرفين يف هناية هذا العمل   
 اليت مل تبخل علي بتوجيهاهتا وإرشاداهتا القيمة خالل إجناز هذا العمل

 خاصة يف األزمة النفسية اليت مررت هبا فمهما شكرهتا يبقى شكري وامتناين غري كافيان
 كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل موظفي مؤسسة الدراسة أبرزيو الذين مدوا يل يد العون واملساعدة 

هذا العمليف إجناز معظم   
 

 كما ال يفوتين أن أشكر كل أساتذة قسم علوم االعالم واالتصال وحىت موظفي املكتب
 أقدم الشكر احلار لوالدي العزيز أطال هللا يف عمره وغفر له الذي ساعدين منذ بداية العمل 

 إىل اخر حلظة ويف كل مطاف 
قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبةويف األخري أشكر كل من ساهم وأعان يف إجناز هذه املذكرة من   

 لكم جزيل الشكر.
    



 إهداء 
 

املختار حممد حلمد هلل فالق األنوار وجاعل الليل والنهار مث السالم على سيدانا  

 احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لوال فضل هللا علينا

 من دواعي الفخر واالعتزاز أن أهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل 

 أيب وأمي العزيزين حفظهما هللا ورعامها

 

وسندي يف الدنيا وال أحصى هلم الفضلأفراد أسريت   

 إىل إخويت منال، عبد املالك وكوثر

 إىل كل األصدقاء ورفقاء الدراسة دون استثناء

 إىل من أانر يل الطريق يف سبيل التحصيل العلمي ولو بقدر بسيط من املعرفة أساتذيت الكرام

 

 إىل كل من ترك أثرا طيبا يف حيايت

م يف هللا واحتفظ بذكراهم يف قليب إىل كل الذين حيبونين وأحبه  

 إىل كل من يقدر العلم ويسعى يف طلبه 

 إىل كل من ذكرهم قليب ونساهم قلمي 

 حسيب هللا يف من ظلمين حسيب هللا ونعم الوكيل

 حساين نسرين أمينة



 امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور االتصال الداخلي يف حتسني األداء الوظيفي يف مؤسسة  

أبرزيو، مت مجع املعلومات من خالل توزيع االستبيان على عينة من العاملني  GL2Zسوانطراك مركب  
  .spss20، وبعد املعاجلة والتحليل بربانمج 2020الدائمني ابملؤسسة خالل شهر جانفي 

توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية قوية /اجيابية/ بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي، 
 العاملني ابإلضافة لوجود أمهية كبرية لالتصال الداخلي يف املؤسسة حيث يساهم يف نقل املعلومات بني

اتصالية حديثة تساعد من أجل تنفيذ األعمال واملهام وحتقيق أهداف املؤسسة، كما أهنا متلك تقنيات 
العمال يف عملية االتصال بينهم، من حيث السرعة والفعالية والدقة يف عملية نقل املعلومات، وقد 

 استفادت مؤسسة الدراسة من هذه التقنيات وقانت بتوظيفها حسب الغرض منها.
الشديدة  اقرتحت الدراسة العمل على التخفيف من حدة االتصاالت النازلة اليت تتسم ابملركزية

واحتكار اختاذ القرار، وذلك بتشجيع االتصاالت التفاعلية وتوضيح خطوط السلطة من خالل توضيح 
اهليكل التنظيمي وكذا انشاء إدارة اتصالية تتوىل هذه املهمة أو تفعيل خالاي اتصالية متواجدة أصال 

 وإعطائها صالحيات فعلية.
 .GL2Zالداخلي، األداء الوظيفي، الفعالية، مركب الكلمات املفتاحية: االتصال، االتصال 

Ré sumé  : 
Cette étude a pour le but d’examiner le rôle de la com 

interne dans l’amélioration de la performance fonctionnelle dans 
le cas de l’entreprise SONATRACH complexe GL2Z à Arzew, 
Les données sont collectés a travers un questionnaire administré 
aux employés permanents durant le mois de Janvier 2020, Et elles 
sont analysées par le programme SPSS20. 

Selon  l’étude on a trouvé une forte relation /positive/ entre 
la com interne et la performance fonctionnelle, En plus de la 
grande importance de la com interne dans l’entreprise elle facilite 
aussi et aide dans le transfert d’info entre les employés et met en 



œuvre le travail et les taches pour  mieux attendre les objectifs de 
l’entreprise. 
L’entreprise a également des outils de com modernes qui aident 
les employés a communiqué en toute rapidité, Efficacité, Et 
précision selon leur but. 

D’âpres l’étude on propose l’atténuation du com descendant 
qui se caractérise par la monopolisation et la centralisation de la 
prise de décision en encourageant la com  interactive et en 
clarifiant les lignes de pouvoir et le structure organisationnel, Et 
cependant établir un département de com qui prend en charge 
cette tache.  
Mots clés : Communication, Communication interne, 
Performance fonctionnelle, Efficacité, Complexe GL2Z. 

Abstract : 
This research aims to examine the role of inside com process in 
functional performance amelioration, This study focus on the case 
of SONATRACH GL2Z, The data of this study was collected 
through questionnaire administered to permanent employees 
during the month of  January 2020, and it was analyzed using 
SPSS20. 

According to the study, a strong /positive/ relation has been 
found between internal com and functional performance, in 
addition to the great importance of internal com within the 
company, it facilitate the transfer of info among employees, work 
and tasks to better achieve the goals of the company. 



The company also has modern com tools that help 
employees to communicate with each of speed, efficiency, and 
accuracy according to their goals.  

According to the study, we propose the mitigation of 
downward com characterized by monopolization and 
centralization of decision making is encouraged by encouraging 
interactive com and clarifying lines of authority and organization 
structure com department that supports this task. 
Key words : 
communication, Internal communication, Fonctionnel 
performance, Effectivieness, SONATRACH GL2Z .       
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 مقدمة
 

 أ
 

  قدمة:م
يعد االتصال ظاهرة إنسانية قدمية صاحبت خمتلف مراحل احلياة البشرية، ذلك أهنا ضرورة 
حتمية ملختلف التفاعالت اليت تربط اإلنسان بغريه، فهو يعيش ضمن مجاعات ديناميكية تقتضي من 

حبيث يسمح هذا األخري إبقامة عالقات وروابط أتخذ  الناحية التفاعلية وجود اتصال مستمر ودائم،
 يف جمملها صورة األقوال واألفعال اليت يقوم هبا اإلنسان.

إن العملية االتصالية خضعت جملموعة من العوامل اليت سامهت يف تطوير االتصال، لقد 
اليت فرضت على أفرزت التطورات العلمية يف جمال اإلعالم واالتصال جمموعة من الوسائل املتطورة 

 االتصال مواكبة هذا التطور، مما استدعى زايدة االهتمام به على الصعيدين العلمي والعملي.
وابعتبار أن املؤسسة منظمة اجتماعية تضم جمموعة من العاملني هبا، تربطهم عالقات 

د وجتمعهم تنظيمات وحتكمهم قواعد وقوانني، فانه ال ميكن تصور وجود تنظيم منسق دون وجو 
 اتصاالت داخلية تضمن هذا التنظيم واحملافظة عليه.

ومنه أصبح االتصال عنصرا أساسيا يف تنشيط وقيادة التنظيم أو املؤسسة حنو حتقيق أهدافها، 
ذلك أن املؤسسة تستمد مربر وجودها من قدرهتا على حتقيق أهدافها على أكمل وجه، وهذا ما أدى 

ع االتصال خاصة عند دراسة السلوك البشري يف املؤسسات، ابلكثري من الباحثني إىل دراسة موضو 
من خالل اتصاالته املختلفة النازلة والصاعدة واألفقية ومدى أتثريها على أدائه داخل املؤسسة سواء 
ابإلجياب أو السلب، ذلك لكوهنا عملية نقل أو حتويل فكرة أو معلومة من شخص مرسل إىل 

 وحد التفكر وتتفق املفاهيم وتتخذ القرارات.شخص مستقبل، واليت على أساسها يت
إن التطور الكبري يف وسائل االتصال قد جلب يف هناية القرن العشرين وبداية القرن احلادي 
والعشرين مميزات عديدة غري مسبوقة، حيث سامهت بسهولة يف تداول املواد االتصالية واملعرفية يف 

لعامل أشبه بقرية صغرية مرتابطة األجزاء، وسعت مؤسسات العامل إىل تضاءل احلدود واحلواجز وأصبح ا
الدول النامية منها املؤسسات اجلزائرية إىل اكتساب تقنية االتصال وأتسيس صناعات وطنية اتصالية 
لتأكد حضورها الثقايف والصناعي حمليا ودوليا، كما أدى النمو والتنوع املتواصل لوسائل اإلعالم 



 ب
 

قة االتصاالت بكثافة أنواعها مما زاد من فعالية الرسالة االتصالية واختصار اجلديدة إىل املزيد من د
 الوقت واجلهد والتكلفة.

يف املؤسسة مرتبط بعدة عوامل منها ما هو مادي متعلق  ميكن القول أن أداء العنصر الوظيفي
داخل املؤسسة،  التابحملفزات املادية ومنها ما هو معنوي مرتبط أساسا ابلعالقة اإلنسانية واملعام

حباجة ماسة للمحفزات املعنوية مقابل احملفزات املالية وتعترب ذات أمهية ابلنسبة لكل  فالعنصر الوظيفي
عامل ابملؤسسة هنا يربز االتصال الداخلي كأهم عامل من العوامل واحملفزات املعنوية اليت هلا أتثري 

وابلتايل على أدائه، من خالل خلق جو من مباشر على احلالة النفسية للعنصر البشري يف املؤسسة 
 .االستقرار والثقة بني الرؤساء والعاملني داخل املؤسسة

فقد جاءت دراستنا لتبيني هذا األخري من خالل البحث عن مدى العالقة بني كل من  
كوهنا أكرب املؤسسات   GL2Zاملتغريين االتصال الداخلي واألداء الوظيفي مبؤسسة سونطراك مركب 

اسرتاتيجياهتا املطبقة للتحكم يف االتصال وتغطيت كافة أقسامها  على عرفبغيت الت ابجلزائر
ومصاحلها وكذا كل من نظام، مشاركة وعملية االتصال الداخلي السائد فيها، وكذا كيف يساهم هذا 

 خطة معينة متثل حمتواها فيما يلي: فارأتينا اإلعتماد على  االتصال يف حتسني وسريورة أداء املوظفني،

، وفيه مت استعراض خمتلف العناصر املنهجية بداية من حتديد وبناء االشكالية وصياغة االطار املنهجي
 وبعدها التساؤالت وفرضيات الدراسة مرورا ابألهداف إىل غاية أدوات البحث املعتمدة يف ذلك، 

 املستقل تغرييف امل األول الفصل متثل خمتلفني فصلني االخر هو مشل الذي النظري االطار اييت
بعنوان ماهية االتصال الداخلي وتطرقنا جلميع عناصره من تعريف، أنواع، أشكال، ووسائل االتصال 

الفصل الداخلي ابالضافة اىل مضامني، اسرتاتيجيات ومعوقات االتصال الداخلي، يف حني خصصنا 
واملتمثل يف املتغري املستقل وهو األداء الوظيفي، تناولنا فيه هو االخر جمموعة من العناصر كانت  الثاين

أبرزها مفهوم األداء الوظيفي، معايريه وحمدداته، العوامل املؤثرة عليه ويف األخري االتصال الداخلي 
الذي  الفصل الثالث فتمثل يف التطبيقي اإلطاروتفعيل أداء العنصر الوظيفي يف املؤسسة، أما 



 ج
 

كذا و تبيني وحساب مدى العالقة بني املتغريين خصص للدراسة امليدانية والذي سنسعى من خالله 
إليه قمنا إبدراجه يف خامتة توصلنا  القيام بتحليل ومعاجلة البياانت والتأكد من صحتها ومن خالل ما

   الدراسة كحوصلة عامة عن موضوعنا.
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 بناء اإلشكالية:  -1
، االقتصادية، االتصال أداة لتنمية اإلنسان وتطور معارفه وخرباته سواء من الناحية االجتماعيةيعترب 

 .التوجيهية أو السياسية، التثقيفية ،الرتبوية، التعليمية
املؤسسة أهدافها لذا  كما جند أن املؤسسات أولت اهتماما كبريا ابالتصال فهو الوسيلة اليت حتقق هبا

تعمل املؤسسات اليوم على تطبيق تقنيات واسرتاتيجيات اتصالية من أجل تطوير وحتسني أدائها البشري، فالعملية 
وهو الشراين النابض حيث ال ميكن  االتصالية يف املؤسسة تعد ذات أمهية أساسية يف إرسال واستقبال املعلومات،

املعلومات بني املوظفني سواء   جود شبكة اتصال خاصة تنتقل من خالهلاألي مؤسسة أن حتقق أهدافها دون و 
 كانوا رؤساء أو مرؤوسني داخل املؤسسة.

حتقيق التفاعل  يعترب العنصر الوظيفي عنصر هام جدا داخل املؤسسة حيث جنده يساهم بشكل كبري يف
من بني أبرز  وذلك ابعتبار األداء الوظيفي اجليد والفعال والتماسك فيما بينهم وبني مكوانت املؤسسة،

يد من املؤسسات يف وقتنا احلايل لتحسني أداء أفرادها وحتقيق الفاعلية من خالل االهتمامات اليت توليها العد
 تعزيز شبكة االتصاالت املختلفة يف مجيع هياكل التنظيم.

اليت تراهن هبا ملؤسسة ابعتبارها أحد أهم الوسائل ومما سبق ذكره تربز أمهية االتصال الداخلي يف ا 
وأداء   الوظيفي املؤسسات لبناء اسرتاجتيات وحتقيق األرابح وتفادي األزمات وكذا ارتباطها املباشر مع العنصر

العمال داخل املؤسسة، فسنحاول يف هذه الدراسة اجيا العالقة و االرتباط بني اإلتصال الداخلي واألداء الوظيفي 
 .GL2Zؤسسة سونطرا  مرك  مل

 وبغرض اإلحاطة أكثر مبوضوع الدراسة نطرح اإلشكال الرئيسي التايل: 
 ؟ GL2Zما العالقة املوجودة بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي يف مؤسسة سونطراك   

 :التالية الفرعية لإلجابة عن هذا اإلشكال وللتوضيح أكثر نطرح جمموعة من األسئلة 
 ؟GL2Zمستوايت االتصال الداخلي  يف مؤسسة سونطرا    ماهي -
 ماهو واقع عملية االتصال يف مؤسسة الدراسة؟ -
   تساهم عملية االتصال على تدعيم قدرات وكفاءة األداء الوظيفي يف مؤسسة الدراسة؟ هل  -

 صياغة الفرضيات:  -2
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يتم بواسطته ربط األسباب ابملسببات كتفسري الفرضية بشكل عام عبارة عن ختمني ذكي وتفسري حمتمل 
مؤقت للمشكلة، وحماولة معرفة مجيع زواايها وجبميع الظروف احمليطة هبا )املشكلة( وربطها مع بعضها البعض 
يف سبيل الوصول إىل تفسريات مقبولة للمشكلة وابلتايل ميكن القول أن عملية وضع وصياغة الفرضيات هي 

 1دى الركائز األساسية للبحث العلمي.عملية إبداعية وتشكل إح
 استنادا على إشكالية الدراسة وبناءا على األسئلة الفرعية املطروحة لقد مت صياغة الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية األوىل:  -
 عملية االتصال الداخلي أساس لتفعيل املعارف لدى العمال ودعامة أساسية للفرد العامل لتحسني أداءه.

 الفرضية الرئيسية الثانية:  -
 الدراسة.يف مؤسسة  و األداء الوظيفي للعمالهنا  عالقة اجيابية طردية بني االتصال الداخلي 

 عدمها تنبثق الفرضيات الفرعية التالية: عن إلثبات أو رفض هذه الفرضيات والتأكد من صحتها
 الفرضية الفرعية األوىل:  -

يف  الوظيفيبني نظام االتصال واألداء  α ≤ 0.05مستوى داللة  هنا  عالقة ذات داللة إحصائية عند
 .الدراسةمؤسسة 

 الفرضية الفرعية الثانية: -
يف  وظيفيبني داللة مشاركة االتصال واألداء الα ≤ 0.05 هنا  عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  الدراسة. مؤسسة
 الفرضية الفرعية الثالثة:  -

 مؤسسةواألداء الوظيفي يف بني عملية االتصال α ≤ 0.05 هنا  عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الدراسة. 

 أسباب اختيار املوضوع:  -3
إن اختيار الباحث ملوضوعه لن يكون وليد الصدفة وإمنا لكل ابحث دوافع تثري رغبته وجتعله يتمسك 

 وعليه تتمثل دوافع اختيار هذا املوضوع يف:  مبوضوع حبثه موضوعية كانت أو ذاتية،
 الدوافع الذاتية:  -

                                                           
1
 .125، ص2010دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العلمي،  : رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم، 
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الرغبة والفضول يف اخلوض يف كل ما هو جديد، وما كان مشجعا أكثر قلة البحوث اليت تناولت موضوع  -
 االتصال الداخلي وعالقته ابألداء الوظيفي يف ختصص االتصال التنظيمي.

املنظمة ابعتباره عامل أساسي يف بقاء ومنو املؤسسات وعنصر القناعة اخلاصة أبمهية العامل البشري يف  -
 رئيسي تبىن عليه عملية حتسني األداء، فأداء الفرد وكفاءته ينعكس على أداء املؤسسة ككل.

 الدوافع املوضوعية: -
جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت اليت ختتلج يف صدور الباحثني واملتعلقة أساسا مبوضوع  -

 التصال الداخلي ودوره يف حتسني األداء الوظيفي.عملية ا
 عالقة موضوع الدراسة ومالئمته بطبيعة التخصص. -
جاءت هذه الدراسة إلثراء الساحة البحثية عموما واملكتبة اجلامعية خصوصا، وابلتايل فالدوافع املوضوعية  -

 تتمثل يف كون الدراسة موضوع الساعة.  

 أمهية الدراسة:  -4
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل حداثة موضوع االتصال الداخلي وتركيزها على األداء الوظيفي،  

 كما تظهر أمهية الدراسة فيما يلي:
 كون أن موضوع االتصال وحسن استخدام عملياته ميزة تنافسية للمؤسسة. -
 سسة املبحوثة.التعرف على املعوقات اليت تقف حائل أمام تطبيق االتصال الداخلي يف املؤ  -
أتيت هذه الدراسة كدعوة للمؤسسات للسعي والعمل والتفاعل مع املستجدات احلديثة من أجل تطوير  -

نفسها وتكوين قاعدة اتصالية داخلية ذاتية بعيدا عن تقليد غريها واالعتماد على نفسها أفضل من 
 .انتظار نتائج منافسيها، وهذا ما يسمح هلا بتحقيق النمو واالستمرارية

 توجه املؤسسات حنو حتقيق مستوايت أداء عالية مقارنة ابملؤسسات املنافسة هلا. -
 جدة التخصص اتصال تنظيمي ومنه اثراء املكتبة اجلامعية. -

 أهداف الدراسة:  -5
 من أسباب دراسة أي موضوع هو الوصول إىل أهداف معينة وعليه تتلخص أهداف هذه الدراسة يف مايلي:

 مي والتأصيل املنهجي للمعارف السابقة حول متغريات هذه الدراسة.حماولة االستقراء العل -
 توضيح مصطلح االتصال يف الفكر اإلداري املعاصر )احلديث(. -



اإلطار املنهجي للدراسة                                                                              

 

15 
 

 إجالء الغموض حول مفهوم األداء وكذا حماولة إجياد نظم لقياسه خاصة األداء الوظيفي. -
 وحتليل الواقع احلايل لالتصال الداخلي يف املؤسسة املبحوثة. دراسة -
 حتديد العالقة بني عملية االتصال وأداء األفراد العاملني فيها وكذا عالقتها أبداء املؤسسة ككل. -
 الوقوف على مدى وكيفية مسامهة االتصال الداخلي يف حتسني األداء الوظيفي يف املؤسسة. -
للمؤسسات لرفع وحتسني أداء أفرادها والقدرة على البقاء واملنافسة، خاصة يف  حماولة إجياد حلول مناسبة -

 ظل توفر املواد وغياب النتائج يف امليدان. 

 حتديد مصطلحات الدراسة:  -6
يعد حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية من أهم اخلطوات املنهجية املتبعة يف تصميم البحوث ألهنا تكشف 

ح على املصطلحات العلمية اليت يستخدمها الباحث بصورة دقيقة وخالل إجرائه حبثه للقارئ أن يتعرف بوضو 
 بصورة عامة وعليه فان املنهجية تقتضي حتديد املفاهيم اآلتية:

 مفهوم االتصال:  .1
، والتواصل يف اللغة من الوصل، ويعين ربط مصطلح االتصال يف اللغة العربية مشتق من كلمة تواصل لغة:  

  2آخر، الوصول إىل الشئ، أو بلوغه واالنتهاء إليه.شئ بشئ 
ومعناها عام Communis مشتق من األصل الالتيين  Communicationكلمة اتصال اصطالحا:

أو شائع أو مألوف وتعين الكلمة: املعلومة املرسلة، الرسالة الشفوية أو الكتابية، شبكة الطرق وشبكة 
    3املعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أو الرموز.االتصاالت، كما تعين تبادل األفكار و 

 4مجعية اإلدارة األمريكية، االتصال على أنه: "أي سلو  ينتج عنه تبادل املعىن." تعرف
فاالتصال هو العملية اليت يتم مبوجبها نقل وتقاسم وتبادل املعلومات واملعارف والتجارب واآلراء من  :إجرائيا

وتلقي ردود الفعل عن طريق نظام التغذية العكسية، لغرض التوصل إىل فهم مشرت  يساهم يف  شخص آلخر،
 حتقيق أهداف معينة.

 االتصال الداخلي:  .2

                                                           
 .11، ص2011، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، االتصال يف إدارة األزمات: عيشوش فريد،  2
 .2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ اإلدارة ووظائف املدير: حممود أمحد فياض، عيسى يوسف قدادة، رحبي مصطفى عليان،  3

 .14ص ، 2004، دار احملمدية العامة، اجلزائر،االتصال ودوره يف كفاءة املؤسسة االقتصادية، درراسة نظرية وتطبيقية: انصر دادي عدون،  4
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يعرف االتصال الداخلي على أنه: "عبارة عن االتصال اإلنساين املنطوق أو املكتوب الذي يتم داخل  اصطالحا:
، ويهتم يف تطوير أسالي  العمل وتقوية العالقات االجتماعية بني املؤسسة على املستوى الفردي أو اجلماعي

 5العاملني يف املؤسسة، وهو اتصال رمسي أو غري رمسي."

بصفة عامة ميكن القول أن االتصال الداخلي هو العملية اليت يتم مبوجبها نقل وتقاسم وتبادل املعلومات اجرائيا:
واملعارف واألوامر من شخص آلخر)رؤساء وموظفي مؤسسة سوانطرا (، و كذا تلقي ردود الفعل عن طريق نظام 

عينة أمهها معرفة واقع هذا االتصال التغذية العكسية، لغرض التوصل إىل فهم مشرت  يساهم يف حتقيق أهداف م
الداخلي وعالقته يف حتسني أداء املوظفني ابملؤسسة ويكون هذا األخري إما شفهي أو مكتوب وابلطريقتني إما 

للمؤسسة فقط ابلرتكيز أكثر على االتصال الداخلي الرمسي  الرمسية أو غري الرمسية وستتم دراسة االتصال الداخلي
 . احمليلة بني املتغريين االتصال الداخلي واألداء الوظيفي الثغرات وحماولة إجياد أماكن

  الوظيفي:  األداء .3
األداء هو إيصال الشئ إىل املرسل إليه، يقال فالن أدى الشئ أي أوصله إىل جهته، مبعىن عمل عليه  لغة:

 6وقام مبا هو ملزم به.
ولكن اللغة االجنليزية هي اليت أعطت له معىن واضح  Performanceإن أصل مصطلح األداء التيين 

مبعىن أتدية عمل أو اجناز نشاط، ويقصد مبفهوم "األداء" املخرجات أو األهداف  To performوحمدد 
 7اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها.

لي ، واملواد يعرف على أنه "نتيجة جملموعة من التفاعالت املعقدة اليت تتم بني األفراد واألسا اصطالحا:
واملعدات اليت يستخدموهنا مع البيئة والثقافة اليت يتعاملون يف سياقها وهو املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال 

 8املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية ".
وهو يعكس الكيفية اليت حيقق أو  "درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، 9إىل: الوظيفي  شري األداءي

 يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة". 

                                                           
 . 45، ص2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، االتصاالت التسويقية والرتويج: اثمر البكري،  5
 
 .06: املنجد يف اللغة و اإلعالم، طبعة جديدة ومنقحة، دار الشروق، لبنان، د س، ص 6
، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، ENCGاملؤسسة الوطنية للمواد الدمسة  اإلسرتاتيجية التنافسية ودورها يف أداء املؤسسة دراسة حالة:: شيقارة هجرية، 7 

  .103، ص2005-2004اجلزائر، 
 .93، 2009، رسالة ماجيستري، جامعة اخلليل، فلسطني، دور إدارة التميز يف تطوير أداء مؤسسات التعليم العايل يف الضفة الغربية: تغريد عيد اجلعربي،  8
 .215، 2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشرية: راوية حممد حسن،  9
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على ا مؤسسة الدراسة اليت تكلفه هب االتصالية مسؤولياتهتنفيذ العامل ألعماله و  الوظيفياألداء  يعترباجرائيا: 
ومدى ارتباطها ابالتصال  ؤسسةلنتائج اليت حيققها الفرد ابملا أيضا ويعين، اجلهة اليت ترتبــط وظيفته هباو  أكمل وجه

 الداخلي وكل من أبعاده الثالثة، عملية االتصال، مشاركة االتصال ونظام االتصال املطبق يف مؤسسة الدراسة.
 الفعالية:  .4

ميكن تعريفها أبهنا "تلك  يعترب مفهوم الفعالية من املفاهيم اليت يصع  إعطاءها مفهوم حمدد وشامل،اصطالحا: 
 10القدرة اليت تعتمد عليها املؤسسة لبلوغ أهدافها املسطرة بغض النظر عن نوع اإلمكانيات املستخدمة يف ذلك".

كما ميكن النظر إىل الفعالية على أساس أهنا "احملصلة النهائية ألداء املؤسسة وقدرهتا على التكيف مع حميطها 
 11عتبارها تلك القدرة اليت حتقق هبا املؤسسة أهدافها"اخلارجي هذا من جهة وميكن ا

بكفاءة لتحقيق  ااالتصالية املتاحة و استخدامهــ على أتمني املوارد "سوانطرا "الفعالية هي قدرة مؤسسة  اجرائيا:
أبحسن وأفضل وأجنح الطرق االتصالية و كذا مالحظة مدى عالقتها مع األداء الوظيفي للعمال  أهداف املؤسسة

 ابملؤسسة.
 : GL2Zمؤسسة سوانطراك  .5
من الفعل أسس أي بناء ووضع قواعد، وهي تعين كذلك جمموع النشات املقامة لعمل مشروع ما لغة: 

 12واستغالله.
املؤسسة عبارة عن جمموعة من العوامل املنظمة بكيفية تسمح ابنتاج و تبادل السلع واخلدمات مع  اصطالحا:

 13األعوان االقتصادية االخرى.
هو أحدث املصانع اجلزائرية لتمييع الغاز الطبيعي كان بناء هذا املصنع من قبل الشركة األمريكية إجرائيا: 

PULLMAN KELLOGG اصة ابلبناء وتشغيل خمتلف أجهزة املرك ، اليت تكفلت ابلدراسات اخل
، هذا املرك  موجود ببطيوة وكونه على الساحل يسمح 1981أول إنتاج من الغاز املميع الطبيعي كان بداية سنة 

 ملاء البحر إبعادة تربيد العتاد واملواد من أجل إنتاج البخار واملاء املقطر.
الرمل حبيث ينتقل هذا الغاز عن طريق أانبي  حنو املرك  الذي  دور املرك  هو متييع الغاز الطبيعي من حاسي

وهي املؤسسة اليت ستقام هبا هذه الدراسة وسيتم استبدال اسم املؤسسة   14يقوم بتمييعه وختزينه تصديره للخارج
                                                           

 .234، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد وتسيري املؤسسة:بن حبي  عبد الرزاق،  10
، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، العدد موميةتقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات يف اجلزائر: دراسة تطبيقية على املستشفيات الع: سنوسي علي،  11

 .293السابع، دت، ص
 .40، ص1965، ترمجة علي حامد بكر، د ط، دار الفكر العريب، مصر، عناصر اإلدارة: ليندال اوريك،  12
 .28، ص2013، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، اقتصاد وتسيري املؤسسة: رفيقة حروش،  13
 مقدمة من طرف املؤسسة.: وثيقة  14
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مبصطلح مؤسسة الدراسة يف أغل  اجلمل اليت حتمل اسم املؤسسة هبدف   GL2Zسوانطرا  مرك   
 االختصار.

 

 الدراسات السابقة:  -7
 الدراسة االوىل:  -

دراسة بوعطيط جالل الدين بعنوان االتصال التنظيمي وعالقته ابألداء الوظيفي، دراسة ميدانية 
على العمال املنفذين مبؤسسة سونلغاز عنابة، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري ختصص السلوك 

 التنظيمي وتسيري املوارد البشرية.
: هل هنالك عالقة بني االتصال التنظيمي واألداء حيث انطلقت هذه الدراسة من اإلشكالية التالية

 الوظيفي لدى العمال التنفيذيني؟ 
معتمدين يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي هو األكثر كفاءة يف الكشف على حقيقة الظاهرة وابراز 

ألنس  واألكثر شيوعا يف احلصول على البياانت اليت خصائصها، فقد اعتمد على االستمارة، اذ تعترب ا
تكون كمنطلق أساسي للباحث من أجل اإلجابة و التحليل على األسئلة اليت طرحها يف بداية البحث، 

فردا وبعد االطالع على اخلصائص االخرى جملتمع الدراسة حاولنا استغالهلا  210يضم جمتمع الدراسة  
ة أو كما مت تناوله يف املذكرة األقدمية يف العمل وأتثريها على املتغري التابع فيما خيص متغري السن، واخلرب 

% كعينة من اجملتمع األصلي واعتربان 25يف دراستنا يف التحليل، من خالل جمتمع الدراسة أخذ نسبة 
هم عامل منفذ مت اختيار  49ذلك احلجم ممثال لضمان التمثيلية أكثر، وابلتايل عينة البحث تتكون من 

 بطريقة عشوائية.
 القسم النظري للدراسة مت تقسيمه إىل فصلني تناولوا فيه مايلي: 

بعنوان االتصال التنظيمي وتطرقوا فيه اىل مفهوم االتصال، عملية االتصال، االتصال  الفصل األول:
أهداف التنظيمي الرمسي وغري الرمسي، أسالي  االتصال الرمسي يف التنظيم، كما توقفوا على أمهية و 
 االتصال التنظيمي ومعوقاته، ليصلوا يف األخري إىل حتديد بعض خصائص االتصال الفعال.
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بعنوان األداء الوظيفي، وقد تضمن مفهوم األداء الوظيفي، حمدداته، أنواعه، أبعاده،   الفصل الثاين:
ها، حماور تقييم كذلك التطرق إىل تقييم األداء من خالل عملية تقييم األداء، أغراضها القائمون علي

 األداء، طرق تقييم األداء، وابراز أمهية مقابلة تقييم األداء.
وقد تضمن الدراسة االستطالعية اليت قام هبا الباحث والتعريف مبؤسسة البحث وذكر  الفصل الثالث:

األداة اليت استخدمها يف الدراسة، وهي االستمارة، وبعد التحقق من صدقها بعرضها على بعض 
ني والتحقق من ثباثها مث صياغتها يف صورهتا النهائية، كذلك تضمن هذا الفصل ذكر الطرق احملكم

 االحصائية اليت ستعاجل هبا بياانت الدراسة.
فقد متحور على تفريغ البياانت وحتليلها على ضوء فرضيات الدراسة، مجلة من  الفصل الرابع:

راسة وتركز على أهم ما جاء من النتائج امليدانية التوصيات و االقرتاحات كذلك خامتة هنائية تنهي الد
 اخلاصة ابلبحث.

 أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:
الكشف عن تواجد االتصال النازل ابنسياب املعلومات من اإلدارة إىل العمال سواءا عن طريق  -

 املشرف املباشر على العمال أو عن طريق االجتماعات واالعالانت.
اعد يعتمد العمال فيه على االتصال ابملشرف املباشر أو استغالل االجتماعات وجود اتصال ص -

اليصال كل انشغاالهتم رغم تفضيلهم االتصال ومقابلة املدير مباشرة، ويتنب من خالل كل هذا أن 
يف املؤسسة البحث منط االتصال املتبع بني االدارة و العمال هو املزج بني منط االتصال النازل 

طبقا لطبيعة العالقة بني االدارة و العمال و املناخ التنظيمي العام من أجل حتقيق أهداف والصاعد 
 املؤسسة.

فيما يتعلق ابلكشف عن العالقة بني أبعاد االتصال و األداء الوظيفي لدى عينة الدراسة اذ وبعد  -
ال النازل واألداء القيام ابملعاجلة االحصائية تبني وجود عالقة ارتباطية موجبة متوسطة بني االتص

 الوظيفي للعمال التنفيذيني.
كذلك وجود عالقة موجبة متوسطة بني بعد االتصال الصاعد واألداء الوظيفي، هذا ما يوحي إىل  -

وجود عالقة موجبة متوسطة بني االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي وهذا ما تؤكده قيمة املتوسط 
ومن  0.54االتصال النازل و الصاعد واليت قدرت ب  احلسايب ملعامالت االرتباط اخلاصة ببعدي
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خالل هذه النتائج ميكن أن نستنتج أن الفرضية العامة قد حتققت من خالل وجود عالقة بني 
 االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العمال املنفذين.

دالة  ئةجود فليمي و األقدمية تبني عدم و أما ابلنسبة للفرضيات الصفرية للسن واملستوى التع -
احصائيا بني فئات هذه املتغريات جممعة، فهي ال تؤثر على مستوى األداء الوظيفي، وابلتايل مت 

 قبول هذه الفرضيات الصفرية.
 التعقيب:

  يف مؤسسة أخرىتتقاطع هذه الدراسة مع دراسيت كوهنا درست األداء الوظيفي 

 الدراسة الثانية:       -
دراسة العريب بن داود بعنوان فعالية االتصال التنظيمي يف املؤسسة العمومية اجلزائرية دراسة ميدانية مبركب 

مذكرة خترج مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم  ،قسنطينة ،عني املسارة C P Gالرافعات واجملارف 
  2118-2117االجتماع ختصص تنمية املوارد البشرية 

مدى اهتمام املؤسسة الصناعية حمل الدراسة مبسألة االتصال سة من التساؤل الرئيسي التايل هذه الدرا انطلقت
 التنظيمي، وما مدى فعاليته يف إمنائها وتطويرها؟

كان املنهج املناس  هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي، وقد مت اختيارهم هلذا املنهج دون غريه ألنه يتناس  مع 
لق األمر بتقدمي وصف عن االتصال وأمهيته داخل التنظيم، من جهة، ومن جهة أخرى الظاهرة املدروسة إذ يتع

 يعترب أنس  املناهج ملثل هذه املواضيع. 
 مت استخدامهم للوسائل التالية: 

 استعملت املالحظة البسيطة املباشرة  املالحظة: -أ 
ابملسؤولني، حيث مت اللقاء برئيس قسم شؤون لقد خصصت املرحلة األوىل من املقابلة لاللتقاء  املقابلة: -ب 

املستخدمني الذي قدم التعليمات اخلاصة مبجال الدراسة املكاين والبشري،مع إعطاء شروحات وافية عن كل قسم 
 وورشة. 

متت االستعانة يف الدراسة ابلواثئق والسجالت للحصول على البياانت واملعلومات  الواثئق والسجالت: –ج 
 عدد اإلمجايل للعمال ومراتبهم اإلدارية وتوزيعهم على املديرايت واملصاحل واألقسام والورشات وغريها.املتعلقة ابل
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تعترب االستمارة من األدوات اهلامة جلمع البياانت يف الدراسات االجتماعية امليدانية، ولقد  االستمارة: -د  
ابلة طبقت مع املسؤولني اإلداريني واإلطارات وكذلك استعملت طريقتني يف توزيعهم لالستمارة، األوىل استمارة املق
على التوايل تتطل  اختيار العينة العشوائية  23و  08عمال التحكيم الذين مشلتهم عينة البحث والذي عددهم 

 الطبقية، وهي نوع من العينات االحتمالية.
تحقيق أهداف الدراسة وقد بلغ العدد كما أهنم أكدوا هذا االختيار أبن العينة العشوائية الطبقية هي األنس  ل

(، وقد اقتصرت الدراسة وركزت على العمال الدائمني  1048اإلمجايل للعمال يف املرك  جبميع أقسامه حوايل ) 
( وذلك بسب  العطل املرضية الطويلة األجل، كما  15واستثنت بذلك العمال غري النشطني و البالغ عددهم ) 

( ، الذين ليس لديهم اخلربة الكافية، ومل مير على وجودهم  34 والبالغ عددهم ) استثنت العمال غري الدائمني
( مفردة، أما نسبة  999داخل املرك  فرتة زمنية طويلة .وابلتايل يكون العدد اإلمجايل للمجتمع األصلي حوايل ) 

 مفردة. 100من إمجايل اجملتمع املدروس أي حوايل  10اختيار العينة فهو % 
 القسم قسم نظري و يتضمن ثالث فصول: أما عن 

يتناول موضوع الدراسة، وقد تضمن اإلشكالية، أمهية الدراسة أسباب اختيار املوضوع، أهداف  الفصل األول:
 الدراسة، حتديد املفاهيم، الدراسات السابقة، فرضيات البحث. 

الرمسي والتنظيم غري الرمسي، وظائف وقد خصص ملايلي أوال: التنظيم، أين مت التطرق للتنظيم  الفصل الثاين:
التنظيم وأهدافه، وأمناطه، ومبادئ التنظيم مث اثنيا :اهليكل التنظيمي، عناصره وأبعاده، األبعاد األساسية للمنظمة، 
وظائف املنظمة، أنواع املنظمات، املؤسسة الصناعية واثلثا: نظرايت االتصال يف الفكر التنظيمي، املدرسة 

سيكية، املدرسة السلوكية، مدرسة النظام االجتماعي، نظرية اختاذ القرارات والتوازن التنظيمي، التقليدية الكال
 النظرية املعدلة، النظرية احلديثة، نظرية االتصال.

فعالية االتصال التنظيمي املؤسسايت، وقد خصص ملايلي: أوال : مدخل عام لالتصال يف  الفصل الثالث: 
إىل األسس السيكولوجية واملضمون االجتماعي لالتصال، نظام االتصال التنظيمي، أمهية املؤسسة، وفيه مت التطرق 

االتصال، العناصر الرئيسية لالتصال ،أهدافه، وظائفه، أنواع االتصال املؤسسايت، طرق وأسالي  االتصال، 
 شبكات االتصال، معوقاته، بعض مشاكل االتصال يف املؤسسة اجلزائرية،

تصال داخل املؤسسة وقد تناول هذا اجلان  أو اجلزء أمهية االتصال يف اجملاالت والعمليات اثنيا: فعالية اال
اإلدارية، املشاركة يف اختاذ القرارات كأحد دعائم االتصال، مميزات االتصال يف املؤسسة اجلزائرية، دور االتصال يف 
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ر يف حتسني االتصاالت، فعالية االتصال إرساء العالقات اإلنسانية، خصائص وفعالية االتصال جيد، دور املدي
 وزايدة فعاليته. 

 أهم النتائج املتوصل هلا:
 أن اإلدارة ال تقوم إبعالم كافة العمال يف خمتلف املستوايت التنظيمية. -
 ضعف قنوات االتصال النازل. - 
 سرعة وصول املعلومات والقرارات للعمال ويف بعض األحيان فهي غري كافية. - 
 قة بني العمال واإلدارة، عالقة مقبولة. العال -
 کشف الدراسة على أن العمال غري راضني عن أسالي  االتصال السائد يف املؤسسة   -
 عدم مشاركة العمال يف اختاذ القرارات، كون اإلدارة ترى أن سلطة القرار تبقى من حقها فقط. -
املؤسسة الصناعية ال توىل االهتمام الالزم بفعالية االتصال بني اإلدارة والعمال، وابلرغم من أن موضوع  -

االتصال يعترب من املواضيع احلساسة اليت هلا أثر كبري على توجهات وسلوكات العمال وكذلك على اإلنتاج يف حد 
 ذاته، غري أنه مل حيظى ابالهتمام الالزم من طرف املؤسسات.

 الدراسة الثالثة: -

دراسة قادري حممد،االتصال الداخلي ابملؤسسة اجلزائرية بني النظرية والتطبيق دراسة حالة مبؤسسة اخلزف 
 .2119-2111مبغنية، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري جامعة تلمسان 

التصال كعنصر أساسي للمؤسسة و ختطيطها االسرتاتيجي وأمهية العملية تناول الباحث يف إشكالية الدراسة ا 
هل ميكن اعتبار االتصال عنصر هام يف تسيري االتصالية يف املؤسسة وتوصل الباحث إىل طرح التساؤل التايل: 

، املؤسسة وسراين ربط خمتلف مصاحلها ؟ واىل أي مدى يتحكم االتصال الداخلي يف جناعة وحسن تسيريها
؟ ومتثلت األسئلة الفرعية فيما يلي : سيري مؤسسة اخلزف املنزيل مبغنيةراعيا يف ذلك دور االتصال الداخلي يف تم

ما أمهية االتصال الداخلي وأتثريه على تسيري املؤسسة ؟ ما هي أهم التقنيات املستعملة يف االتصال الداخلي؟ ما 
اذا تضع املؤسسة يف خمططها إسرتاتيجية اتصالية ؟ ملاذا تضع أتثري تكنولوجيا االتصال على تسيري املؤسسة ؟  مل

 ؟،  أما ابلنسبة للفرضيات فكانت كالتايل:يف خمططها إسرتاتيجية اتصالية املؤسسة
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ميكن اجلزم ابن عملية االتصال يف املؤسسة والداخلي منه على وجه اخلصوص له أمهية ابلغة و   -
 ه وضع إسرتاتيجية اتصالية . ضرورية ملا له من أتثري مباشر وينجم عن

 إن استعمال تقنيات االتصال خاصة التكنولوجيا هلا أتثري كبري على نشاط وفاعلية املؤسسة .  -

وهدفت هذه الدراسة إىل إبراز أمهية بناء إسرتاتيجية اتصالية داخلية، وحماولة الكشف عن أهم انعكاسات العوائق  
ومتثل جمتمع البحث ، سته على املنهج الوصفي التحليليالباحث يف دراوقد اعتمد ، ري املؤسسةاالتصالية على س

 87عامل أما العينة املدروسة متثلت يف 435يف هذه الدراسة يف عمال مؤسسة اخلزف املنزيل حيث بلغ عددهم  
 % من العدد اإلمجايل لعمال املؤسسة،  كما اعتمد الباحث يف مجع البياانت يف20عامل مت اختيارهم بنسبة 

عمله امليداين على االستبيان أي أجراه مع عدد من العمال إضافة إىل املالحظة حيث خصصها الباحث خالل 
مدة البحث امليداين،  وكان جماله الدراسي: مؤسسة اخلزف املنزيل التافنة مبغنية اجلزائر . أما اجملال الزماين: أجريت 

  إىل نتائج متثلت يف:توصلت هذه الدراسة ، وقد 2010هذه الدراسة يف عام 

أن االتصال الداخلي حيتل مكانة حمورية حيوية داخل املؤسسة االقتصادية، سواء كانت أجنبية أو  -
حملية وضرورة استغالل املؤسسة االقتصادية الوطنية ألمهية االتصال الداخلي يف حسن تسيريها 

ل املؤسسة من خالل وضع وفاعليتها، مهمة وضع معامل االتصال مهمة مجيع القوى الفاعلة داخ
 إسرتاتيجية عمل من اجل حتصيل أحسن األوضاع .

تعترب تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أكثر حتمية ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية املختلفة  -
الستطاعتها إحداث تغيري نوعي وجذري يف طريقة التفاعل احلاصل بني اإلدارة العامة للمؤسسة 

 ومجهورها .

 التعقيب:
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناول دور االتصال الداخلي، ولكنها ختتلف عن الدراسة  -

اليت حنن بصددها كوهنا ركزت على أمهية االتصال الداخلي ابملؤسسة بشكل عام ومل هتتم بدور 
من االتصال الداخلي يف حتسني األداء الوظيفي ابملؤسسة، فضال عن االختالف بني الدراستني 

حيث األهداف واجملال املكاين والزماين اليت متت فيه الدراسة،  وقد استفدان من الدراسة من حيث 
اخلطة اليت اعتمدها الباحث يف توظيف املعلومات خبصوص اجلان  النظري يف املتغري التابع األداء 

 الوظيفي.
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 منهج الدراسة: -7
العمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها  يعرف النهج العلمي للدراسة غلى أنه: أسلوب للتفكري و

 15وعرضها وابلتايل الوصول إىل نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة.
هبدف اإلجابة عن إشكالية هذه الدراسة وحتليلها واختبار صحة الفرضيات املقدمة سنعتمد يف دراستنا على 

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب  الواقع أو الظاهرة املوجودة يف الواقعاملنهج الوصفي التحليلي الذي يعىن بدراسة 
عنها بوصف الظاهرة مع بيان خصائصها،  كما يعرب عنها كميا فيعطينا وصفا رقميا مع بيان مقدار هذه الظاهرة 

  16أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع غريها من الظواهر.
العالقة بني ابلدراسة وحماولة حتليلها واجياد طبيعة م اخلاصة وقد اخرتان هذا املنهج للوقوف على املفاهي

متغريات الدراسة ألن هذه الدراسة حتتاج أكثر للوصف والتحليل و الكشف عن العالقة اليت تربط بني االتصال 
رصد ومتابعة دقيقة هلذه العالقة من خالل الدور الداخلي و األداء الوظيفي، فمن خالل هذا املنهج نستطيع 

 يف مؤسسة الدراسة. لعاملنيحتسني أداء ا يفاالتصال الداخلي مبختلف أبعاده  يلعبهالذي 

 جمتمع البحث و العينة:  -8
إلجراء أي دراسة ميدانية إحصائية ال بد من حتديد جمتمع وعينة الدراسة كأول خطوة لتحديد إجتاه هذه األخرية، 

 وهو ما سنتطرق له يف ما يلي:
 البحث: جمتمع 

 17يعرف جمتمع البحث على أنه: جمموع األفراد أو العناصر اليت هلا خصائص مشرتكة واليت يهتم هبا الباحث.
يشتمل جمتمع البحث على أفراد أو عناصر هلا مسات متقامسة جتعلهم ينتمون إىل جمتمع حبث ما، خمتلفني 

بما أن جمتمع الدراسة ميثل بذلك عن جمتمعات حبث اخرى جتمع أفراد أو عناصر هلا خصائص اخرى، ف
الدراسة  يتمثل يف  جمموع األفراد املكونني ملشكلة الدراسة وإعتمادا على مضمون اإلشكالية فإن جمتمع هذه

عامل مقسمني على مجيع األقسام يف  800الدائمني الذي يبلغ عددهم  الدراسة ؤسسةمجيع عمال م
 املؤسسة.

                                                           
 .104، ص2011، عمان، والتوزيع : أمحد عارف العساف، حممود الوادي، منهجية البحث يف العلوم اإلجتماعية واإلدارية، املفاهيم واألدوات، دار صفاء للنشر 15
  . 74، ص2010: ابراهيم عبد العزيز الدعياج، مناهج وطرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 16

17  :Bonneville, Luc, Grosjean, Sylvie, Lagacé, Martine.(1974), Dynamique de la recherche en 
science sociales ,Canada, Gaëtan Morin Editeur, p88. 
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 املعاينة: 
وعليه لعمليات تسمح ابنتقاء جمموعة فرعية من جمتمع البحث هبدف تكوين عينة، تعترب املعاينة جمموعة من ا

هي اليت ال خيضع اختيارها ألي قوانني ، و فاملعاينة األنس  ملوضوع دراستنا فهي املعاينة غري االحتمالية
 . 18احتمالية

 بحث:عينة ال
وعرف موريس أجنرس العينة أبهنا جمموعة فرعية من  جمتمع  الدراسة وحتمل نفس خصائصه،متثل العينة جزء من 

، مت اإلعتماد يف متثل العينة جزء من جمتمع  الدراسة وحتمل نفس خصائصه، كما 19عناصر جمتمع حبث معني
دراستنا على العينة الغرضية أو العمدية ففي بعض األحيان يسعى الباحث لتحقيق هدف أو غرض معني من 

، وذلك ألننا قمنا ابختيار العمال الذين 20راد العينة مبا خيدم وحيقق هذا الغرض أواهلدفدراسته فيقوم ابختيار أف
قسمني على أقسام خمتلفة منها قسم تسيري املوارد يف مؤسسة الدراسة وامل يستخدمون االتصال الداخلي فقط

تمع الدراسة ألسباب خارج عن ونظرًا لعدم القدرة على القيام ابملسح الشامل جمل، البشرية وقسم املالية واحملاسبة
لعينات من أجل مجع البياانت، ويف حالة نطاقنا ومتعلقة ابملؤسسة خاصة، فقد وج  علينا اعتماد أسلوب ا

إىل  50الدراسات اليت هتدف إىل حساب معامل اإلرتباط بني ظاهرتني فيفضل أن ترتاوح حجم العينة من 
 .%15أي بنسبة متثيلية  فرد عامل يف املؤسسة 150 عينة قدرها  مت إختيار، لذلك فقد  21عنصر100
 

 أدوات مجع البياانت:  -9
من أجل احلصول على املعلومات الالزمة إلجراء البحث امليداين وكأي دراسة يعتمد الباحث على 
ة أكثر من أداة جلمع املعلومات حول مشكلة الدراسة، سواء من أجل إجياد اإلجابة على أسئلة الدراس

 ، ولقد اعتمدان يف هذه الدراسة على: 22أو الختبار فرضياهتا
 املالحظة:  

                                                           
 .143سابق، ص، مرجع أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العلمي: رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم،  18

 
 .301، ص2004، دار القصبة للنشر، اجلزائر، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية: موريس أجنرس،  19
 . 148ص ، مرجع سابق، أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العلمي : رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم، 20
 .140صاملرجع نفسه،  غنيم،: رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد  21
 .154، ص2008، دار املسرية للنشر، األردن، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية: عامر قنديلجي،  22
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تعد املالحظة إحدى وسائل مجع املعلومات املتعلقة بسلوكيات الفرد الفعلية ومواقفه واجتاهاته ومشاعره 
 وتعطي املالحظة معلومات ال ميكن احلصول عليها أحياان ابستخدام الطرق األخرى.

وتعرف املالحظة على أهنا: "عملية املراقبة أو املشاهدة الدقيقة لسلو  الظاهرة واملشكالت واألحداث 
ومكوانهتا ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقاهتا، أبسلوب علمي منظم، بقصد التفسري وحتديد العالقة بني 

 23احتياجاته." املتغريات والتنبؤ بسلو  الظاهرة وتوجيهها خلدمة أغراض الباحث وتلبية
وقد اعتمدان املالحظة لغرض تفحص اجلوان  املبحوثة عن قرب يف إطار ظروفها الطبيعية، إال أن املالحظة 
اليت اعتمدان عليها يف دراستنا كانت مالحظة بسيطة، من خالل الزايرات االستطالعية اليت قمنا هبا يف 

ستماع، املراقبة ومتابعة املواقف، دون املشاركة الفعلية املؤسسة املستقبلة حبيث ال تتعدى املالحظة النظر، اال
واالخنراط يف تلك اجلماعة إال أهنا متتاز ابملوضوعية واحليادية وقد مت الرتكيز على مالحظة االتصاالت الداخلية 

 اليت تتم بني العاملني يف مؤسسة الدراسة عن طريق سلوكهم وردود أفعاهلم وأتثري ذلك على أدائهم.
 رة االستبيان: )االستبانة(استما

استمارة االستبيان تعد أداة أساسية جلمع املعطيات البيانية، وهي من أكثر األسالي  شيوعا ألهنا تسمح 
دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه يف اجملال املبحوث لكوهنا معلومات ال  ابحلصول على معلومات

   24هبا.ميلكها إال صاحبها املؤهل قبل غريه للبوح 
وتعرف االستمارة أيضا على أهنا: "منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على 

حول موضوع أو مشكلة البحث، ويتم توزيع االستبيان أما عن طريق الربيد أو ابملقابلة معلومات 
  25"الشخصية.

األساسية اليت ختدم هذه الدراسة من جهة، والالزمة جلمع املعلومات من جهة أخرى، الوسيلة إذن يعترب االستبيان 
وحذفت منها غري القابلة  127استمارة استبيان، اسرتجعت منها  150وحماولة الوصول إىل حقائق مت توزيع 

يوضح التايل للدراسة بسب  عدم اكتماهلا وصالحيتها للتحليل اإلحصائي، واخرى مل يتم اسرتجاعها واجلدول 
 ذلك:
 توزيع عدد االستبياانت و اسرتجاعها(: 1)رقم  اجلدول -

                                                           
 .67، ص2007، دار صفاء للنشر، األردن، طرق مجع البياانت واملعلومات ألغراض البحث العلمي: رحبي مصطفى عليان، 23

 .97، ص2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسى،  : 24
 .97، ص2010، دار صفاء للنشر، األردن، مناهج وطرق البحث العلمي: إبراهيم عبد العزيز الدعليج،  25
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 العدد الصاحل للدراسة عدد االستبياانت املسرتجعة عدد االستبياانت املوزعة االستبياانت
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 80 120 84.67 127 100 150 اجملموع الكلي
 من إعداد الطال  بناًء على معلومات اإلستبيان. املصدر:

 حيث مرت هذه العملية حىت الوصول إىل اإلستبيان النهائي مبا يلي:  
االعتماد على الدراسات السابقة والكت  املتعلقة ابلتخصص  لصياغة حماور وفقرات كل بعد حىت تتوافق  -

أو مبتغري األداء، وحىت تسمح  االتصال الداخليمع إشكالية وفروض الدراسة سواء تعلق األمر مبتغري 
 .صورهتا النهائية إبجراء الدراسة والقيام إبختبار الفرضيات

بعد إمتام اإلستبيان يف صورته األولية مت عرضه على جمموعة من األساتذة خاصة داخل اجلامعة من خالل  -
 .ئية للتحكيم النهائيحذف وتغيري صياغة العبارات وتصحيح األخطاء ليخرج يف صيغته النها

 ما يلي:ستبيان هذه الدراسة إتضمن 
 ستوىوقد مشل على املتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة ويظهر هذا من خالل) اجلنس، العمر، امل :اجلزء األول
 ، اخلربة( وهذا من أجل وصف عينة الدراسة.العلمي

أبعاد هي )نظام االتصال 3متحورت حول االتصال داخلي مقسمة على  عبارة14اجلزء تضمن هذا  :اجلزء الثاين
 عبارات. 5يف املؤسسة، مشاركة االتصال، عملية االتصال( وكل بعد حيوي 

 يف ما يلي:  عبارات متحورت حول األداء الوظيفي  5تضمن هذا اجلزء اجلزء الثالث: 
 وصف فقرات اإلستبيان(: 2اجلدول رقم )

 عدد  العبارات لكل بعد األبعاد لكل متغري متغريات الدراسة
 
 املستقل
 

 
 االتصال الداخلي

 

 5 نظام االتصال 

 4 مشاركة االتصال

 5 عملية االتصال 

 5 األداء البشري األداء البشري التابع

 19 4 اجملموع
 ستبيان.طالبة بناء على اإلمن إعداد ال املصدر:

 :مقياس الدراسة
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حيث ( 3)كما هو موضح يف اجلدول رقم   لقد اعتمدت هذه الدراسة على مقياس ليكرت اخلماسي 
 ( لغري موافق متاماً يف ما يلي:1( ملوافق متاماً والدرجة )5تعطي الدرجة )

 مقياس ليكرت اخلماسي :(3رقم ) اجلدول
 غري موافق متاما غري موافق حمايد موافق موافق متاما التقييم
 1 2 3 4 5 الدرجة

 بناء على دراسات سابقة من إعداد الطالبةاملصدر: 

 صدق األداة:

أبنه "قدرة أداة القياس على قياس  ويعرفيف أي دراسة جي  القيام هبا مهم جدًا  يعترب صدق األداة )اإلستبيان(
 ما هو مطلوب قياسه" وهو ما سنقوم به يف هذه الدراسة يف ما يلي:

 الظاهري(:الصدق ) صدق احملكمني  -
قمنا بعرض اإلستبانة يف صورهتا األولية على جمموعة من  للتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة

وبعد األخذ  وتقدمي اآلراء وتسجيل املالحظات حول الفقرات لتحكيمبعد التقييم وا وأهل اإلختصاص،األساتذة 
 آبرائهم ومالحظاهتم وتصحيحهم ظهر لنا ما يلي:  

 اجملاالت ومالئمتها هلذه الدراسة.موافقة احملكمني ابألغلبية على صدق  -
 لصياغة الفقرات ووضوحها للمستجوب.السالمة اللغوية  -
 حذف أو إعادة صياغة بعض الفقرات موضحة كما يلي: -
 .ابلكامل بعبارات أخرى بعد األداء الوظيفي واستبداهلممن  3و2تغيري الفقرات -
 عملية االتصال.من بعد  3و  1العبارة  تغيري صياغة -
 .وتغيريها مشاركة االتصال من بعد  1حذف العبارة -
 نظام االتصال.من بعد   3العبارةغة  اصي تغيري-
 .من حمور األداء 5تغيري الفقرة رقم -
 ثبات أداة الدراسة: 

ويقصد بثبات أداة القياس"أن  ثبات أداة القياس هباالقياس هم املقاييس والطرق اليت ميكن يعترب ألفا كروابخ من أ
لتحقق من ثبات أجل اومن   26يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق اإلستبانة على نفس العينة يف نفس الظروف"

                                                           
 .354، ص 2016، 1مركز الكتاب األكادميي، األردن، ط ،Spssاإلحصاء احليوي ابستخدام برانمج ,جاسم حممد التميمي، وسام مالك داود :26
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مقبولة   (Alpha ≥0.60)، حيث تعترب القيمةحلساب الثبات  باخمكرو معادلة ألفا   مناستخدإأداة الدراسة 
 يوضح لنا معامل ثبات االتصال الداخلي: (4)تطبيقياً يف العلوم اإلنسانية، واجلدول رقم 

 حساب ثبات ألفا كرومباخ (:4اجلدول رقم )
 ألفا كرومباخ عدد العبارات

23 0.75 
 من إعداد الطالبة بناء على نتائج االستبياناملصدر: 

ابعتباره أكرب ( وهو معامل جيد، 0.75)ت قيمته بلغ الذيكرونباخ يبني اجلدول التايل معامل الثبات الكلي ألفا  
اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة  االستبيانن أوهذا يدل على ( 0.60)اإلنسانيةالقيمة الطبيعية يف العلوم من 

 الدراسة امليدانية.مما يؤكد صالحية استخدامه هلذه عالية من الثبات، 

 واثئق املؤسسة:
تعترب الواثئق من األدوات اليت تساعد أيضا الباحث يف مجع املعلومات املوثقة حول الظاهرة املدروسة، حيث 
يف دراستنا هذه متكنا احلصول على جمموعة من الواثئق اليت ساعدتنا يف التعرف على اجملالني املكاين والبشري 

ضم كل املصاحل اخلاصة مبؤسسة سوانطرا  للدراسة كما حتصلنا على واثئق ختص اهليكل التنظيمي الذي ي
 .GL2Zمرك   

 األساليب اإلحصائية املستعملة: -11
تعتمد هذه الدراسة على جمموعة من األسالي  اإلحصائية اليت ختدم حتليل عبارات كل بعد واختبار 

فقد مت االستعانة بربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم  الفرضيات والوصول إىل األهداف املسطرة يف البداية،
 لتحليل البياانت وجمموعة من األسالي  اإلحصائية نذكرها يف:  20ذات اإلصدار  spssاإلجتماعية 
 أداة القياس.ثبات للتحقق من   (Cronbach alpha)ألفا كرونباخ  ختبارإ -
ملعرفة درجة أمهية  توسطات احلسابيةاملللتعرف أكثر على خصائص العينة اعتمدت الدراسة على  -

 يارياالحنراف املعإجاابت عينة الدراسة وكذا ترتي  العبارات حس  قيمة املتوسط لكل عبارة، أما 
احنراف اإلجاابت ابنسجام أو تشتت العبارة وهي ترتاوح أو تقرتب من الواحد أو أكثر حس   ملدى

 إضافة إىل التوزيعات التكرارية والنس  املؤوية.  قيمتها يف كل عبارة،
ملعرفة مدى وجود عالقة بني االتصال الداخلي واألداء البشري يف مؤسسة  معامل االرتباط بريسون:

 وحتديد طبيعة هذه األخرية  GL2Zسوانطرا 
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 جماالت الدراسة وهيكلها:  -11
 تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي:

هبدف التعرف على دور االتصال الداخلي وعالقته يف حتسني األداء الوظيفي يف املؤسسة،  احلدود املكانية:
وذلك كوهنا أكرب مؤسسة صناعية  GL2Zولتحقيق هذه الدراسة فستجرى يف مؤسسة سوانطرا  مرك   

 مستقلة بذاهتا يف اجلزائر.
حس  طبيعة املوضوع وقدرة الباحث على تستلزم أي دراسة فرتة زمنية إلجرائها واليت تتحدد احلدود الزمنية: 

إىل شهر  2020 مجع املعلومات الالزمة، ويف هذه الدراسة لقد مت حتديد الفرتة الزمنية ابتدءا من شهر جانفي 
مت أتجيل الرتبص بسب  احلجر  COVID 19من نفس السنة إال أنه لظروف صحية عاملية ملرض ماي 

اسرتجاعها يف شهر فيفري ومبا أهنا تكملة ملذكرة الليسانس فكانت الصحي إال أنه مت تقسيم االستمارات و 
 الواثئق اخلاصة مبؤسسة الدراسة. ظمحبوزتنا مع

 .GL2Zسرتكز هذه الدراسة على العمال الدائمني فقط مبؤسسة سوانطرا  مرك   احلدود البشرية:
تقتصر هذه الدراسة على دراسة واقع عملية االتصال الداخلي يف املؤسسة واجياد العالقة بني  احلدود العلمية:

متغريين مها االتصال الداخلي واألداء الوظيفي، وكيف يساهم هذا األخري يف رفع أداء الفرد العامل يف املنظمة 
االتصال، مشاركة االتصال، عملية  وانعكاسها على مستوى األداء من خالل دراسة ابعادها واملتمثلة يف )نظام

   .GL2Zاالتصال( واليت ستجرى على مستوى مؤسسة سوانطرا  
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 متهيد: 

تعد العملية االتصالية يف املؤسسة ذات أمهية أساسية يف إرسال واستقبال املعلومات بناءا على قواعد 
ومعلومات ضرورية عن إجراءات  النظام السلمي أو اهلرمي، يف شكل تعليمات وأوامر وشروحات لطرق األداء،

العمل واخلربات املختلفة من أجل تنفيذ سياسات املؤسسة من املستوايت اإلدارية العليا حنو املستوايت اإلدارية 
الدنيا، كما يتم نقل املعلومات يف شكل بياانت وإحصائيات وشكاايت من املستوايت اإلدارية الدنيا إىل 

 ك ابستعمال وسائل خاصة ورموز متفق عليها بغرض حتقيق أهداف املؤسسة.املستوايت اإلدارية العليا، ذل
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  :أساسيات حول االتصال الداخلي 1-1
إن كل مؤسسة حتوي بداخلها عملية االتصال بشقيها الرمسي وغري الرمسي، والذي خيتلف شكله وفقا لطبيعة 

 حتكمها، فما هو هذا االتصال الداخلي، أنواعه و وسائله؟املؤسسة نفسها، ونوعية القواعد والنظم اليت 
 تعريف االتصال الداخلي: - أ

 يعرف االتصال الداخلي للمؤسسة على أنه:
وهو األداة األساسية لتحقيق الكثري من األهداف داخل التنظيم كاملصاحلة  الوسيلة الضرورية لإلعالم،

والتحفيز وتكوين الدافعية لدى العاملني وخمتلف عمليات التفاعل اليت تتم داخل املؤسسة، من خالله يتم نقل 
 1وتبادل كل الرموز الثقافية وتلك املتعلقة ابلتسيري إىل األطراف املعنية وفيما بني أقسامها.

يعرف "إبراهيم أبو يعقوب" االتصال الداخلي على أنه: عبارة عن االتصال اإلنساين املنطوق أو املكتوب 
الذي يتم داخل املؤسسة على املستوى الفردي أو اجلماعي، ويهتم يف تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات 

 2.االجتماعية بني العاملني يف املؤسسة، وهو اتصال رمسي أو غري رمسي

بصفة عامة ميكن القول أن االتصال هو العملية اليت يتم مبوجبها نقل وتقاسم وتبادل املعلومات واملعارف 
والتجارب واآلراء من شخص آلخر، وتلقي ردود الفعل عن طريق نظام التغذية العكسية، لغرض التوصل إىل فهم 

 مشرتك يساهم يف حتقيق أهداف معينة.
 أنواع االتصال الداخلي:  - ب

ينقسم االتصال الداخلي يف املؤسسة إىل نوعني، االتصال الرمسي والذي بدوره ينقسم إىل عدة أشكال )الصاعد، 
النازل، األفقي والقطري( وجند النوع الثاين وهو االتصال غري الرمسي وله مميزاته اخلاصة وهذا ما سنظهره يف 

 العناصر التالية:
يتم بني املستوايت اإلدارية املختلفة يف اهليئة أو مؤسسة بطرق رمسية وهو ذلك االتصال الذي  االتصال الرمسي:

متفق عليها يف نظمها وتقليدها، ويعد من أهم الوظائف اإلدارية ويالحظ تنوع املادة اليت تنقل عرب شبكات 
ت واخلربات االتصال الرمسي إذ يتضمن: البياانت أو احلقائق اخلاصة ابلوضع اجلاري، األهداف، اآلراء واملقرتحا

 واملعلومات اخلاصة ابألهداف والسياسات واألحداث.
أما عن احلوافز والعواطف نذكر منها: مشاعر التأييد أو التقدير، أو رفض األهداف واألغراض ومن أنواع االتصال 

   3الرمسي مايلي:

                                                           
 .10، ص2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،دراسة نظرية وتطبيقية االتصاالت يف املؤسسة،: انصر قاسيمي،  1
 . 45، ص2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، االتصاالت التسويقية والرتويج: اثمر البكري،  2
 .15، ص 2008، دار الفجر، اجلزائر، االتصاالت والعوملة: أمحد خبوش،  3
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 : وتقسم إىل اتصاالت صاعدة وانزلة.أشكال االتصاالت الرمسية
التصال الذي يتمثل يف إرسال الرسائل الصاعدة من املرؤوسني إىل رؤسائهم ويتضمن وهو ا االتصال الصاعد:

تقدمي معلومات حول ما يريد الشخص قوله عن نفسه وأداءه ومشكله وما يريد الشخص قوله عن اآلخرين 
 ه.ومشاكلهم وما يريد الشخص قوله حول ممارسة املؤسسة وسياسته، وما يريد الشخص قوله حول ما جيب عمل

ويرى "ليفزي" أن االتصاالت الصاعدة تنطوي على نقل الرسائل واملعاين أبشكاهلا املختلفة من قاعدة اهلرم أو 
السلم اإلداري إىل القمة ضمن اهليكل التنظيمي املفتوح واملرن الذي يتيح إىل املستوايت اإلدارية األدىن حرية 

 1من اهلرم التنظيمي.االتصال والتواصل مع املستوايت اإلدارية العالية ض
يتم هذا النوع من االتصال بني اإلدارة العليا يف مشروع وأعضاء اإلدارة الوسطى وبني هؤالء االتصال النازل:  

ورجال اإلدارة املباشرة أو املشرفني بني اآلخرين والعاملني يف مستوى التنفيذ وهكذا يتم االتصال متفق مع خطة 
كل تعليمات وأوامر وتوجيهات وقرارات وسياسات تصدرها اهليئة اإلدارية السلطة ويؤخذ هذا االتصال يف ش

 بغرض تنظيم وتوجيه األعمال مبشروع، ويتوقف على هذا االتصال حياة املنشاة فبدونه تتوقف عن أداء وظيفتها. 
 2ويؤخذ على هذا النوع من االتصاالت على أنه:

 يكون بعيدا عن العالقات اإلنسانية. -
 القيادة عن املرؤوسني. يعمل على عزل -
 عدم املرونة. -
 تعرض املعلومات الصادرة من األعلى إىل األسفل إىل التحريف. -

ولذلك على القائد عندما يصدر معلومات جيب أن يتأكد من سالمتها ودقتها لتكون واضحة ومعلومة، ومساع 
حيث تتناسب املعاين والرسائل مثل: األوامر  وجهة نظرهم، ويعد هذا النوع من أكثر أنواع االتصال شيوعا،

 والتعليمات، واملذكرات الداخلية. 

)اجلانبية( وهي االتصاالت اليت تتم بني األفراد من نفس املستوى التنظيمي، وينطوي هذا النوع  االتصال األفقي:
يف اإلدارة واألقسام يف نفس  على حاالت التفاعل وتبادل املعاين واملعلومات واآلراء ووجهات النظر بني العاملني

 املستوى اإلداري للهيكل التنظيمي.
وتشجع اإلدارة هذا النوع من االتصاالت العتباره يساهم بشكل كبري يف تنسيق األعمال وحل املشكالت واحلد 
 من مشكالت الصراعات، ولالتصاالت األفقية دور حاسم يف توطيد عالقات التعاون بني العاملني وإدارة أقسام

 املنظمة.
هي االتصاالت اليت تكون بني شخصني من مستوى تنظيمي خمتلف وال تربطهم عالقة  االتصاالت القطرية: 

 1رئيس ومرؤوس، ويقصد هبذه االتصاالت جتاوز مستوايت تنظيمية حمددة هبدف اختصار الوقت واجلهد.

                                                           
 17، ص2009، دار اليازوري، األردن، االتصاالت يف املنظمات بني النظرية والتطبيق: بشري العالق،  1
 .256، ص 2010، دار أسامة، عمان، الغزو والقيادة واإلشراف اإلداري: فاتن عوض،  2
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العاملني بتبادل املعلومات واألفكار أو  : وهو الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غري رمسية بنياالتصال غري الرمسي
وجهات النظر يف املوضوعات اليت هتمهم وتتصل بعملهم، فتبادل املعلومات هنا يتم من اخلارج من قبل 
االتصاالت الرمسية بعيد عن خطوط حتددها وتدعمها السلطة الرمسية خالل السلم اهلرمي التدرج للتنظيم، وذلك 

 يف أية مناسبة من املناسبات اليت تسمح بنقل املعلومات بني األشخاص.مثال للقاءات غري الرمسية 
وهي األكثر شيوعا لعدم خضوعها للتنظيم الرمسي حيث تتناسب املعلومات و املعاين خارج نطاق التنظيم الرمسي، 

الوسائل أي بطرق غري مقننة بفعل اللقاءات العفوية يف املقاهي أو قاعات االنرتنت وتعتمد يف الغالب على 
 2الشفوية وكذا الوسائل التحريرية.
  3مميزات االتصال غري الرمسي:

يكمل مسرية االتصال الرمسي، ويزيد من سرعة انتقال املعلومات وخيفف من عبئ التعطيل عن الرئيس العام  -
 للمشروع.

 إىل استكمال كثري من املعلومات والبياانت اليت يتعذر أحياان على االتصال الرمسي. يدعو -
 ميهد الطريق إىل تدليل الصعوابت أو العراقيل اليت تقف يف طريق األداء والتطوير. -
 يزيد الشعور ابالنتماء لدى العاملني عن طريق تفهمهم لدقائق العمل. -
 اوض مع التنظيمات األخرى.يساعد على تسيري عملية التف-

 وسائل االتصال الرمسي:  -ج
هناك أساليب كثرية و خمتلفة لالتصال لكن استعمال أي منها يعود إىل الظروف املتاحة ابملنظمة واىل التعامل 
السائد هبا ابإلضافة إىل نوعية املادة املنقولة، ويتم تصنيف هذه األساليب حسب الوسائل املستعملة يف االتصال 

 وهي االتصال الشفوي، االتصال الكتايب، االتصال املصور.
إن االتصال الذي يتم خبصوص أمور دائما حتتاج إىل دقة يف التنفيذ إذا تعلقت مبوضوعات  االتصال الكتايب:

ني معقدة وكثرية التفصيالت فإهنا تفرغ يف صورة كتابية، والواقع أن الكلمة املكتوبة ما تزال هلا سحرها لدى املوظف
وهلذا فان اإلدارات تلجأ إىل الواثئق املكتوبة بكثرة ويؤخذ االتصال املكتوب صورا عديدة مثل املذكرات، 

 اخلطاابت املتبادلة، األوامر املصلحية، اللوائح واألوامر الفردية.
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .296، 2005، دار النشر والتوزيع، األردن، االتصال والعالقات العامة: مصطفى عليان،رحبي حممد الطوابسي، 1
 .105مرجع سابق، ص االتصاالت يف املنظمات بني النظرية والتطبيق، : بشري العالق،2
 . 271، ص1987، جامعة عني مشس، مصر، 7، طمبادئ علم اإلدارة العامة: سليمان حممد الطماوي،  3
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 طرق االتصال الكتايب:
  1جندها على عدة أشكال: 

 أهنا عرض للحقائق اخلاصة وحتليلها بطريقة متسلسلة. التقارير وميكن تعريفها على -
 النشرات الدورية واخلاصة وتعترب هذه الوسيلة هامة يف تنمية العالقات العامة واالجتماعية للمنشأة. -
 الكتاابت والدليل وهي إحدى وسائل االتصال اجلمعي. -
 الرسائل واملنشورات.الشكاوي، حيث تساعد العاملني على إبالغ شكاويهم للمسئولني عن طريق  -
ملصقات احلائط، عادة ما تتواجد عند املدخل الرئيسي للمؤسسة أو داخل الورشات وحتتوي على  -

القسم األول للتعليمات الدائمة واألخرى للمالحظات اجلديدة أو التعليمات املؤقتة وترتاوح  قسمني،
 أايم تقريبا وهي عبارة عن إرشادات توضح إجراءات العمل.  8غالبا مدهتا 
املعلومات بني املرسل و املرسل إليه ويعتمد على  نقل وتبادل يتم االتصال الشفوي عن طريقاالتصال الشفوي: 

وسائل املباشرة لالتصال وجها لوجه بني املرسل واملتلقي عن طريق الكلمة املنطوقة مما يتيح الفرصة لوجود اتصال ذو ال
اجتاهني يسمح ملصدر الرسالة الوقوف على وجهات نظر مستقبل الرسالة واستجاابته، كما يوفر ضمان فهم مضمون 

 2الرسالة
 التصال الشفوي وجندها يف املؤسسة تظهر يف شكل: هنالك طرق عديدة يف ا طرق االتصال الشفوي:

وتعد هذه الوسيلة من الوسائل اهلامة يف االتصاالت الشفهية بني اإلدارة و العاملني يف املنظمة  االجتماعات:
 وتلجأ إليه اإلدارة عند الرغبة يف مناقشة أمور ذات أمهية أو أتثري مباشر على العاملني.

وهو االتصال الشخصي املباشر وجها لوجه بني املرسل واملستمع أو  صال الشخصي:األحاديث الشفوية أو االت
 اللقاءات املباشرة بني الرئيس واملرؤوسني.

 مزااي االتصال الشفهي:
 : 3لالتصال الشفهي العديد من املزااي وهي أنه 

االستجابة الشفوية ومالحظة تعبريات الوجه وانفعاالت  يتميز أبنه أكثر يسرا وإقناعا ويفيد احلصول على -
 املستمع.

 يقوي الروابط ويهيئ للمرؤوسني لتقبل تعليمات رؤسائهم بدقة وأمانة. -

                                                           

   . 241، ص2005، وائل للنشر، عمان، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال: حممد سليمان العميان،  1     
 . 521، ص2000، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،بريوت، اإلدارة العامة العلمية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري: طارق اجملدوب،  2
  .297، ص1999، البيطاش للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، االتصال و السلوك اإلنساين:حممد إبراهيم الدعيبس،  3
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حيافظ على قدر كبري من السرية ويتم العمل به يف احلاالت اليت خيشى أن تتسرب املعلومات لألطراف  -
 األخرى لو مت األخذ أبسلوب الكتابة. 

رغم أن االتصال الشفهي له مزااي عديدة إال أن له سلبيات أيضا وهي تظهر يف  االتصال الشفهي:عيوب 
 النقاط التالية: 

كما أهنا ال تكفل فهما موحدا جلميع االختالق  االتصاالت الشفهية ال تسجل غالبا مما يهيئ الفرصة  -
 املسائل.

 صعوبة استخدامه مع األعداد الكبرية. -
قد حيرف مضمون الرسالة خصوصا يف املنظمات الكربى ذات األقسام املتعددة واملستوايت اإلدارية  -

 املختلفة.
 مضامني االتصال الداخلي:  1-2

 الداخليمضامني االتصال 
أدى التطور السريع لتكنولوجيا االتصال احلديثة إىل اهتمام اإلدارات وكذا املؤسسات إىل تطوير تقنيات 

ساليب اتصاالهتا وكذا خططها واسرتاتيجياهتا وهذا ابعتبار االتصال العصب احملرك للمؤسسة يف اجناز وأشكال وأ
مهامها أبحسن صورة وأبفضل الطرق لتحقيق أهدافها أبسرع وقت وأقل جهد ممكن، يف هذا العنصر سنتناول كل 

 من شبكات، تقنيات واسرتاتيجيات االتصال الداخلي.
  االتصال الداخلي شبكات - أ

تعتمد اإلدارات يف وضع هيكلها التنظيمي متبنية نوعا من أنواع شبكات االتصال وذلك اعتمادا على ختطيط 
 1مسبق وميكن حصر أنواع شبكات االتصال فيمايلي:

وهي اليت تنظم على أساس بسيط وهذا االتصال يكون بطريقة آلية حبيث أن أي شخص يف  الشبكة التسلسلية:
مركز ال يتصل إال ابلشخص املوايل له بصفة مباشرة وعادة ما يكون ذلك حسب املكانة احملددة يف اهليكل أي 

التنظيمي، فكلما كانت الدرجات السليمة كانت السلسلة طويلة وأصبحت العملية االتصالية أيضا طويلة، من 
وقت واجلهد أثناء العملية االتصالية وقد عيوب هذه الشبكة أهنا تؤدي إىل صعوبة التحكم يف املعلومات وتضييع ال

تؤدي أحياان إىل تشويش الرسائل، ومن جهة أخرى تعترب هذه الشبكة فعالة من حيث حتديد املسؤوليات اخلاصة 
 بكل عضو مادام املتصل ابملرؤوس هو شخص واحد.

عينة، فتمر على جمموعة من هي اتصال يف شكل دائري، ويف احلالة اليت يتم فيها أداء مهام م الشبكة الدائرية:
 املوظفني يف شكل دائري، حبيث يرتبط كل عضو بعضوين آخرين ويكون القائد أيضا ضمن هذه الشبكة.

                                                           
 .  25-23، ص 2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، االتصال يف االتصال يف املؤسسة دراسة نظرية وتطبيقيةقاسيمي، : انصر  1
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تتميز بوجود شخص يف مركز عملية االتصال عادة ما يكون القائد أو رئيس املصلحة مثال، يتبع شبكة العجلة: 
ويعترب موقعة يف املركز مناسبا جدا لتحريك وتنشيط العملية مبجموعة يشكلها على طريقته أي عن طريق قناعته، 

 االتصالية، وابلتايل تنسيق ومتابعة كل العمليات اخلاصة ابلتسيري يف املؤسسة أو يف القسم الذي يشرف عليه.
 

وألن وتعترب الشبكة املثالية، كون أن املشاركني يتمتعون حبصص متساوية يف االتصال فيما بينهم،  شبكة النجمة:
املعلومات متوفرة ألي منهم، حبيث ميكن القول أهنا "تلك الشبكة اليت متيز العالقات الدميقراطية" فقنوات االتصال 
هنا مفتوحة بني خمتلف املستوايت الرئيسية و األفقية، كل املراكز هلا إمكانية االطالع على البياانت الالزمة 

ماء إىل املؤسسة، كما أن الروح املعنوية ترتفع ابلضرورة وكذلك متاسك لعملها، يف هذه احلالة يشعر اإلنسان ابالنت
اجلماعة، وقد ينتج عن هذه الشبكة بعض اهلذر من الوقت نتيجة حلرية سراين املعلومات، كما قد تنتج عنها 
بعض الضوضاء، يصعب تطبيق هذه الشبكة إال يف حاالت األعداد احملدودة، أما إذا كربت األعداد عن حد 

 1معني فيصبح من العسر و إن مل يكن من املستحيل التمسك هبا.
وتتجسد من خالل وجود الرئيس يف أعلى الشبكة الذي يتصل  )الشبكة العنقودية(: Yالشبكة على شكل 

        2وينسق مع النائب )ب( و النائب )ج( والذين بدورهم يتصلون ابملرؤوسني.
 تقنيات االتصال الداخلي:   - ب

تقنيات االتصال هي جمموعة من األدوات واألساليب والوسائل والتجهيزات املتطورة اليت يتم توظيفها بغرض نقل 
املعلومات والبياانت واألفكار من املرسل إىل املستقبل يف أقل فرتة زمنية وأبقل تكلفة وبدقة أكرب، وهذا ما يؤدي 

  ر البشري فيها.إىل زايدة أداء إنتاجية املؤسسة وتفعيل أداء العنص
وعليه فان التقنية احلديثة أصبحت مهمة جدا يف العملية االتصالية ألهنا تساهم يف تسهيل عملية نقل البياانت 

 واملعلومات واألفكار بني املرسل واملرسل إليه يف أقرب وقت ممكن وأبقل التكاليف.
 3وتتمثل أمهية تقنيات االتصال يف املؤسسة يف:

إن استخدام تقنيات االتصال احلديثة يف اإلدارة و التسيري حاليا ضرورة  تقنيات االتصال ودورها يف التسيري:
حتمية تقتضيها الظروف اليت متر هبا إدارة املؤسسة فيما خيص تسيري هياكلها التنظيمية، ويظهر التأثري األساسي 

أبدائها اجتاه األفراد واملؤسسات، حيث أن إدخال احلاسب لتكنولوجيا االتصال على اإلدارة يف اخلدمات امللتزمة 
 االلكرتوين جيب أن يكون حمفزا إلجراء تعديالت حديثة على جهاز التسيري.

                                                           
 .62-61: حممد الشريف شريط، مرجع سابق، ص 1
 .26، مرجع سابق، ص االتصاالت يف املنظمات بني النظرية والتطبيق: انصر قاسيمي، 2

 . 54-52بق،  ص: بن علي مهملي، مرجع سا 3
 



ماهية االتصال الداخلي                                    الفصل األول                                
 

40 
 

تعترب هذه التقنية من أهم العوامل املؤثرة على عملية  تقنيات االتصال ودورها يف تنمية العنصر البشري:
ؤسسة حيث على أي مؤسسة أن توفر األجهزة والربامج والتطبيقات الكفاءات البشرية وتفعيل أدائها داخل امل

ذات العالقة بتشغيل هذه التقنيات، والبد من تكييف املورد البشري هلذه التقنيات احلديثة كاالعتماد على دورات 
 تدريبية، وتطوير املورد البشري القيادي والتنفيذي وحتقيق التحسني املستمر. 

لقد أصبح االنرتنت واقعا ملموسا فرض نفسه يف عصر يتسم بسرعة  نرتن  يف املؤسسة:تطبيق وإدراج شبكة اال
توفري املعلومة، فال ميكن ألحد جتاهله أو إنكار أتثريه على املؤسسات واألفراد الذين سعوا إىل اإلسراع يف 

 استغالله.
 

   : يف املؤسسة الداخلي اسرتاتيجيات االتصال 1-3
االتصال الداخلي يف املؤسسة وان كان من الضروري وضعه يف اإلطار االسرتاتيجي، فهو ال يبتعد عن كونه من 
إحدى املهام والوظائف اليت تفيد يف قياس املؤسسة بتنفيذ اسرتاتيجياهتا العامة، حسب الطرق والسياسات 

 املوضوعة للوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة. 
ل الداخلي هي "فن تسيري ووضع خمتلف أشكال االتصال يف املؤسسة يف انسجام من أجل فإسرتاتيجية االتصا

 1حتقيق أهداف املؤسسة.
لنجاح عملية االتصال داخل املؤسسة البد من وضع إسرتاتيجية أو خطة اتصالية مناسبة وقابلة للتطبيق، وأن 

من هذا تقوم املؤسسة بوضع جمموعة من تكون هذه اإلسرتاتيجية مقبولة من طرف مجيع العاملني، وانطالقا 
 2الرهاانت منها:
اتضح اليوم ملعظم مسريي املؤسسات أنه من دون حتفيز املستخدمني ال ميكن تطوير  حتفيز املستخدمني:

 مؤسساهتم، وألن التحفيز ال ميكن فرضه على األشخاص، فالبد للمؤسسة خلق الظروف املواتية لظهوره وتطويره،
 ولكي يصبح املستخدم جزءا من احمليط الذي يعمل فيه البد أن جيد إجاابت على عديد من األسئلة  مثل: 

 ما هي أهداف املؤسسة؟ -
 يف أي نوع من املؤسسات أان أعمل؟  -
 ما هي صورة ومكانة مؤسسيت؟  -
 كيف ينظر إلينا من اخلارج؟  -
 ماذا ميكن أن أقدم للمؤسسة؟ -

ن غياب األجوبة على هذه األسئلة ينشئ نوعا من الالمباالة لدى وتشري الكثري من الدراسات أ
املستخدمني جتاه مؤسساهتم، وغالبا ما يكون املستخدمون من دون إطارات هذا يؤدي إىل غياب اإلجاابت 

                                                           
 . 143: انصر قاسيمي، مرجع سابق، ص 1
 .62-59، ص2011، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، االتصال يف إدارة األزمات: عيشوش فريد،  2
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الرئيسية ألسئلتهم يف حني وجود اتصال الذي يقوم بتحريك عملية التفاعل بني العاملني داخل املؤسسة، من 
اسم املعلومات وتبادل اآلراء وفتح جماالت النقاش بني العاملني يدل على أن عملية االتصال بينهم خالل تق

متشابكة ومستمرة، هذا ما يولد حركة خاصة داخل املؤسسة ميكن توجيهها حنو حتسني األداء ابستمرار، خاصة 
يندمج األفراد معه ضمن املهام  وأن هذا التحفيز يشمل كل النسق التنظيمي املادي والثقايف واإلنساين حيث

    اليومية للمؤسسة.      
ال ميكن ألي مؤسسة أن حتقق أهدافها اإلسرتاتيجية إذا مل تتمكن من تنسيق جممل أهدافها، وقد  تنسيق األفعال:

يؤدي غياب املعلومات إىل عدم التجانس، أو ظهور انقسامات بني جمموع أطراف العملية االتصالية داخل 
 سة. ولتحقيق التنسيق الكايف البد للمسريين أن يوفروا الشروط التالية: املؤس

 على املسري أن يكون على علم ابألهداف اإلسرتاتيجية وخطط العمل. -
 القدرة على بث املعلومات الضرورية للمساعدين. -

متكنت بعض املؤسسات من حتقيق هذا الغرض بفضل إعطاء إطاراهتا األدوات االتصالية الالزمة إليصال 
 وشرح أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة، ومن بني هذه األدوات االجتماعات الشهرية مثال.

تستدعي ضرورة التأقلم معها  تواجه املؤسسات اليوم جمموعة من املتغريات الداخلية واخلارجية،تغيري التصرفات: 
 ألجل البقاء ومن هذه املتغريات: 

 جمال نشاط املؤسسات. تغري -
 ظهور املنافسة احلادة. -
 تطور التكنولوجيا واالستثمارات.  -

قد تتوفر األدوات الالزمة للتطور ومواجهة هذه املتغريات، لكن ابلرغم من ذلك قد تشهد الكثري من 
ىل رفض التغيري بسبب حتجر الدهنيات، هنا تواجه اإلسرتاتيجية االتصالية هذا املؤسسات فشال والسبب يعود إ

التصلب يف املواقف وتقدمي اإلجاابت لالستفسارات املطروحة، دون إمهال أهم جانب من العملية وهو التقليص 
غامض يصعب من حدة املعارضة الناجتة من الرغبة يف التمسك مبا اعتدان عليه، ألن كل ماهو جديد، جمهول و 

 التأقلم معه.   
: الرهان الرابع واألخري الذي تعتمد املؤسسة عليه هو حتسني اإلنتاجية واملنافسة داخل املؤسسة، حتسني اإلنتاجية

وقد تصل املؤسسة إىل حتقيق هذا اهلدف إذا جنحت يف حتقيق األهداف الثالثة السابق ذكرها، ويساعد االتصال 
 ل بث املعلومات والتعريف مبجمل اخلطوات واإلجراءات والقواعد واملعارف.على بلوغ هذه الغاية من خال

تبين املؤسسة العملية االتصالية وفق خطة إسرتاتيجية تقوم على حتديد وضبط اهلدف أو األهداف القريبة 
كز على نوعية والبعيدة، األساسية والثانوية، حيث تركز على طبيعة اخلدمة واملهام وتوزيعها على األعضاء، كما تر 
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اخلدمة واألسعار خاصة من جانبها التنافسي، توزيع املعلومات سواء داخل املؤسسة أو خارجها، وختصيص امليزانية 
 1املناسبة، ويف األخري تقوم مبتابعة هذه العملية عن طريق الرقابة املستمرة من أجل البحث عن التحسني.

 
 : معوقات االتصال الداخلي:1-4
 
فاملنظمات ذات احلجم الواسع واليت أتخذ يف االتساع أفقيا ورأسيا، ويزيد  املنظمات:اتساع حجم   -

عدد العاملني فيها مبا يرتتب عليه زايدة عدد االتصال بدرجة تفوق زايدة العاملني نتيجة اتساع فجوة 
التخصص الزمان و املكان بني طريف االتصال، كما أن حجم املنظمة الكبري يرتتب عليه األخذ بنظام 

 واملركزية اليت حتد من فاعلية االتصال، نظرا للجمود املهين وضيق النظرة . 
فنزوع أي مؤسسة حنو الالمركزية اجلغرافية اليت تتوزع فيها وحدات املؤسسة  التشت  اجلغرايف: -

االتصال  وفروعها على مساحات جغرافية كبرية يكون مصحواب بتغري ملحوظ على أساليب
تكرار االتصاالت املتفقة بني املركز الرئيسي و الفروع، وبني الفروع وبعضها مبا يؤدي املستخدمة ويف 

  إىل عدم سالمة هذه االتصاالت ودقتها ومطابقتها ملا هو مقصود. 
: ويرجع ذلك للحاجز الذي يضعه الرئيس بينه وبني مرؤوسيه معوقات تتعلق ابلدرجات الوظيفية -

 يشغله، واما لزعزعت املرؤوسني للموقف أو املكان.تربيرا للمركز السامي الذي 
: فإذا تدفقت التوجيهات بكمية فإنه اليتوفر اجلهد والوقت الكايف معوقات تتعلق حبجم االتصال  -

 لدى املرؤوسني لتنفيذها.
    .2كلما تعددت مستوايت االتصال كلما أتثر مضمون الرسالة ابلتشويه والتحريف  تعدد املستوايت:  -
: االتصاالت بشكل عام هي عبارة عملية نقل املعلومات وفهمها من املشاكل الناجتة عن اللفظ  -

خالل استخدام الرموز، وبنفس الوقت وبسبب اختالف األفراد فسيكون هناك اختالف يف املعىن 
 .3للكلمات حنو األشياء

ملرسل و املستقبل وحتدث أثرا : وهي اليت تتعلق ابلعناصر اإلنسانية املتمثلة يف ااملعوقات النفسية  -
عكسيا بسبب الفروقات الفردية مما جيعل األفراد خيتلفون يف أحكامهم على األشياء ومن هذه 

 .4املعوقات: تباين اإلدراك، اإلدراك االنتقائي، االنطواء، اللغة االنفعاالت، االختالفات الوراثية
 

                                                           
 . 144: انصر قاسيمي، مرجع سابق، ص 1
 .136، ص2010عمان،  ، دار الفكر،1، ط، التطور التنظيمي:سامح عبد املطلب عامر، عالء حممد سيد قنديل2

 .39، ص 2007، دار احلامد، عمان، 1، طاالتصاالت اإلدارية أسس و مفاهيم: صاحل محيد على، غازي فرخان أبو زيتون،  3
 . 242، ص 2004، دار الفكر، األردن، 3، ط السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلوك الفرد و اجلماعة يف التنظيم: كامل حممد املغريب،  4
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 خالصة:

 
نتوصل إىل أن عملية االتصال يف املؤسسة تربز كعملية أساسية وحيوية إىل جانب كوهنا   مما سبق ذكره

عملية مستمرة ال تقف عند وقت أو مرحلة معينة، وإمنا تستمر طوال حياة املؤسسة فنشاط اإلدارة من ختطيط، 
دى كلها ابالتصاالت اجليدة يف تنظيم، اختاذ القرارات، التنسيق، اإلشراف، الرقابة والتقومي وغريها من األعمال تؤ 

 الوقت املناسب.  
يتوقف جناح أو فشل عملية االتصال ليس فقط على علم الفرد القائم مبوضوع االتصال، بل على 
اعتبارات كثرية منها: خربته يف صياغة األفكار، واستخدام وسيلة االتصال املناسبة، وكفاءة استقبال وفهم تصرف 

ذه األفكار، وحىت تربز عملية االتصال بشكل مناسب وصحيح البد من العناية بكافة الفرد اآلخر املستقبل هل
عناصر العملية االتصالية، إذ أن الرتكيز على عنصر واحد دون العناصر األخرى لن يفيد يف زايدة كفاءة االتصال، 

 ذلك أن أي تعثر يف االتصاالت يؤدي إىل شلل عمل املؤسسة واختالهلا ككل.      
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 متهيد: 

يتزايد االهتمام يف الوقت احلاضر ابملورد البشري ابعتباره أمثن مورد لدى املؤسسة واألكثر أتثريا يف 
حيث تقوم إدارة املوارد البشرية ابجتذاب العاملني واختيارهم وتعيينهم وتنمية قدراهتم وتطوير مهاراهتم  جناعتها،

 وهتيئة الظروف التنظيمية املالئمة الستخراج طاقاهتم وتشجيعهم على بدل أكرب قدر ممكن من اجلهد والعطاء.   
املؤسسات من مهارات وإمكانيات فهو على كل ما يتمتع به العاملون يف  وظيفييدل أداء العنصر ال

نشاط يعكس كل األهداف والوسائل ويرتبط ابملخرجات اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها وحتديد الوسائل الالزمة 
 لتحسني مهارات العامل بشكل يساهم يف رفع قدراته وحيقق املستوى املطلوب من األداء. 

كنها من قيا  وتقييم أداء أفرادها، ولل  من أجل معرفة نقاط تقوم املؤسسات بتوفري التقنيات واألساليب اليت مت
القوة وتعزيزها، وكذا نقاط الضعف ومعاجلتها، إضافة إىل حتديد فجوة األداء عن طريق مقارنة املؤسسة األداء 

 .الفعلي مع األداء املتوقع الوصول إليه، وحتديد خمزون املهارات، واملطلوب منها هو كيفية سد تل  الفجوة
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 ماهية األداء الوظيفي:   2-1
تعد عملية تقييم أداء الفرد هامة سواءا ابلنسبة للمؤسسة أو املوظف نفسه، فاملؤسسة هتتم بذل  ملعرفة املوظف 

متهيدا لتحفيز العامل اجليد  اجليد من غري اجليد ابلنسبة لعناصر حمددة كالتعاون واالنضباط واإلنتاجية واإلشراف،
وإرشاده أو معاقبته، أما ابلنسبة للموظف فتعد عملية تقييم األداء وسيلة لكي يتعرف على نقاط القوة والضعف 

 لديه، وابلتايل يقوم بتعزيز نقاط القوة ويقوم نقاط الضعف مبا يؤدي إىل حتسني مستوى األداء. 

 وظيفي:مفهوم األداء ال - أ
ات نظرهم ومن بني التعريفات جند أن ة ذهذا املصطل  واختلفت ابختالف الباحثني ووجهوجدت تعريفات كثري 

األداء الوظيفي مت تعريفه على أنه فعل أو نشاط وسلوك أي أتدية عمل أو اجناز نشاط أو تنفيذ مهمة بغرض 
 .1الوصول إىل األهداف املسطرة

فهو الناتج الذي حيققه املوظف عند القيام أبي عمل  ويف تعريف اخر هو نتاج وحمصلة لفعل معني، حسب ماينز
 درجة  من األعمال، أي األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ ابلقدرات وادراك الدور أو املهام، ولل  يشري اىل

 .2الفرد لوظيفةاملكونة حتقيق وامتام املهام املوكلة و 
 تالية:ميكن أن نرى مفهوم األداء الوظيفي من خالل املفاهيم ال

اجناز األعمال كما جيب أن تنجز وهذا ينسجم مع اجتاه بعض الباحثني يف الرتكيز على إسهامات الفرد  -
يف حتقيق أهداف املؤسسة من خالل درجة حتقيق إمتام مهام وظيفته، حيث يعرب األداء عن السلوك الذي 

 .3تقا  به قدرة الفرد على اإلسهام يف حتقيق أهداف املؤسسة
داء الوظيفي إىل: "درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت حيقق ويشري األ -

 .  4أو يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة"

                                                           
 .218، ص2010-2009، جملة الباحث، العدد السابع، جامعة اجلزائر، اجلزائر، حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء: الشيخ الداوي،  1
، جملة ، أثر ضغوط العمل يف األداء الوظيفي لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف إقليم جنوب األردن:عبد الفات  صاحل خليفات، شرين حممد املطارنة 2

 .607، ص2011جامعة دمشق، العدد األول والثاين، جامعة مؤتة، األردن، 
، مذكرة ابملسيلة EARAوحدة  ALGALملوارد البشرية: دراسة حالة الشركة اجلزائرية لألملنيوم أتثري الثقافة التنظيمية على أداء ا: اليا  سامل، 3 

 . 44، ص2006ماجستري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 
 .215، 2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشرية: راوية حممد حسن،  4
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يف األخري األداء الوظيفي هو األداء هو كل السلوكات و النشاطات اليت يساهم هبا الفرد العامل للتعبري  -
ملؤسسة على أن يدعم هذا السلوك و النشاط  ويعزز من قبل إدارة عن إسهاماته يف حتقيق أهداف ا

 املؤسسة.
 أمهية األداء الوظيفي: -ب

 : 1لألداء الوظيفي أمهية كبرية يف أي منظمة وتتجلى هذه األمهية فيما يلي 
كما   اي عملية من عدة مراحل حىت خترج للوجود وتنتج منتجات وحتقق األهداف املصممة ذها، تتألف  -

لتنتج مادة جديدة حتقق أهدافها، وهذه العملية قد تكون أهنا حتتاج اىل عدة أمور مع بعضها البعض 
 عمليات انتاج صناعي، أو عمليات تقدمي خدمات يف اجملاالت املختلفة.

الذي يدير العملية وحيول املواد  ابإلنسانواألداء هو املكون الرئيسي للعملية، وهو اجلزء احلي منها ألنه مرتبط 
اخلام اىل موارد مصنعة لات قيمة مادية، يتم بيعها للمستهل  بقيمة أعلى من قيمة املوارد اليت استخدمت فيها 

 وقيمة جهد وعمل العنصر البشري ومنه يتحقق الرب .
رتفعا فإن لل  يعد مؤشرا كان األداء م  فإلالألداء الوظيفي أمهية كبرية ألي منظمة تريد النجاح والتقدم،  -

واضحا لنجاح املنظمة واستقرارها وفعاليتها، فاملنظمة تكون أكثر استقرارا وأطول بقاءا حني يكون أداء 
 عامليها كما هو مطلوب.

من مرحلة ترجع أمهية األداء الوظيفي ابلنسبة للمنظمة اىل ارتباطه بدورة حياهتا يف مراحلها املختلفة،  -
والرايدة حيث أن تطور املنظمة من مرحلة منو ألخرى امنا يعتمد أساسا على مستوى الظهور إىل مرحلة 

 األداء هبا.
أمهية األداء الوظيفي ال تتوقف على مستوى املنظمة فقط بل تتعدى لل  اىل جناح خطط التنمية  -

  االقتصادية واالجتماعية يف الدولة.

 معايري وحمددات األداء الوظيفي:  2-2
يري لألداء إىل مراقبة األداء بصفة دائمة للتعرف على أي تذبذب يف مستوى األداء يهدف وضع معا

 2بغرض التدخل يف الوقت املناسب ملعاجلة السلبيات، وتنحصر أهم معايري األداء فيما يلي:

                                                           
 .482-481األداء الوظيفي للعاملني يف املنظمة دراسة نظرية، جملة التغيري االجتماعي، العدد الساد ، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص  : مرمي أرفيس، 1
التسيري، جامعة أحممد بوقرة، ، مذكرة ماجسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التنظيمي وأتثريه على األداء الوظيفي للعاملني: صليحة شامي، املناخ  2 

 .73، ص 2010_2009بومردا ، 
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هي املؤشر اخلاص بكيفية احلكم على كيفية األداء من حيث درجة اإلتقان وجودة املنتج ولذل  جيب  أ/ اجلودة:
أن يتناسب مستوى اجلودة مع اإلمكانيات املتاحة، وهذا يستدعي وجود معيار لدى الرؤساء واملرؤوسني لالحتكام 

 أداء العمل. إليه إلا دعت الضرورة فضال عن االتفاق على مستوى اجلودة املطلوب يف 
ب/ الكمية: هي حجم العمل املنجز يف ضوء قدرات وإمكاانت األفراد وال يتحداها يف الوقت لاته اليقل عن 
قدراهتم وإمكاانهتم ألن لل  يعين بطء األداء، مما يصيب العاملني ابلرتاخي والالمباالة لذل  يفضل اإلتقان على 

 بول من النمو يف معدل األداء مبا يتناسب مع خربات الفرد. حجم وكمية العمل املنجز كدافع لتحقيق معدل ق
ج/ الوقت: ترجع أمهية الوقت إىل كونه مورد غري قابل للتجديد أو التعويض فهو رأمسال وليس دخل، مما حيتم 
د أمهية االستغالل األمثل يف كل حلظة، ألنه يتضاءل على الدوام وميضي إىل غري رجعة فهو ال يقدر بثمن، فهو يع
من أهم مؤشرات اليت يستند عليها يف أداء العمل، فهو بيان توقعي حيدد مىت يتم تنفيذ مسؤوليات العمل، لذل  

 يراعي اإلتفاق على الوقت املناسب إلجناز العمل املطلوب القيام به.
ب االتفاق د/ اإلجراءات: وهي عبارة عن خطوات مرتبة التطبيق العملي للمهارات الواجب القيام هبا، لذل  جي 

على الطرق واألساليب املسموح أو املصرح ابستخدامها لتحقيق األهداف، فبالرغم من كون اإلجراءات واخلطوات 
املتبعة يف إجناز العمل متوقعة ومدونة يف مستندات املؤسسة وفق قواعد وقوانني ونظم وتعليمات ، إال أنه يفضل 

ت املتبعة يف إجراء العمل، سواء ما يتعلق إبجناز املعامالت أو االتفاق بني الرؤساء واملرؤوسني على اإلجراءا
 تسلمها أو تسليمها حىت تكون الصورة واضحة جلميع األطراف . 

 : 1مييز بعض الباحثني ثالث حمددات لألداء الوظيفي
 . أ/ اجلهد: حيث يشري اجلهد املبذول إىل الطاقة اجلسمية والعقلية اليت يبذذها الفرد ألداء مهمته 

ب/ القدرات: هي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة، واليت ال تتغري أو تتقلب خالل فرتة زمنية 
 .قصرية

ج/ إدراك الدور أو املهمة: يشري إىل االجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من 
تها يف أداء مهامه بتعريف إدراك الدور، ولتحقيق مستوى خالله، وتقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد أبمهي

 .مرضي من األداء، البد من وجود حد أدىن من اإلتقان يف كل مكون من مكوانت األداء
 
 

                                                           
 .216حسن رواه حممد، مرجع سبق لكره، ص :  1
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 .حمددات األداء الوظيفي :( 01رقم) الشكل

 
 العوامل املؤثرة على األداء: 2-3

وهي العوامل اليت تؤثر على أداء العامل مباشرة ويقيم على أساسها الفرد،مثل كمية اإلنتاج، نوعية اخلدمة 
 املقدمة للعمالء، املعرفة اجليدة للعمليات، االستعداد للتطور والكفاءة.

ويرتكز تقييم األداء الفعال على العوامل اليت مين مالحظتها، مثل سلوك العاملني أثناء العمل، والنتائج اليت 
حيققوهنا، وقد تكون عوامل الشخصية عناصر مهمة وأساسية يف مدى فعالية أداء العامل، خاصة فيما يتعلق 

ولل  بسبب صعوبة تقييمها موضوعيا، وميكن ابلتفاعل مع اآلخرين ولكن جيب تقييم هذه العوامل بشكل سليم، 
 عرض هذه العوامل يف النقاط التالية: 

على الرغم من أن الشخصية تعترب عنصرا أساسيا للنجاح يف أداء العمل، إال  العوامل الشخصية: -
 1أنه من الصعوبة تقييم عوامل الشخصية لألسباب التالية:

                                                           
 .87، ص2001، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، كيف تقيم الشركات والعاملني: زهري اثبت، 1

 اجلهد القدرات إدراك الدور أو املهمة

 األداء الوظيفي
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مما يؤدي إىل تقييم غري موضوعي وغري صادق حسب فهم  غموض العبارات اليت تصف الشخصية، -
 القائم بعملية التقييم.

 ليس هناك اتفاق عام على عوامل الشخصية اليت تؤثر يف أداء الفرد.  -
تفتقد معظم تقييمات الشخصية احملددات السلوكية اليت تساعد الفرد على تغيري وحتسني أدائه  -

 بنجاح.
ادة هي احملصلة النهائية لألداء، كما أهنا يف الغالب اذهدف األول النتائج يف الع عوامل النتائج: -

للتقييم ومن السهل يف معظم األحيان قيا  النتائج، وقد تكون النتائج أرقاما خمتصرة مثل وحدات 
اإلنتاج أو املبيعات اإلمجالية، أو الدخل اإلمجايل قد يتطلب يف بعض الوظائف خاصة تل  تقدم 

سلعيا، استخدام احلكم الشخصي لتقييم النتائج، واليت يتم تقييمها من خالل  خدمات وليس إنتاجا
  1العوامل اآلتية:

هو حجم ما مت اجنازه، ابملقارنة مع ما كان متوقعا، وهل أثرت أية ظروف خارج إرادة   الكمية: -
 العامل على الكمية املنجزة سواءا كان اجيابيا أو سلبيا.

؟ وما هي نوعية العمل الذي أجنز ابملقارنة مع النوعية املتوقعة؟ ما هي ما هي جودة النتائج اجلودة: -
 العالقة املوجودة بني النوعية والكمية؟ 

ما هي تكلفة حتقيق النتائج؟ مع االهتمام ببعض العناصر مثل املواد اخلام، اآلالت  التكلفة: -
 واملعدات واخلدمات، ما هي التكلفة ابملقارنة مع امليزانية؟  

هل أجنز العمل املطلوب يف الوقت احملدد؟ وإلا مل ينجز ملالا؟ هل يعود  ت احملدد لالجناز:الوق -
 التأخر إىل ظروف خارج إدارة العاملني؟ أم يعود إىل سوء التخطيط واإلدارة؟. 

إال أهنا سهلة  ابلرغم من أنه الميكن قيا  عوامل السلوك مبوضوعية مثل النتائج، عوامل السلوك: -
وميكن تقييمها ابإلضافة إىل وضع النتائج يف اإلطار املالئم ذها، ويساعد تقييم عوامل السلوك يف 
ختطيط التطوير املهين للعمل، ويشمل كذل  كال من التخطيط لتحسني األداء يف عمل الفرد احلايل 

 والتخطيط للتقدم املستقبلي يف العمل.

                                                           
، 2006، مذكرة لنيل شهادة ماجيستري، معهد العلوم التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر، يبتقييم أداء العاملني يف حتديد احتياجات التدر : عمار بن عيشي، دور  1
 . 14ص
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 1نعرض أمثلة لعدد من عوامل السلوك اليت يتم تقييمها: ويف مايلي
 هي القدرة على النظر إىل األمام، ووضع برانمج عمل انج .    التخطيط: -
مهارات العامل يف التعامل مع األمور حسب أولوايهتا، وهل يقوم مبعاجلة األمور املهمة  حتديد األولوايت: -

 قبل األمور األقل أمهية. 
ام مبدى فعالية اجناز العمل اليومي، وهل يوافق العامل بني العمل املطلوب واملواد املتاحة االهتم التنظيم: -

 أبسلوب فعال؟. 
االهتمام برغبة العامل وقدرته على حتديد وتوزيع العمل على األفراد املؤهلني، وتفويضهم  التفويض: -

 الصالحية املطلوبة إلجناح العمل بنجاح.
بنوعية العامل يف احلكم على األمور، ابختال إجراءات حوذها وحتمل مسؤولية االهتمام  اختاذ القرارات: -

 هذه األحكام واإلجراءات. 
هو االهتمام مبهارة العامل يف التعبري الشفوي عن أفكاره بوضوح وفعالية مع  االتصاالت الشفوية: -

 اآلخرين، وهل حيرص العامل على وضوح املعلومات اليت ينقلها يف حماداثته.
 وهي الرغبة و املقدرة على التعبري كتابة عن األفكار بوضوح وبفعالية.     تصاالت الكتايية:اال -

وجند أيضا من حيدد طرق اختيار أسس للمقارنة يف التقييم، حيث يتم مقارنة البياانت واملعلومات اخلاصة 
لا كان األداء فاق أو تساوى ابألداء ابألهداف احملددة سابقا أو التوقعات أو متطلبات العمل، ونالحظ ما إ

  2أو أقل من املعيار املطلوب، وهذه أمثلة عن أهم األسس شائعة االستخدام يف املقارنة:
 توقعات الرئيس. -
 األهداف احلالية. -
 معدالت األداء. -
 املقارنة مع أفراد آخرين يؤدون عمال مشاهبا. -
 األداء السابق.  -
 أداء الرئيس نفسه.  -
  متطلبات العمل. -

                                                           
 .15: املرجع نفسه، ص 1
 . 89-88: زهري اثبت، مرجع سابق، ص  2
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 وظيفي: حتسني األداء الطرق  - ب
   1حيدد "هاينز" ثالثة مداخيل لتحسني األداء وهي:

وإلا مت  إن حتسني املوظف أكثر العوامل صعوبة يف التغيري من بني العوامل الثالثة املذكورة، حتسني املوظف: -
التأكد بعد حتليل األداء كامال أبن املوظف حباجة إىل التغيري أو حتسني األداء فهناك عدة وسائل إلحداث 

 التحسني يف أداء املوظف وهي: 
وتتمثل يف الرتكيز على نواحي القوة وما جيب عمله أوال واختال اجتاه اجيايب عن املوظف مبا يف  الوسيلة األوىل:
ء اليت يعاين منها واالعرتاف أبنه ليس هناك فرد كامل وإدراك حقيقة أبنه ال ميكن القضاء على لل  مشاكل األدا

مجيع نواحي القصور والضعف لدى املوظف وتركيز جهود التحسني يف األداء من خالل أساليب االستفادة مما 
 لدى املوظف من مواهب جديدة أو ضعيفة وتنميتها. 

لرتكيز على املرغوب، بني ما يرغب الفرد يف عمله وبني مايؤديه الفرد ابمتياز وأن وجود تتمثل يف ا الوسيلة الثانية:
العالقة السببية بني الرغبة واألداء تؤدي إىل زايدة احتماالت األداء املمتاز من خالل السماح لألفراد أبداء 

فراد واهتماماهتم والعمل الذي يؤدى األعمال اليت يرغبون أو يبحثون عن أدائها وهذا يعين توفري االنسجام بني األ
 يف املؤسسة أو يف اإلدارة.

الربط ابألهداف الشخصية حيث جيب أن تكون جمهودات حتسني األداء مرتبطة ومنسجمة مع  الوسيلة الثالثة:
اهتمامات وأهداف املوظف واالستفادة منها من خالل إظهار أن التحسني املرغوب يف األداء سوف يساهم يف 

 هذه االهتمامات مما يزيد من حتقيق التحسينات املرغوبة للموظف. حتقيق
الوظيفة إلا  تساهم حمتوايت إن التغيري يف مهام الوظيفة يوفر فرصا لتحسني األداء حيث  حتسني الوظيفة: -

كانت مملة أو مثبطة للهمم أو إلا كانت تفوق مهارات املوظف أو احتوائها على مهام غري مناسبة أو 
غري ضرورية فإهنا تؤدي إىل تدين مستوى األداء، ويعترب"هايننز" أن نقطة البداية يف دراسة وسائل حتسني 

الوظيفة خصوصا مع االستمرار يف أداء  األداء يف وظيفة معينة هي معرفة مدى ضرورة كل مهمة من مهام
بعض املهام حىت بعد زوال منفعتها وتكرار أداء مهام خاصة إدارة أبخرى بني إدارات أو أقسام داخل 
املؤسسة بسبب عدم ثقة اإلدارات واألقسام فيما بينها يف أداء املهام على وجه صحي  وعلى لل  جيب 

 .   تقليص الوظيفة إىل عناصرها األساسية فقط

                                                           
 . 25-24 ، ص ص2008-2007، مذكرة ماجستري، جامعة دشق، سوراي، أثر ضغوط العمل على أداء املراجع اخلارجي: عامر حجل،  1
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إن املوقف أو البيئة اليت تؤدى فيها الوظيفة تعطى فرصا للتغيري الذي قد يؤدي إىل  حتسني املوقف: -
حتسني األداء من خالل معرفة مدى مناسبة عدد املستوايت التنظيمية والطريقة اليت مت هبا تنظيم اجملموعة 

ة التفاعل املتبادل مع اإلدارات "فريق العمل" ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصال واملسؤولية وفعالي
األخرى ومع العميل املستفيد من اخلدمة ويضيف أن عمل جداول للعمل وتغيريها مبا يناسب خدمة 
ومصلحة العمل ابإلضافة إىل إجياد أسلوب اإلشراف املناسب من خالل حتقيق درجة مناسبة من التناسق 

به املوظفني، فإلا احنرف األسلوب اإلشرايف عما  بني األسلوب اإلشرايف وبني مستوى الرشد الذي يتمتع
هو مألوف أو مناسب أو كان هناك قصور يف التوجيه فان لل  سيؤدي إىل تثبيط مهة املوظف، ومن 
األمور اليت جيب مراعاهتا فاإلشراف اإلداري وذها دور فعال يف حتسني األداء درجة اهتمام املشرف 

معايري األداء اليت يضعها ومدى متابعته لألعمال أثناء االجناز واىل ابالتصاالت ومقدار تفويضه للسلطة و 
أي مدى يسم  أو يشجع املشرف موظفيه على حتمل املخاطر، ويرى هاينز انه إلا أريد التخطيط 

 لتحسني األداء بنجاح فيجب أن يعاجل أبساليب ال تؤدي إىل حتطيم نفسية املوظف.   

  ء العنصر الوظيفي يف املؤسسة: االتصال الداخلي وتفعيل أدا 2-4

 :وظيفيمظاهر أتثري االتصال الداخلي على أداء العنصر ال - أ
الذي جيعل اجتاهاهتم  إن مشاركة العاملني يف تقدمي اقرتاحات وآرائهم يؤدي إىل شعورهم ابلراحة والرضا، الشئ

يف الغالب اجيابية حنو عملهم ابملؤسسة وهذا انتج عن تشجيع االتصال الداخلي والتفاعل بني كل األطراف 
يف املؤسسة لذل  ميكن القول أبن االتصاالت الداخلية ضرورية للمؤسسة ومبوجبها تنشأ وتتحسن العالقات 

 عي ابملؤسسة.وتؤدي بعدها إىل حتسني األداء الفردي مث اجلما
 ومن مظاهر أتثري االتصال الداخلي الفعال على أداء العنصر البشري  يف املؤسسة مايلي:  

 االتصال كأداة لتحفيز وتنشيط العاملني: -
إن استخدام  العالقات اإلنسانية كقوة دفع وأتثري يف األداء يتوقف على تصميم نظام اجيايب وفعال من  

مكتملة، كانت فعالية احلافز يف إاثرة أنواع السلوك املطلوب مبستوى أعلى، مبعىن  احلوافز املوجودة يف املؤسسة
أن يتحقق التوافق بني احلاجات اليت يشعر هبا الفرد وبني وسائل إشباع تل  احلاجات، ولعل االتصال داخل 

عن طريقه ميكن املؤسسة من أهم أنواع نظم التحفيز اليت أتثر على تكوين أمناط العالقات اإلنسانية حيث 
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التعرف على رغبات األفراد وحاجاهتم، ويتم لل  بعدة طرق منها املقابالت و االجتماعات، والتقارير، 
والشكاوي... اخل، كما ميكن لالتصال املستمر أن يكشف الكثري من حاالت عدم الرضا من خالل مالحظة 

طيع معاجلة وفهم هذه الظواهر يف وسط الغياابت املستمرة، ضعف األداء وارتفاع معدالت الشكاوي، ونست
 1العاملني ابالتصاالت اجليدة اليت ختلق بيئة عمل حمفزة، وتعمل على خلق روح الفريق.

 االتصال كوسيلة إلدماج العاملني:  -
إن مدير املؤسسة الناج  هو الذي يعرف كيف ينقل إدارته من وضع حايل إىل وضع أحسن أو أفضل وينال 

وتتحقق قدرة القائد هذه عن طريق توفري مناخ من الثقة املتبادلة بني اإلدارة العليا واملستوايت  رضا العاملني،
اإلدارية األخرى، عن طريق إشراكهم يف اآلراء والقرارات املتعلقة ابملؤسسة، وتفويض الصالحيات والسلطات 

ير إىل مساعديه أو إىل إليهم، وجيعل لل  خطوط االتصال مفتوحة، ومن هنا فان تفويض سلطات املد
  2مرؤوسيه يساعد على نطاق اإلشراف.

 االتصال كوسيلة تنسيق فعالة للقضاء على يعض أسباب اخنفاض األداء يف املؤسسة: -
 3التنسيق هي وظيفة إدارية وقيادية مهمة، تؤدي إىل تفعيل اجلهود وتوجيهها حنو اذهدف املقصود.

اليت تؤدي حتما إىل التأثري على نفسية العاملني والذي ينتج عنه  حتدث يف املؤسسة بعض النزاعات واملشاكل
تدين أو ضعف األداء، ويكون هنا لالتصال دورا مهما يسم  مبعاجلة هذه النزاعات وتفكي  حاالت التوتر 
فهو أداة متميزة للتفاهم واحلوار، كما يسم  بتقدمي حتليل ذهذه اإلشكاليات ابستعمال خمتلف األدوات  

جواابت، سرب اآلراء وغريها من أجل إجياد احللول املالئمة اليت تعيد األمور إىل نصاهبا من حيث كاالست
 4األداء يف املؤسسة.

 : االتصال كوسيلة فعالة لتغيري سلوك العاملني -
تتأثر وتؤثر العملية االتصالية من حيث وضعها الديناميكي مع الوسائل املختلفة إل تستند مجيع أوجه التشابه 

التصايل على اجلوانب النفسية والسلوكية لدى األفراد، ابعتبار أن الفرد أو العامل أو املسؤول الناج  جيب أن ا

                                                           
 .157، ص2011: انصر قاسيمي، االتصاالت يف املؤسسة، دراسة نظرية وتطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
 .156: املرجع نفسه، ص 2
 .164، ص2010: حممود أمحد فياض وآخرون، مبادئ االدارة وظائف املدير، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  3
ستري يف االتصال الداخلي يف املؤسسة وأثره يف تفعيل أداء العنصر البشري دراسة حالة املديرية العامة للجمارك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاج : بالل مسرحد، 4

 .106، ص2009-2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص ادارة األعمال، قسم علوم التسيري، جامعة يوسف يب خذة، اجلزائر، 
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يبدأ من نقطة الفهم الكامل للقوى النفسية الضرورية اليت تقود السلوك اإلنساين، ويوض  علماء النفس أن 
 :1إحداث التغيري يف السلوك ميكن أن يتخذ أكثر من شكل

ال اإلداري يعتمد الكثري من املديرين على السلطة كقوة رمسية يف اتصاالهتم مبرؤوسيهم إلحداث يف اجمل -
التغيري يف سلوكهم، والسلطة من وجهة نظر ممارسيها )الرئيس( هي أداة لضبط سلوك العاملني وحتقيق 

 داف.النظام والتجانس بينهم، وكذل  التنسيق بني جهودهم ومراقبة أعماذهم لتحقيق األه
أما من وجهة نظر العاملني، فالسلطة اليت يتمتع هبا رئيسهم ليست كافية، بل األهم هو كيفية  -

استخدام هذه السلطة يف االتصال هبم، فقد يؤثر هذا االستعمال على حسن االتصال بني الرؤساء 
 والعاملني. 

رئيس حياول تغيري سلوك عامليه أما ابلنسبة لإلغراء والتشويق كوسيلة للتأثري يف سلوك العاملني فان ال -
عن طريق إقامة عالقات طيبة بينهم، مع استغالل هذه العالقات يف حتقيق األهداف اعتمادا على 
 الناحية النفسية ذهؤالء العاملني كاحلاجة إىل األمن، أو التعاطف، أو إحراز النجاح وكسب التقدير.

 يف اتصاله ابلعاملني، فانه ميكنه االعتماد يف إلا ما تعذر على الرئيس استخدام األسلوبني السابقني -
إحداث تغيري يف سلوك العاملني على التعاون، وجيب أخذ بعني االعتبار اجلانب النفسي للعامل،  
كأن يقوم الرئيس برفع مستوى طموح عامليه كالرتقية مثال، فكلما مسحت الفرصة لذل  لتحسني 

ذا داعيا إىل هتيئة استعدادهم يف إطار الرفع من األداء يف مراكزهم األدبية واالجتماعية، كلما كان ه
املؤسسة، وابلتايل يكون لالتصال دور بسيكولوجي للتأثري يف حميط العمل على سلوكيات العاملني 

  2ويعترب هذا األسلوب "التعاون واملشاركة" أكثر يسرا من األسلوبني السابقني.

 :وظيفيالناجحة يف حتسني األداء الأمهية إسرتاتيجية االتصال الداخلي   - ت
إن عملية االتصال الداخلي هي عملية مكثفة، وال تتم بشكل مومسي أو دوري أو بشكل اندر، وإمنا تتم بشكل 
دائم، ففي املؤسسات الناجحة ال يوجد حاجز بني الرئيس والعاملني وال توجد رمسيات وال يوجد خوف من 

 والعمل هي واحدة.  خماطبة الرئيس، ألن مصلحة املؤسسة 
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أردان يف البداية املقارنة بني ما حيدث يف املؤسسات الناجحة وغري الناجحة اليت تعتمد على إسرتاتيجية 
اتصالية انجحة، وهنا تظهر أمهية اإلسرتاتيجية االتصالية يف املؤسسات، وتظهر من خالذها عدة نتائج على العامل 

   1واملؤسسة نوجز أمهها يف مايلي:
أولوايت الرئيس الناج  والذي يعمل إبسرتاتيجية انجحة تتمثل يف لقاءاته املتكررة مع املستوايت إن  -

اإلدارية املختلفة لبث الروح املعنوية يف نفوسهم ونقل رسالة املؤسسة وغاايهتا وأهدافها إليهم، حىت يتبنوها 
تصال، كاالدارة على بشكل صحي ، ويؤكد هذا برامج تطرح حاليا يف أدبيات واسرتاتيجيات اال

املكشوف، حيث تنادي هذه الربامج اإلدارية املنهجية بكشف مجيع األمور أمام العاملني لالطالع على  
كل شئ، ال توجد معلومات خاصة إمنا اجلميع يف املؤسسة شركاء يف املعلومات، هذه األخرية قوة يف 

يف اخلفاء، هذا الذي ميكنه من حتديد حجم حد لاهتا تعطي للعامل الثقة أبن اإلدارة العليا ال تعمل 
 أتثريه وأتثري مستوى أدائه يف املؤسسة، ومينحه حوافز مرتبطة أبدائه الفردي.

وهناك كذل  من بني االسرتاتيجيات الناجحة لالتصال الداخلي اإلدارة ابلتجوال، حيث يتعامل الرئيس  -
هم وقضاء بعض الوقت معهم يف مكان مع العاملني مباشرة من خالل التجول بينهما والتحدث إلي

عملهم، وحيل هذا األسلوب حمل أساليب االتصاالت الرمسية للحصول على املعلومة مباشرة من امليدان 
ويهدف أسلوب اإلدارة ابلتجول إىل كسر احلواجز الرمسية بني الرئيس والعاملني، وتعزيز العالقات 

 الشخصية بني خمتلف املستوايت ابملؤسسة.
ني املظاهر أيضا تعزيز الثقة بني الرئيس والعاملني يف املؤسسة، والثقة يندرج عنها استعداد العامل ومن ب -

للتفاعل مع اآلخرين، وتعترب بذل  سالحا قواي يكون يف شكل شعور متبادل بني الرئيس والعاملني 
 وتظهر من خالل أدائهم يف املؤسسة.

إن اإلسرتاتيجية االتصالية الناجحة ذها أمهية يف املؤسسة خصوصا عندما تعتمد على االتصال الصادق  -
والصري  بني الرئيس و العاملني، وهي من أهم املقومات اليت تؤدي إىل تكوين أداء جيد لدى العاملني يف 

 املؤسسة.
يتمثل يف تعزيز الكفاءة واملهارة للعنصر إن من مظاهر اإلسرتاتيجية االتصالية يف املؤسسة جند مظهر آخر  -

       البشري وتقوية العمل اجلماعي يف املؤسسة.
 حتقيق االنتماء للعنصر البشري يف املؤسسة من خالل استعداده للوقوف خلف أهداف املؤسسة وغاايهتا. -
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رفة وخلق روح توفري مناخ تنظيمي جيد وتشجيع العاملني على اإلبداع والتفوق واكتساب املهارة واملع -
 املبادرة، نتيجة لتدفق املعلومات يف املؤسسة بشفافية ووجود اتصال مستمر.

إن االتصال بني الرؤساء واملشرفني من جهة والعاملني من جهة أخرى هو الوسيلة اليت توجه هبا جهودهم  -
ر عرب شبكة من أجل حتقيق أهداف املؤسسة من خالل تكوينهم وتنسيق العمل فيما بينهم وحتفيزهم، مي

اتصالية متواصلة ومستمرة وتتعلق بنتائج أو نشاط املؤسسة اىل حد بعيد بفعالية هذه الشبكة واملشرفني 
 عليها إل تعترب عملية االتصاالت الداخلية من أهم الوظائف املؤسسة.    

 العالقة يني االتصال الداخلي واألداء يف املؤسسة:  - ج
نتائج تتعلق هبذه  -أداء العنصر البشري–عن العالقة بني االتصال الداخلي يف املؤسسة واألداء  يرتتب

األخرية وابملؤسسة، وهذا نتيجة عالقة التأثري اليت حيدثها االتصال الداخلي على أداء العاملني، كما أكد عليه 
 الكثري من الباحثني.

ب يف مؤسسة إنتاجية لدراسة اجملال السلوكي واالجتماعي، ومن بينهم "ألتون مايو" الذي قام إبجراء جتار 
وما هي اآلاثر اليت حيدثها كل من اجلو املادي للعمل واجلو االجتماعي على إدراك العاملني وأداءهم سواء بشكل 

 فردي أو مجاعي، وعلى قراراهتم واجتاهاهتم وسلوكهم وابلتايل على نشاطهم. 
إىل وجود ارتباط قوي بني ظروف العامل االجتماعية ومعدالت اإلنتاجية، أي  وقد أثبت "ألتون مايو" ابإلضافة

زايدة التماس  بني اجلماعات يف العمل، واليت تتغري بتغري شكل السلطة واإلدارة، فاملشاركة يف القرار تعطي 
 للجماعة فرصة التماس  والتعاون.   

 اء يف املؤسسة نتائج تتمثل فيما يلي:وميكن أن نستنج من العالقة بني االتصال الداخلي واألد

 النتائج املتعلقة يتفعيل العنصر البشري: 
 1ميكن أن نذكر النتائج املتعلقة بتفعيل العنصر البشري يف:

يرتتب عن أتثري االتصال الداخلي على أداء العاملني يف املؤسسة شعورهم ابالنتماء  حتقيق االنتماء: -
هم لفريق العمل وللمؤسسة ككل، وهذا يدل على وجود رغبة العاملني الداخلي انتماءهم للمهام وانتماء

وتقبلهم للمناخ املوجود داخل املؤسسة، هذا السلوك االجيايب للعاملني ينتج عنه تدين نسب التغيب 
 وكذل  نقص يف معدل دوران العمل.
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ة يف أعمال املؤسسة، االتصال الداخلي خيلق يف نفو  العاملني الرغبة يف املشارك املشاركة الفعالة: -
وشعورهم ابملسؤولية جتاه أهداف املؤسسة، وفت  اجملال للحوار والنقاش والذي يسري موضوعه جتاه حتسني 
األداء، بواسطة حتديد املسؤولية وحب االجناز، كما تكون أنظمة املؤسسة وهياكلها موجهة لتحقيق 

 جهة أخرى.التوافق بني أهداف املؤسسة من جهة وأهداف العاملني من 
: تقوم املؤسسة بتطوير مستوى أداء عامليها من تطوير مستوى أداء العاملني واكتساب املعرفة واملهارة -

خالل تدريبهم وتنميتهم من خالل إكساهبم مهارة وقدرة الزمة ألداء وظائفهم بفعالية لبلوغ أهداف 
من الناحية املهنية والوظيفية، املؤسسة، ويكون هنا االتصال الداخلي تعديل اجيايب يف سلوك الفرد 

 ويستهدف إىل إكساهبم املعارف واخلربات واالجتاهات للعاملني لتحسني مستوى أدائهم.
يقصد هبا أن العامل يشعر أبنه مهم وله دور يف املؤسسة، ويعمل لتحقيق  شعور العامل مبعىن الوظيفة: -

ىن أمشل مما يساهم يف حتقيق التميز يف أهداف مشرتكة، فيتغري له معىن العمل من معىن حمدود إىل مع
العمل وإشباع احلاجات املعنوية مثل اكتساب مهارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين واالتصال واحلوار 

 والتفاهم، وليس فقط إلشباع احلاجات املادية.
تستند إدارة شؤون العاملني على االتصال الداخلي لتوجيه سلوكهم ابالجتاه  حتقيق الرضا الوظيفي: -

املطلوب فاألنشطة التدريبية والتعليمية على سبيل املثال حتقق الرضا املطلوب للعاملني، على املدير أن 
 1يقوم بتبين أساليب أكثر مالئمة وقدرة على حتفيز العاملني وحتقيق رضاهم.

 يفعالية األداء وكفاءة املؤسسة:النتائج املتعلقة  -
وإلا قدمت املؤسسة كل ما ميكن أن تقدمه للعاملني، من متكينهم وتطوير املهارات والسلوكيات الوظيفية 
لتساهم يف زايدة الكفاءة وحتسني األداء، وتوظيف القدرات الشخصية لصاحل الفرد أو املؤسسة لتحقيق 

 2بفعالية األداء وكفاءة املؤسسة نذكر: فعاليتها وكفاءهتا ومن النتائج املتعلقة
إن املؤسسات الناجحة هي اليت حتافظ على العاملني  احملافظة على العنصر البشري من قبل املؤسسة: -

فيها، خاصة املتمكنني منهم لوي اخلربات والكفاءات كما توفر ذهم عوامل التحفيز، سواء مادية كتقدمي 
ات تشجيعية تعبريا للجهد املبذول، وقيام املؤسسة مبشاركتهم يف عالوات مالية أو معنوية كتقدمي شهاد
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أمورها وفت  ذهم اجملال لإلدالء ابقرتاحاهتم عن طريق االتصال هبم بفعالية، وهذا بدوره يؤدي إىل رفع 
 وحتسني أدائهم والذي ينعكس على األداء العام يف املؤسسة.

شري الذي يشعر أبن املؤسسة قد منحته مكانة أو فالعنصر الب زايدة والء العنصر البشري للمؤسسة: -
مركز يليق مبقامه من خالل عملية االتصال املكثفة بني العاملني واإلدارة، واستشارهتم يف أمور العمل 
وأخذ أرائهم بعني االعتبار يف بعض القضااي، لل  يساهم يف زايدة والء العاملني للمؤسسة، ويظهر لل  

 وحتسني اإلنتاجية يف املؤسسة.من خالل أدائهم وعطائهم 
: إلا أحسنت املؤسسة االتصال تبين املؤسسة يرامج التطوير والتجديد وحتسني العالقة مع العاملني -

ابلعاملني بطريقة جيدة، وتوفر ذهم املعلومات الضرورية يف الوقت املناسب يساعد لل  يف كل الربامج اليت 
وإكساهبم خلفية عريضة من املعارف واملعلومات واالجتاهات  تقوم هبا املؤسسة، من خالل تعليم األفراد

النظرية، اليت من شأهنا أن متكن األفراد من التفاعل االجيايب مع بعضهم وتطويرهم، من خالل اكتساهبم 
مهارات أدائية ووظيفية عن طريق املمارسة امليدانية واحملاولة والتجريب وتؤهلهم لتقبل كل تغيري حيدث يف 

، على عكس لل  فان أساءت املؤسسة االتصال ابلعاملني وهتميشهم من طرف إدارهتا، فتجده املؤسسة
سلبيا يقف حجرة عثرة يف كل مسعى التغيري حنو األحسن، إضافة إىل لل  نشوء صراعات بني العاملني 

 .1وإدارة املؤسسة
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 خالصة:

املؤسسة، حيث تتوقف كفاءة أدائه يف مما سبق نستنتج أن العنصر الوظيفي يشكل أهم اهتمامات 
خمتلف اجملاالت على مدى اهتمام املؤسسة به، ولضمان لل  تقوم إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة بتقييم أداء 
عماذها ابعتباره وسيلة لتحقيق العدالة بني العاملني، ولرفع كفاءة اجلهاز اإلداري وإنتاجية املؤسسات على 

العطاء ينبغي أن يكون املنطلق لتقييم األفراد، وحتديد مواقع خدمتهم، هبذه العملية يتم وضع اختالفها، فاألداء و 
الفرد املناسب يف املكان املناسب، كما تقوم إدارة املوارد البشرية اىل اختيار أفضل األفراد وترقيتهم لتويل املناصب 

 اء يف  وظيفته احلالية.الشاغرة لات املستوى األعلى كما ستقرر مدى صالحية الفرد للبق
وكل ما نؤمله هو أن تتضافر جهود املختصني واملهتمني بعملية تقييم أداء العنصر الوظيفي، وتطبيقها من 
خالل وضع نظم تتسم ابلشمولية والتكامل، وتبىن على معلومات وافية ووفق معايري ومؤشرات دقيقة وحمددة 

 ية والتجرد. ميارسها قياديون على درجة من الوعي واملوضوع
مبا أن اذهدف الرئيسي لالتصال الداخلي هو تبادل املعلومات بني األفراد والعمل على حتري  وتعديل 
سلوك األفراد، كما يساهم يف أحكام املتابعة والسيطرة على األعمال اليت ميارسها أعضاء املؤسسة من خالل 

رب املستوايت اإلدارية املختلفة، وبذل  يتمكن املدير من املقابالت والتقارير اليت تنتقل ابستمرار بني األفراد ع
 الوقوف على نقاط الضعف اخلاصة أبداء األفراد، والسعي ملعاجلتها بشكل يضمن كفاءة عالية يف أداء املؤسسة.    
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 متيهد :

يلعب االتصال الداخلي دورا هاما يف جناح إسرتاتيجية املؤسسة، واليت نعين هبا ذلك التوجه العام الذي 
ترمي إليه املؤسسة للوصول إىل أهدافها اليت أنشئت من أجلها، حيث تعمل اإلدارة العليا على استغالل نقاط 

يف حني تعمل على جتاوز نقاط الضعف وحتويلها إىل نقاط قوة من  القوة اليت تتميز هبا عن منافسيها من جهة،
 جهة أخرى.

والعمل على جناح إسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها، يدخل العنصر البشري يف حتريك هذه العمليات 
زيد وتنفيذها من خالل تفعيل االتصال الداخلي للمؤسسة، وتعزيز التفاعل االجتماعي والتعاون بني العاملني، مما ي

 من الدافعية والرغبة يف العمل وحتسني مستوى أداء العاملني.
وللتقرب أكثر من موضوع الدراسة سوف نتناول حالة الشركة اجلزائرية سونطراك، ذات األمهية الكبرية يف 
االقتصاد الوطين بصفة عامة و تتناسب وموضوع الدراسة بصفة خاصة، فموضوع الدراسة يتطلب مؤسسة هتتم 

أكثر يف عنصرها البشري، مبا ذلك االتصال الداخلي الذي متلكه وتسريه أبحسن طريقة، هذا ما جعلها  وتستثمر
رائدة يف جمال عملها سواء على املستوى الوطين أو املنافسة على املستوى الدويل، ولضبط الدراسة أكثر فقد ركزان 

تقوم  اليت GL2Zأبرزيو ممثلة يف سونطراك على إحدى املديرايت املسؤولة عن تسيري قطاع املنطقة الصناعية 
كما أهنا تسري املنطقة الصناعية ابلكامل من انحية )األمن، املنشآت القاعدية،  لقطب الصناعي أرزيو،خبدمة ا

(، من خالل إدارة جمهزة أبحسن التجهيزات احلديثة وطرق العمل والتقنيات اجلديدة يف مكافحة احلرائق...اخل
 .جلانبراسة امليدانية من خالل هذا اإجراء الد ارأتينابناًء على هذه املعايري وأخرى  التسيري واإلدارة،
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 : سلتعريف ابملؤةس  حمل سل اسة  3-1
 مؤةس  ةونطرسك: 1-1-3
  سلنشأة:  -أ

 ،1963ديسمرب  31والنقل احملروقات "سونطراك" أنشأت يف  واالستغاللهي املؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب 
 وهي املؤسسة الوحيدة يف اجلزائر املسؤولة عن إستغالل املصادر النفطية والغازية اهلائلة يف البالد وكذا عن بيعها،

وهي تعمل  وتتوسع سونطراك يف نشاطات توليد الطاقة الكهرابئية، الطاقات اجلديدة واملتجددة، حتلية مياه البحر
ي الرمل، حاسي مسعود( وكذا يف إفريقيا )مايل، النيجر، ليبيا، يف عدة مناطق يف اجلزائر )أرزيو، سكيكدة، حاس

مصر( وأيضا يف أورواب إسبانيا، إيطاليا، الربتغال، بريطانيا( وكذلك يف أمريكا الالتينية )البريو( ويف الوالايت 
وحتتل املرتبة الثانية بني من بني الشركات النفطية، واملرتبة األوىل إفريقيا،  12وهي حتتل املرتبة ال، املتحدة األمريكية

املؤسسات العاملية املصدرة للغاز النفطي السائل، واملرتبة الثالثة بني املؤسسات العاملية املصدرة للغاز الطبيعي، 
% من إمجايل الناتج احمللي يف 30% من إمجايل صادرات اجلزائر، كما متثل نشاطاهتا 95ومتثل مبيعاهتا حوايل 

وهكذا أخذت سونطراك على عاتقها قطاع الطاقة واملناجم  ألف شخص 120من  البالد، وهي توظف أكثر
وتوجهت حنو البحث وحافظت على إمسها ورمزها ابللون األسود الذي ميثل البرتول، واللون الربتقايل الذي يرمز 

أتميم  فأصبحت من كربايت املؤسسات البرتولية وأمهها، بعدما قطعت أشواطا حامسة بدءا من، إىل الصحراء
 1احملروقات وصوال إىل املكانة العاملية اليت حتققها اليوم.

 سلوةائل:  -ب
تتنوع هذه الوسائل، حسب طبيعة وحجم أي مؤسسة، كذلك حسب طبيعة الرسالة )املرسل واملرسل إليه( ومن  

ومتيز بني نوعني املكتوبة  ،  GNL2/Zهنا نستعرض أهم هذه الوسائل املستعملة مبركب متييع الغاز الطبيعي 
 2والشفوية

 وةائل سإلتصال سملكتوب : 
تتميز أبهنا مسجلة ومدونة ميكن الرجوع إليها، وإعادة إستخدامها، فهي تعترب واضحة وسهلة الفهم ابلنسبة 

 للعاملني، وهي
 .بعد اجتماع عمل أواجتماع إعالميحترر من طرف املسؤول عنها، تكون مكتوبة  سلتقااير:

                                                           
، دراسة حالة شركة سونطراك، سنعكاةات حتددل سلبدئ  سخلااجد  سل ولد  عدى سلتسدري سالةرتستدجي لدمؤةس  سالقتصادي  يف ظل سلعومل : شريف بوقصبة،  1

 .147، ص2015/2016كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،   أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،
 .واثئق املؤسسة:  2
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 سمليهام -ج 
 توجه مؤسسة سونطراك نشاطها صوب مهام إسرتاتيجية منها:  
 البحث والتنقيب -
 تنمية احلقول البرتولية واستغالهلا ابلشكل األمثل  

 نقل احملروقات وتسويقها 
 متييع الغاز الطبيعي -
 املسامهة يف الناتج احمللي  -
 سأله سف -د 
 أهدافا تسري حنو حتقيقها وترمجتها على اجلانب الوطين وهي:  تضع مؤسسة سونطراك 
 التحكم املستمر يف حرفها القاعدية -

 تقوية طاقتها التكنولوجية والتسريية 
 التنمية الدولية والشراكة  -
 التنوع يف األنشطة -
 سلطموحات  -ه  

 :كونيمن أولوايهتا أن 
 .عن طريق أانبيب الغازالقائد يف تصدير الغاز الطبيعي، السيما  - 
على توصيل  القائد يف ميدان تكامل النشاطات الصناعية على مستوى اإلقتصاد الوطين، ويف املغرب العريب - 

 املطروحة يف املؤسسة.  املعلومات من املشاركني يف االجتماع إىل بقية املستخدمني، مبقرتحات للمشاكل
تسلم إليهم،  املدير التوجيه معلومات إىل العمال يف شكل رسالة وثيقة حيررهاسلرةائل سملوجيه  إىل سلعمال:  

  .دور اإلشاعة للتذكري مبوضوع ما، أو لدعوهتم الجتماع معني، ومن إجيابياهتا السرعة و التقليل من
  ،مثال)مينع التدخني تستخدم لتعريف العاملني بتعاليم القانون الداخلي للوحدة سملنشواست سإلعالانت سحلائطد : 

وتعترب  ،رزانمة التكوين، قوائم األقدمية العمل والعطل، مينع دخول املركب بدون تصريح أو بطاقة مرور(، مواقيت
  .األكثر إستعماال ابلوحدة

يستطيع العمال من خالهلا وضع إقرتاحاهتم املكتوبة، حىت تضطلع عليها اإلدارة وتقوم  صن وق إقرتسحات: 
 بدراستها.
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 : GL2Zمركب  2-1-3

 سلنشأة:   -أ

نظرا ألمهية الغاز الطبيعي كثروة طبيعية تزخر هبا اجلزائر، وكمورد إسرتاتيجي تعتمد عليه يف صادراهتا، ابإلضافة إىل  
 عوائده يف ميزان املدفوعات، كذلك إستخدامه الشائع يف احلياة اليومية.

تقوم إببرام عقد مع الشركة األمريكية "بوملان کولوج" إلنشاء مركب التمييع  كل هذا جعل املؤسسة األم سونطراك،  
تقوم أساسا على متييع الغاز الطبيعي القادم من آابر حاسي الرمل وحتويله إىل بروابن،  GNL2 / 7الغاز 

 بواتن، غازولني، بنزين.
 كما مت :

  .إبرام العقد وتوقيعه 1976فيفري  09بتاريخ: • 
  .بداية األشغال ابملركب 1976أفريل  01بتاريخ: • 
  .إنتاج أول ابملركب 1981جانفي  29يف اتريخ: • 
 .كان أول تصدير ابملركب  1981جويلية  20ويف: • 

 سملوقع:-ب
 غراب. GNL1/Zبطيوة شرقا، و  GNL3 / Zيف املنطقة الصناعية أرزيو، بني  GNL2/ Z يوجد املركب

 هكتار. 72املساحة: -
 الغاز الطبيعي املميع.املنتوج: -
 قاطرات. 06عدد القاطرات: -
 يف السنة. 3ممليون  18حجم االنتاج: -
 .3م 100000أحواض كل واحد بسعة  03سعة التخزين:  -

 وةائل سإلتصال سلشفوي :  -ج
تتم بني املرسل واملستقبل إما وجه لوجه، أو من خالل اإلجتماعات، تعطي ردود فعل مباشرة وتبادل سريع  

 لألفكار، كما تزيد من ثقة املرؤوسني وترفع من روحهم املعنوية، من بينها:
 وسيلة تشجع احلوار املباشر وتبادل املعلومات بني املرسل واملستقبل ومنيز بني نوعني: سالجتماعات: -
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مدير أو رئيس  هو اجتماع مباشر لعدد من املستخدمني مع املسؤول يف املؤسسة سواء سجتماع تبادل سخلربست: -
 فرع، ويتم من خالهلا تبادل اخلربات واألفكار بني املشاركني.

يعمل على نقل  هو إجتماع لعدد من األعضاء أو املمثلني عن إدارة املؤسسة، وهذا النوع سالجتماع سإلعالمي: -
 املعلومات إىل ابقي املستخدمني، كما يسمح بطرح األسئلة وتقدمي اإلقرتاحات.

 لقاء تنظمه اإلدارة مبشاركة إطارات من املؤسسة أوشخصيات من خارجها وتدور سحملاضرست: -
احملاضرة حول مسائل و مواضيع تتعلق ابحلياة املهنية أو غريها ، تساعد على ترسيخ الثقافة العامة ألعضاء 

 املؤسسة وتساهم يف تكوينهم.
ا احلاضر واملتميزة نظرا إلخنفاض تكلفته فهو سيد يعترب اإلتصال اهلاتفي من الوسائل اهلامة، يف وقتن سهلاتف: - 

 اإلتصاالت الشفوية بال منازع. 
 تكون ابالتصال املباشر بني األشخاص، وهي مبنية أساسا على احلوار . سملقابد :-
عبارة عن اجتماع عدد من املستخدمني من أجل دراسة مشكل حمدد مع بعضهم  سلدجان ومجاعات سل اسة :-

ة عبارة عن مؤسسة ذات فعالية واسعة، هذه االجتماعات تدعو إىل حتمل املسؤولية العمالية قصد البعض، واللجن
 خلق مناسبة لالتصال وقاعدة موحدة ألن املشاكل حتل من طرف املستخدمني أنفسهم.

 وةائل سإلتصال سلتكنولوجد :  -د
وظهور التقنيات املتطورة يف جمال اإلعالم  هي اليت جتمع بني الصوت والصورة بفضل التقدم التكنولوجي،

 واالتصال، جعل األنظار تتجه إليها لتستفيد منها املؤسسات يف إدماجها ضمن وسائلها اإلتصالية الداخلية.
 ومن هذه الوسائل: 
 هي شبكة معلوماتية، ختتص بنقل وتدفق البياانت واملعلومات من وإىل كافة قاع ة بداانت: - 

دارة، مؤمنة ومشفرة، ومراقبة من طرف إدارة متخصصة تتواجد مبديرية سونطراك والية وهران، مستخدمها يف اإل
 تزود املستخدم النهائي مبا حيتاجه من معلومات آنية وضرورية من أجل أداء أحسن. 

وسيلة ضرورية لتسهيل عمليات اإلتصال، حيث متكن من نقل معطيات وقرارات يف وقت  سلفاكس وسلتدكس: -
 د خمتصرين وجه
 يتمثل يف شبكة األنرتنت واألنرتانت اليت تستعمل كثريا لتوضيح املعلومات الكمية سإلعالم سآليل: -

 والكيفية داخل الوحدة، ألهنا تتميز ابلفعالية والسرعة الكبرية، مما يسمح ابلتنسيق بني خمتلف
 األطراف الفاعلة 
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 سمل يري  سلعام 

 دسئرة سلتنظدم وسإلعالم

سمل يري  سلفرعد  
 سالجتماعد 

 خدد  سلعالقات سلعام 

مرسقب  ومتابع  دسئرة 
 سملشاايع

 دسئرة سلتقند 

 دسئرة سملالد  دسئرة إص سا سلصفقات

 دسئرة سألمن سل سخدي

سمل يري  سلفرعد  
 لالةتغالل

دسئرة 
 سإلنتاج

دسئرة 
 سلصدان 

دسئرة 
سلشؤون 
سالجتماع

 ي 

دسئرة 
سملوساد 
 سلبشري 

املؤسسة من خماطبة  ل حمل اإلتصال الشخصي، ميكن مسؤوليتم عن طريق الكمبيوتر، حي سلربي  ساللكرتوين: -
 اجلميع واحلصول على اإلجاابت عن التساؤالت يف وقتها املناسب. 

إصدار صحيفة  ميكن استغالل اإلمكانيات اليت يوفرها الكمبيوتر وتقنية الشبكات يف سلصحدف  ساللكرتوند :-
 يلتقي فيه كل عنصر من عناصر العملية االتصالية. إلكرتونية داخلية، تكون عبارة عن فضاء إلكرتوين،

 

 .سهلدكل سلتنظدمي ملؤةس  سل اسة  3-2

 .GL2Z: سهلدكل سلتنظدمي ملركب متددع سلغاز سلطبدعي 2سلشكل اقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.سملص ا: من واثئق سملؤةس   
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 :مكان  سإلتصال سل سخدي ابملركب 1-3-2

 :سلسداة  سإلتصالد  ابملركب -أ

الداخلي مولد املرحلة تواجد املؤسسة، هاته األخرية ليست مكاان لإلنتاج فقط، فدخول األفراد يف  االتصالإن  
أرائهم على ذلك يعمل املركب على تفعيله جبعله و  عالقات إنتاجية هو بناء العالقات إجتماعية، هلم فيها تصوراهتم

 عامال مهما، ودافعا لتعبئة الطاقات العاملة إلجياد عالقة وظيفية تنمي األداء الوظيفي، وحتسن من مستواه هلا. 
 وألن اإلتصال الداخلي متعدد اجلوانب، يتم بني طرفني يتبادالن أدوار اإلرسال و اإلستقبال، له أطره التنظيمية اليت

تنظمه إبعتباره املادة األوىل للوظيفة اإلدارية والفنية التقنية اليت تتعلق بنوعية القنوات املستخدمة ومدى قدرهتا على 
النقل اجليد للرسائل، وأفضل أوجه إستخدامها والنفسية اإلجتماعية اليت ختتص مبعاجلة املشاكل واإلهتمامات، 

فيذ الواجبات على مستوى األداء وحتسينه، مما جينب التداخل يف املهام واليت أيضا تدرس اإلجراءات التفصيلية لتن
 وظهور الصراعات.

مما سبق نسجل أن اإلتصال داخل املركب موجود مبفهومه الواسع يف اإلسرتاتيجية العامة، تضعه اإلدارة يف نفس  
  ... وارد البشرية، اإلنتاج، التسويقالرتبة مقارنة بسياسات تسيري امل

ن املركب يوىل إهتماما ابلغا لسياسة اإلتصال داخله، فهي تبذل جمهودا نوعيا من طرف مسؤوهلا، وعلى كما أ
 مستوى مجيع هياكلها )إدارة اإلنتاج، إدارة تسيري املوارد البشرية، األمن الداخلي.. (

  أه سف سملركب سإلتصالد : -ب
إبنسيابية بني وحدات وأقسام املؤسسة ويف خمتلف مبا أن اإلتصال نظام يعمل على تدفق ونقل املعلومة 

 اإلجتاهات، فهي تطبقه وتعمل على إستعماله كأداة حتقق من خالله أهدافها، واليت تتمثل فيمايلي:
  .بث ونشر التوجهات العامة، واإلرشادات -
  .الزمةتطوير مهارات اإلتصال خاصة اإلصغاء عند العاملني بطريقة يتم فيها وصول املعطيات ال -
  .تبادل املعلومات بني خمتلف الوحدات واملستوايت التنظيمية يف املؤسسة -
  .بناء ثقافة مجاعية تساعد على توحيد العاملني على أفكار واحدة، مبعىن خلق رأي عام -
هذه السياسة توفر صورة واضحة عن كيفية األداء، كذلك ختلق  تنظيم عالقة حسنة بني اإلدارة وعامليها: -

 .عالقات يف إجتاهات خمتلفة صاعدة، انزلة، أفقية، مما جيعل األداء يتم بطريقة مجاعية تشاركية
 مزساي سإلتصال يف سملركب:  -ج

 ميكن لنظام اإلتصال الداخلي حتقيق مايلي:
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 .يف تكوين إتصال داخلي إسرتاتيجي يصل بينه وبني اإلدارة العامة، -
 .من خيارهتا اإلسرتاتيجية يقرب اإلدارة أكثر -
  .يساعد يف سرعة إختاذ القرارات - 
 .يربط بني خطوات العمليات ذات البعد اإلداري ابإلجتماعي -
 .فعال يف نشر قيم وأهداف املؤسسة  - 
 جهاز متعدد املنافع: -
 .يركز على نوعية إستخدام األساليب اإلتصالية والتحكم يف تقنياهتا- 
 .الصورة اخلارجية للمؤسسة أتمني التنسيق مع-

 أهم سلوظائف سملكون  ل سئرة سملوساد سلبشري :  -د
 نتطرق لدائرة املوارد البشرية، إبعتبار أجرينا فيها فرتة تربصنا

 دسئرة سملوساد سلبشري :
 تضم هذه الدائرة مناصب عمل، لتحقيق كل األهداف املرجوة، وتنقسم إىل مصلحتني مها:  

 هتتم مبا يلي:  . مصدح  سلتكوين:1
 تكوين و إعادة أتهيل األشخاص  -
 تتكلف بدراسة ملفات األشخاص املرتشحني ابلتكوين ابخلارج . -
توفري كل املستلزمات اخلاصة ابلتكوين )داخل و خارج املركب(، منها : املذكرات، املراجع ، اختيار املدربني،  - 

 هتيئة املراكز وإعداد الطلبيات. 
 ططات سلتكوين و إع سد سملدزسند  ويمم سلقسم سلفروع سلتالد :يقوم بوضع خم .2

 فرع نشاط الربجمة.  -
 فرع االنتقاء للتكوين.  -
 فرع املكلف ابلدراسات  -
 إطار يف املوارد البشرية. -

 :سلتحددل سإلحصائي لدبداانت 3-3
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سنقوم بعملية التحليل والتوصيف لعينة  بعد التعرف على مؤسسة سوانطراك، مهامها وكذا هيكلها التنظيمي،
 الدراسة، وكذا حتليل أبعاد املتغريات فاختبار الفرضيات يف األخري.

 :سلوصف سإلحصائي خلصائص عدن  سل اسة  -أ
من أجل التعرف على اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة احتوى اجلزء األول من االستبيان على هذه اخلصائص 

لسن، املستوى التعليمي، اخلربة املهنية(. وسيتم التطرق هلذا ابلتحليل والتمثيل البياين ملختلف من خالل) اجلنس، ا
ذات اإلصدار  spss اخلصائص املتعلقة بعينة الدراسة وابالعتماد على برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

20. 
اجلنس، السن، املستوى الدراسي،عدد  خمتلف اخلصائص الشخصية وكل ما يتعلق ابلــ) (01)يبني اجلدول

 سنوات اخلربة( لعينة الدراسة وسيتم التفصل فيها حسب كل خاصية:
 (: سخلصائص سل ميغرسفد  لعدن  سل اسة .05سجل ول)

 سلتكرسا سخلصائص 

 سجلنس 1
 53 ذكر

 أنثى  35
 88 سجملموع سلكدي

 سلسن 2

 11 29إىل  20ما بني 
18 
43 
16 

 39إىل  30 ما بني
 49إىل  40ما بني 
 ةن  فما فوق  50

 88 سجملموع سلكدي

 سملستوى سلعدمي 3

 8 تقين ةامي
58 
19 
3 

 لدسانس
 ميهن س
 ماةتري

 88 سجملموع سلكدي

 سخلربة سمليهند  4

 3 ةنوست 5أقل من 
42 
27 
16 

 10إىل  6من 
 15إىل  11من 
 فما فوق 16
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 88 سجملموع سلكدي
 االستبيان. نتائجبناًء على  ةالطالب دمن إعدا سملص ا:

 

 توزيع عدن  سل اسة  حسب سجلنس :(06)سجل ول اقم

 %النسبة   التكرار  اجلنس
 60.2 53 الذكور
 39.8 35 اإلانث
 100 88 اجملموع

 .spss20واعتمادا على  االستبيان نتائجبناًء على  ةالطالب دمن إعدا سملص ا:

 ( خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس06يبني اجلدول رقم ) سلتعددق:
 %53أن مانسبته  20ذات اإلصدار  SPSS( ونتائج االستبيان وخمرجات 06نالحظ من خالل اجلدول رقم )

خاصة  تعتمد على الذكور أكثر من اإلانث، GL2Zإانث مما يدل على أن مؤسسة سوانطراك  %35ذكور و
يف املناصب احلساسة اليت توكل هلا مسؤولية كبرية نتيجة ملكانة املؤسسة يف االقتصاد اجلزائري، وهذه األمهية تدل 
على االستعداد الدائم إلطارات املؤسسة ألي طارئ ويف أي زمن، حىت تتمكن من مواكبة والتأقلم والتحكم يف 

 الظروف الطارئة.
 توزيع عدن  سل اسة  حسب سلسن (:07)اقم سجل ول

 %النسبة  التكرار السن
20-29 11 12.5 
30-39 18 20.5 
40-49 43 48.9 
 18.2 16 سنة فما فوق50

 100 88 اجملموع
 .spss20واعتمادا على  االستبيان نتائجبناًء على  ةالطالب دمن إعدا سملص ا:

 السن حيث يتم توزيعها على أربع فئات ( خصائص عينة الدراسة حسب07يبني اجلدول رقم )
أن أعلى نسبة  20ذات اإلصدار  SPSSونتائج االستبيان وخمرجات ( 07نالحظ من خالل اجلدول رقم )

سنة وهذا يدل على أن املؤسسة تعتمد على هذه الفئة اليت  49اىل  40وهي متثل الفئة ما بني  %48.9مئوية 
القدرة على أتدية املهام خالل هذه الفرتة من السن، يف حني أن مانسبته تتميز ابخلربة وكذا التمتع ابلنشاط و 
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سنة وهي حتتل املرتبة الثانية وتعترب نسبة مقبولة جدا  39و  30هي الفئة اليت ترتاوح أعمارهم مابني  20.5%
نوات القادمة بعد متزج بني اخلربة واحلداثة يف العمل كما أهنا املصدر األساسي الذي تعتمد عليه املؤسسة يف الس

ابلرغم من أهنا قليلة إال  %18.2سنة فما فوق حوايل  50التكوين والتدريب، يف حني بلغت نسبة الفئة العمرية 
أهنا تدعم وتدل على اعتماد املؤسسة على عامل اخلربة يف تسيري أعماهلا مما يضمن هلا القدرة على البقاء 

 20من الفئة العمرية من  %12.5ن، وقد جاءت يف األخري ما نسبته واستمرارية أعماهلا بنفس الوترية عرب الزم
 سنة واليت متثل فئة العنصر الشاب الذي يتواجد بنسبة قليلة.  29سنة اىل 

 ميزيع عدن  سل اسة  حسب سملستوى سلعدتو  :(08)سجل ول اقم

 %النسبة  التكرار املستوى العلمي
 9.1 8 تقين سامي

 65.9 58 ليسانس
 21.6 19 مهندس
 3.4 3 ماسرت

 100 88 اجملموع
 .spss20واعتمادا على  االستبيان نتائجبناًء على  ةالطالب دمن إعدا سملص ا:

 املستوى العلمي  ( خصائص عينة الدراسة حسب08يبني اجلدول رقم )
مانسبته ، أن 20ذات االصدار  SPSSما نالحظه من خالل معطيات اجلدول ونتائج االستبيان وخمرجات 

من عينة الدراسة ذات مستوى ليسانس، وهي نسبة تفوق نصف عينة الدراسة ما يدل على أمهية  65.9%
املستوى العلمي للعامل كأي مؤسسة، ويظهر العالقة الكبرية بني املستوى العلمي وامكانيات الفرد العامل وسريورة 

يف الوقت واملكان املناسب اضافة ملا يضيف متيزا يف العمل وطرق التسيري وأتدية اخلدمة بذات املستوى واجلودة، 
احتل املرتبة الثانية وهي فئة املهندسيني، وهي تصب يف خانة  %21.3أداء املؤسسة ككل، يف حني ما نسبته 

اإلطارات السامية اليت تعتمد عليهم املؤسسة سواء يف مهامها الداخلية أو اخلارجية، كما يعترب املهندس عماد 
انطراك إضافة شرحية أفراد املؤسسة من لديهم مستوى تقين سامي، من يعتربون مكملون هلذه الشرحية مؤسسة سو 

 %3.4، ويف املرتبة األخرية جند فئة املاسرت بنسبة %9.1من خالل املهام املنوطة عليهم وهي ما متثله نسبة 
 وذلك راجع إىل حداثة هذا املستوى.
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 سخلربة سمليهند توزيع عدن  سل اسة  حسب  :(09سجل ول اقم)

 
 

 .spss20واعتمادا على  االستبيان نتائجبناًء على  ةالطالب دمن إعدا سملص ا:

 اخلربة املهنية ( خصائص عينة الدراسة حسب09) يبني اجلدول رقم
، يتبني لنا أن 20ذات اإلصدار  SPSSما نالحظه من خالل معطيات اجلدول ونتائج االستبيان وخمرجات 

سنوات، حيث حتتل املرتبة 10إىل  6أكرب نسبة لعينة الدراسة هي الفئة اليت ترتاوح عدد سنوات اخلربة فيها من
سنة، بينما 15إىل  11يف املركز الثاين ذوي خربة من %30.7يف حني ما متثله نسبة ، %47.7األوىل بنسبة 

سنة فما فوق، ابلرغم من 16ممثلة يف  %18.2بلغت نسبة الفئة اليت تتمتع أبكرب عدد من سنوات اخلربة حوايل 
األوىل يف املؤسسة وكذا ملا تتمتع أن هذه الفئة يف املركز الثالث إىل أهنا مكانة كبرية يف املؤسسة ابعتبارها من النواة 

به من خربات السنني، وتعاقبها على أكثر من جيل فهي مبثابة املصدر واملرجع الذي تتدفق منه طرق العمل وحل 
للمشكالت الطارئة، أو الصعوابت اليت تواجهها املؤسسة من جهة أو اليت يواجهها العامل البشري يف املؤسسة، 

سنوات 5ألخري النسبة اليت متثل أقل سنوات اخلربة واليت ترتاوح مدة العمل فيها أقل من يف حني جاءت يف املركز ا
تتمثل هذه األخرية يف العمال اجلدد، وهذا يدل على اهتمام املؤسسة هبذه الشرحية حىت تستطيع  %3.4بنسبة 

مل اخلربة اليوم، وهذا ما تكوين جيل صاعد ويتعلم من ذوي اخلربة، وميثلون املؤسسة يف الغد بنفس مواصفات عا
 جيعل املؤسسة حتافظ على االستقرار وحتقيق البقاء والنمو على املدى الطويل. 

 :ددل أبعاد سل اسة حت -ب
سيتم من خالل نتائج اإلستبيان والدراسة امليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد وذلك من خالل 

( سابقًا من 3اجلدول)ارة وترتيبها حسب مستوى األمهية املبينة يف املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري لكل عب
 خالل ما يلي:  

 

 النسبة التكرار  اخلربة
 3.4 3 سنوات 5أقل من 

 47.7 42 10إىل  6من 
 30.7 27 15إىل  11من 
 18.2 16 سنة فما فوق 16

 100 88 اجملموع
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 سلبع  سألول: نظام سالتصال 
يعرب نظام االتصال عن كل ماحيدث من اتصاالت بني العمال ويف كل االجتاهات وعلى مجيع املستوايت مهما كان نوع 

 اهليكل التنظيمي يف املؤسسة.
 سملتوةطات سحلسابد  وسإلحنرسف سملعدااي لبع  نظام سالتصال. (:10سجل ول)

سإلحنرسف  سملتوةط سحلسايب سلعبااة 
 سملعدااي

مستوى 
 سألمهد 

 سلرتتدب

 3 مرتفع 1,18 3,74 للمؤسسة شامل اتصال نظام املؤسسة توفر
 2 مرتفع 0,99 3,84 املستوايت مجيع بني واضحة اتصال قنوات املؤسسة توفر
 بصفة واالتصال العمل طرق عن املعلومات كافة املؤسسة تقدم

 للجميع متاحة
 1 مرتفع 0,85 4,26

 5 متوةط 1,42 3,31 املراد االتصال نوع حسب االتصال طرق بتنويع املؤسسة تقوم
 4 متوةط 1,37 3,56 لالتصال احلديثة الوسائل على املؤسسة تعتمد

 مرتفع 1,16 3,74 سجملموع سلكدي 

 .spss20وإعتماداً على  من إعدا الباحثان بناًء على نتائج اإلستبيان سملص ا: -

 spss20ونتائج اإلستبيان وابالعتماد على ( 10)من خالل اجلدول  -
مبستوى امهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثالثة  3.74لقد بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  سلعبااة سألوىل:

يدل على تشتت يف اجتاه اجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما توفره  1.18ابحنراف معياري قدره 
 نظراً ألمهية وجوده. شامل اتصال نظاممن  املؤسسة

مبستوى امهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثانية  3.84لقد بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  ند :سلعبااة سلثا
 اهتوفر يدل على انسجام يف اجتاه اجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما  0.99ابحنراف معياري قدره 

 .املستوايت مجيع بني واضحة اتصال قنواتمن  ملؤسسةا
مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة األوىل  4.26لقد بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  سلعبااة سلثالث :

يدل على انسجام يف اجتاه إجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول كافة  0.85ابحنراف معياري قدره 
 تصال إذا ما كان بصفة متاحة للجميع ما جيعله اتصاال فعاال.  املعلومات اليت تقدمها املؤسسة عن طرق العمل واال

مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة اخلامسة  3.31بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  سلعبااة سلرسبع :
حول ما تقوم به يدل على تشتت يف اجتاه إجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة  1.42ابحنراف معياري قدره 

 املؤسسة لتنويع طرق االتصال حسب نوع االتصال املراد.
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مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة الرابعة  3.56بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  سلعبااة سخلامس :
عبارة حول ما تعتمد عليه يدل على تشتت يف اجتاه إجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت ال 1.37ابحنراف معياري قدره 

 املؤسسة من وسائل اتصال حديثة.
يدل على  1.16مبستوى أمهية مرتفع واحنراف معياري قدره  3.74قد بلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد نظام االتصال 

 ة الدراسة، كما يفسر قوة وفعالية نظام االتصال يف املؤسسة املدروسة.تشتت اجتاه اجاابت عين
 : مشااك  سالتصالسلبع  سلثاين

ال ميكن جناح أي عملية تقوم هبا املؤسسة دون تطبيقها على ارض الواقع او مشاركتها الفرد العامل هبا وهلذا تبقى عملية 
 مشاركة االتصال مرحلة مهمة من مراحل حتقيق أهداف املؤسسة مهما كان نوعها.

 .مشااك  سالتصال(: سملتوةطات سحلسابد  وسإلحنرسف سملعدااي لبع  11سجل ول)
سملتوةط  سلعبااة  سلرقم  

 سحلسايب
سإلحنرسف 
 سملعدااي

مستوى 
 سألمهد 

 سلرتتدب

 4 متوةط 1,11 3,02 تشرك املؤسسة مجيع األفراد يف عملية التواصل 
 2 مرتفع 1,00 3,88 تعمل املؤسسة على توفري اجلو واملناخ املناسب ال جناح عملية االتصال

 3 مرتفع 1,23 3,72 يساهم الفرد العامل ابملؤسسة يف عملية اختاذ القرار 
 1 مرتفع 1,01 4,03 لمتتقبل املؤسسة خمتلف االقرتاحات ومسامهات الفرد العامل يف الع

 متوةط 1,08 3,66 سجملموع سلكدي 

 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجبناًء على  باحثةمن إعدا ال سملص ا:

 

مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة الرابعة ابحنراف  3.02لقد بلغ املتوسط احلسايب هلده العبارة القيمة  سلعبااة سالوىل:
تشرك املؤسسة مجيع يدل على تشتت يف اجتاه إجاابت عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما إذا  1.11معياري قدره 

 .األفراد يف عملية التواصل
مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثانية ابحنراف  3.88لقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  عبااة سلثاند :سل

تعمل املؤسسة على توفري اجلو يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما إذا  1.00معياري قدره 
 .ية االتصالواملناخ املناسب ال جناح عمل

مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثالثة ابحنراف  3.72لقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سلعبااة سلثالث :
يساهم الفرد العامل ابملؤسسة يف يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما إذا  1.23معياري قدره 

 .ذ القرارعملية اختا
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مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة األوىل ابحنراف  4.03لقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سلعبااة سلرسبع :
تتقبل املؤسسة خمتلف االقرتاحات يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول ما إذا  1.01معياري قدره 

 .لمد العامل يف العومسامهات الفر 
أنه قد بلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد spss20ونتائج اإلستبيان وابإلعتماد على ( 11)من خالل اجلدول 

وهو  اجاابت عينة الدراسة، هيدل على تشتت اجتا 1.08مبستوى أمهية متوسط واحنراف معياري قدره  3.66مشاركة االتصال 
 يعكس بذلك مستوى تشارك االتصال يف املؤسسة.

 سلبع  سلثالث: عمدد  سالتصال 

 (: سملتوةطات سحلسابد  وسإلحنرسف سملعدااي لبع  عمدد  سالتصال.12سجل ول) -
 الرتتيب مستوى األمهية اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة  الرقم  

 3 مرتفع 1,09 3,77 املؤسسة افراد مجيع بني اتصال سهولة يوجد
 1 مرتفع 1,07 3,85 الرؤساء وبني بينهم العالقات على العمال حيافظ
 االدارية الوظائف كل حول املعلومات ايصال هناك
 5 متوسط 1,03 3,15 املؤسسة يف والقيادة املستوايت مجيع وعلى

 األسفل اىل االعلى من تنازليا االتصال يكون
 2 مرتفع 0,83 3,83 السلطة هرم حسب

 مكتوبة كانت سواء االتصال طرق وسهولة وضوح
 4 متوسط 1,26 3,18 شفوية أو

 متوسط 1,05 3,55 اجملموع الكلي 
 .20ذات اإلصدار  spssبناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  باحثانمن إعداد ال سملص ا:

مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثالثة ابحنراف  3.77بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  االعبارة  االوىل:
يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما توجد سهولة اتصال بني مجيع  1.09معياري قدره 
 أفراد املؤسسة.

مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة األوىل ابحنراف  3.85سايب هلذه العبارة القيمة العبارة الثانية: بلغ املتوسط احل
يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول اذا ما حيافظ العمال على العالقات  1.07معياري قدره 

 بينهم وبني الرؤساء.
مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة ااخلامسة ابحنراف  3.15عبارة القيمة العبارة الثالثة: بلغ املتوسط احلسايب هلذه ال

 حول لمعلوماتل ايصال هناكيدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  1.03معياري قدره 
 .املؤسسة يف والقيادة املستوايت مجيع وعلى اإلدارية الوظائف كل
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مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الثانية ابحنراف  3.83ة: بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة العبارة الرابع
 من تنازليا االتصال يكونيدل على انسجام يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  0.83معياري قدره 

 .السلطة هرم حسب األسفل إىل االعلى
مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة الرابعة ابحنراف  3.18بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة اخلامسة:  العبارة

 سواء االتصال طرق وسهولة وضوحيدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول  1.26معياري قدره 
 .شفويةال أو كتوبةامل

أنه قد بلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد spss20ونتائج اإلستبيان وابإلعتماد على ( 12)من خالل اجلدول  -
تشتت اجتاه اجاابت عينة  يدل على 1.05واحنراف معياري قدره  مبستوى أمهية متوسط 3.55االتصال عملية 

 الدراسة، ويبني أمهية ومستوى عملية االتصال داخل املؤسسة.
 سلوظدفيسلبع  سلثاين: سألدسء 

التابع للدراسة  ، كما ميثل هذا احملور املتغريور إىل تقييم أداء الفرد الوظيفي العامل يف املؤسسةيهدف هذا احمل
سيتم حساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري لكل عبارة وترتيبها حسب مستوى (، حيث األداء الوظيفي)

 األمهية املبينة يف اجلدول سابقاً من خالل ما يلي: 
 تغريسألدسء سلوظدفي.(: سملتوةطات سحلسابد  وسإلحنرسف سملعدااي مل13 ول)سجل -
سملتوةط  سلعبااة  سلرقم  

 سحلسايب
سإلحنرسف 
 سملعدااي

مستوى 
 سألمهد 

 سلرتتدب

 4 متوةط 1,09 3,13 العمل مهمة سهلت كلما املعلومات توفرت كلما
 5 متوةط 1,41 3,09 األعمال تنفيذ سرعة الفعال االتصال يؤدي
 فعالية نيسحت عوامل حدأ املؤسسة يف الداخلي االتصال يعترب

 3 متوةط 1,37 3,56 العامل الفرد و املؤسسة ككل

 1 مرتفع 0,46 4,69 املهنية قدراتك على القرارات مشاركة عملية تنعكس
 عنها ينتج مما العالقات احرتامإىل  اجليدة االتصال عملية تؤدي
 2 متوةط 0,82 3,61 جبودة العمل وتنفيذ العمل أوقات احرتام

 متوةط 1,03 3,61 سجملموع سلكدي 

 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثان بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  سملص ا:

مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة الرابعة ابحنراف  3.13بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سلعبااة سالوىل:
 كلما املعلومات توفرت كلما يدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما 1.09معياري قدره 

 .العمل مهمة سهلت
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مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة اخلامسة ابحنراف  3.09بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سلعبااة سلثاند :
 تنفيذ سرعة الفعال االتصال يؤدييدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  1.41معياري قدره 

 .األعمال
مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة الثالثة ابحنراف  3.56يب هلذه العبارة القيمة بلغ املتوسط احلسا سلعبااة سلثالث :

 املؤسسة يف الداخلي االتصال يعتربيدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  1.37معياري قدره 
 .العامل الفرد و املؤسسة ككل فعالية نيسحت عوامل حدأ

مبستوى أمهية مرتفع وقد جاءت يف املرتبة األوىل ابحنراف  4.69بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سلرسبع : سلعبااة
 القرارات مشاركة عملية تنعكسيدل على انسجام يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  0.46معياري قدره 

 .املهنيةالعامل  قدرات على
             مبستوى أمهية متوسط وقد جاءت يف املرتبة الثانية ابحنراف  3.61بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة القيمة  سخلامس : سلعبااة

 احرتامإىل  اجليدة االتصال عملية تؤدييدل على تشتت يف جتاه عينة الدراسة، وقد متحورت العبارة حول إذا ما  0.82قدره 
  .جبودة العمل وتنفيذ العمل أوقات احرتامه اىل ما يؤدي بدور  العالقات

املتوسط احلسايب الكلي ملتغري أنه قد بلغ  spss20ونتائج اإلستبيان وابإلعتماد على ( 13)من خالل اجلدول 
اجتاه اجاابت عينة الدراسة، حول يدل على تشتت  1.03مبستوى أمهية متوسط واحنراف معياري قدره   3.61داء البشري األ
 يف املؤسسة كما يرتجم مستوى االداء اخلاص بكل عنصر.وظيفي داء العنصر الأ

 وصف منوذج سل اسة  وسختباا سلفرضدات 3-4
 :بنموذج الدراسة البسيط يف مايليسيتم توصيف والتعريف 

 سلتعريف ابلنموذج:  -أ
                                                    اء الوظيفيدواألعالقة الطردية القائمة بني االتصال الداخلي من خالل هذا سوف نؤكد أو ننفي 

ية بني                                                      رة انه مت اثبات سابقا ابن هناك عالقة طرداشاالكما جيب او ،  GL2Zمركب  انطراكو يف مؤسسة س
واملعلومات  لى البياانتدان على االستبيان كوسيلة للحصول عخرية فقد اعتممن هذه اال التأكدوبغية  ،املتغريين

 لتحليلها ومعاجلتها وتفسريها للوصول اىل العالقة.

 سلتعريف مبتغريست سلنموذج: -ب
نعتمد يف هذه الدراسة على منوذج قياسي، يتكون من متغريين، )املتغري املستقل االتصال الداخلي واملتغري التابع 

مبعىن افرتاض خطية العالقة بني  Y=ƒ(X)وأيخذ هذا النموذج الصيغة الرايضية التالية:  األداء الوظيفي(،
  ذ النموذج القياسي الشكل التايل:املتغريين وابستعمال طريقة املربعات الصغرى يف عملية التقدير، وأيخ
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Y  α  βx Ɛ :حيث 

Ɛ مل تدرج يف النموذج(: هي عبارة عن حد اخلطأ العشوائي )جمموع املتغريات االخرى اليت 

Y)األداء الوظيفي )املتغري التابع : 

X املتغري املستقل الذي ميثل أبعاد االتصال الداخلي واملثمثلة يف )نظام االتصال، عملية االتصال، مشاركة :
 االتصال(

 سختباا ومناقش  سلفرضدات: -ج

بريسون وحتليل االحندار البسيط ملعرفة وجود  الثباث فرضيات هذه الدراسة سيم االعتماد على معامل االرتباط
االرتباط بني املتغريات، ومعامل التحديد لتفسري بكم يساهم املتغري املستقل يف تفسري املتغري التابع من خالل 

 مايلي:

 واليت تنص على أنه:  سلفرضد  سلفرعد  سالوىل:

يف  الوظيفيبني نظام االتصال واألداء  α ≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .الدراسةمؤسسة 

بني نظام االتصال  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات ال توجد عالقة :H0سلفرضد  سلصفري  
 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفيواألداء 

بني نظام االتصال  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات توجد عالقة: H1 سلفرضد  سلب يد  
   .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفيواألداء 

 : نتائج معامل سإلحن سا سلبسدط لبع  نظام سالتصال وسألدسء سلوظدفي(14)سجل ول 

 العامل
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 
 املعياري

A 

 0.80 0.51 0.71 0.52 0.000 0.159 1 0.159 اإلحندار
  0.002 86 0.149 اخلطأ
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   87 0.307 اجملموع
 .spss20من إعداد الطلبة بناءا على نتائج االستبيان واعتمادا على  سملص ا:

بني نظام االتصال الداخلي و األداء الوظيفي بلغ القيمة  نالحظ من خالل املعطيات أن معامل االرتباط بريسون
0.71 R=  وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني نظام االتصال الداخلي واألداء الوظيفي، كما

يف تفسري  %52وهو دليل قدرة املتغري املستقل نظام االتصال ب  R2 =0.52بلغت قيمة معامل التحديد 
لعوامل غري  %48املتغري التابع األداء الوظيفي ملؤسسة الدراسة، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 

 مشخصة ميثلها املتغري العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.

تصال ومبا أن إشارة املعلمة نظام اال A=0.80كما بلغت قيمة اإلحندار للمتغري املستقل نظام االتصال 
، حيث إذا تغري نظام االتصال بوحدة موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بني نظام االتصال واألداء الوظيفي

وحدة، وهذا دليل وبرهان اخر على أتكيد هذا االرتباط يف حني  0.80واحدة فإن األداء الوظيفي يتغري ب 
دالة احصائية عند داللة                     F=3.92ة وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولي 92احملسوبة  Fبلغت قيمة 
α ≤ 0.05  بني نظام االتصال واألداء الوظيفي، ونقبل الفرضية البديلةH1  واليت تقر بوجود عالقة ذات داللة

 بني نظام االتصال واألداء الوظيفي يف مؤسسة الدراسة. α ≤ 0.05احصائية عند مستوى داللة 

 واليت تنص على أنه سلثاند :سلفرضد  سلفرعد  

بني داللة مشاركة االتصال واألداء الوظيفي يف α ≤ 0.05 هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الدراسة.  مؤسسة

 بني مشاركة α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات ال توجد عالقة :H0سلفرضد  سلصفري  
 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفياالتصال واألداء 
االتصال بني مشاركة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ذات توجد عالقة : H1 سلفرضد  سلب يد  

 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي واألداء
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 وسألدسء سلوظدفي سالتصال مشااك : نتائج معامل سإلحن سا سلبسدط لبع  (15)سجل ول 

 العامل
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 
 املعياري

A 

 0.68 0.51 0.72 0.52 0.000 0.159 1 0.159 اإلحندار
 
 

  0.002 86 0.149 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 .spss20من إعداد الطلبة بناءا على نتائج االستبيان واعتمادا على  سملص ا:

بلغ واألداء الوظيفي نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معامل االرتباط بريسون بني مشاركة االتصال 

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني مشاركة االتصال الداخلي واألداء الوظيفي، =R 0.72القيمة 
يف  %52وهو دليل قدرة املتغري املستقل مشاركة االتصال ب  R2 =0.52كما بلغت قيمة معامل التحديد 

لعوامل  %48تفسري املتغري التابع األداء الوظيفي ملؤسسة الدراسة، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 
 غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.

ومبا أن إشارة املعلمة نظام االتصال موجبة  .68A=0كما بلغت قيمة اإلحندار للمتغري املستقل مشاركة االتصال 
هذا يدل على وجود عالقة طردية بني مشاركة االتصال واألداء الوظيفي، حيث إذا تغريت مشاركة االتصال 

وبرهان اخر على أتكيد هذا االرتباط يف وحدة، وهذا دليل  0.80بوحدة واحدة فإن األداء الوظيفي يتغري ب 
، دالة احصائيا ابلنظر اىل  F=3.92وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  91احملسوبة  Fحني بلغت قيمة 

داللة ذات ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود عالقة  SIG=0.00مستوى معنوية الذي قدر ب 
، ونقبل الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي االتصال واألداءبني مشاركة  α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة 

بني مشاركة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ذات تقر بوجود عالقة اليت   H1الفرضية البديلة 
   الدراسة.يف مؤسسة  الوظيفي االتصال واألداء

 واليت تنص على أنه سلفرضد  سلفرعد  سلثالث :

 مؤسسةبني عملية االتصال واألداء الوظيفي يف α ≤ 0.05 هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الدراسة. 
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 بني عملية  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات  :H0سلفرضد  سلصفري  
 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفياالتصال واألداء 
االتصال بني عملية  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ذات : H1 سلفرضد  سلب يد  

 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي واألداء

 سالتصال وسألدسء سلوظدفي عمدد : نتائج معامل سإلحن سا سلبسدط لبع  (16)سجل ول 

جمموع  العامل
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

 معامل
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
التحديد 
 املعياري

A 

 0.72 0.32 0.57 0.33 0.000 0.101 1 0.101 اإلحندار
 
 

  0.002 86 0.206 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 .spss20من إعداد الطلبة بناءا على نتائج االستبيان واعتمادا على  سملص ا:

بلغ نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معامل االرتباط بريسون بني عملية االتصال واألداء الوظيفي  

وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني عملية االتصال الداخلي واألداء الوظيفي،   =R 0.57القيمة 
يف  %33ة االتصال ب وهو دليل قدرة املتغري املستقل عملي R2 =0.52كما بلغت قيمة معامل التحديد 

لعوامل  %67تفسري املتغري التابع األداء الوظيفي ملؤسسة الدراسة، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 
 غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.

ومبا أن إشارة املعلمة نظام االتصال موجبة  .72A=0كما بلغت قيمة اإلحندار للمتغري املستقل عملية االتصال 
االتصال بوحدة  عمليةاالتصال واألداء الوظيفي، حيث إذا تغريت  عمليةهذا يدل على وجود عالقة طردية بني 
وحدة، وهذا دليل وبرهان اخر على أتكيد هذا االرتباط يف حني  0.72واحدة فإن األداء الوظيفي يتغري ب 

، دالة احصائيا ابلنظر اىل مستوى  F=3.92وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  42احملسوبة  Fبلغت قيمة 
ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت  0.05أقل من مستوى الداللة املعتمد   SIG=0.00معنوية الذي قدر ب 

 اءاالتصال واألدعملية بني  α ≤ 0.05داللة التقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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داللة إحصائية عند مستوى ذات اليت تقر بوجود عالقة   H1، ونقبل الفرضية البديلة الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي
   الدراسة.يف مؤسسة  الوظيفي االتصال واألداء عمليةبني  α ≤ 0.05داللة 

 واليت تنص على أنه سلفرضد  سلرئدسد :

 قوية بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي يف مؤسسة الدراسة. هناك عالقة طردية

 إلثبات الفرضية الرئيسية خنترب معنويتها حىت يتم قبول أو رفضها يف الفرضيات الفرعية التالية:

 االتصالبني  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد عالقة ذات  :H0سلفرضد  سلصفري  
 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفيواألداء  الداخلي

 الداخلي االتصالبني  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ذات : H1 سلفرضد  سلب يد  
 .الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي واألداء

 .سالتصال سل سخدي وسألدسء سلوظدفيتائج معامل سإلحن سا سلبسدط بني : ن(17)سجل ول 

جمموع  العامل
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االرتباط

(R) 
 0.82 0.68 0.000 0.210 1 0.21 اإلحندار

  0.001 86 0.98 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 .spss20من إعداد الطلبة بناءا على نتائج االستبيان واعتمادا على  سملص ا:

بلغ نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معامل االرتباط بريسون بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي 

وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي، كما بلغت  =R 0.82القيمة 
يف تفسري املتغري  %32وهو دليل قدرة املتغري املستقل االتصال الداخلي ب  R2 =0.68قيمة معامل التحديد 

لعوامل غري مشخصة  %68التابع األداء الوظيفي ملؤسسة الدراسة، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 
 ميثلها املتغري العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.
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، دالة احصائيا  F=3.92هي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية و  184احملسوبة  Fبلغت قيمة يف حني بلغت 
ومنه نرفض  0.05أقل من مستوى الداللة املعتمد   SIG=0.00ابلنظر اىل مستوى معنوية الذي قدر ب 

االتصال بني  α ≤ 0.05داللة الالفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
داللة ذات اليت تقر بوجود عالقة   H1، ونقبل الفرضية البديلة الدراسةيف مؤسسة  الوظيفي واألداءالداخلي 

الدراسة، وانطالقا يف مؤسسة  الوظيفي واألداء الداخلي االتصالبني  α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة 
  قوية بني متغريات الدراسة. من هذا نؤكد صحة الفرضية الرئيسية حيث توجد عالقة طردية
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 سخلالص :

يرتبع األداء على أولوايت املؤسسات املعاصرة اليوم، قناعة منها على أنه أحد املقومات األساسية ملن تريد 
وما يشغلها اليوم من كيفية النجاح والتميز يف سوق حتقيق البقاء واالستمرارية يف ظل التحدايت اليت تواجهها،

حملي وعاملي تزداد فيه املنافسة حدة يوما بعد يوم، وهذا إلرتباط فعاليتها ارتباطا وثيقا بفعالية أفرادها وهو ما 
يكفي جعلها ملتزمة ابالهتمام هبم من خالل التحفيز وتنمية القدرات وابلتايل تثمني أصوهلا، إال أن هذا وحده ال 

فهذه األخرية متثل أحد الوظائف الرئيسية يف املؤسسة وتنبع أمهيتها من  األداءإذا مل يكن هناك عملية تقييم هذا 
ضرورة التأكد من صالحية أداء أفرادها وسلوكياهتم، ألن تقييم أداء األفراد وفعاليتهم ال يتحقق فقط حبسن 

أيضا على دقة التنفيذ للقائمني على العملية واحلكم على كفاءة  التقييم، وإمنا يعتمد علىالتخطيط والتصميم هلذا 
أن تقوم فعالية التنفيذ يف هناية فرتة معينة مبا كان ينبغي حتقيقه من أهداف، فمن الضروري  املؤسسة مبقارنة

املؤسسة  املؤسسة بتقييم نتائج أعماهلا حىت ولو مل حتصل من خالل هذه النتائج على عائد أو مكافأة، فعدم قدرة
وعلى عجزها للوصول ألداء أفضل، وعليه بعدما تعرفنا على تقييم نشاطها يؤدي إىل عدم إمكانية الرقابة عليه 

في ومراحله املختلفة و مدى على مفهوم االتصال الداخلي و العوامل املؤثرة عليه وكذا عملية تقييم األداء الوظي
 لة بينهما توصلنا إىل جمموعة من النتائج ملخصة كالتايل.االرتباط بني املتغريين وقوة العالقة املتباد

 توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج النظرية والتطبيقية ميكن حصرها يف مايلي سلنتائج:

ملؤسسة الدراسة نظام اتصال قوي يعمل على التنسيق بني خمتلف األقسام واملستوايت مبا ميثلها العنصر  -
 الوظيفي.

تبقى عملية مشاركة االتصال متوسطة وجيب فتح جمال أكثر للفرد واعطاءه نوع من احلرية يف االتصال  -
 افقيا أو عموداي يف املؤسسة.

 مبستوى أمهية مرتفع. 3.74بلغ املتوسط الكلي لبعد نظام االتصال القيمة  -
 .مبستوى أمهية متوسطة 3.66بلغ املتوسط الكلي لبعد مشاركة االتصال القيمة  -
 مبستوى أمهية متوسطة.  3.55بلغ املتوسط الكلي لبعد عملية االتصال القيمة  -
وجود عالقة قوية بني نظام االتصال واألداء الوظيفي يف املؤسسة ميثلها معامل االرتباط بقيمة  -

R=0.71. 
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 وجود عالقة متوسطة طردية بني مشاركة االتصال واألداء الوظيفي يف املؤسسة مبعامل ارتباط بلغ -
R=0.72. 

بلغ معامل االرتباط الكلي بني االتصال الداخلي وحتسني األداء الوظيفي يف املؤسسة القيمة  -
R=0.82. 
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دفع هذه االخرية  ،املؤسسةنظرا للدور احليوي الذي يلعبه االتصال الداخلي يف حتقيق أهداف 
اىل االهتمام به وجبديته، فهو يعمل على نشر ثقافة الرتابط والتفاعل بني العاملني وحيفزهم للرفع من 

إىل جمموعة من الوسائل االتصالية  مستوى جهودهم يف العمل، فاالتصال الداخلي يف املؤسسة حيتاج
واألشكال والطرق والقنوات اليت يتخذها، للوصول إىل النتائج اليت والوظيفية اليت يتحرك من خالهلا، 

جتعل املؤسسة تسيري بشكل أحسن وانجح، إن قياس مدى جناح أي مؤسسة وحتقيق أهدافها، أصبح 
لي، ويعترب العنصر الوظيفي يف كل هذا احملرك مرهوان مبدى قدرهتا على التحكم يف االتصال الداخ

الرئيسي هلذه العمليات سواء كان يف قمة هرم املؤسسة أو يف قاعدهتا، وسواء كان صانعا للقرار 
أو منفذا هلا، فهو احللقة املهمة يف كل احلركات اليت تعيشها املؤسسة سواء جناحاهتا أو  وإسرتاتيجية

عن االتصال، وبذلك فله عالقة مباشرة بوجود االتصال وفعاليته من  تراجعها، فبدونه ال ميكن احلديث
 عدمه يف املؤسسة.

هذه الدراسة موضوع العالقة بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي اليت هلذه األمهية تناولت 
سة، العالقة املوجودة بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي يف مؤسسة الدرا اشكالية عوجلت من خالله

ومت االعتماد على فصلني نظريني تطرقنا فيهما ابلتفصيل ملتغريات الدراسة ابالعتماد على خمتلف املصادر 
واملراجع، أما اجلانب التطبيقي فقد متثل يف دراسة تطبيقية على مؤسسة جزائرية ذات مسعة دولية، 

 وتتناسب وموضوع الدراسة.
ه جانب جد مهم وأساسي يف املؤسسة أكدت هذه الدراسة على أن االتصال الداخلي ل

يف الرفع والتحسني من مكانة يستحق البحث والتطوير يف وسائله كما أنه عامل مساهم بدرجة كبرية 
ومستوى األداء الوظيفي من جهة، ويكتسب العامل من خالهلا املهارات األساسية والتقنيات احلديثة من 

ن اخلصائص عن غريها سواء طرق العمل أو طرق جهة اخرى، كما يكسبها ميزة خاصة حتمل مجلة م
التسيري احلديثة، اضافة اىل دورها يف حتسني كفاءة الفرد من خالل منح املؤسسة فرص للتميز عن ابقي 
املؤسسات االخرى وكذا قاعدة تبىن عليها اخلطط والربامج املستقبلية، وهذا ما يدعم الفرضية االوىل 

أساس لتفعيل املعارف لدى العمال أن عملية االتصال الداخلي  ويؤكد صحتها، واليت متحورت حول
ودعامة أساسية للفرد العامل يف حتسني أداءه، كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية 
بني االتصال الداخلي واألداء الوظيفي يف املؤسسة مما يؤكد صحة الفرضية الرئيسية الثانية، بوجود عالقة 

طردية بني االتصال الداخلي وأداء العاملني يف مؤسسة الدراسة، يظهر ذلك من خالل أنه كلما   اجيابية
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كان تطبيق جيد لالتصال الداخلي وحسن استغالل مهارات وكفاءات العنصر الوظيفي، كلما حتسن 
يد عليه من املؤسسة أكثر وهي إجابة على اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة، وهذا ما جيب التأكأداءه يف 

خالل موضوع حتسني األداء الذي أصبح اليوم اهلاجس األول الذي يؤرق املؤسسات، وقد توصلت 
 الدراسة جملموعة من النتائج العامة نوجزها يف مايلي:

   النتائج: 
ال وجود ألي عملية حبثية أو دراسة علمية إال ووجود نتائج مرافقة هلا ومن خالل هذه الدراسة املتعلقة 
بعالقة االتصال الداخلي واألداء الوظيفي يف املؤسسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن حصرها يف 

 مايلي:
  الوظيفي حيث كلما كان بني االتصال الداخلي واألداء  -اجيابية– قويةوجود عالقة طردية

تطبيق االتصال الداخلي أحسن كلما كان األداء الوظيفي أفضل وابلتايل بقاء واستمرارية 
 املؤسسة وكذا حتسن أداءها ككل.

  هناك عالقة قوية بني األداء الوظيفي وأداء املؤسسة ككل حيث الميكن التفريق بينهما لقوة
رد وجودة عمله يرافقه مباشرة حتسن األداء الكلي التشابك ونوع تلك العالقة، فتحسن أداء الف

 للمؤسسة.
   العالقة اليت تربط بني اإلتصال الداخلي يف حتسني األداء الوظيفي، هي عالقة أتثري وأتثر، أي

، كلما كان األداء حسنا و كلما كان اإلتصال فعاال يؤدي دورا حيواي ومؤثرا يف أداء العاملني
داخل املركب أداة تنظيمية ضرورية ال غىن للمركب عنه، ويف  التصال، فااإلنتاجية مرتفع مستوى

 ممارسة أنشطته.
  يف املركب مبكانة هامة ويسمى جبهاز اإلتصال الداخلي، يدخل  الداخلي حيظى اإلتصال

ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية،فهو يركز على نوعية إستخدام األساليب اإلتصالية والتحكم يف 
تستخدم إدارة املركب نظام ، كما لتنسيق مع الصورة اخلارجية للمؤسسةأتمني او ، تقنياهتا

 هيؤكدما  خاص بتحسني األداء فيها، والذي ينعكس بدوره على أداء مؤسسة سونطراك االم
 .أن اإلتصال الداخلي الفعال يؤثر ويساهم يف حتسني أدائهم الوظيفي ،أفراد عينة الدراسة
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 د العمال يف عملية االتصال فيما بينهم، من حيث السرعة إن تقنيات االتصال احلديثة تساع
والفعالية والدقة يف عملية نقل املعلومات، وقد استفادت مؤسسة الدراسة من هذه التقنيات 

 وقامت بتوظيفها حسب الغرض منها.
  ومشاركتها جلميع العمال من زايدة الثقة لدى الفرد وتنمية قدراته، تؤدي عملية توزيع االتصال

ا يسمح له ابلقيام ابألعمال بصورة سهلة وحل املشاكل اليت تعرتض املهام املوكلة له، وابلتايل مم
يؤدي عمله بطريقة سريعة وذات جودة وبكفاءة تساهم يف حتسن مستوى أداءه مما ينعكس 

 ابإلجياب على أداء املؤسسة ككل.
  التصال النازل احلصة أيخذ ايغلب يف املؤسسة االتصال العمودي على األفقي، فالعمودي

األكرب يف شكل أوامر وتعليمات وتوجيهات يف مقابل االتصال الصاعد، وهذا ما يعرب عن 
عدم التوازن بينهما، وأما االتصال األفقي فيستعمل بشكل جد كبري وبطرق سهلة وتقنيات 

ن متاحة وخمتلفة، تتالءم ونوع العمل وهو ما يعود ابالجياب على املؤسسة حيث يظهر حس
 التنسيق بني املصاخل.

  توصلت الدراسة لوجود أمهية كبرية لالتصال الداخلي يف املؤسسة حيث يساهم يف نقل
املعلومات بني العاملني من أجل تنفيذ األعمال واملهام وحتقيق أهداف املؤسسة خاصة يف 

إال أنه يف  خضم االقتصاد الرقمي اجلديد، وثقافة تتميز هبا املؤسسات العصرية عن غريها،
املؤسسات اجلزائرية يعترب وسيلة لتسهيل األعمال، ومل يرقى إىل اعتباره وظيفة داخل املؤسسة 

 هتتم بتخطيط وتطوير العملية االتصالية.
  النفسي  واإلحباطنقص االتصال الشفهي واملواجهايت بني العاملني مما يشعرهم ابمللل والوحدة

معزولة ومدة االسرتاحة قصرية وهو ما يؤثر سلبا على وكذا طول ساعات العمل كون املؤسسة 
   أداء العامل.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
 مستغامنعبد احلميد ابن ابديس جامعة 

 كلية العلوم االجتماعية 
 قسم العلوم اإلنسانية

 ختصص اتصال 
 السالم عليمك ورمحة هللا و براكته

يف  وظيفياالتصال الداخلي يف حتسني األداء الدور بعنوان "  ةملوسومملذكرة املاستري واًا حتضريًا وإعداد
يسعدين أن أضع بني يديكم )إستبانة الدراسة( ملا لكم من مكانة علمية وخربة يف هذا اجملال "املؤسسة 

فإين آمل من سعادتكم التكرم بقراءة أسئلة االستبيان بتمعن واإلجابة على ما يوافق رأيكم بوضع عالمة 
 .ى االختيارات املوجودة لكل إجابةقل املناسب بعد االطالع عليف احل)×( 

 شكرا حلسن تفهممك وتعاونمك معنا. 
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 دكتوراه                                   ماسرت                                            يسرتماج                 
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