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  .من لم يشكر الّناس لم يشكر اهللا: قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

لسعادة م بأمسى آيات التقدير قدأتإال أن  باجلميل ال يسعينوعلى هذا األساس واعرتافا 

ليجة كجزء من رد اجلميل على كل ما قدمه يل من دعم ثبو  رمضان احملرتمي أستاذ الدكتور

اإلشراف على هذه  قبلوتشجيع وثقة سائال املوىل أن ميده مبوفور الصحة والعافية، الذي 

  ملمجيع مراحل إجناز هذا الع لونصائحه خال بتوجيهاته ينمشل ذياملذكرة وال

  .بيد العون والّسند من قريب أو بعيد وإىل كل من أمّدين
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 :مقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل 

ونشهد أن حممًدا عبده ورسوله، وخليله . له، ونشهد أن ال إله إال وحده ال شريك لهومن يضلل فال هادي . له

وخريته من خلقه، أرسله اهللا بني يدي الساعة بشريًا ونذيرًا، وداعًيا إىل اهللا بإذنه وسراًجا منريًا، فدل أمته على كل 

ك سبيله واهتدي �ديه إىل يوم خري، وحذرها من كل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سل

 :الدين، أما بعد

لقد بات إصالح منظومة الرتبية والتكوين من القضايا الرئيسية اليت تؤرق بال املسؤولني احلكوميني يف شىت 

أحناء املعمور إميانا منهم بأن تكوين الرأمسال البشري يعد الدعامة األساسية لكل �ضة اقتصادية واجتماعية وتنمية 

عية مستدامة، وقد ترجم هذا يف تبين العديد من املقاربات وجتريب الكثري من وصفات اإلصالح، قصد الوصول جمتم

بالتعليم على أعلى املستويات وانعكاس من ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من االندماج 

بة التطورات والتحوالت اليت يشهدها العصر مع تنامي يف حميط عاملي يتميز بالتنافسية يف مجيع ا�االت ومواك

  .اقتصاديات املعرفة وحتديات العوملة

غري أن إصالح التعلم حيتاج إىل نظرة مشولية �م كافة اجلوانب وا�االت، نظرة تتجاوز املقاربات التجزيئية  

بنًيا على النوعية واجلودة يف خمتلف واحللول الرتقيعية وتتعدى البعد الكمي، فاإلصالح جيب أن يكون مشولًيا وم

  .مكونات املنظومة الرتبوية

هلذا اختارت بعض الدول الرائدة يف جمال التعليم اعتماد نظام اجلودة يف إصالح منظوما�ا الرتبوية، نظام أبان 

  .عن جناعته وفعالية يف حتقيق النتائج املرجوة

ما هي اآلليات التنظيمية اليت توفرها مديرية الرتبية  :حيث كان منطلق هذه الفكرة عبارة عن تساؤل أال هو

  ؟)الرتبوي(لتحسني التحصيل املعريف 

ولإلجابة عن هذا التساؤل ارتأينا أن نتبع املنهج الوصفي التحليلي لعرض خمتلف املعلومات اليت ختدم املتلقي 

  .سواء كان باحثا أم قارئا هلذا املوضوع

هذه الدراسة أن نقسم حبثنا إىل فصلني ممهدين مبقدمة، ومنتهيني خبامتة  وقد اقتضت األهداف املتوخاة من 

  .كانت مبثابة احلوصلة لكل املعلومات املذكورة

ولقد تناولنا يف الفصل األول االتصال التنظيمي الذي انقسم إىل مبحثني أوهلما االتصال تناولنا فيه العناصر 

  .ع االتصال، أمهيته وأخريًا أهدافهمفهوم االتصال، عناصر االتصال، أنوا : التالية

مفهوم االتصال التنظيمي، أهداف االتصال : أما املبحث الثاين فكان االتصال التنظيمي وعناصره كاآليت

التنظيمي، وظائفه، أشكاله وشبكاته منتهية خبالصة، أما الفصل الثاين فومسناه جبودة التعليم وانقسم بدوره إين 

مفهوم جودة التعليم، مراحل التطور ملفهوم : ن حتت عنوان جودة التعليم وعناصره كالتايلمبحثني، فاملبحث األول كا

اجلودة الشاملة، عناصر اجلودة يف التعليم وأبعادها، أمهية جودة التعليم واملتطلبات الضرورية لتطبيقها ومعايريها، أما 



  :مقدمة
  

 ب 
 

مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومبادئ : ناصره وهيإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم وع: املبحث الثاين فكان بعنوان

إدار�ا، مكونات إدارة اجلودة الشاملة، خصائص إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية، أمهية وأهداف إدارة اجلودة 

  .يف التعلم واملعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي منتهية خبالصة

نسبة للفصل الثالث فتناولنا فيه اجلانب التطبيقي حيث استمالت فيه خطتنا لدراسة مصاحل مديرية أما بال

  .الرتبية لوالية مستغامن

كما ال يفوتنا يف هذا املقام أن نذكر مجلة من املصادر واملراجع اليت كنا قد اعتمدناها ومن أبرزها، ناصر 

يقية، وفاروق عبده فليه وآخرون، السلوك التنظيمي يف إدارة قاسيمي، االتصال يف املؤسسة دراسة نظرية وتطب

  .املؤسسات التعليمية

وقد واجهتنا عدة صعوبات منها صعوبات التعامل مع املصادر واملراجع وقلة املراجع اليت احتجنا إليها يف 

لى هذه الصعاب بفضل الفصل الثاين باإلضافة لضيق الوقت، ولكن الرغم من ذلك فقد بذلنا جهًدا كبريًا للتغلب ع

  .اهللا تعاىل العلي القدير أوالً واألستاذ املشرف والزمالء جازهم اهللا خريًا

وأخريًا نرجوا أن تنال هذه املذكرة رضا كل من تصفحها، وأن تكون من بني املراجع اليت ختدم الزمالء القراء والباحثني 

  .ولو بقليل
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  :اإلشكالية

على اختالف الرتبوية مبؤسسا�ا إن االتصال بالغ األمهية منذ الزمن القدمي، حيث مشل مجيع امليادين ومنها 

أطوارها يف إدار�ا اليت مشلت الوسائل املادية والبشرية املستعملة، فكانت عملية االتصال مستمرة بني املنظم واألفراد 

شرة ، ما لبثت أن تطورت وتعقدت يف املؤسسات احلديثة مع تعقد وغري مبا العاملني معهم وفق طرق ووسائل مباشرة

األخري يف تنظيم اإلدارة وزيادة عدد األفراد العاملني فيها وضخامة املوارد املادية املستعملة، مما يستدعي تقسيم 

  .املسؤوليات واملهام على عدة مناصب ألداء ما مت التخطيط له

لى تنظيم اإلدارة ضمن شروط معينة بغرض القيام مبهام حمددة �دف يف وانتقل االتصال نقلة نوعية بدوره ع

جمموعها إىل حتقيق غايات وأهداف حيث يسهر على هذا التنظيم مديرية الرتبية فيما جند االتصال ضروري بينها وبني 

اخل هياكل املؤسسات الرتبوية، فال ميكن تصور أي تنظيم دون اتصال، ومن هنا تظهر أمهية برامج االتصال د

  .املؤسسات الرتبوية

كما أن االتصال يعمل على خلق اجلو التعاوين، حيث يعد العصب الرئيسي للمؤسسة أل�ا حباجة إىل 

التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة وعليه فاالتصال التنظيمي هو إحدى الدعائم العملية اإلدارية يف أي 

ل بني اإلدارات و�ذا أصبح إحدى القضايا اإلدارية والتنظيمية اليت تكثر فيها مؤسسة، فهو الذي يرفع مستوى العم

املشكالت، فال بد أن يكون االتصال خمطط له على أعلى املستويات ومبنيا على أساس إحداث التغري يف 

ل على اختالف االجتاهات، إذ ال ميكن عزل املؤسسة الرتبوية عن ا�تمع بل هي جزء منه، وهذا االتصال يكون فعا

أدراجه الصاعد، النازل واألفقي، حيث يتضمن كل واحد منهما البيانات واملعلومات وأخذ القرارات والتعليمات 

واإلرشادات اليت تقدمها املؤسسة والعالقات القائمة بني املوظفني وبه تنمى العالقات ويساعد على روح التعاون، هلذا 

يم اإلداري يف يومنا بني املؤسسات الرتبوية ومديرية الرتبية فحاولنا إملام بعض أثارت هذه الدراسة رؤية جديدة للتنظ

ما هي اآلليات التنظيمية اليت توفرها مديرية الرتبية لتحسني : التساؤالت اليت لقت مالحظات إىل تساؤل مفاده

  ؟) الرتبوي( التحصيل املعريف 

  :التساؤالت

  ال التنظيمي بني خمتلف مؤسسا�ا ؟هل تلعب مديرية الرتبية دورا يف االتص - 

  هل االتصال التنظيمي مفاده جودة التعليم ؟ - 

  هل يعترب االتصال عصب رئيسي يف العملية اإلدارية، وهل ميكننا عزله عن املنظمة؟ - 

  :الفرضيات

  .لقد استطاعت مديرية الرتبية توفري إمكانية االتصال داخل املنظمة وخارجها - 

  .مي داخل مديرية الرتبية ميتاز بالتوجيه والتخطيط والتنظيم والرقابةإن االتصال التنظي - 

 .إن االتصال عصب رئيسي  للعملية االتصالية وال ميكننا عزله عن املنظمة - 
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  :أسباب اختيار الموضوع

  .يرجع سبب اختيار موضوع اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم إىل مربرات ذاتية وأخرى موضوعية

يعترب هذا النمط من الدراسات اليت أعريها اهتماما ورغبة وذلك من خالل مالحظايت لألوضاع السائدة : الذاتية -1

يف املنظومة الرتبوية اليت حتتضنها مديرية الرتبية، حيث أثار فضويل من أجل معرفة األسباب اليت تؤدي إىل سوء 

 . التنظيم

  : ختيار هذه الدراسة هيمن األسباب اليت دفعتين ال: الموضوعية -2

  .إمكانية النزول إىل امليدان لتحقيق أهدافه والتأكد من صحة فرضيا�ا - )أ

وجود العديد من النظريات اليت اهتمت باالتصال بالرغم من وجود دراسات كثرية تناولت هذا املوضوع،  - )ب

ن األسباب اليت تعيق السري احلسن هلذه إال أن املؤسسات الرتبوية مازالت تعيش سوء التنظيم، مما جعلنا نبحث ع

  .املؤسسات

  .حماولة إبراز أمهية االتصال يف توجيه السلوك داخل املؤسسات وتأثريها على اجلانب التنظيمي -)ج

  .إبراز أمهية القوانني التنظيمية ودور االتصال يف تطوير املناخ التنظيمي - )د

  :أهمية الدراسة

من أمهية املوضوع نفسه، فموضوع اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم يعد  تستقي الدراسة احلالية أمهيتها

مسألة ذات أمهية كبرية تثري اهتمام الباحثني واملسريين اإلداريني يف جمال اإلدارة والتنظيم، فاالتصال داخل التنظيم 

نشاطاته يف املستويات التنظيمية املختلفة،  اإلداري ميثل أحد األسس اهلامة اليت يرتكز عليها اهليكل التنظيمي لتحقيق

وبالتايل فإن أمهية الدراسة تظهر من خالل أمهية التنظيم والطريقة اليت يتم �ا بني خمتلف املستويات التنظيمية واإلدارية 

توى ألنه يعطي املنظمة نسقا منسجما خاصة يف نقل املعلومات واألوامر والتعليمات من املستوى األعلى إىل املس

  .األدىن، كما يساعد يف جناح كافة مشاريع املنظمة

كما يعد االتصال الفعال احد دعائم املنظمة يف مجيع عمليا�ا اإلدارية وخاصة يف اختاذ القرارات اليت تتمثل يف  

  .التخطيط والتنظيم والتوجيه وغريها حيث حتتاج إىل اتصاالت مكثفة بني املديرية واملؤسسات الرتبوية

افة فإن للموضوع أمهية كبرية ملا يقدمه من حلول داخل اهليكل التنظيمي للمنظمة اإلدارية وحتقيق باإلض

الفعالية االتصالية بالتغلب على املعوقات اليت تعيق العملية االتصالية، كما أن لالتصال ضرورة يف مرحلة تنفيذ اخلطط 

  .أمهية االتصال وفعاليته داخل املؤسسات الرتبوية ومتابعة الربامج املوضوعية ولذلك فمن الضروري التعرف على

  :أهداف الدراسة

يعترب موضوع اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم ذات أمهية حيث نالحظ أن االتصال يف املنظمة أصبح 

الرتبوية وهذه العملية يثري اهتمام اإلدارة فيما يتعلق بقرارا�ا وتعليما�ا، كما انه يثري اهتمام املوظف داخل املؤسسة 

  .تساهم يف إجياد عالقة بني املديرية واملؤسسات الرتبوية
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وعليه فدراسيت تسعى إىل حتقيق هدف أساسي يتمثل يف مدى اهتمام املديرية بتحقيق منط اتصايل  بينها وبني 

  .املؤسسات الرتبوية وإبراز أمهية االتصال يف املنظمة ودوره يف حتقيق أهدافها

  .عن أمناط وخصائص االتصال والوسائل وكذا القنوات املتبعة يف العملية االتصاليةالكشف  - 

  .إبراز مشاكل االتصال داخل املؤسسات الرتبوية - 

  :تحديد المفاهيم*

  :االتصال-)1

  :لغة

 communesيف اللغات األوربية إىل جذور الكلمة الالتينية  communicationيعود أصل كلمة  

اليت كانت تعين يف القرنني العاشر   communeومن هذه الكلمة اشتقت كلمة " الشيء املشرتك"اليت تعين 

بعد انتزاع احلق يف اإلدارة الذاتية للجماعات يف كل من فرنسا وايطاليا، قبل أن " اجلماعة املدنية"واحلادي عشر 

يف القرن الثامن عشر، أما الفعل " ومونة باريسك: "تكتسب الكلمة املغزى السياسي واإليديولوجي فيما عرف ب

  .1)2002حممد املوسوي " (يذيع أو يشيع"فمعناه  communicareالالتيين جلذر الكلمة 

  :اصطالحا

  هو عملية اجتماعية ذات خطوات مرتابطة مستمرة، يتم فيها التفاعل بني شخصني

  .أو أكثر لتحقيق هدف واضح حمدد 

عالقة إنسانية قد تكون ثنائية بني فردين أو بني مجاعة صغرية أو جمتمع حملي،  وهذه العملية تتم من خالل

  ...قومي، دويل

  .2ويتم االتصال بوسائل وأساليب كثرية ومتنوعة بغرض أن تصري اخلربة مشرتكة بني أطراف العملية

  :االتصال إجرائيا

  .بني املرسل واملستقبل حىت يتم االتصال بفعاليةهو عملية تبادل املعلومات واألفكار واحلقائق واآلراء واملشاعر 

  :التربية -)2

تشري أكثر استخدامات هذا املصطلح عموما إىل التنشئة والتدرب الفكري واألخالقي، وتطوير القوى العقلية 

  .واألخالقية وخباصة عن طريق التلقني املنظم سواء يف املدارس أو يف منظمات أخرى

اليوم، ومن العسري يف هذا الصدد أن نفرق بني كافة مظاهر الصراع التارخيية واملعاصرة  تتوىل عملية الرتبية طوال

اخلاصة بالرتبية، ذلك أن التعريفات املختلفة للرتبية تتضمن بعض الفروق املتعلقة مبناهج الرتبية ومضمو�ا، ويف ضوء 

  .ذلك فإن أكثر التعريفات عمومية غالبا هي أكثرها استخداما

                                                           
  .92، ص2013، مكتبة ألجنلو مصرية، مصر، )مداخل نظرية ودراسات ميدانية(أ،د اعتماد حممد عالم وآخرون، علم اجتماع التنظيم  -1
  .16، ص2004امحد حممد عليف وآخرون، وسائل االتصال واخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  -2
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كهامي وجهة النظر اليت ترى أن الرتاث العلمي سوف يتجه حنو حصر وحتديد املصطلح يف التأثر الذي تبىن دور 

تتمثل يف التنشئة االجتماعية " الرتبية"حيدثه جيل الراشدين على الذين مل ميارسوا بعد احلياة االجتماعية، ومن مث فإن 

  .املنظمة جليل الصغار

سة املقارنة حني صاغ تصنيفا سوسيولوجيا للوسائل والغايات الرتبوية وقد وضع ماكس فيرب بعض األسس للدرا

 .مياثل تصنيفه للبناءات االجتماعية للسيادة

باعتبارها  Techniques socialesأما كارل ما�امي فقد وضع الرتبية بني األسباب الفنية االجتماعية 

يتالءم مع أمناط التفاعل االجتماعي السائدة  طرق للتأثري يف السلوك اإلنساين الذي"مقولة عامة تشتمل على 

  ".والتنظيم

التنشئة االجتماعية والتعليم، والواقع أن هذه التصورات الثالثة : بتصورين آخرين مها" الرتبية"ويرتبط تصور 

الفرد إال أن تدريب " الرتبية الرمسية"غالبا ما يقصد به نوع من " الرتبية"ليست منفصلة، فعلى الرغم من أن تصور 

  .1على دوره كعضو يف مجاعة معينة وكشخص مستقبل يف نفس الوقت يكشف عن عملية متصلة ومستمرة

كما تعّرف على أ�ا تأثري متارسه األجيال األكرب سنا على األجيال اليت ليست مؤهلة بعد للحياة االجتماعية 

القية اليت يطلبها منه جمتمعه ككل وتتطلبها بقصد أن توقظ وتنمي يف الطفل تلك القدرات الفيزيقية والعقلية واألخ

 2منه البيئة اليت يعيش فيها

  :إجرائيا*

هي مبثابة عملية تنمية متكاملة تستهدف جمموع إمكانات الفرد البشري الوجدانية، األخالقية، اجلسدية،  

 .العقلية، والروحية

  :التنظيم -)3

  .عديدة من املعلومات لتحقيق غرض واحد، يتمثل يف تركيب وحدات Piagetحبسب نظرية : لغة

  .3أي مجعته يف السلك، والتنظيم مثله: التأليف، ونظمت اللؤلؤ": النظم"

  : اصطالحا

إذا تتبعنا موضوع التنظيم يف العديد من الكتب واملؤلفات اإلدارية فإننا جند أن املفكرين يف هذا ا�ال يقدمون 

تعاريف متعددة، حيث يرى ريتشارد هال أن التنظيم هو جتمع له حدود واضحة نسبيا، ونظام قيم، ومستويات من 

التجمع على أساس مستمر نسبيا يف البنية ويشرتك يف السلطة وأنظمة اتصاالت، وأنظمة تنسيق عضوية، يوجد هذا 

                                                           

-126ه، ص ص 1434/م2013، عمان وسط البلد، 1االجتماع وعلم النفس، دار البداية ناثرون وموزعون، ط إبراهيم جابر السيد، قاموس علم -1

127.  

 167، ص2005، 1مسري سعيد حجازي، معجم املصطلحات احلديثة يف علم النفس االجتماعي و نظرية املعرفة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 2  
  .145، ص1971مدحت عبد الرزاق احلجازي، معجم املصطلحات علم النفس، دار الكتب العلمية، بريوت،  -  3
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نشاطات ذات عالقة مبجموعة من األهداف، هذه النشاطات هلا تأثريات على مستوى التنظيم وعلى التنظيم نفسه، 

  .1وعلى ا�تمع

تكلفة  هو عملية تنسيق اجلهود البشرية يف أي منظمة إلمكان تنفيذ السياسات املرسومة بأقل: " كما يعرف بأنه

  ".ممكنة

  .أيضا أنه حتديد األعمال وتوزيعها على األفراد يف سبيل الوصول إىل اهلدف) التنظيم(ويعرف 

  :ومهما تعددت وتنوعت تعريفات التنظيم فإن هنالك عناصر رئيسية ال بد من توفرها فيه، وهي

  .وجود هدف حمدد ومتفق عليه/ أ

  .ول إىل اهلدفوجود نشاطات وأعمال يلزم القيام �ا للوص/ ب

  .وجود جمموعة من األفراد تقوم بينهم عالقة حمددة/ ج

اشرتاك األفراد يف حتقيق اهلدف، وذلك بتقسيم األعمال بينهم واستخدام الوسائل واإلمكانيات واألجهزة، / د

 .2واألدوات املتوفرة لديهم للقيام باألعمال

  :إجرائيا

ة، وذلك لغايات حتقيق األهداف، وهو مفهوم يرتبط بالعمل هو مجع وتوحيد النشاطات الفردية داخل املنظم

  .اجلماعي

  :االتصال التنظيمي -)4

يشمل االتصال التنظيمي كل العمليات اليت يتم من خالهلا إبالغ الرسالة بني أطراف التنظيم مجاعات وأفراد 

مؤسسة مهما كان نوعها بدون شبكة سواء داخل التنظيم الرمسي أو التنظيم غري الرمسي، وال ميكن أن نتصور أي 

اتصال رمسية وحىت غري رمسية تستعمل خمتلف الوسائل لتحريكها من أجل حتقيق أهداف معينة، وعملية االتصال جزء 

ضروري من عملية التفاعل اليت تتم بني األفراد داخل التنظيم حىت أنه اعترب ركيزة أساسية داخل التنظيمات احلديثة، 

 .3رية من وقت العمل اليومي تستغرق يف عملية االتصال بكل أشكالهذلك ألن نسبة كب

  :التعريف اإلجرائي

هو العمليات اليت يتم من خالهلا إيصال الرسالة بني األفراد داخل مؤسسة، سواء كان االتصال رمسي أو غري 

 .رمسي

 

  

                                                           
  .11-10اهلامشي لوكيا، نظريات املنظمة، جامعة منتوري، قسنطينة، دون سنة، ص ص  -  1
أ، .م.ماجستري يف اإلدارة العامة، جامعة سرياكيوز نيويورك، الوحممد شاكر عصفور، أصول التنظيم واألساليب، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،  -2

  .147م، ص1987/ه1408، 7خبري التنظيم واألساليب مبعهد اإلدارة العامة بالرياض، ط
-8، ص ص 2011اجلزائر،  - بن عكنون -ناصر قاسيمي، االتصال يف املؤسسة دراسة نظرية وتطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية  -3

9.  
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 :الجودة

جهد مستمر ومتطور، حبيث ال يوجد تعين اجلودة معيار الكمال الذي جيب ممارسته يف كل األوقات، وهي 

  .1حد معني للجودة تستطيع أن تصل إليه حىت يف أصغر األعمال

لذا ميكن القول بأن اجلودة أسلوب للعمل ونظام حيكم األداء على مجيع املستويات يف أي مؤسسة أيا كانت 

  .طبيعتها

  .2جات وتوقعات العميلتشبع احتيا) سلعة أو خدمة(وتعين أيضا توافر خصائص وصفات يف املنتج 

بأ�ا املتانة واألداء املتميز للمنتج، بينما يرى كل من بكر وأبو زيد أن اجلودة هي  cannellوعرفها كوننيل 

جعل السلعة أكثر قدرة على األداء املتميز يف السوق، ويعرفها املكتب القومي للتنمية االقتصادية الربيطانية 

NEDO  ق من حيث التصميم، األداء اجليد وخدمات ما بعد البيعبأ�ا الوفاء مبتطلبات السو.  

بأ�ا مجلة مسات وخصائص املنتج أو اخلدمة اليت جتعلها قادرة  ANSZويعرفها املعهد األمريكي للمعايري 

اخلدمات، : على الوفاء باحتياجات معينة، ويتعدى مفهوم اجلودة يف رأي ويليام وهاريت املنتج نفسه ليشمل جودة

 .3االتصال، املعلومات، األفراد، اإلجراءات، اإلشراف، اإلدارة واملنظمة ككل

ال إلدارة املنظمة، ببحث عن حتسني جودة املنتج واخلدمة، وذلك من خالل وتعرف أيضا بأ�ا مدخل مش

  .4التقنية املستمرة، من أجل االستجابة للتغذية املرتدة واملستمرة

أن اجلودة مفهوم جمرد يعين أشياء خمتلفة لألفراد املختلفني، وأ�ا يف جمال ) FISHER )1996ويرى 

اء أو خصائص معينة ممتازة خصوصا عند مقارنتها مع معيار موضوع من قبل األعمال والصناعة تعين كم يكون األد

  .5املستهلك

  :التعريف اإلجرائي 

هي األداء املتميز حيث يتميز خبصائص ومسات املنتج أو اخلدمة، كما هلا القدرة على تلبية حاجات وخدمات 

 .بني األفراد داخل اإلدارة 

 

 

  

                                                           
سامي حسن الفرس وناصر حممد العديلي، : ديان بون وريك جرجيز، اجلودة يف العمل دليلك الشخصي لتأسيس وتطبيق معايري اجلودة الكلية، ترمجة -  1

  .15، ص1995دار أفاق اإلبداع للنشر واإلعالم، الرياض، 
  .543، ص1998، 3واخلدمات، مكتبة األجنلومصرية، القاهرة، طأمحد سيد مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة  -  2
  .13، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، "مدخل إدارة اجلودة الشاملة" توفيق حممد عبد احملسن، ختطيط ومراقبة جودة املنتجات -  3
هـ،  1435/ م2014، 1فة، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، طمدحية فخري حممد، مداخل معاصرة إلصالح املؤسسات التعليمية يف جمتمع املعر  -  4

  .91ص 
  .19هـ، ص 1431/ م2010، 1حممود حسني الوادي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط -  5
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  :تعريف التعليم 

عنصرا أساسيا يف منظومة ا�تمع، وتظهر أمهيته يف أي جمتمع ما، بكونه أهم وسائل اللحاق يشكل التعليم 

بركب اإلنسانية، والوقوف يف مكان بارز ومشرف بني األمم، والتعليم ال يعين جمرد مجع املعلومات وإمنا يستلزم فوق 

  .يدة وقدرة تأثري اكربذلك ابتداع أدوات للتعامل مع املعلومات تكسبها على الدوام أبعادا جد

ويرتتب على هذا اإلدراك قضية مهمة هي أن قيمة ما نعلمه إمنا تكمن قدرته على التأثري والتغيري وانه يف 

 .1غياب عمل إبداعي مؤثر فان العلم ال يكاد يكون له وجود أصال

  :التعريف اإلجرائي

  .على ا�تمع من حيث القدرة واإلبداعيعترب التعليم عنصر فعال داخل املنظومة الرتبوية، فهو يؤثر 

اجلانب اإلبداعي عن التعليم فهو مرتبط به أشد االرتباط أو ميكننا القول أنه : كما ال نستطيع أن �مل مثال

 .ال ميكن أن يكون أصال علما إال بالتعليم

  : جودة التعليم

  .تعين اجلودة على أ�ا اخللو من األخطاء أو أ�ا مالئمة للهدف

تعتمد يف األساس على مالئمة ما مت حتديده من هدف، وتتضمن التأكد من ) املتعلم(ن جودة املنتج أي أ

  .التطابق مع معيار معني تسعى املؤسسة لتحقيقه

  :ويعين ذلك إىل أن هناك عدة طرق لتحقيق اجلودة وحتسينها

  .األنشطة اليت حتدد أهداف ومتطلبات اجلودة: التخطيط - 1

  .األنشطة اهلادفة ملراقبة العمليات واحلد من األداء غري املقبول: الضبط - 2

  .األنشطة املنهجية واملخطط هلا واملطبقة ضمن نظام اجلودة: الضمان - 3

 .2زيادة فعالية األنشطة والعمليات ومردودها، لتحقيق فوائد إضافية للمؤسسة وزبائنها: التحسني - 4

  :التعريف اإلجرائي

سسة لتحقيقه، حيث خيلو نظام التعليمي من أخطاء للوصول إىل املبتغى أو اهلدف هو كل ما تسعى املؤ 

املنشود داخل املؤسسة الرتبوية بالنسبة للمتعلم وذلك من خالل حتسني مستواه والتخطيط من أجل الوصول إىل 

  .أهداف معينة وذلك عن طريق املخططات واملناهج املبتكرة

  :المنهج المتبع

البحث باختالف املواضيع، ولكل موضوع منهجه اخلاص وخصائصه اليت يستخدمها كل  نظرا لتعدد مناهج

اآلليات  :باحث يف امليدان، لقد اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي ألننا رأينا فيه املنهج األنسب ملعاجلة حبثنا

                                                           
، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط)راءات وحبوثق(هاشم فوزي العبادي وآخرون، التعليم اجلامعي من منظور إداري  -  1

  .26- 25، ص ص 2011
  .48-47: ، ص ص2010، املكتب اجلامعي احلديث، )الواقع ومتطلبات املستقبل(عيد ابو املعاطى الدسوقي، جودة وإعتماد مؤسسات التعليم  -  2
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حصر هذه األمهية يف العملية التحليلية التنظيمية وعالقتها جبود التعليم، ألنه من أهم املناهج يف البحث االتصايل وتن

  . بعد مجع املعطيات وتلخيصها وتصنيفها 

  :مجتمع البحث

لقد أخذنا من الطاقم اإلداري ملديرية الرتبية ست مصاحل متثلت يف مصلحة التكوين والتفتيش، مصلحة  

  .ة والوسائل ومصلحة الرواتبالدراسة واالمتحانات، مصلحة الربجمة واملتابعة ومصلحة املوظفني، ومصلحة املالي

  :العينة

  .اشتملت الدراسة اليت سنقوم �ا على مستوى مديرية الرتبية مبستغامن على عينة عشوائية طبقية

  :تعريف العينة العشوائية الطبقية

يستخدم هذا النوع من العينات يف ا�تمعات عنرب متجانسة واليت تتباين مفردا�ا وفًقا خلواص معينة، مثل 

املستوى التعليمي ملفردات جمتمع الدراسة،اجلنس، نوع لتخصص، وميكن تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات ملا تتميز 

به خبواص وجتانس مفردات الطبقة الواحدة فيما بينها واختالفها عن بعضها البعض، كما يعترب هذا النوع من العينات 

  .ثلة لكافة فئات جمتمع الدراسةاألنسب للمجتمعات املتباينة حيث تكون العينة املم

األوىل حتليل جمتمع البحث ودراسة كافة خصائصه وطبقاته، والثانية : وقيم اختيار هذه العينة على مرحلتني

  .اختيار أفراد العينة بشكل عشوائي بناًءا على صفات جمتمع البحث

تريوا عشوائيا حسب دراسة �تمع موظف داخل مديرية الرتبية لوالية مستغامن اخ 40لقد اشتملت العينة على 

  .البحث

  .وقد اخرتنا العينة العشوائية الطبقية لوجود مصاحل متعددة داخل املديرية

  :التقنية

تعترب أدوات البحث من الركائز األساسية اليت يقوم عليها البحث العلمي، حيث ارتكزنا على عدة معطيات 

ن طريق االستبيان الذي يعترب أداة مالئمة للحصول على وأمور خاصة بالبحث، وهذا كله يعاجل الفرضيات ع

معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني وله أمهية كبرية يف مجيع البيانات الالزمة الختيار الفرضيات يف البحوث 

ختلفة الرتبوية واالجتماعية والنفسية، وهو يستخدم يف دراسة الكثري من املهن واالجتاهات وأنواع النشاطات امل

وعقائدهم وميوهلم وقيمهم ومواقفهم ودوافعهم ومشاعرهم وخططهم للمستقبل وسلوكهم احلاضر واملاضي وغري 

  .ذلك، كلها أمور تتطلب دراستها استخدام االستبيان للحصول على معلومات كافية ودقيقة

وعليه فهو أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيرى تعبئتها من قبل املستجيب 

 .عدمها أوصحتها من وذلك للتأكد 
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  :الدراسات السابقة

  )الدراسة األولى(

االتصال بني واقع : حبث مقدم لنيل شهادة املاجسرت حتت عنوان: لقد اعتمدنا يف املذكرة على دراسات أمهها

اجلماعات الرتبوية يف مؤسسات التعليم الثانوي من إعداد الطالبة زيتوين صبرية، جامعة منتوري قسنطينة، لسنة 

  .2001/ 2000اجلامعية 

أجريت الباحثة دراستها يف ثالث مؤسسات للتعليم الثانوي مبدينة برج بوعريرج حيث  طرحت يف إشكاليتها 

  :التساؤالت التالية

  طبيعة نظام االتصال السائد بني اإلدارة واألستاذ؟ ما هي - 

  ما هي املعوقات اليت حتكم هذا النمط؟ - 

  :وأجابت على هذه التساؤالت مبجموعة من الفرضيات

إن أسلوب االتصال املطبق يف املؤسسة الثانوية بني اإلداريني واألساتذة غري فعال، ووضعت هلذه الفرضية  - 

  :املؤشرات التالية

  .تلقي مسريو إدارة الثانوية ألي تكون يف االتصال جيعلهم غري مؤهلني لالتصال اجليد مع األساتذةعدم  - 

  .االتصال الذي يسود يف املؤسسة التعليمية بني اإلدارة واألساتذة يسري يف اجتاه واحد - 

  .التعقيد يف املعامالت وكثرة اإلجراءات جيعل االتصال بني اإلدارة واألستاذ ليس ناجحا - 

  .عدم التخطيط لالتصال من طرف املسريين جيعل اتصاال�م سيئة مع األساتذة - 

  :أما الفرضية الثانية فحدد�ا كما يلي

  .أن نظام السائد يف املؤسسة الثانوية بني اإلدارة واألساتذة توجهه جمموعة من املعوقات حتد من فعالية - 

  : ووضعت هلذه الفرضية املؤشرات التالية

  .دوار يعيق عملية االتصال بني اإلدارة واألساتذةغموض األ - 

  .ثقل األعمال املسندة لألستاذ جتعله حيجم عن االتصال باإلدارة - 

  .قلة وختلف الوسائل االتصالية املستعملة يف املؤسسة مما يعيق استعماهلا أكمل وجه - 

  .الثقة باألستاذ وإشراكه يف اختاذ القرار يقوي االتصال باملؤسسة - 

  .التفاوت يف املستوى التعليمي بني األستاذ واإلدارة يعيق االتصال يف املؤسسة الثانوية - 

  .تعارض املصاحل بني اإلدارة واألساتذة يضعف االتصال وحيرف مضمونه - 

وبالنسبة للمنهج فقد استخدمت الوصفي التحليلي الذي يعتمد على املالحظة، االستقصاء، التحليل والتفسري 

على مجع على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات وتشخيص ووصف اخلصائص والكشف عن ألنه يساعد 

  .املعوقات، كما اعتمدت الباحثة على بعض تقنيات املنهج اإلحصائي من تبويب للبيانات والنسب املئوية
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 17تضم والعينة املعتمدة يف البحث فقد قامت الباحثة بتحديد ثالث ثانويات من والية برج بوعريرج اليت 

ثانوية إلجراء دراستها واعتمدت العينة الطبقة العشوائية ألن جمتمع الدراسة يتكون من نوعني من املهن، طبقة 

 .50٪ من كل طبقة وبالتايل كان جمموع اإلداريني واألساتذة  30األستاذة وطبقة اإلداريني، ولقد أخذت نسبة 

  :أما نتائج البحث فكانت كالتايل

 املؤسسة الرتبوية يسري يف اجتاه واحد كما أن هناك بعض العوائق اليت تؤثر على عملية وهي أن االتصال يف

  .اختاذ القرار باملؤسسة الرتبوية، خاصة أن األساتذة خيشون أن تؤثر األعباء امللقاة على عاتقهم على اتصاهلم

تصال بني خمتلف اجلماعات والفائدة اليت حصلنا عليها من توظيفها الدراسة فتمكن يف معرفة طبيعة اال* 

  .1الرتبوية والتعرف على بعض املشكالت اليت تؤثر يف ذلك االتصال

واقع العالقات " والدراسة الثانية كانت من إعداد الباحثة سهيلة عيشاوي إلجناز حبث ماجسرت حتت عنوان

 20حلقوق والعلوم االجتماعية جامعة بقسم علم االجتماع والدميغرافيا بكلية ا" العامة يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية

، حيث 2008 – 2007بسكيكدة، وكانت الدراسة امليدانية بثالث مؤسسات تربوية بقسنطينة عام  1955أوت 

  .واقع العالقات العامة يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية: تدور إشكالية البحث حول

اليت حتيلنا بدورها " املؤسسة الرتبوية يف اجلزائر: "وتتطلب هذه الدراسة التعرض بالبحث والتحليل ملتغريين مها

على النظام الرتبوي والكيفية اليت يعمل �ا لتحقيق أهدافه وهنا نشري إىل أن أي نظام تربوي يستند وظيفيا على النظم 

  .األخرى اليت يتهيكل داخلها أفراد ا�تمع

املهمة فهي اليت تتوىل دور استكمال نقل ثقافة وتعد املؤسسة الرتبوية إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية 

  .ا�تمع إىل األجيال اجلديدة وذلك بتهيئتهم المتالك القدرة على التكيف مع البيئة

وبالتايل فإن املؤسسات الرتبوية هي مؤسسات مأثرة يف األفراد، حيث جتعلهم يكتسبون مهارات يعتقد ا�تمع 

ما هو « :ميكنه من احلفاظ على استمراره عرب الزمن، ويندرج التساؤل الرئيسي أ�ا ضرورية إلعادة إنتاج نفسه، مبا

  :وتندرج حتته مجلة من الفرضيات» واقع العالقات العامة يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية

  ).من األعلى إىل األسفل(يتميز االتصال الداخلي للمؤسسة الرتبوية اجلزائرية بأنه أحادي اجلانب  - 

  .ؤسسة الرتبوية اجلزائرية أمهية كربى لتواصلها اخلارجيتويل امل - 

اليت ينص عليها (يتميز استعمال اجلماعة الرتبوية ألدوات االتصال برتكيزه على األدوات والرسائل الرمسية  - 

  ).التشريع املدرسي

ة واستمارة واملنهج الذي اعتمدته هو املنهج الوصفي واعتمدت على أداتني جلمع البيانات هي املالحظ - 

 .استبيان

  

                                                           
، "مذكرة مكلمة لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع الرتبوي"  األستاذ واملتعلم وعالقته بالتحصيل الدراسيقبلة مسية وغزال نادية، االتصال الرتبوي بني1

  .11 – 9، ص ص 2017/  2016مدينة مسعد والية اجللفة، 
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  :أما أسباب الدراسة فتلخصت فيما يلي

  هل توجد ممارسة للعالقات العامة باملؤسسة الرتبوية اجلزائرية وما هي جماالت هذه املمارسة؟ )1

  هل اجلمهور الداخلي للمؤسسة الرتبوية اجلزائرية لديه فكرة واضحة عن العالقات العامة؟) 2

  يشكلها اجلمهور اخلارجي للمؤسسة الرتبوية اجلزائرية؟ كيف ينظر إليها من اخلارج؟ما هي الصورة اليت ) 3

  :ومتثلت نتائج الدراسة فيما يلي

أكدت الدراسة امليدانية مبا ال يدع جماال للشك أن االتصال الداخلي للمؤسسة الرتبوية اجلزائرية متعدد  - 

  .االجتاهات

يسودها نوعا من العالقات التواصلية اجليدة اليت تساعد على إجناح  معظم أفراد العينة اجزموا بأن املؤسسة - 

  .االتصال ومترير الوسائل سهولة دون حتريف للمعاين وذلك يتم يف ظل قيادة دميقراطية

هناك قصور ونقص يف أنشطة االتصال اخلارجي باملؤسسة الرتبوية اجلزائرية وهذا بناء على ما جاء يف  - 

  .إجابات العينات

  .1قة املؤسسة مبحيطها وبيئتها اخلارجية ضعيفة وغري فعالةعال - 

صور االتصال الرتبوي بني األسرة "أما الدراسة الثالثة فكانت للباحثة هناء برجي لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان 

يدانية بقسم العلوم االجتماعية شعبة علم االجتماع وكانت الدراسة امل" واملدرسة وتأثريها على التفوق املدرسي

، وقد طرحت يف دراستها تساؤل 2016/  2015بوالية بسكرة، عام ) 01رقم (باملدارس االبتدائية باملقاطعة 

  :رئيسي مفاده

  هل تؤثر صور االتصال الرتبوي بني األسرة واملدرسة على التفوق الدراسي للتلميذ؟

  : وانطلقت الدراسة من تساؤالت فرعية

 هل تؤثر املتابعة األسرية على التفوق الدراسي للتلميذ؟ 

 هل تؤثر العالقة بني املعلم واألسرة على التفوق الدراسي للتلميذ؟

 هل تؤثر مجعية أوليا التالميذ على التفوق الدراسي للتلميذ؟

  :وأجابت على هذه التساؤالت مبجموعة على هذه التساؤالت مبجموعة من الفرضيات

  :ل العام تصاغ الفرضية العامة التاليةفمن التساؤ 

تؤثر صور االتصال بني األسرة واملدرسة على التفوق الدراسي وانطالقا من هذه الفرضية العامة تصاغ عدة 

 :فرضيات فرعية وهي

 

 

                                                           
علوم اإلعالم واالتصال ختصص عالقات مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف " سعاد الواعر وكنزة زحاف، واقع االتصال يف املؤسسات الرتبوية اجلزائرية1

  .25 – 23ص . ، ص2016/  2015والية أم البواقي، " عامة



  :اإلطار المنهجي
 

16 
 

  :الفرضي األولى -

  .تؤثر املتابعة األسرية على التفوق الدراسي للتلميذ

األسرة لطفلها املتمدرس وعدم اإلغفال عنه، نظرا على أن املتابعة حيث توضح هذه الفرضية مدى متابعة 

  .األسرية هلا أمهية بالغة تزيد من تفاعل املؤسستني قصد جناح التلميذ الدراسي

  :الفرضية الثانية -

  .تؤثر العالقة بني املعلم واألسرة على التفوق الدراسي للتلميذ

ة إال أ�ا أكثر تدقيق وتفصيل حبيث تناولت بالدراسة والتحليل ومتثل هذه الفرضية جزئية من الفرضية السابق

العالقة الرتبوية القائمة بني املدرس أي املعلم وأسرة التلميذ املتفوق وما يربط بينهما من عالقات عديدة ذات أبعاد 

 .اتصالية هادفة لنجاح العملية التعليمية بامتياز تعود على التلميذ بالدرجة األوىل

  :ة الثالثةالفرضي -

  .تؤثر مجعية أولياء التالميذ على التفوق الدراسي للتلميذ

وتركز هذه الفرضية على مجعية أولياء التالميذ ومهامها وأهدافها وأمهيتها ومدى مسامهتها يف فتح جمال 

  .العالقات الواسعة بني األسرة واملدرسة انطالقا من الواقع االجتماعي

بوالية ) 1(د قامت الباحثة بتحديد مخس مدارس ابتدائية باملقاطعة اإلدارية رقم والعينة املعتمدة يف البحث فق

بسكرة واعتمدت العينة القصدية اليت متثل معلمي التالميذ املتفوقون وأولياء أمورهم، أما أسلوب اختيار العينة يف كل 

السنة األوىل، الثانية، الثالثة : ةمؤسسة كان قصديا من خالل تتبع حتصيل هذه الفئة على مدار أربع سنوات السابق

والرابعة باعتبار أن هؤالء مت انتقائهم عن طريق اإلطالع على مجيع دفاتر التقييم للتالميذ املتمدرسني ألن احلكم على 

تفوق التلميذ ال يقاس بسنة فقط بل على التميز واحلصول على معدالت متقاربة لعدة سنوات متتالية، وكذلك كان 

قياس التفوق بعالمات التقومي التشخيصي الذي أصبح عامل مهم يف جل مراحل التعليم فقد يكون  من الضروري

التلميذ متفوق يف معدله لكن يف التقومي تكون ضعيفة، لذلك أخذ هذا بعني االعتبار يف اختيار هذه العينة وكذلك 

مور كذلك كان اختيارهم بطريقة قصدية وذلك من خالل االتصال مبعلمي التالميذ املتفوقون، أما بالنسبة ألولياء األ

  .من خالل تالميذهم املتفوقني دراسيا

%  25وميكن القول بلغة األرقام أن التمثيل اخلاص ملعلمي التالميذ املتفوقني يف املدرسة األوىل كان بنسبة 

ؤسسة الرابعة كانت بنسبة أما املؤسسة الثالثة كانت بنفس النسبة السابقة يف حني نعد امل%  12.5والثانية بنسبة 

وهذه النسبة أيضا كانت يف املدرسة اخلامسة، أما فيما خيص التمثيل اخلاص بالتلميذ املتفوقني فكان يف %  25

%  16.67: والرابعة ب%  6.67وباملؤسسة الثالثة بنسبة %  10والثانية %  40املؤسسة األوىل بنسبة 

  %.  26.67واخلامسة واألخرية فكانت بنسبة 
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أما بالنسبة للمنهج فقد استخدمت املنهج الوصفي العتباره أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم 

لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كما عن طريق مجع بيانات الدراسة ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو 

  . املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

  : هذا املنهج تبعا للخطوات التالية وقد مت توظيف

) 1(كانت ختص االطالع على أغلب املدارس االبتدائية التابعة للمقاطعة اإلدارية رقم : اخلطوة األوىل - 

بسكرة اليت مت اختيارها بغرض تسهيل عملية مجع املعلومات اليت من خالهلا مت تكوين تصور عام للموضوع والذي 

  .والتمكن من صياغة املشكلة وفرضيات الدراسةوضح لنا كيفية بناء خطة، 

واليت مت فيها االنتقال إىل جانب الثاين املكمل للدراسة قصد وصف الظاهرة من خالل : اخلطوة الثانية - 

العينة، أين مت رصد الظاهرة يف هذه االبتدائيات حمل الدراسة عن طريق تقنيات هذا األسلوب من مالحظة واقع هذه 

ية من خالل الزيارات االستطالعية، وكذا القيام مبقبالت مع معلمني ومدراء هذه املؤسسات الرتبوية املؤسسة الرتبو 

وحتليل رؤية مسؤولني داخلها حول االتصال الرتبوي وصوره بينهم وبني األسرة خارج املدرسة، ومن مث حتليل وتفسري 

  . نتائج التالميذ املتفوقني دراسيا وما جاءت به أداة البحث

  :لخصت نتائج الدراسة فيما يليوت

أن صور االتصال الرتبوي بني األسرة واملدرسة تؤثر على التفوق الدراسي للتلميذ يف طور االبتدائي فكان  - 

جنس العينة اليت أجريت عليها الدراسة واليت مثلت أولياء التالميذ املتفوقني دراسيا كان خمتلط بني اجلنسني إناث و 

  .   ا عند كالمهاذكور، فالتفوق الدراسي يف هذه املرحلة يكون متساوي

طبيعة األسرة اليت تعيش فيها التلميذ املتفوق كانت ذو طبيعة نووية تتكون من أب وأم وإخوة يتفاعلون فيما  - 

  . بينهم يف عالقة تكاملية جتسد التعاون والتفاهم فيما بينهم مما ينعكس على حتصيل أبنائهم الدراسي

فيما يتعلق باحلالة العائلية األسرة تشري النتائج إىل أن هذه األسرة يسودها االتساق والرتابط والتفاهم  - 

  . والتكامل الوظيفي يف أدوارها فهي مبجملها أسر متماسكة من مجيع الروابط

�تمع وهذا ما زاد بالنسبة لإلعداد العلمي للوالدين بان أغلبيتهم كانوا من ذوي املستويات العالية وخنبة ا - 

تقر�م أكثر من مدارس أبنائهم ومدى اهتمامهم البالغ يف احلفاظ على مثل هذه العالقات اليت تكون بني املعلمني 

  . واملدارس، وسعيهم إىل التماسك �ا وحماولتهم تدعيمها قصد توسيع نطاق التعاون فيما بينهم

للتلميذ واستنادا إىل املعاجلة اإلحصائية للبيانات ا�معة من إن املتابعة األسرية تؤثر على التفوق الدراسي  - 

امليدان بواسطة األدوات املستخدمة يف مناقشة تساؤالت الدراسة، وحتديد نتائج تفسري البيانات استدالال مبعامل 

ائج اليت توصلت التفوق، الذي حدد الرتابط واالتساق والعالقة بني املتغريات الدراسة، حبيث تبني من خالل ذلك النت

  : إليها الدراسة ما يلي

  .متثل املتابعة األسرة وسيلة اتصال بني األسرة واملدرسة - 

  .تساعد املتابعة األسرية التلميذ املتفوق من حفاظه على املراتب األوىل دائما - 



  :اإلطار المنهجي
 

18 
 

  . املتابعة األسرة من صنع اآلباء غري أن هلا فوائد كبرية للمعلمني وللمدرسة - 

  . األسرية أساس التفوق والتميزاملتابعة  - 

 التفوق الدراسي من بني أهم خطوات احلفاظ عليه هي التابعة األسرية املنظمة اليت تقوم �ا أسرة التلميذ - 

  . املتمدرس

  . وبتايل ميكن القول بان املتابعة األسرية تؤثر على التفوق املدرسي للتلميذ يف الطور االبتدائي

عالقة بني األسرة واملعلم تؤثر على التفوق الدراسي للتلميذ وحتديدا نتائج تفسري كما أظهرت الدراسة أن ال

البيانات استدالال مبعامل التوافق الذي حدد الرتابط واالتساق والعالقة بني متغريات الدراسة حبيث تبني من خالل 

  :ذلك النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي

  .املعلمني وأسر التلميذ أحد أعمدة النجاح والتميز يف ا�تمع الدراسيمتثل العالقات القائمة بني  - 

  .تعترب العالقة بني املعلم واألسرة أحد صور االتصال الرتبوي بني األسرة واملدرسة - 

  .التواصل فعال بني أسرة التلميذ املتفوق ومعلم املدرسة االبتدائية - 

  .واملعلم تؤثر على التفوق املدرسي للتلميذوبالتايل نقول بأن العالقة بني األسرة 

هذا وقد بنيت نتائج الدراسة أن مجعية أولياء التالميذ تؤثر على التفوق الدراسي للتلميذ وباالستناد إىل املعاجلة 

  :اإلحصائية للبيانات ا�معة من امليدان، ومناقشتها وتفسريها باستعمال معامل التوافق توصلت إىل ما يلي

  .أولياء التالميذ تعترب وسيلة من بني أهم وسائل االتصال املعتمد بني املدرسة االبتدائية واألسرةمجعية  - 

  .مجعية أولياء التالميذ هي وسيلة ختدم التالميذ بصفة عامة والتلميذ املتفوق بصفة خاصة - 

  .مجعية أولياء التالميذ تزيد من فاعلية العملية التعليمية - 

  .ميذ فضاء مفتوح أمام األولياء واملعلمني يدور حول التلميذ املتمدرسمجعية أولياء التال - 

عدم الرتكيز خالل اللقاءات اليت تعقدها اجلمعية على كل ما هو سلب، فاآلباء حيبون معرفة ما جييد  - 

  .أبناءهم فعله

  .البقاء على اتصال دائم بأولياء األمور سواء عند اإلخفاقات أو النجاحات - 

  .تالميذ يف عملية التواصل مع اآلباء فذلك ينعكس إجيابا على عملية التعلم اخلاصة �ماشرتاك ال - 

  .استخدام تكنولوجيا التعليم الشرتاك أولياء األمور يف األنشطة املدرسية - 

استعمال الرسائل اإللكرتونية والنصية بدل املكاملات اهلاتفية للتواصل معهم كطريقة عملية ويف املتناول  - 

  .سبة للجميعبالن

  .طلب إيداء آراء بعض أولياء األمور املهمة بدل مناقشتهم وجمادلتهم - 

خلق روح التعاون مع األسرة واملعلمني قصد حتقيق أهداف مشرتكة وجتاوز بعض الصعوبات اليت تعيق مسار 

  .التلميذ

  .ضرورة إرسال دعوة لألولياء للحضور شخصيا إىل الفصل مىت أمكن ذلك - 
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  .بالتلميذ املتفوق دراسيا من مجيع اجلوانب االهتمام - 

  .1إذن ميكن القول بأن أولياء التالميذ تؤثر على التفوق الدراسي للتلميذ

  :الخلفية النظرية

  :اإلدارة باألهداف

إن أهم النظريات اإلدارية لفرتات طويلة ال يزال هلا أنصار كثريون يف خمتلف أرجاء العامل، وتعتمد هذه النظرية 

اشرتاك مجيع العاملني يف حتديد األهداف القابلة للقياس ويف وضع املعايري والعمل كفريق واحد يًدا بيد من أجل على 

  .2حتقيق األهداف برقابة ذاتية حقيقية

ومن البديهي القول أنه ال توجد إدارة بدون أهداف مبعىن جوهري، حيث ال ميكن ألي فرد أو جمموعة أفراد 

  .ية،حمددة بصورة فعالة وكفؤة من دون حتديد واضح األهدافتوقع إجناز نتائج علم

ويف عامل األعمال تكون عملية حتديد اهلدف والسعي على حتقيقه مبثابة حتدي صعب ذلك ألن املدراء يف 

منظمات األعمال ال يتوجهون بصورة تلقائية حنو األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة، بل على العكس فإن إدارة 

طبيعتها تتضمن ثالثة عوامل معيقة لتحقيق هذا الغرض واختالف نوعيته والبيئة اهلرمية لإلدارة،  األعمال بسبب

واألهداف التنظيمية من أجل حل هذه اإلشكالية وضمان فعالية تنظيمية عالية مت تطوير أسلوب اإلدارة باألهداف 

ظهور الطبعة األوىل لكتابة ذائع منذ  Druckerمن خالل إسهامات عدد من علماء اإلدارة يقف يف مقدمتهم 

  ).The practice of Management(الصيت 

مفهوم اإلدارة باألهداف الذي بدأ كأداة علمية لتحقيق أفضل اتصال تنظيمي ممكن فأصبح اليوم مبثابة مدخل 

  .منهجي لعلميات التخطيط اإلسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجية

تصميم اهلياكل التنظيمية، تنمية اإلدارة، : ات إدارية مهمة مثلوهو مدخل منهجي متكامل أيضا مع عملي

  .تطوير وتنمية الثقافة لتنظيمية، حتليل اخلطط والربامج والسياسات اإلدارية املختلفة

إن مدخل اإلدارة باألهداف هو نظام إداري شامل يتكامل مع كل األنشطة اإلدارية الرئيسية بطريقة انتظامية 

  .األهداف التنظيمية بصورة كفؤة وفعاليةوذلك لغرض حتقيق 

اليت تتدفق من األعلى على األسفل كما هو واضح يف : ( يتضمن أسلوب اإلدارة باألهداف تنفيذ املهام التالية

  )).6(لشكل رقم 

  .صياغة رسالة املنظمة - 1

  .صياغة األهداف اإلسرتاتيجية واخلطط املتصلة �ا يف مستوى اإلدارة العليا - 2

                                                           
، 2016/ 1457 هناء برجي، صور االتصال الرتبوي بني األسرة واملدرسة وتأثريها على التفوق املرسي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة، والية بسكرة، 1

  ..2016- 140، 8 – 3ص . ص
، 19، ص ص 2012، دار الكتب العلمية، ببريوت، 1حممود داود الربيعي، الفكر اإلداري املعاصر يف الرتبية والتعليم، جامعة بابل، العراق، ط األستاذ2

20.  
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العالقة بني النتائج املتوقعة واملسؤولية من خالل اهليكل التنظيمي، فلكل هدف تنظيمي إسرتاتيجي  حتديد - 3

  .أو تكتيكي مسؤول عن اإلجناز سواء كانت إدارة وظيفية أو فرد عامل يف املنظمة

  .صياغة األهداف التنظيمية يف مستوى اإلدارات الوظيفية أو مستوى املدراء التنفيذيني - 4

يتم توضيح األهداف اإلسرتاتيجية تتم مناقشة األهداف الفرعية مع هؤالء املدراء وحسب أولويات كل بعد أن 

  .هدف وبرنامج الوقت واملوارد واملستلزمات الالزمة لالجناز

يف هذه املرحلة فإن مسؤولية اإلدارة العليا هو بالدرجة األوىل توجيه األسئلة واستخالص النتائج العلمية، 

  .هداف باملشاركة واحلوار العميق مع اإلدارات الوظيفيةوصياغة األ

  .حتديد األهداف الفرعية للمستوى، أو للمدراء يف املستوى األول - 5

  .حتديد األهداف املطلوب إجنازها من قبل األفراد مع كل وحدات العمل التابعة للمستوى التنفيذي - 6

ف حتديث وتطوير أو إعادة النظر ببعض النتائج إعادة هذه الدورة من جديد باجتاه أعلى وذلك �د - 7

حماولة تكوين نظام من التغذية العكسية ميكن من خالله فحص النتائج اليت متخضت عن : املستهدفة من جديد،أي

 تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

إن إعادة دورة األهداف من جديد لغرض حتديث أو تطوير األهداف جيعل من أسلوب اإلدارة باألهداف 

نظاما مفتوًحا مع البيئة الداخلية واخلارجية وذلك من أجل حتقيق توازن يف القوى بني املنظمة وبني بيئتها عندما يكون 

لحة املنظمة زيادة التحكم بقوى ومتغريات البيئة هذا التوازن ضروري وذو فائدة للمنظمة ويف أحيان يكون من مص

 .GE. Procter and Gamble, ABB: املباشرة وهذا يف الواقع سر جناح منظمات أعمال كربى مثل

IBM.  

.جملس اإلدارة وصانعي اإلسرتاتيجية  

.اإلدارة العليا  

.اإلدارة الوسطى  

.ة التنفيذيةاإلدار   

.األفراد والعاملني  

.صياغة رسالة املنظمة  

. صياغة األهداف اإلسرتاتيجية  

.حتديد األهداف الوظيفية  

.حتديد األهداف التنفيذية  

.حتديد األهداف لألفراد ومعايري التقييم  

.اإلدارة باألهداف –) 6(شكل رقم   
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حيث متيزت هذه املنظمات بقدرة استثنائية على اإلصغاء الالمتناهي للبيئة ومتغريا�ا وقواها وتشكيال�ا، 

  .يجيات يف إطار عملية اإلصغاء والتجارب املبدع مع متطلبات وحتديات البيئةووضع األهداف واإلسرتات

إن أغلب الدراسات التطبيقية اليت اهتمت بتحليل نتائج تطبيق هذا األسلوب خالل األربعني سنة املاضية 

األوىل هو تكوين إدارة  تشري إىل املزايا العملية اليت تكتبها اإلدارة من جراء تطبيق مدخل اإلدارة باألهداف إن امليزة

أفضل واكثر كفاءة ذلك ألن تطبيق اإلدارة باألهداف بصورة صحيحة يف املنظمة يؤدي مباشرة إىل حتسني العملية 

اإلدارية، امليزة املهمة الثانية هو األثر اإلجيايب الذي يرتكه أسلوب اإلدارة باألهداف على وظيفة التخطيط والرقابة 

راء على التفكري يف التخطيط لتحقيق نتائج حمددة أكثر من االهتمام فقط بتخطيط األنشطة حيث يعزز من قدرة املد

أو العمل فقط، من ناحية أخرى ال يوجد هناك أفضل وسيلة للرقابة والسيطرة التنظيمية من االعتماد على منظومة 

  . 1)نوًعا(از كًما وكيًفا واضحة ودقيقة من األهداف اليت تساهم يف رفع الكفاءة التنظيمية وحتسني اإلجن

  :اإلطار الزمكاني

  .مبديرية الرتبية لوالية مستغامن 2020جوان  09مت توزيع االستمارات يوم 

  :صعوبات البحث

  :واجهنا بعض الصعوبات أثناء البحث نذكر منها

خاصة اليت حتمل الكلمات املفتاحية للبحث مما أدى يب إىل التنقل وصعوبات باجلانب قلة املصادر واملراجع 

غياب تعاون بعض املوظفني، عدم احلصول على إجابات مقنعة من : امليداين عند توزيع ومجع االستمارات وأمهها

  .طرف املبحوثني وضيق الوقت

                                                           
  .63 – 60، ص ص 2010سعد غالب ياسني، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1
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  االتصال التنظيمي: الفصل األول
  .االتصال: المبحث األول

  .مفهوم االتصال: املطلب األول

  .عناصر االتصال: املطلب الثاين 

  .أنواع االتصال: املطلب الثالث

  .أمهية االتصال: املطلب الرابع

  .أهداف االتصال: املطلب اخلامس

  .االتصال التنظيمي: المبحث الثاني

  .مفهوم االتصال التنظيمي: املطلب األول

  .أهداف االتصال التنظيمي: املطلب الثاين

  .وظائف االتصال التنظيمي: املطلب الثالث

  .أشكال االتصال التنظيمي: املطلب الرابع

  .شبكات االتصال التنظيمي: املطلب اخلامس
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  :تمهيد

يعترب االتصال التنظيمي إحدى خصائص املنظمة الفاعلة، فاالتصال الفعال يؤمن ألفراده املعلومة املطلوبة يف 

الزمان واملكان املناسبني يف كل مستوياته ومجيع اجتاهاته، ودون االتصال النشط تواجه املنظمة مشكالت عدة، الن 

�ا راجعة إىل سوء االتصال والتواصل بني أفرادها، ولكي حتقق املنظمة أهدافها ال بد من أفراد أكفاء معظم أسبا

  .لديهم القدرة على العمل اجلماعي فيما بينهم
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  .االتصال: المبحث األول

  .مفهوم االتصال: المطلب األول

معنيني، األول هو الربط بني كائنني أو شخص، أي إجياد عالقة والذي حيمل " وصل" كلمة مشتقة من جذر : لغة

من نوع معني تربط طرفني أما املعىن الثاين فهو يعين البلوغ واالنتهاء إىل غاية معنية، إذن فاالتصال هو الصلة وعالقة 

   .1والبلوغ إىل غاية معنية من تلك الصلة

  : اصطالحا

علم اإلرادة، مما أدى إىل اجلدل بني العلماء يف التعريف �ا كل  يعترب االتصال من املفاهيم املتشابكة يف

ختصص على حدى، فعلماء األنرتبولوجيا يعرفونه على أنه شبكة معقدة من املفاهيم الكاملة أو جزئية بني أعضاء 

من وحدات وختتلف يف حجمها ويف درجة تعقيدها وترتاوح هذه الوحدات من أسرة أو بني شخصني بينهما اتصال 

نوع ما أو مجاعة هائلة العدد تربط بينها وسائل اتصال ممكنة أو متاحة، وأن هذه الشبكة املعقدة قد تبدوا ظاهريا يف 

شكل مؤسسات اجتماعية يف صفتها الثابتة، لكنها يف الواقع ذات طبيعة اتصالية، وكل منوذج ثقايف وكل حركة وكل 

ويعد االتصال العملية التفاعلية بني املرسل واملستقبل يف إطار بيئة سلوك اجتماعي يتضمن اتصاال ضمنيا أو صرحيا، 

اجتماعية معينة، وهذا التفاعل جيعل من غري املمكن فهم جانب من جوانب تلك العملية مبعزل عن اجلوانب 

  . 2األخرى

اهلرمي، يف واالتصال يف املؤسسة هو عملية إرسال واستقبال املعلومات بناء على قواعد النظام السلمي أو 

الشكل تعليمات وأوامر وشروحات أثناء األداء، ومعلومات ضرورية عن إجراءات العمل واخلربات املختلفة من أجل 

تنفيذ سياسات املؤسسة، وقرارات من املستويات العليا إىل املستويات الدنيا يف شكل تقارير وبيانات  وشكايات، 

  .3ق عليها بغرض حتقيق أهداف املؤسسةوذلك من خالل استعمال وسائل خاصة ورموز متف

يف اللغة االجنليزية،  communicationترمجة عربية الصطالح ) اتصال(كما يذكر العلماء أن اصطالح 

أو املصطلح الالتيين  communicareوكلمة اتصال يف اللغة االجنليزية مشتقة من الكلمة األثينية 

)common (و)communis (د االتصال حياول الفرد أن خيلق جوا من األلفة واالتفاق باالجنليزية منحية فعن

communess   مع شخص ما أي أننا حناول أن نشارك معلومات وأفكار واجتاهات اآلخرين مع معلوماتنا

  .4وأفكارنا واجتاهاتنا، ألن االتصال جيعل املرسل واملستقبل مع موجة واحدة يف مواجهة رسالة معنية

                                                           
  .19، ص1990مصطفى احلجازي، منشورات ا�لس القومي للثقافة العربية، الرباط،   1
  .8، ص 1984عبد الغفار رشاد، دراسات يف االتصال، مكتبة �ضة الشرق، جامعة القاهرة،   2
  .7ناصر قاسيمي، مرجع السابق، ص  3
، ص 1429/ 2009، 2يمية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طفاروق عبده فليه وآخرون، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعل  4

165.  
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أن االتصال هو عملية منظمة نظمية وعضوية كما تنطوي تلك العملية ) Parkinson(وسيتري باركنسون 

على إرسال وحتويل معلومات وبيانات من جهة إىل جهة أخرى شريطة أن تكون البيانات واملعلومات املنقولة مفهومة 

  .1من قبل املستهدفني �ا

سواء أكان يف شكل صور أو صوت أو إشارة إضافة إىل أن االتصال يعترب من السمات اإلنسانية األساسية، 

أو كان اتصاال فعليا أم مسترتا إعالميا أم إقناعيا، خميفا أم مسليا، واضحا أم غامضا،  مقصودا أم عشوائيا، داخليا أم 

مع أشخاص آخرين، فاالتصال هو القناة اليت تربطنا باإلنسانية وهو الذي ميهد لكل ما نقوم به من أفعال يف حياتنا 

 .)Bittner,R.J…1980 5:- 8. (2ليوميةا

هو العملية اليت يتم نقل املعلومات واملعاين واألفكار من شخص إىل آخر أو آخرين بصورة حتقق األهداف : إجرائيا *

فهو مبثابة خطوط تربط أوصال البناء أو : املنشودة يف املنشأة أو يف أي مجاعة من الناس ذات نشاط اجتماعي إذن

  .التنظيمي ألي منشأة ربطا دينامكيااهليكل 

  . عناصر االتصال: المطلب الثاني

إن االتصال عملي هادفة وواعية يتم من خالهلا تفاعل بني املرسل واملستقبل ورسالة يف ظروف ومضامني 

  .معنية، وأثناء هذا التفاعل يتم نقل أراء وأفكار ومعلومات وخربات ومشاعر بني األفراد

ة علي حممد هو نقل فكرة معنية أو معىن يف ذهن شخص ما إىل شخص آخر وبدون تغيري أو واالتصال عند أمري 

، وعلى ضوء هذا التعريف ميكن حتديد عناصر عملية االتصال  3تبديل يف تلك الفكرة و�ذا يكون االتصال ناجحا

  :كاآليت

  .4ونقصد به الباعث أو مصدر الرسالة للمستقبل: Senderالمرسل )1

ر عبد حلافظ حممد سالمة فهو يرى يف املرسل بأنه مصدر الرسالة الذي يصفها يف كلمات أو أما الدكتو 

  .5حركات أو إشارات أو صور ينقلها لآلخرين

  .6ويعد املرسل العنصر األساسي يف عملية االتصال، وبأخذ أشكاال كثري

  .وهذه األشكال تتمثل يف املعلم أو املدرس أو احملاضر

وصول رسالته االتصالية ويضمن جناحها عليه أن يتصف جبملة من القدرات الشخصية وحىت حيقق املرسل 

  :املتمثلة يف

                                                           
/ 2012، 1جنالء حممد صاحل، مهارات االتصال يف اخلدمة االجتماعية األسس النظرية والعلمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  1

  .22، ص 1433
  .23، ص 2008/ 1429، 7جامعة حلوان، ط -اته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، جامعة القاهرةحسن عماد مكاوي  وآخرون، االتصال ونظري  2
  .47، ص 2006، 1أمرية علي حممد، االتصال الرتبوي، الدار العاملية، مصر، ط  3
  .15، ص )ط.د( ،2010عبد ا�يد إبراهيم، مهارات االتصال باللغة العربية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،   4
  .18، ص 1998، 2عبد احلافظ سالمة، وسائل االتصال  والتكنولوجيا يف التعلم، دار الفن للطباعة والنشر، عمان، األردن، ط  5
  .300، ص 2006، 1حممد مجال الفار، املعجم اإلعالمي، دار أسامة دار املشرق الثقايف، عمان،األردن، ط  6
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  .القدرة على التحكم يف اللغة شفهيا أو كتابيا - 

  .القدرة على اإلقناع والتخطيط لفن احلوار - 

  .القدرة على التعبري الواضح يف إبراز األفكار واملعلومات - 

  .أن يتحلى بالقدرة على اتصال املعلومة من خالل األداء اجليدوبالتايل جيب على املرسل 

حيث ما إذا جنح املرسل يف اختيار رموزه املناسبة للتعبري عن أفكار، يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق 

الصحيح، أما إذا عجز عن صياغة أفكاره يف رموز واضحة تعرب عما يقصده، ا�ارت عملية االتصال يف مراحها 

  .1وىل وحتولت إىل  عبث، قد سبب الضرر بدال من النفعاأل

ويف كثري من األحيان تكون مهارات املرسل الذي ينوي نقل الرسالة من املصدر عالية، إىل احلد الذي يضفي 

على الرسالة وضوحا أكثر، أو قدرة أكرب على اإلقناع والتأثري، فاملرسل قد يكون شخصا يتكلم أو يكتب أو حياضر 

  . 2إخل... ي يؤشر بيده، أو زعيما سياسيا أو حمطة إذاعية أو تلفزيونيةأو شرط

 :Récepteur) المتلقي(المستقبل ) 2

وهو الشخص الذي يستقبل الرسالة من املرسل وهو صاحب اخلطوة الثانية يف عملية االتصال والذي يتلقى 

  .3ويفسر حمتواها ويتفاعل معهاحماوالت التأثري الصادرة عن املرسل، فهو الذي يتلقى رموز الرسالة 

وحسب املعجم اإلعالمي ميكن للمستقبل أن يأخذ هو اآلخر صورا وأشكاال خمتلفة، منها القارئ أو املستمع 

أو املستمعني إىل الرسالة املذاعة، أو عرب التسجيالت الصوتية أو مشاهد سواء للتلفزيون أو للسينما، أو ألي مادة 

إخل يعرفها حسن عماد ... يشكلها املستقبل سوء كان طالبا أو موظفا أو قارئا يف املكتبةتعبريية، أو أي صور أخرى 

املكاوي بأ�ا عبارة عن رموز هلا معىن وهي احلافز الذي يريد املرسل توصيله إىل املستقبل والرسالة جيب أن تكون 

  .مفهومة وبسيطة

باشرة، وإمنا يقوم بعمليات تنقيح وتنقية  حسب مساته وبتصريف أرى أن املتلقي ال يستقبل الرسالة ويتأثر �ا م

 .4النفسية واالجتماعية ومستوى تعلمه واجتاهاته

  .وهي الناتج املادي والفعلي للمرسل وقد تكون الرسالة: الرسالة) 3

رموز، كلمات، أصوات، حركات، إمياءات، أرقام، صور، أشكال أو رسومات، تتضمن أفكار أو : على شكل

ولتحقيق وصول الرسالة يفضل أن يتناسب ... و حقائق أو مهارات أو ميول أو قيم أو عواطف أو خرباتمعلومات أ

                                                           
  .4، ص 2003التصال ونظرياته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، حسن عماد مكاوي وآخرون، ا. د  1
  .20، 19ص . ، ص1989، 1علي عجوة وآخرون، مقدمة يف وسائل االتصال، مكتبة مصباح، جدة، ط  2
ية وللنشر حممد فوزي وآخرون، للغة خصائصها، مشكال�ا، قضاياها، نظريا�ا، مهار�ا، مداخيل تعلميه وتقيم تعلمها، مؤسسة محادة للدراسات اجلامع  3

  .186، ص 2011، 1والتوزيع، ط
  .41، ص 1993شر والتوزيع، عمان، إبراهيم أبو عرقوب، االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماعي، دار جمد الوي للن. بتصرف، د  4
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موضوع الرسالة مع املستقبل من حيث اهتمامه، ودرجة إشباعه ومستوى إدراكه وتلبية احتياجاته، وأن تكون الرسالة 

  . 1مرتبة ترتيبا منطقيا

لة ذات شخصية خاصة �ا بعد إطالقها من املرسل يف طريقها إىل ويف العملية االتصالية تصبح الرسالة مستق

  .2حينما نودع خطايا يف صندوق الربيد بعد كتابته، إذ يكون مستقال عن املرسل واملرسل إليه: املستقبل، مثال

املقابالت، : وهي األداة أو الوسيلة اليت عن طريقها يتم االتصال مثل: Channel: الوسيلة أو قناة االتصال) 4

  .االجتماعات، الزيارات، التقارير ووسائل اإلعالم املختلفة

وحنن نعرف أن استخدام وسيلتني أفضل من استخدام وسيلة واحدة، وأن املتلقي ال يستطيع أن حيتفظ 

ة حينما باملعلومات الشفهية ملدة طويلة، مثلما يستطيع باملادة املرئية، هلذا يكون نقل املضمون املركب أكثر فعالي

 .3يكون مرئيا عما لو كان شفهيا

  ): Code: (اللغة أو الرمز أو الشفرة) 5

 .بأن يرسل رسائله بلغة واضحة ورموز مفهومة

 .4إخل...هو احمليط العام الذي يتم فيه االتصال سواء كان تعليميا أو اجتماعيا أو دينيا : السياق)6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .306، 302حممد مجال الفار، مرجع سابق، ص، ص   1 
  .20 -19ه، ص، ص 1435، 2014، 1برهان شاوي، مدخل يف االتصال اجلماهريي ونظرياته، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان، ط  2
  .50ق، ص حسن عماد مكاوي، االتصال ونظرياته املعاصرة، مرجع ساب. د  3
  .18عبد ا�يد إبراهيم، مرجع سابق، ص    4
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 .8ه، ص1427هاين عرب، فن االتصال يف اإلدارة ملتقى البحث العلمي، : المرجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرجع / األصل.

 الموضوع / الحدث.

 الترميز: األسلوب المستخدم

 * رموز / إشارات / حروف.

 * لفظي / غير لفظي.

 التصور:

 * األفكار.

 * ترجمة األفكار.

 * ظهور العاطفة واإلحساس 

 المرسل

 المستقبل
   المرسل

  المستقبل

 مخطط االتصال بين المرسل والمستقبل
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  .أنواع االتصال: المطلب الثالث

كوسيلة من وسائل االتصال وقد يكون هذا ) اللفظ(وهو نوع من أنواع االتصال يستخدم فيه : االتصال اللفظي* 

حباسة السمع دون كتابة ومن األمثلة على استخدام للغة اللفظية غري للفظ منطوقا من املرسل إىل املستقبل فيدركه 

  .1وغريها... املكتوبة استخدامها يف احملاضرات، والندوات واملناقشات

ميكن " أهال وسهال" ومن املتعارف عليه أن االتصال اللفظي جبمع بني األلفاظ املنطوقة والرموز الصوتية فعبارة 

بتغيري نربة الصوت وال خيفى أن هذا النوع من االتصال ال ميكن أن يتم مبعزل عن  أن تصبح ذات مدلوالت أخرى

  .2طرق األداء األخرى غري اللفظية مثل احلركة

  .3وهو االتصال الذي ميكن أن يتحقق بدون استخدام الكلمات املكتوبة أو املنطوقة: االتصال غري اللفظي* 

  :ليت تعتمد على اللغة غري اللفظية مثلويدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع االتصال ا

  .وهي تكون من جمموعة اإلشارات البسيطة أو املعقدة اليت يستخدمها اإلنسان لالتصال بغريه: لغة اإلشارة - 

  .وتتضمن مجيع احلركات اليت ننقل �ا معان أو مشاعر مبستقبل الرسالة: لغة احلركة واألفعال - 

  4...س السوداء وداللتهامثل ارتداء املالب: لغة األشياء - 

ومنه نالحظ أن االتصال اللفظي ال يكتمل إال وإن كان مرتبط باالتصال غري اللفظي ألن كالمها يكمل 

األخر، حيث أن االتصال غري اللفظي يتحكم يف بعض األحيان باالتصال اللفظي واالتصال غري اللفظي يتناقض مع 

  .االتصال اللفظي

العملية االتصالية اليت تتفاعل وتأخذ مكا�ا داخل ذات املرء نفسه، فهي إذن عملية ذهنية وهو : االتصال الذايت* 

ويتمثل يف الشعور والوعي والتمثيل والتفكري وغري ذلك من العمليات . 5شخصية حبتة يتم فيها خماطبة اإلنسان لذاته

  .6النفسية الداخلية

عملية االتصال ألن كالمها شخص واحد، فنحن فهو اتصال ال حيتاج إىل شخصني مرسل ومستقبل لتتم 

  .7نتكلم مع أنفسنا، فنفكر بصوت عايل، ونضحك ونعاقب أنفسنا ونلومها بالبكاء والكالم والسرور

  : االتصال الشخصي

هو االتصال الذي يتم بني ملرسل واملستقبل أو مرسل ومستقبلني أو مرسلني ومستقبلني وجها لوجه دون 

ال كاإلذاعة واملطبوعات والتلفزيون، حيث يتم استخدام احلواس اخلمس ويتيح هذا االتصال استخدام وسائل االتص

                                                           
  .111، ص 2005سلوى عثمان عباس الصديقي وآخرون، االتصال واخلدمة االجتماعية، دار املعرفة، اجلامعية، اإلسكندرية،   1
  .42، ص 1995صاحل أبو إصبع، االتصال واإلعالم يف ا�تمعات املعاصرة، دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، عمان، . د  2

  .19، ص 1995، 1عبد ا�يد شكري، االتصال اإلعالمي والتنمية آفاق ملستقبل وحتديات قرن جديد، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  3
  . 31ه، ص  1436 – 2015، 1، مهان، األردن، ط|االتصال املهارات النظريات وأسس عامة، دار احلامد للنشر والتوزيع خضرة عمر املفلح،  4
  .31، ص2009، 2صاحل أبو إصبع، العالقات العامة واالتصال اإلنساين، دار الشروق، عمان، ط. د  5
  .15، ص 1979، 2ملصرية، القاهرة، طزيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب االتصال، مكتبة النهضة ا. د  6
  .40، ص1975، 2إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط. د  7
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، وفيه تعاين العملية من فقدان بعض املعلومات وتكثر 1التفاعل بني هؤالء األشخاص والتعرف على رجع الصدى

تصال فيها أساس منط املواجهة هذه النوعية بني اجلماعات الصغرية اليت تنشأ بني أعضائها عالقات محيمة، جيرى اال

  .2واالحتكاك املباشر وجها لوجه

وحيدث االتصال الشخصي كذلك حينما يكون هناك تفاعل بني نظامني ذاتيني أو أكثر، فأنت حينما 

تتحدث إىل صديق تعترب نظاما ذاتيا، وتعترب أيضا صديقك نظاما ذاتيا، ولكن النظامني تتفاعالن ليكونا نظام 

 .3الشخصي وكل نظام ذايت يتأثر عندما يتفاعل مع النظام اآلخرلالتصال 

  :أهمية االتصال: المطلب الرابع

تصور أي مؤسسة خالية من أي شكل من أشكال االتصال، فاالتصال هو جوهر نشاط املؤسسة ال يمكن 

ؤسسة، فاالتصال وهو الروح اليت حتركها، حبيث أي نقص أو غياب أو تشويه للمعلومات يعين اضطراب وظائف امل

هو حمور كل العمليات يف املؤسسة الرمسية أو غري الرمسية حبيث يرتتب عليه فعالية األداء من حيث اختاذ القرارات وبناء 

اهليكل التنظيمي وفعالية القيادة وحركية اجلماعات والدافعية والبيئة لتنظيمية والتغيري التنظيمي والعالقات العامة اليت 

  .سسةتقوم �ا املؤ 

وعن طريقه يتم إصدار التعليمات اخلاصة بإجناز املهام وتلقي التوجهات واإلرشادات والرد على تساؤالت  

املرؤوسني وتقدمي االقرتاحات كل مشاكلهم، وإمدادهم باملعلومات الضرورية لوضع االسرتاتيجيات وتنفيذها وإمدادهم 

  .4اباآلليات الضرورية للتصحيح الذايت لألخطاء واكتشافه

وتظهر أمهية االتصال كعملية مستمرة ال تقف عند وقت أو مرحلة معنية، والعملية االتصالية تستمر طوال 

الفرتة الزمنية اليت تعيشها املنظمة أو املؤسسة، ومن هذا املنطلق يتوجب على اإلدارة يف املنظمات املختلفة القيام 

ارات اليت �م املنظمة ومجيع ألفراد العاملني فيها، مما يؤدي إىل بالتخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف واختاذ  القر 

  .5القيام باالتصاالت واالستمرار �ا بني مجيع العناصر املتواجدة واملتأثرة مبا حيدث فيها

حيث تعترب االتصاالت كوسيلة للمدراء لتحقيق أهدافهم اإلدارية من أجل حتقيق أهداف املنظمة ذلك باعتبار 

  : د علىأ�ا تساع

  .حتديد األهداف الواجب تنفيذها )1

  .التعرف على املشاكل وسبل عالجها) 2

  .تقييم األداء وإنتاجية العمل) 3

                                                           
  .16صاحل أبو إصبع، العالقات العامة واالتصال، مرجع سابق، ص . د  1
  .16زيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب االتصال، مرجع سابق، ص . د  2
  .120، ص 1978جهان رشيت، األسس العملية لنظريات اإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة، . د  3
  .16، 15ناصر قاسيمي، االتصال يف املؤسسة، دراسة نظرية وتطبييقية، مرجع سابق، ص، ص   4
  .192، ص 2010، 2، األردن، عمان، طعمر عبد الرحيم نصر اهللا، مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين، دار وائل للنشر والتوزيع   5
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  .التنسيق بني املهام والوحدات املختلفة) 4

  .حتديد معايري ومؤشرات األداء) 5

  .إلقاء األوامر والتعليمات) 6

  .توجيه العاملني ونصحهم وإرشادهم) 7

  .يف اآلخرين وقياد�مالتأثري ) 8

 .1حفز وحتميس العاملني) 9

  .أهداف االتصال: المطلب الخامس

أن العملية االتصالية داخل أي مؤسسة ال تكون إال من خالل وجود هدف معني تسعى من أجل حتقيق، 

من أجل تسيري  ويكون ذلك بالتنسيق ومجع املعلومات والرقابة والتحسني واملتابعة، أو نشاطات مربجمة أو طارئة، أو

النشاط اليومي للمؤسسة، أو وضع اإلسرتاتيجية وتنفيذها وميكن أن يكون هذا االتصال داخل املؤسسة أو خارجها، 

حسب متطلبات املوقف، ومن أهم أهداف االتصال البحث عن آليات تنشيط املؤسسة وتوجهيها حنو أهدافها 

  .ه الفرعية داخل املؤسسة ضمن أنساق املهام املختلفةاملختلفة، ضمن هذا املسار يقوم االتصال بربط قنوات

حيث تنظم شبكات االتصال الفرعية ضمن طبيعة املهام والنسق االتصايل الكلي للمؤسسة، وهذا متاشيا مع 

منطقة األهداف الكلية والفرعية للمؤسسة، فتحقيق األهداف الكربى للمؤسسة يكون من خالل حتقيق مجلة من 

  . 2املتناسقة واملتكاملة فيما بينهااألهداف الفرعية 

وهو أيضا �دف إىل نقل األفكار واملعلومات واآلراء واملعتقدات ووجهات النظر والثقافات املختلفة من فرد 

ألخر ومن جمتمع إىل آخر ومن بيئة إىل أخرى مبعىن أنه يؤدي إىل التفاهم اإلنساين والعمل على إجياد صالت بني 

ان وحماولة تفهم كل واحد لآلخر والعمل على حل الصراعات بينهما، وتقييم حلاجات اإلنسان وأخيه اإلنس

ومشكالت اآلخر باإلضافة إىل الوقوف على ما لديه من أفكار وما يدور يف خلده من معلومات، كما أن من خالل 

تكون العملية ضرورية االتصال ميكن توحيد الفكر واالتفاق على املفاهيم وتسهيل عملية إصدار القرارات، وبذلك 

  .3طاملا أن هناك تفاعل

  :وعليه ميكن تصنيف أهداف االتصال إىل

يتم ذلك عن طريق توجيه االتصال إىل كسب املستقبل اجتاهات جديدة أو تعديل اجتاهات قدمية : هدف توجيهي* 

  . مرغوب فيها

املستقبلني بأمور �مهم قصد ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو تبصري وتوعية : هدف تثقيفي* 

  .مساعد�م وزيادة معارفهم واتساع أفقهم

                                                           
  .21، ص 2000أمحد ماهر، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،   1
  .17- 16ناصر قاسيمي، مرجع سابق، ص، ص   2
  .169، 168ص . ية، مرجع سابق، صفاروق عبد فليه وآخرون، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليم  3
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  .1حينما يتجه االتصال حنو إكساب املستقبل خربات جديدة أو مهارات أو مفاهيم جديدة: هدف تعليمي* 

ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو إدخال البهجة والسرور واالستماع إىل : هدف ترفيهي أو تروحيي* 

  .نفس املستقبل

ويتحقق حينما يتجه االتصال حنو حتسني سري العمل وتوزيع املسؤوليات وعدم التفاعل بني العاملني : هدف إداري* 

  .يف املؤسسة أو اهليئة

يتيح االتصال لفرصة لزيادة احتكاك الناس بعضهم ببعض وبذلك تقوى الصالت االجتماعية : هدف اجتماعي* 

  . 2بني األفراد

  .االتصال التنظيمي: لثانيالمبحث ا

  :مفهوم االتصال التنظيمي :المطلب األول

هو االتصال اإلنساين املنطوق واملكتوب لذي يتم داخل املؤسسة على املستوى الفردي واجلماعي ويسهم يف  

  .تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات االجتماعية بني املوظفني

أهم األسباب إلقامة عالقات إنسانية طيبة ومتينة بني العاملني يف ويعد هذا النوع من االتصال واحدا من 

املنظمات، حيث أثبتت التجارب بأن عدالة اإلدارة يف معاملة موظفيها ليس كافيا يف حد ذاته، إذا مل يصبح ذلك 

ؤثر سلبا على شرح واف وتفسري كاف لتوجها�ا وتعليما�ا ومربرات اختاذها مبا يقطع الطريق على سوء الفهم الذي ي

  .3عالقات العمل داخل املؤسسة

وهذا االتصال يكتسب خصائص املؤسسات اليت يتم فيها أو بينها، وهو معين بنشر املعلومات بني مجاعة يف 

 .4إطار حدود معنية يف املنطقة من أجل حتقيق أهدافها

والبيانات الالزمة الستمرار العملية بأنه تلك العملية اليت �دف إىل تدفق املعلومات " فضيل دليو" ويعرفه 

  .5داخل اهليكل التنظيمي وخارجه) أفقية - صاعدة –هابطة (اإلدارية عن طريق جتميعها ونقلها يف خمتلف االجتاهات 

كما يشمل كل العمليات اليت يتم من خالهلا إبالغ الرسالة بني أطراف التنظيم مجاعات وأفراد سواء داخل 

  .6اتصال رمسي وغري رمسي: الرمسي، أو هو تلك العملية اليت تضم نوعني من االتصال التنظيم الرمسي أو غري

                                                           
  .15، ص2008، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط"دراسة سوسيو ثقافية" أمحد خبوش، االتصال والعوملة . د  1
  .60عبد احلميد عطية، االتصال االجتماعي وممارسة اخلدمة االجتماعية، مرجع سابق، ص   2
  .81، 2014، 1ات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، طأمحد العبد أبو السعيد وآخرون، مهار   3

4   Blake and heroldsen, Atasconemy of comcepts in communication (New yourk: Hustimgs 
House 1979). P.p 25. 26. 

  .15، ص 2003فضيل دليو، االتصال مفاهيمه، نظرياته، وسائله، دار الفجر والتوزيع، القاهرة،   5
  .6، ص2011ناصر قاسيمي، دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   6
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هو عملية نقل األوامر والتوجهات واملعلومات والتقارير واألفكار واآلراء : التعريف اإلجرائي لالتصال التنظيمي

ثابة العصب احملرك هلا واملقرتحات، من مستوى إداري إىل آخر ومن مسؤول داخل أي مؤسسة إىل أخرى، فهو مب

  .وقلبها النابض فاملؤسسة دون اتصال خاص �ا ال حتقق أهدافها احملددة

  .أهداف االتصال التنظيمي: المطلب الثاني

ختتلف أهداف عملية االتصال تبعا لطبيعة املنظمة وأهدافها الرئيسية إال أن هناك أساسية يف أغلب عمليات 

  :االتصال وهي

ملية اتصالية ليس إيصال املعلومات واألفكار كما تبادل إىل الذهن فقط، أمنا اهلدف إن اهلدف من أي ع)1

  .هو اإلقناع، فأي عملية اتصالية ال بد أن �دف إىل اإلقناع بأمر ما بطريقة أو بأخرى

 إطالع املرؤوسني على تعليمات األهداف املطلوب تنفيذها والتعرف على مدى التنفيذ واملعوقات باإلضافة) 2

  .إىل تسهيل عملية اختاذ القرار

مساعدة اإلدارة يف القيام بأعماهلا الرئيسية، مثل وضع السياسات واخلطط وتقسيم العمل والتوفيق بني ) 3

  .جهود العاملني

  .توفري املناخ اإلجيايب الذي يرغب العاملني يف اإلجناز، وتوجيه املوارد البشرية، الفنية واملالية) 4

والدوائر واألقسام مع بعضها، وتنسيق وصول وتدفق املعلومات من أجل حتقيق األهداف  ربط املديريات) 5

  .1املنشودة

  .وظائف االتصال التنظيمي: المطلب الثالث

  : يقوم االتصال بعدة وظائف هامة منها

  .املناسبنيتعين قدرة الفرد على احلصول على املعلومة الالزمة يف الزمان واملكان : توفري املعرفة)أ

متكن يف قدرة الرئيس على التواصل مع مرؤوسيه بغية  حتفيزهم سواء من خالل االتصال اللفظي : حتفيز اآلخرين) ب

  .أو غري اللفظي

ويعين ذلك ضرورة أن يكون سلوك األفراد وأدائهم وفق معايري : تنسيق أداء األفراد والسيطرة على سلوكيا�م) ج

  .اعة العملمقبولة من قبل املنظمة ومج

تعين متكن األفراد من التعبري عن عواطفهم وانفعاال�م جتاه ما جيري حوهلم داخل : التعبري عن املشاعر واالنفعاالت) د

  .2التنظيم وخارجه

  

  

                                                           
، 2016، جوان  24، العدد )اجلزائر(رية يف املؤسسة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة برقية سهيلة، أساليب االتصال التنظيمي ودورها يف تفعيل املوارد البش  1

  .219ص 
  .98، 97ص . ، ص2005/  1426، 1عثمان محود اخلضر، علم النفس التنظيمي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، ط  2
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  .أشكال االتصال التنظيمي: المطلب الرابع

  :االتصال من حيث درجة رمسية ينقسم إىل* 

اإلدارية املختلفة يف هيئة أو مؤسسة بالطرق الرمسية املتفق عليها يف نظمها وهو الذي يتم املستويات : اتصال رمسي)1

وتقاليدها ويعتمد على اخلطابات أو املذكرات أو التقارير، ويوجد يف كل منطقة إنسانية، ما يعرف بشبكة االتصاالت 

فية الربط بني الوحدات املختلفة الرمسية بأنواعها املختلفة واليت يتم حتديدها عند وضع اهليكل التنظيمي، لتوضيح كي

  .1اليت يتضمنها اهليكل

ففي شبكة االتصاالت غري الرمسية يستطيع الناس أن يكلموا مع من يريدون يف أي وقت يشاؤون، عن 

املوضوع الذي يرغبون التحدث فيه، وغالبا ما تنشأ شبكات االتصاالت الرمسية اليت تتضمن وظائف شبكات 

مسة رمسية على عملية االتصال يكون مطلوبا، حىت نتجنب إرسال واستبدال البيانات  االتصال، حيث أن إضفاء

  . 2العشوائية، فإن فوائد هذه الشبكة الرمسية

  .التنسيق بني النشاطات املختلفة لألفراد والوحدات الفرعية)1

  .االحتفاظ خبطوط السلطة) 2

  .تسهيل تبادل البيانات داخل اجلماعة أو املنطقة) 3

  .مان االنسياب املوجه للبيانات بني الوحدة الكربى والبيئة اخلارجية اليت توجد فيهاض) 4

وعليه يعرف هذا النوع من االتصال على أنه اتصال يتم يف إطار القواعد اليت حتكم املنظمة وتتبع املسارات 

  .3اليت حيددها البناء التنظيمي الرمسي

االتصاالت شيوعا يف العامل، فهذا االتصال ال خيضع للتنظيم الرمسي،  ميثل أحد أكثر أنواع: االتصال غير الرسمي-

وال تتحكم �ا أطر نظمية، حيث تنساب املعلومات واملعاين فيه خارج نطاق التنظيم الرمسي ما ينجم عن ذلك سرعة 

ا النوع من االتصال على ومرونة عاليتني يف نقل البيانات واملعلومات وتبادهلا بني أكرب من الناس، وغالبا ما يعتمد هذ

  .4الوسائل الشفوية يف االتصال، عالوة على اعتمادها على الوسائل التحريرية أيضا

ويف وقت ذاته فإن النظرية التقليدية للتنظيم ال تعرتف باالتصاالت غري الرمسية رغم أميتها وانعكاسا�ا يف 

، وماهلا من تأثري حيوي وبالتايل هي تتغري باستمرار لتغري حتقيق أهداف التنظيم أل�ا ترتبط بالروح املعنوية للعاملني

  .5األحداث وجمربا�ا

  :ومن األسباب اليت تؤدي على تكوين مجاعات تلجأ ملزاولة االتصاالت غري الرمسية ما يلي

                                                           
  .40، ص 1999، 3يب، القاهرة، طعاطف عديل العيد، مدخل إىل االتصال والرأي العام، دار الفكر العر . د  1
  . 395 – 394، ص، ص 1991برنت روبن، االتصال والسلوك اإلنساين، ترمجة جامعة امللك مسعود، معهد اإلدارة العامة، الرياض،   2
م الفالسفة، مؤسسة شباب اجلامعة، اجنليزي، وبعض املقاييس واالختبارات النفسية وأعال/ سعيد حممد عثمان، القاموس املسري يف العلوم اإلنسانية عريب   3

  . 287، 2008اإلسكندرية، 
  .61، ص 2009محيد الطائي وآخرون، أساسيات االتصال مناذج ومهارات دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   4
  .104، ص 1997اإلسكندرية،  حممد حممود مهديل، مدخل إىل تكنولوجيا االتصال االجتماعي، املكتب اجلامعي احلديث،. د  5
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  .تسهيل التفاعالت االجتماعية)1

  .احلصول على معلومات إضافية عن املنطقة) 2

  .داف اجلماعةارتباط أهداف األعضاء بأه) 3

  :االتصال من حيث اتجاهاته

وهو االتصال الذي يتم من أدىن املستويات اإلدارية ليصل إىل أعالها عرب املستويات اإلدارية : االتصال الصاعد -

  . 1املختلفة من أسفل اهلرم يف اهليكل التنظيمي إىل أعاله

رية العليا إىل اجلهات الدنيا متضمنة تعليمات هو عملية إرسال املعلومات من اجلهات اإلدا: االتصال النازل - 

حمدودة، ونظم القوانني، وأساليب تطوير األداء، وقواعد اجلزاء، والعقاب وخمتلف األوامر، والتعليمات اخلاصة بتنفيذ 

 .2القرارات اليومية

  :االتصال األفقي

اتصال رؤساء األقسام فيما بينهم، ونعين به االتصال الذي يتم اثنني من أعضاء املؤسسة، التسلسل التنظيمي ك

وهذا النوع من االتصال يوفر على هؤالء مشقة االتصال عرب التسلسل اهلرمي، فمدير العالقات العامة يتصل مبدير 

  .3اإلعالنات أو اإلنتاج فإنه إذا مل يتيح له هذا االتصال فمن املمكن أن يتم عرب مدير املؤسسة

  .شبكات االتصال: المطلب الخامس

ركز الباحثون يف علم اإلدارة واالتصال على ما مسى بشبكات االتصال اليت قام بوضعها العلماء السلوكيون يف 

  .حماولة ملعرفة مدى تأثري اهليكل التنظيمي على السرعة والدقة يف التعامل مع املشكالت التنظيمية

من خالل العملية االتصالية ومن خالل  وقد أجرى العلماء جتارب خمتلفة على أمناط سلوك  األفراد يف التنظيم

جمموعة التجارب املختلفة مت استنتاج جمموعة من شبكات االتصال يتفاوت أعضاؤها يف التعامل مع املشكالت، ويف  

 :كفاءة ودرجة الرضا باختالف نوع الشبكة، ومن هذه الشبكات جند

  :شبكة اتصال السلسلة)1

واحد، عادة ما يكون قائد الفريق، أو شخص يتم اختياره حيث يكون اتصال أعضاء الفريق مع شخص 

ليكون مبثابة مركز االتصال يقوم أعضاء الفريق باالتصال بقائد الفريق طلبا للتوجيهات أو توضيح األمور، أو حل 

ية، املشاكل، ويقوم قائد الفريق مبعاجلة هذه القضايا بشكل مركزي، ومنه تعرف هذه األخرية بشبكة االتصال املركز 

  :وهذا ما يوضحه الشكل التايل

  

 

                                                           
  .47، ص 2009، 1حممد أبو مسرة، االتصال اإلداري واإلعالمي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط   1
  .10ناصر قاسيمي، االتصال يف املؤسسة دراسة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص   2
  .178، ص 2003عبد احلميد عطية وآخرون، االتصال االجتماعي وممارسة اخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،   3
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  .64محيد الطائي وآخرون، مرجع سابق، ص : المرجع

يتم االتصال يف شكل دائري، وهي مرحلة أداء مهام معينة، فتمر على جمموعة من املوظفني يف : الشبكة الدائرة) 2

 .آخرين ويكون القائد أيضا ضمن هذه الشبكةشكل دائري حبيث يرتبط كل عضو بعضوين 

  

  

  

  

  

 

 

 

 .23ناصر قاسيمي، مرجع سابق، ص : المرجع

يف هذه الشبكة جيلس شخص وسط جمموعة على شكل عجلة، ويكون قادرا على االتصال مع  : شبكة العجلة) 3

فال يستطيعون االتصال إال بالشخص نفسه، ويكون هذا الشخص بالتايل كل فرد من أفراد ا�موعة، أما األفراد 

  :قائدا للمجموعة وصانع القرارات هلا وميكن تصور ذلك يف الشكل اآليت

 

 

 

 

 

 

 

 

  .41حممد أبو مسرة، مرجع سابق، ص : المرجع
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أفضل صيغة اتصال يف مؤسسة كبرية هي تلك اليت متزج بني على املستوى العملي نعتقد أن : شبكة النجمة) 4

شبكة اهلرم وشبكة النجمة، فشبكة اهلرم تصبح حتمية لضمان استقرار التنظيم واإلشراف والرقابة حني تكون املؤسسة  

كبرية، إال أنه ميكن جتاوز عيوب هذه الشبكة جبعل االتصاالت تتم بناء لشبكة النجمة على كل مستوى من 

تويات الوظيفة، كما ميكن إقامة شبكة اتصاالت من نوع النجمة بني املستويات الرئاسية أفقيا، وبني الصف املس

 .األول والثاين ألغراض تنسيق األعمال

  .االتصال مفتوح بني مجيع األطراف: شبكة النجمة

 

  

  

 

 

 

 

  

للدراسات  اإلنسانية واإلدارة، املؤسسة اجلامعيةمصطفى حجازي، االتصال الفعال يف العالقات . د: المرجع

  .138م، ص 2000- ه 1420، 3والنشر والتوزيع، بريوت، ط
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  .تتميز هذه الشبكة بالنظام البريوقراطي التقليدية: الشبكة الهرمية) 5

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

أمحد العبد أبو السعيد وآخرون، مهارات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين، دار اليازوري العلمية . د: المرجع

  .99، ص 2014، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 رؤساء رؤساء

 مديرعام مدير إداري مدير إنتاج

 مدير مايل

 رئيس جملس
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  :خالصة

دراسته علمًيا والنظر إليه باعتباره مداخالت، أو يتميز االتصال التنظيمي بالتعقيد والتشابك مما يصعب أحيانا 

علميات، أو خمرجات فهناك كمية هائلة من االتصاالت اليت حتدث يومًيا داخل املنظمة، وهو أكرب منتج تقوم 

  .بإنتاجه هذه األخرية ويظهر على شكل اتصال وجها لوجه، مفكرات، رسائل، مكاملات هاتفية، اجتماعات، وغريها

ناك عالقة بني كفاءة االتصال وفاعلية التنظيم، حيث أنه كلما زادت كفاءة االتصال بني األفراد ويعتمد أن ه

زادت إنتاجية املنظمة وقلت املشكالت الشخصية الوظيفية، وزاد الرضاء املهين، غري أن ا�ال حباجة ماسة ملزيد من 

  . الدراسات لتأكيد ذلك
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  .عناصر اجلودة يف التعليم وأبعادها :المطلب الثالث

  .أمهية جودة التعليم واملتطلبات الضرورية لتطبيقها :المطلب الرابع

  .معايري اجلودة: املطلب اخلامس

  .إدارة الجودة الشاملة في التعليم: المبحث الثاني

  .ودة الشاملة ومبادئ إدار�امفهوم إدارة اجل: املطلب األول

  .مكونات إدارة اجلودة الشاملة :المطلب الثاني

خصائص إدارة اجلودة الشاملة يف العملية  :المطلب الثالث

  .التعليمية

  .أمهية وأهداف إدارة اجلودة يف التعليم :المطلب الرابع

املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  :المطلب الخامس

  .يف القطاع الرتبوي
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  : تمهيد

إن إصالح التعليم حيتاج إىل نظرة مشولية �م كافة اجلوانب وا�االت، نظرة تتجاوز املقاربات اجلزيئية واحللول 

  .الرتقيعية وتتعدى البعد الكمي

فاإلصالح جيب أن يكون مشوليا ومبنيا على النوعية واجلودة يف خمتلف مكونات املنظمة الرتبوية، هلذا اختارت 

بعض الدول الرائدة يف جمال التعليم اعتماد نظام اجلودة يف إصالح منظوما�ا الرتبوية، نظام أبان عن جناعته وفعاليته 

  .ئج املرجوةيف حتقيق النتا
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  : جودة التعليم: المبحث األول

  :مفهوم جودة التعليم: المطلب األول

يعترب مفهوم اجلودة مفهوما نسبيا خيتلف باختالف نظرة األفراد إليه، فهو متعدد األبعاد ويصعب حتديد تعريف 

  . شامل جامع يتفق عليه اجلميع

بأ�ا عملية تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة ) ملياء حممد أمحد(حيث تعريفها 

لرفع مستوى جودة املنتج التعليمي بواسطة كل فرد من العاملني باملؤسسات التعليمية، ويف مجيع جوانب العمل 

  . التعليمي والرتيب باملؤسسة

أ�ا تلك اليت تقوم على عدد من املعايري املوضوعية اليت ميكن تطبيقها على كل ) عبود -عبد الغاين (ويعرفها 

جماالت العمل التعليمي بدءا مبداخالت العمل، ومرورا بعملياته، وإ�ائها مبخرجاته، ووصوال إىل تقومي أداء هؤالء 

  . 1اخلرجني ومتابعة منوهم املعين بعد خترجهم

�دف إكسابه املعارف ) التلميذ والطالب(قيق جمموعة من االتصاالت بالزبائن وتعرف على أ�ا تسعى إىل حت

، حيث يركز هذا التعريف على )املنظمات(واملهارات واالجتاهات اليت متكنهم من تلبية توقعات األطراف املستفيدة 

 . 2اهات األداء فيهاجودة العمليات التعليمية، فضال عن مشوله جلوهر العملية التعليمية وهدفها احلاكم الجت

ومن ناحية أخرى تعرب اجلودة يف التعليم عن مناخ إداري وتنظيم تتكامل فيه وجهات النظر حول طبيعة 

األهداف الرتبوية ووسائل حتقيقها، واملستويات املعيارية والسلوكية اليت يدرك كل فرد من العاملني مسؤولياته ووجباته 

  . 3يف حتقيقها

األساسية للمؤسسة التعليمية هي تنمية الربامج واخلدمات اليت تقابل   أن رسالة اجلودة Arcaro ويؤكد أركارو

  . 4)الطالب وا�تمع(حاجات املستفيدين 

كما أن جودة التعليم تعين قدرة التعليم على حتقيق التعليم الرصني، والذي يؤدي بدوره إىل اكتساب املتعلم 

مقومات التفكري الصحيح وأصول املواطنة الصاحلة والتعايش مع اآلخرين بسالم، والتعامل بذكاء مع القضايا العامة 

 . يع مراحل التعليمواخلاصة على السواء ومواصلة الدراسة بتفوق ومتكن يف مج

  

                                                           
  . 32، 18. ص. ، ص2013جمدى صالح طه املهدي، اقتصاديات اجلودة التعليمية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،   1
، املنظمة العربية للتنمية )دراسة تطبيقية لكليات العلوم اإلدارية والتجارة(اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية  بسمان فيصل حمجوب، إدارة  2

  . 105. ، ص2003اإلدارية، القاهرة، 
  . 175 -169. ص. ، ص2003كندرية، أمحد إبراهيم أمحد، اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدارس، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، اإلس  3
  .364. ، ص2002أمحد إبراهيم أمحد، اإلدارة التعليمية بني النظرية والتطبيق، مكتبة املعارف احلديثة، اإلسكندرية،   4
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بأ�ا ما جيعل التعليم متعة وجبهة حيث إن املؤسسة التعليمية اليت تقدم ) اجلودة يف العامل(فنجد البعض يصفها 

تعليما سيتم باجلودة هي املؤسسة التعليمة اليت جتعل طال�ا متشوقني لعملية التعليم والتعلم مشاركني فيه بشكل إجيايب 

  . 1اكتشافا�م وإبداعا�م النابعة منه استعدادا�م وقدرا�م امللبية حلجا�م ومطالب منوهم نشط حمققني من خالله

يقصد به جمموعة املعايري واإلجراءات والقرارات اليت يهدف تنفيذها إىل حتسني : التعريف اإلجرائي لجودة التعليم*

طرها وأشكاهلا املختلفة، واهليئة التدريسية واإلدارة البيئة التعليمية، حبيث تشمل هذه املعايري املؤسسات التعليمية بأ

  .وأحوال املوظفني الذين هلم عالقة مباشرة أو غري مباشرة باملنظومة التعليمية

 :  مراحل التطور لمفهوم الجودة الشاملة: المطلب الثاني

ور نظرية اإلدارة تتضح معامل هذه املرحلة مع بدايات القرن العشريين وخصوصا بعد ظه :مرحلة الفحص) 1

العلمية على يد تايلور وما تقدم عليه من مفاهيم التخصص وتقسيم العمل، حيث كانت اجلودة عبارة عن عملية 

ختامية للتأكد من مدى مطابقة املنتجات للمواصفات املوضوعية سعيا إلستبعاد املعيب منها، وضمان عدم وصوله 

  . إىل العمالء

  . 2متنع وقوع اخلطأ، فاخلطأ قد وقع فعال وما على الفحص إال اكتشافه واستعاده ومعىن ذلك أن هذه العملية ال

وهي املرحلة القائمة على البحث على جذور األسباب الفعلية وراء االحنرافات عن : مرحلة ضمان اجلودة) 2

ودة، عن طريق توجيه  املستوى واملواصفات املوضوعية، وذلك من خالل التحسينات املستمرة والدائمة يف إجراءات اجل

كافة اجلهود التنظيمية جتاه الوقاية من وقوع املشاكل من منابعها، وحبث إمكانية بناء اجلودة يف عملية اإلنتاج من 

  . 3خالل جعل اجلودة مسؤولية كل العاملني يف قوة العمل ويف خطوط اإلنتاج

والرت (حينما نشر اإلحصائي الشهري  1931ترجع بدايات هذه املرحلة إىل عام : مرحلة مراقبة اجلودة) 3

كتابه عن مراقبة اجلودة، واهم ما مييز هذه املرحلة أ�ا تسعى الكتشاف اخلطأ ومنع وقوعه، ومل يعد ) شيوارت

الفحص من أجل املطابقة والتصحيح ولكنه أمتد ليشمل جزءا من التصميم واألداء مستخدما يف ذلك األساليب 

  . 4د البيانات واملعلومات، مما سعد يف التمهيد لظهور املرحلة التاليةاإلحصائية املستحدثة وقواع

» اليوم وغدا«: ميكن اعتبار اإلرهاصات اليت حتدث عنها هنريي فورد يف كتابه: مرحلة إدارة اجلودة الشاملة) 4

تمر واختزال الفاقد البدايات األوىل ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة، حيث حتدث فيه عن فكرة التحسني املس 1926عام 

يف مجيع اخلطوات والعمليات داخل التنظيم كما أنه حتدث عن العاملني واملستهلكني واعترب أن أمهية متساوية داخل 

                                                           
  .26. ، ص2011، 1، طنبيل سعد خليل، إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف املؤسسات الرتبوية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة  1
  . 32-31. ص. ، ص2001حممد عطوة جماهد، ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم، دار اجلامعة اجلديدة، كلية املنصورة،   2

3  sallis edward, total quality management in education, kogan page, educational management 

series, london, 1993,p 14.   
  . 32. مرجع نفسه، ص  حممد عطوة جماهد،  4
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التنظيم، وأكد على ضرورة االهتمام حباجات املستهلك، كما كان أول من حتدث عن اكتمال أو متامية العملية 

  .  1والتحكم يف اجلودة الشاملة

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  .يوضح املراحل التطورية األربعة ملفهوم اجلودة الشاملة

  sallis, Education,o p, it, p 27 :المصدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  .يوضح املراحل التطورية األربعة ملفهوم اجلودة الشاملة

  .بتصرف:املصدر 

                                                           
  . 108. ، ص2007أشرف السعيد أمحد حممد، اجلودة الشاملة واملؤشرات يف التعليم اجلامعي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، جامعة املنصورة،   1

 إدارة اجلودة الشاملة

 ضمان اجلودة

 رقابة اجلودة

 الفحص

 التحسني املستمر

 األخطاء الصفرية

 كشف اخلطأ

 إستيعاب املعيب

 )2(الشكل رقم 

  )01: (شكل رقم

 الفحص
 رقابة اجلودة

 ضمان اجلودة

 إدارة اجلودة الشاملة

التعليم 

 املستمر

  األخطاء

كشف  ريةصفال

 استيعاب املعيب اخلطأ
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  :عناصر الجودة في التعليم وأبعادها: المطلب الثالث

  : يعتمد مفهوم اجلودة على ضرورة أخذ مجيع عناصرها يف االعتبار وهي

  . عناصر العملية التعليمية وتشمل الطالب وأعضاء هيئات التدريس واملواد من برامج وكتب معتمدة) 1

  . طرق التدريس وتقنيات التعليم) 2

  . مكان التعليم) 3

  .إدارة املؤسسة التعليمية وما يصدر عنها من لوائح وتشريعات وغريها) 4

 . التقييم يف عالقة باحتياجات املستفيدين ومعايري املؤسسة ومتطلبات التغذية املرتدة) 5

  : ولكي حيقق التقييم أهدافه البد أن يستند إىل معايري تتحدد مبقتضاها

دة، اإلجراءات املتبعة يف التقييم، اجلهة أو اجلهات املؤهلة لذلك، احلكم على النتائج احملطات الدالة على اجلو 

أو اهلدف واملنهج واهليكل يف إطار نظرة تكاملية، اعتماد حمطات صرحية يف عملية التقييم، القيام بتقييم ذايت 

  . 1ك وإجراء تقييم خارجيللمؤسسات، الوصول إىل توصيات مكتوبة ميكن العودة إليها كلما تطلب األمر ذل

  : ومن أبعاد اجلودة جند أن هناك

  . 2تعين التوافق مع املواصفات احملددة مبوجب العقد أو من قبل الزبون :المطابقة) 1

يعكس احتمالية فشل املنتوج أو االستهالك التدرجيي للمنتوج وحيقق بذلك االستفادة : المتانة والموثوقية) 2

  .الشاملة والدائمة منه

االهتمام مبستوى أداء املنتوج خالل فرتة استعماله والعمر املتوقع له وتكلفة الصيانة وإمكانية  :مستوى األداء) 3

  . إصالحه

  .إمكانية اقتناع الزبون جبودة املنتوج انطالق من مظهره اخلارجي وترغيبه يف اقتنائه :المظهر الخارجي) 4

اوي العمالء أو التأكد من رضاهم كما يعكس مدى السرعة والدقة يشري إىل معاجلة شك: خدمات ما بعد البيع) 5

واملعاملة الطيبة عند تقدمي خدمات ما بعد البيع من استبدال، تصليح وتركيب شكل يسمح للشركة باحملافظة على 

 . مسعتها لدى عمالئها

ن املنتجات من خالل األمساء فيها ميكن احلكم على العديد م) التأثري على الزبون( :إمكانية التحسس بالجودة) 6

إذ �رد مساع أو رؤية عالمة منتوج يتبادر إلينا انطباعا عنه وتتزايد رغبتنا يف احلصول عليه ) العالمة التجارية(املميزة هلا 

 .   3وتفضيله دون غريه من السلع البديلة واملنافسة

    

                                                           
  . 105. ، ص2012/1433، 1علي السيد الشخييب، أفاق جديدة يف التعليم اجلامعي العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط  1
. ، ص2002 1دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط - -et ISO 14000 ISO 900 -حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة   2

22 .  
  . 28. ، ص2010فريد كورتل وآخرون، اجلودة وأنظمة االيزو، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان،   3
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 .أبعاد الجودة): 1(الشكل 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

حممد عبد الفتاح الصرييف، اإلدارة الرائدة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، : بتصرف باالعتماد على :المصدر

  . 220. ، ص2003، 1ط

  . أهمية جودة التعليم والمتطلبات الضرورية لتطبيقها: المطلب الرابع

  . ضبط وتطوير النظام اإلداري يف املدرسة نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسؤوليات - 

  . االرتقاء مبستوى الطالب يف مجيع اجلوانب اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية والروحية - 

  . ضبط شكاوي الطالب وأولياء أمورهم، واإلقالل منها ووضع احللول املناسبة هلا - 

  . زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء جلميع اإلداريني واملعلمني والعاملني باملدرسة - 

  . الوفاء مبتطلبات الطالب وأولياء أمورهم وا�تمع والوصول إىل رضاهم وفق النظام التعليمي - 

  . توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السلمية بني مجيع العاملني يف املدرسة - 

متكني إدارة املدرسة من حتليل املشكالت بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خالل اإلجراءات  - 

  . التصحيحية والوقائية ملنع حدوثها مستقبال

  . وأولياء أمورهم جتاه املدرسة من خالل إبراز االلتزام بنظام اجلودةرفع مستوى الوعي لدى الطالب  - 

  . الرتابط والتكامل بني مجيع اإلداريني واملعلمني يف املدرسة والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق - 

  . 1تطبيق نظام اجلودة مينح املدرسة االحرتام والتقدير احمللي واالعرتاف العاملي - 

                                                           
  . 258. ه، ص2011/1432، 1حممد السيد علي، موسوعة املصطالحات الرتبوية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط  1

 

 أبعاد

 الجودة

بالجودة  سإمكانية التحس  

 خدمات ما بعد البيع 

 المطابقة

 المظهر الخارجي 

 مستوى األداء 

 المتانة والموثوقیة
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  : لضرورية لتطبيق اجلودة فنخلصها على النحو التايلأما املتطلبات ا

  .  خلق بيئة عمل مناسبة بصورة متدرجة لتطبيق اجلودة الشاملة) 1

  . استشعار أمهية التدريب قبل وأثناء اخلدمة) 2

  . أمهية استثمار العقول البشرية املتوافرة) 3

  . أمهية بناء وتشكيل فرق العمل) 4

  . عاملنيأمهية مبدأ التحفيز لل) 5

  . أدلة إرشادية عملية جلميع األعمال داخل القطاع التعليمي) 6

  . قاعدة معلومات وبيانات إحصائية داخل القطاع التعليمي) 7

  . التنسيق بني اجلهات التعليمية وغريها، كمنظومة متكاملة) 8

  . معايري تقيم قبل وأثناء وبعد أداء العمل يف القطاع التعليمي) 9

 . اعتماد العمل بالدراسات القائمة على البحث العلمي املقنن) 10

  . 1دراسة جتارب اآلخرين واإلفادة منها مبا يتناسب مع واقعنا) 11

  :معايير الجودة: المطلب الخامس

  : هناك جمموعة من املعايري تساهم يف حتقيق اجلودة الشاملة يف التعليم ونذكرها 

  . دليل عمل للمتابعة والتقييم) 1

  . مؤشر للتخطيط واالعرتاف والتغذية الراجعة) 2

  . وسيلة حملاسبة ا�تمع للمؤسسة) 3

  . إطار مستقر جلميع املعلومات والبيانات وإعداد التقارير) 4

  .إطار مرجعي للمقارنة بني النواتج احملددة مسبقا والنواتج الواقعية) 5

  . قيق من النواتج احملددة مسبقاإطار مرجعي للتح) 6

  . وسيلة لتقييم االجناز) 7

  . إطار مرجعي إلصدار األحكام عند التقييم) 8

  . لغة مشرتكة بني مؤسسات ا�تمع احمللي واملؤسسات اإلقليمية والعاملية) 9

  : وحتدد معايري اجلودة وفق سياقا�ا ضمن أطر، هي

  . املعايري اإلقليمية والعاملية) أ

 . احتياجات الفرد وقدرته) ب

 

                                                           
 - 2008، 1دة واالعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العام واجلامعي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طسوسن شاكر جميد وآخرون، اجلو   1

  . 205. ه، ص1429
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 . 1أهداف ا�تمع واحتياجاته ومطالبه، واإلسرتاتيجية األساسية للمؤسسة) ج

  .إدارة الجودة الشاملة في التعليم: المبحث الثاني

  . مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئ إدارتها: المطلب األول

عملية إسرتاجتية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم، إن إدارة اجلودة الشاملة يف القاطع الرتبوي عرفت بأ�ا 

وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب العاملني واستثمار قدرا�م الفكرية 

  . 2لتحقيق التحسن املستمر للمنظمة

  : يو بأ�احيث عرفها كوش ه: وميكن تعريفها على أساس الكلمات اليت يتكون منها املصطلح

  . هي التجاوب املستمر مع حاجت العميل ومتطلباته :الجودة) 1

  .هي حتقيق اجلودة بأقل تكلفة :الجودة الشاملة) 2

هي حتقيق اجلودة الشاملة للرعاية واخلدمة املقدمة من خالل التزام األفراد  :إدارة الجودة الشاملة) 3

 . 3باستخدام قدرا�م بشكل فعال

بأ�ا أكثر من جمرد عمليات اإلدارة، إ�ا ثقافة وطريقة حياة �دف املنظمات من » Odgers«ويعرفها كذلك 

يف األداء والتصرف السليم ) إدارة، موظفون، قوة عمل(خالهلا إىل إحداث تغيريات أساسية يف طريقة كل العاملني 

 . 4باملنظمة

موعة من املبادئ يف إدارة اجلودة الشاملة نذكرها ويف مبادئ إدار�ا جند أن هناك العديد من الباحثني تناولوا جم

 : فيما يلي

  . التخطيط االسرتاتيجي) 1

إسناد اإلدارة العليا وهلا أمهية تذهب إىل ابعد من جمرد ختصيص املوارد األزمة، إذ تضع كل منظمة جمموعة ) 2

  .أسبقيات

فإذا كانت اإلدارة العليا غري قادرة على إظهار التزامها طويل املدى لتحقيق هذه األسبقيات، فلن تنجح يف 

  . تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة

  .الرتكيز على املستهلك) 3

  .التحسني املستمر) 4

                                                           
. ، ص2008، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )املسؤوليات -املفاهيم، املعايري، املواصفات(سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، اجلودة يف التعليم   1

  . 33، 32. ص
  . 22. سوسن شاكر جميد وآخرون، مرجع سابق، ص  2
  . 17. ه، ص1434 - 2013، 1إبراهيم عليب العمرو، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ط  3
عبد الرمحان عبد الرمحان النقيب، دار : عد احلدثة والرؤية اإلسالمية، تقدميأشرف السعيد أمحد حممد، اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية بني رؤية ما ب  4

  .188. ، ص2001اجلامعة اجلديدة، جامعة املنصورة، األزاريطة، 
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  . التدريب والتعليم) 5

  . اندماج العاملني ومشاركتهم) 6

  . 1حقيق املنظمة زيادة يف اإلنتاجية واالرتقاء يف مستوى اجلودةالرتكيز على العملية وذلك لت) 7

هي شكل تعاوين ألداء األعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل : التعريف اإلجرائي إلدارة الجودة الشاملة* 

 . من اإلدارة والعاملني �دف التحسني املستمر يف اجلودة واإلنتاجية وذلك من خالل فرق العمل

  . مكونات إدارة الجودة الشاملة: الثاني المطلب

 : تتمثل أهم مكونات إدارة اجلودة الشاملة فيما يلي

وتعين ترمجة االحتياجات املستقبلية للعمالء إىل خصائص قابلة للقياس، حبيث ميكن تقدمي املنتج  :الجودة -

  . 2أو اخلدمة لكسب رضا العميل وبقيمة تناسبه

  . 3التنظيمي واملسؤوليات واإلجراءات والعماليات واملوارد الالزمة إلدارة اجلودةوهو اهليكل  :نظام الجودة -

 : 4وتعترب إدارة اجلودة الشاملة نظاما واسعا لإلدارة يشمل

  . قرارات صادقة تدعم اآلليات - 

  . اجلودة املوجهة واملركزة على العمالء أو املستفيدين من اخلدمة - 

  . املقاييس احمللية واليت تتماش مع مقاييس العاملية - 

  . نظام إداري موجه حنو األفراد - 

  . الرتكيز على العمل طويل املدى - 

  . شبكة لتبادل املعلومات - 

  . جدولة آليات العمل بصورة ثابتة - 

  . برنامج حمكم لتقليل معدل التنوع والتباين - 

  .الربحنظام متكامل إلدارة اجلودة وحتسني  - 

  . أسلوب فعال ملشاركة العاملني - 

  . اسرتاجتيات الضبط واإلدارة اجلاهزة - 

  . نظام ديناميكي للتعلم، اإلدارة والتعديل من اجل التغيري - 

  . برامج التعاون ومشاركة املورد - 

                                                           
- 197. ص. ، ص2009، 1يوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط  1

200 .  
ية عشر، العدد مىن شفيق جندي، أثر تطبيق اجلودة الشاملة على كفاءة اجلهاز احلكومي، أفاق جديدة تصدرها كلية التجارة، جامعة املنوفية، السنة احلاد  2

  .84. ، ص1999األول، يناير، 
  . 16. ، ص2000، 1داء والتنمية، القاهرة، طحممد عبد الغين حسن هالل، مهارات إدارة اجلودة الشاملة يف التدريب، مركز تطوير األ  3

4  E. stein robert, the next phase of total management, new yourk: marcel deker, inc., 1994, P105 
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 . التوجه الداخلي حنو عالقات العميل واملورد - 

  . ي العملية التعليميةخصائص إدارة الجودة الشاملة ف: المطلب الثالث

  : خصائص إدارة اجلودة فيما يلي 1992يف  Bonstingحدد بوستنك 

  . الرتبية عملية مستمرة مدى احلياة - 

  . إن النمط القيادي اإلدارة البد أن يكون تشاركيا وفقا ألراء دميينج وجوران وغريمها من منظري إدارة اجلودة - 

  . ظى باالهتمام مع تطبيق نظرية السيطرةإن التفاهم بني العاملني البد أن حي - 

  جيب معاملة مجيع العاملني يف املدرسة على أ�م ماهرون يف تأدية العمل  - 

  : ومن خصائصها المميزة

  . االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية املتاحة) 1

  . تقدمي اخلدامات مبا يشبع حاجات املستفيد الداخلي واخلارجي) 2

  . توفري أدوات ومعايري لقياس األداء) 3

 . 1ختفيض التكلفة مع حتقيق الطلب االجتماعي) 4

  . أهمية وأهداف إدارة الجودة في التعليم: المطلب الرابع

  : ميكن إمجال أمهيتها مبا يلي

  . ختفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية - 

  . اجلودة تؤدي إىل حتقيق رضا املستهلك، وتقدمي األفضل من السلع واخلدامات - 

  . حتقيق ميزة تنافسية، وعائد مرتفع - 

  . تنمية الشعور بوحدة ا�موعة وعمل الفريق والثقة املتبادلة بني األفراد والشعور باالنتماء يف بيئة العمل - 

  . ء العاملنيحتسني السمعة الطيبة للمنظمة يف نظر العمال - 

  . منهج شامل للتغيري بعيد عن النظام التقليدي املطبق على شكل إجراءات وقرارات - 

  . تغيري سلوكيات أفراد املؤسسة جتاه مفهوم اجلودة - 

  . 2متكن من القيام بعملية مراجعة وتقييم األداء بشكل مستمر - 

  : أما بالنسبة لألهداف فيمكن إجنازها فيما يلي

  . ة اجلودة الشاملة وخلق القناعات الراسخة �انشر ثقاف) 1

  . التشديد على احتياجات سوق العمل ومواصفا�ا والعمل على تلبيتها) 2

  . حتقيق أفضل مستوى من اجلودة للمداخالت والعماليات واملخرجات) 3

                                                           
  .123. م، ص2014/ه1435حمسن على عطية، اجلودة الشاملة واملنهج، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،   1
، 1ع والطباعة، طحممد عوض الرتتوري وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات، دار املسرية للنشر والتوزي  2

  . 38. ، ص2006-1426
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  . وضع اإلجراءات الواضحة اليت تلتزم إدارة اجلودة) 4

  . ت للقضاء على اهلدر وتقليل الفقدإجراء مراجعة مستمرة للعماليا) 5

  . ابتكار مقاييس دقيقة متطورة لقياس األداء) 6

 . ضمان التواصل بني مجيع األطراف بطريقة سهلة) 7

 . 1تبين أسلوب تطوير مستمر ال �اية له) 8

  . المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي: المطلب الخامس

  :أسباب تأخري تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي يعود لألسباب التاليةإن 

انشغال مسؤويل القطاع الرتبوي بأداء العمل اليومي وعدم إعطاء عملية التطوير االهتمام املناسب ) 1

  . واألولوية

اخلوف من اجلديد والقبول بالوضع عدم مبادرة أو محاس بعض مسؤويل القطاع الرتبوي للتطوير والتغيري و ) 2

  . الراهن

عدم وجود املتخصصني يف إدارات التطوير اإلداري يسعون إىل زيادة فعاليات أجهز�م، وحيرصون على ) 3

  . حتسني املستمر

 . 2عدم التقيد بتنفيذ االستشارات املقدمة من املستشارين املختصني وأصحاب املعرفة بشكل عملي ودقيق) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 115. ه، ص1430-2009، 1حمسن على عطية، اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط  1
  . 81. إبراهيم علي العمرو، مرجع سابق، ص/ د  2
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  :خالصة

ال شك أن االهتمام بالتعليم وتطويره وحتسينه أصبح أولوية من أولويات الدول املختلفة حول العامل، ألن 

التعليم هو الذي حيدد حضارة ورقي ومتيز بلد ما عن البلدان األخرى، ويقصد جبودة التعليم اجلودة اخلاصة بكل من 

ق حاجات ا�تمع ومبا يضمن إحداث تغيري جذري يف أنظمة علمييت التعليم واإلدارة وتطوير هاتني العمليتني مبا حيق

التعليم التقليدية ونلقها من صور�ا النمطية القائمة على احلفظ والتلقني إىل الصورة اجلديدة القائمة على التحليل 

  . والتفكري واإلبداع والعمل اجلماعي

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار التطبيقي

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

: الفصل الثالث

نتائج ومناقشة 

  البحث

 



نتائج ومناقشة البحث:                                                                الفصل الثالث  
 

  56  
 

 :السمات العامة

 ): 01(الجدول 

  

  (%)النسبة المئوية   العدد  الجنس

  60  24  ذكر

  40  16  أنثى

  100  40  المجموع

  

من عددهم  16أكثر من عدد اإلناث الذي عدده  24أن عدد الذكور املمثل يف ) 01(نالحظ يف اجلدول 

  .موظف 40اإلمجايل 

  ):2(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  السن

  17,5  7  سنة 30أقل من 

 40إلى  30من 

  سنة

20  50  

  32,5  13  سنة 40أكثر من 

  100  40  المجموع

  

، أما السن 20سنة كان عددهم أكثر وهو  40إىل  30أن السن الذي يرتاوح بني ) 02(نالحظ يف اجلدول 

سنة فكان  30وكان أقل من السن األول، أما من كان سنهم أقل من  13متثل عددهم يف سنة  40الذي يفوق 

  .والذي ميثل أدىن درجة 7عددهم 
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  )03(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  المستوى التعليمي

  30  12  ثانوي

  70  28  جامعي

  100  40  المجموع

 

 12 هو الغالب على املستوى الثانوي الذي بلغ 28اجلامعي أن املستوى التعليمي ) 03(نالحظ يف اجلدول 

  .من جمموع املوظفني

  ):04(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  )الخبرة(سنوات العمل 

  45  18  سنوات 10أقل من 

  35  14  سنة 20إلى  10من 

  20  8  سنة 20أكثر من 

  100  40  المجموع

  

سنوات  10تتفاوت بني املوظفني حيث نرى أن العدد األقل من أن اخلربة املهنية ) 04(نالحظ يف اجلدول 

ألن  8سنة فكانوا  20، أما األكثر من 14سنة حيث بلغت  20إىل  10وكانت أكثر الذين خرب�م من  18بلغ 

  .ذوي اخلربة أكثرهم يتحايلون إىل التقاعد

  ):05(الجدول 

المؤهل (الشهادة 

  )العلمي

  (%)النسبة المئوية   العدد

  30  12  ثانوي

  45  18  ليسانس

  7,5  3  ماستر

  17,5  7  تكوين مهني

  100  40  المجموع
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أن املؤهل العلمي خيتلف من شخص إىل آخر حيث بلغ عدد املتحصلني على ) 05(نالحظ يف اجلدول 

  .من ا�موع اإلمجايل للموظفني 7وتكوين مهين كان  3وماسرت  18وليسانس  12ثانوي 

  ):06(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  الرتبة

  12,5  5  )مكون، منتدب، مكون منتدب(أستاذ 

  7,5  3  مكلف بمتابعة البناءات، التجهيز

  17,5  7  عون إدارة

مهندس دولة في اإلعالم اآللي 

  ومساعديه

7  17,5  

  7,5  3  تقني سامي في اإلعالم اآللي

  5  2  عون حفظ البيانات

  5  2  وثائقي أمين محفوظات

  5  2  عقود ما قبل التشغيل

  10  4  ملحق إدارة

  5  2  مقتصد

  7,5  3  رئيس مكتب

  100  40  المجموع

أن الرتبة بالنسبة للموظفني ختتلف من رتبة إىل أخرى حيث بلغ عدد ) 06(نالحظ من خالل اجلدول 

 7اآليل ومساعديه بلغ ، ومهندس دولة يف االعالم 7وعون إدارة  3ومكلف مبتابعة البناءات، التجهيز  5األساتذة 

، وعقود ما قبل التشغيل 2ووثائقي أمني حمفوظات  2وعون حفظ البيانات كان  3وتقين سامي يف اإلعالم اآليل 

 .من جمموع املوظفني 3أما رئيس مكتب  2، ومقتصد 4وبالنسبة مللحق إدارة فكانوا  2فكان أيضا 
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  ):  07(الجدول 

  (%)المئوية النسبة   العدد  الوظيفة

  12,5  5  تكوين األساتذة 

  7,5  3  متابعة المشاريع

  17,5  7  تسوية الرواتب وتنظيم االمتحانات

  17,5  7  تسوية أوضاع الموظفين

  7,5  3  الميزانية والمحاسبة

  5  2  األرشيف

  5  2  حفظ البيانات

  5  2  تشغيل الشباب

  10  4  تنظيم بيانات الموظفين

  5  2  المالية

  7,5  3  والتفتيشالتكوين 

  100  40  المجموع

  

أن من حيث الوظيفة تباين عدد املوظفني حيث أن تكوين األساتذة قد بلغ ) 07(نالحظ من خالل اجلدول 

، 7كان  ، وتسوية أوضاع املوظفني7وتسوية الرواتب وتنظيم االمتحانات كان  3، ومتابعة املشاريع 5عددهم 

أيضا، وتنظيم  2وتشغيل الشباب  2وخبصوص حفظ البيانات فكان  2كانوا ، واألرشيف  3وامليزانية وال حاسبة 

  .3والتكوين والتفتيش فكانوا  2، أما املالية 4بيانات املوظفني 

  :العبارات

  ):01(الجدول 

التواصل مع الزمالء 

داخل المديرية في إطار 

  العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  45  18  دائما

  35  14  أحيانا

  20  8  نادرا

  100  40  المجموع



نتائج ومناقشة البحث:                                                                الفصل الثالث  
 

  60  
 

أن التواصل مع الزمالء داخل املديرية يف إطار العمل دائما يف تواصل بني املوظفني ) 01(نالحظ يف اجلدول 

من جمموع  08وقلة من ال يتواصلون مع الزمالء حيث بلغ العدد  14ومن يتواصلون أحيانا بلغ عددهم  18بلغ 

  .موظف 40

  ):02(الجدول   

الزمالء في التواصل مع 

  األمور المهنية فقط

  (%)النسبة المئوية   العدد

  62,5  25  دائما

  20  8  أحيانا

  17,5  7  نادرا

  100  40  المجموع

  

كأكرب   25نالحظ من خالل اجلدول أن التواصل مع الزمالء يف األمور املهنية ليس كافيا ووافيا بلغ عددهم 

  .عددكأقل   7مث  8عدد من جمموع املوظفني، مث تليه 

  ):03(الجدول 

التواصل مع الموظفين في 

  نفس الرتبة في العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  75  30  دائما

  25  10  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

  

نالحظ يف اجلدول أن التواصل مع املوظفني يف نفس الرتبة يف العمل وذلك من أجل تبادل اآلراء قد ترتب 

 .40من جمموع املوظفني  0ونادرا  10وأحيانا  30دائما : على النحو التايل
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  ): 04(الجدول 

اإلشراف من قبل 

  المسؤول في العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  87,5  35  دائما

  12,5  05  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

  

أجل إتقان العمل من قبل نالحظ أن اإلشراف من قبل املسؤول يف العمل يكون بصفة دائمة وذلك من 

 .من أمجال املوظفني 00ونادرا  05، أحيانا 35دائما : املوظفني وكان ترتيبهم على املنوال التايل

  ): 05(الجدول 

االتصال مع المسؤول في 

  أمول خارج إطار العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  25  10  دائما

  25  10  أحيانا

  50  20  نادرا

  100  40  المجموع

 10دائما : نالحظ من خالل أن اإلتصال مع املسؤوال يف أمور خارج إطار العمل كان على املنوال التايل

  .من جمموع املوظفني 20ونادرا  10وأحيانا كذلك 

  ):06(الجدول 

االستفسار عن أمور 

  العمل عن طريق المسؤول

  (%)النسبة المئوية   العدد

  87,5  35  دائما

  12,5  05  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع
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أن االستفسار عن أمور العمل عن طريق املسؤول تكون بصفة دائمة ) 06(نالحظ من خالل اجلدول 

من  00ونادرا  05وأحيانا  35دائما : وخاصة يف املواضيع املؤطرة للنظام الداخلي للمؤسسة، حسب كانت كالتايل

 .40عدد املوظفني 

  ):07(الجدول 

 وجود لوحة إعالنات

  داخل المديرية

  (%)النسبة المئوية   العدد

  62,5  25  دائما

  25  10  أحيانا

  12,5  05  نادرا

  100  40  المجموع

  

أن لوحة اإلعالنات داخل املديرية ال تعلق دائما الوثائق حيث كان متاثل تعليق ) 07(نالحظ من اجلدول 

  .من جمموع املوظفني 05ونادرا  10وأحيانا  25دائما : املهام والوثائق على املنوال التايل

  ):08(الجدول 

اإلرتياح لطريقة تلقي 

  القرارات الموكلة

  (%)النسبة المئوية   العدد

  75  30  دائما

  12,5  05  أحيانا

  12,5  05  نادرا

  100  40  المجموع

  

 05أحيانا ، 30دائما : نالحظ أن تلقي القرارات املوكلة من طرف الرئيس بطريقة مرحية أكثر كانت كالتايل

 .من جمموع املوظفني 05ونادرا 
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 ):09(الجدول 

بذل مجهود كبير في أداء 

  العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  87,5  35  دائما

  12,5  05  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

 

دائما : كاآليتأن بذل جمهود كبري أثناء أداء العمل من قبل املوظفني كان  ) 09(نالحظ من خالل اجلدول 

  .من إمجايل املوظفني 0ونادرا  05، أحيانا 35

  ): 10(الجدول 

التخطيط المسبق 

للوصول ألداء جيد في 

  العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  85  34  دائما

  15  06  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

  

 34دائما : يف العمل كان كما يليأن التخطيط املسبق للوصول ألداء جيد ) 10(نالحظ من خالل اجلدول 

  .من جمموع املوظفني 00ونادرا  06وأحيانا 
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  ):11(الجدول 

قدرة تحمل المسؤوليات 

  أكثر مما هي عليه

  (%)النسبة المئوية   العدد

  72,5  29  دائما

  12,5  5  أحيانا

  15  6  نادرا

  100  40  المجموع

 

املسؤوليات ختتلف من موظف إىل آخر أكثر مما هي عليه وكانت كما نالحظ يف اجلدول التايل أن قدرة حتمل 

  .موظف 40من عددهم اإلمجايل  06ونادرا  05، أحيانا 29دائما : يلي

  ):12(الجدول 

إنجاز العمل في الوقت 

  المحدد دون تأخر

  (%)النسبة المئوية   العدد

  60  24  دائما

  25  10  أحيانا

  15  6  نادرا

  100  40  المجموع

 

نالحظ من خالل اجلدول أن إجناز العمل يف الوقت احملدد دون تأخر خيتلف على حسب املوظفني وطريقة 

 40من عددهم الكلي  06ونادرا  10، أحيانا 24دائما : إجنازهم العمل، حيث كان العمل املنجز على التوايل

 .موظف
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   ):13(الجدول 

  (%)المئوية النسبة   العدد  اإللتزام بتنفيذ التعليمات

  87,5  35  دائما

  12,5  05  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

  

ونادرا  05وأحيانا  35دائما : نالحظ أن االلتزام بتنفيذ التعليمات كان على النحو التايل) 13(من اجلدول 

  .من جمموع املوظفني 00

  ):14(الجدول 

االلتزام بحضور الدورات 

  التكوينية المختصة

  (%)النسبة المئوية   العدد

  55  22  دائما

  27,5  11  أحيانا

  17,5  07  نادرا

  100  40  المجموع

وأحيانا  22نالحظ من خالل اجلدول اإلهتمام حبضور الدورات التكوينية املختصة خيتلف، حيث كان دائما 

  .40من عدد املوظفني الكلي  07ونادرا  11

  ):15(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  تميز العمل بالكفاءة

  80  32  دائما

  20  08  أحيانا

  0  00  نادرا

  100  40  المجموع

من  00ونادرا  8، أحيانا 32نالحظ من خالل اجلدول أن متيز العمل بالكفاءة خيتلف بني املوظفني، دائما 

 .جمموع املوظفني
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  ):16(الجدول 

الخبرة في العمل أكثر من 

  الزمالء

  (%)النسبة المئوية   العدد

  40  16  دائما

  35  14  أحيانا

  25  10  نادرا

  100  40  المجموع

  

أن اخلربة يف العمل ختتلف بني الزمالء وذلك حسب الكفاءة وغريها من مؤهالت ) 16(نالحظ من اجلدول 

 .من إمجايل املوظفني 10ونادرا  14، أحيانا 16دائما : فكانت كما يلي

  ):17(الجدول 

الترقب بشغف التعهد 

  جديدبعمل 

  (%)النسبة المئوية   العدد

  35  14  دائما

  35  14  أحيانا

  30  12  نادرا

  100  40  المجموع

  

 14دائما : نالحظ من خالل اجلدول الرتقب بشغف التعهد بعمل جديد هادئ نوعا ما، حيث كان كالتايل

 .من عدد املوظفني الكلي 12ونادرا  14وأحيانا 

  ):18(الجدول 

 التناقش مع الزمالء من

  أجل تحسين أداء العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  70  28  دائما

  20  8  أحيانا

  10  4  نادرا

  100  40  المجموع
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ونادرا  8وأحيانا  28التناقش مع الزمالء من أجل حتسني أداء العمل فكان بدائما ) 18(نالحظ يف اجلدول 

 .من جمموع املوظفني 4بعدد 

  ):19(الجدول 

لألداء  أهمية تقييم اإلدارة

  في العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  82,5  33  دائما

  17,5  7  أحيانا

  0  0  نادرا

  100  40  المجموع

  

أن أمهية تقييم اإلدارة لألداء يف العمل ختتلف على حسب املوظفني، دائما بلغ ) 19(نالحظ من اجلدول 

 .من جمموع املوظفني 0ونادرا  7وأحيانا  33عددهم 

  ): 20(الجدول 

إهتمام اإلدارة يزيد من 

  اإلخالص في العمل

  (%)النسبة المئوية   العدد

  85  34  دائما

  15  6  أحيانا

  0  0  نادرا

  100  40  المجموع

  

: أن اهتمام اإلدارة للموظف يزيد من اإلخالص يف العمل فكان كالتايل) 20(نالحظ من خالل اجلدول 

 .40املوظفني من عدد  0ونادرا  6وأحيانا بعدد  34دائما بـ 
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  ):21(الجدول 

كيفية تلقي القرارات 

  الموكلة

  (%)النسبة المئوية   العدد

  30  12  طرق مباشرة

  42,5  17  اجتماعات

  27,5  11  مراسالت

  100  40  المجموع

  

نالحظ يف اجلدول اآليت أن كيفية تلقي القرارات املوكلة ختتلف من شخص إىل آخر فهناك من يتلقاها بطرق 

من إمجايل املوظفني  11أما عن طريق املراسالت فكانت بـ  17، من خالل االجتماعات بعدد 12مباشرة وكانوا 

40. 

  ):22(الجدول 

وجود تحفيزات من قبل 

المشرف أثناء إنجاز 

  العمل بسرعة

  (%)النسبة المئوية   العدد

  95  38  نعم

  5  02  ال

  100  40  المجموع

 02وال  38حتفيزات من قبل املشرف أثناء إجناز العمل بسرعة كان بنعم  نالحظ من خالل اجلدول أن وجود

  .حيث كانت أكثر إجابا�م بنعم لتحفزهم بزيادة الراتب والرتقية
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  ):23(الجدول 

اإلخالص في العمل زاد 

  من إهتمام اإلدارة

  (%)النسبة المئوية   العدد

  40  16  التوكيل بأعمال جديدة

 اإلستشارة في بعض

  المقترحات اإلدارية

24  60  

  100  40  المجموع

  

 16نالحظ من اجلدول أعاله أن اإلخالص يف العمل زاد من اهتمام اإلدارة من حيث التوكيل بأعمال جديد 

  .من جمموع املوظفني 24واالستشارة يف بعض املقرتحات اإلدارية كان بـ 
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  :مناقشة النتائج

استمارة، وكما أشرت أن االستمارة تتكون من عدة أسئلة منها ما هو مفتوح وما هو مغلق،  40  لقد وزعت

حيث أن موضوع اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم لقى استجابة من خالل اإلجابة على األسئلة بطريق 

املنا كو�م مسؤولني داخل مديرية الرتبية واضحة ومفهومة من قبل املبحوثني، باعتبارهم العينة املقصودة أو كثر فئة تع

مما هو مرتب عليهم من مهام على حسب ختصصا�م داخل النمط اإلداري، ومن خالل االستمارة وجدت هناك 

  :تباين كبري داخل النمط اإلداري وذلك راجع لعدة أسباب منها

 ).تصاعدي، تنازيل، أفقي( التحكم يف النمط االتصايل على مستوياته  - 1

 .كم يف العالقات داخل املديرية بني الزمالء يف خمتلف األمورالتح - 2

 .االلتزام بالقواعد املهنية وتطبيقها على أحسن وجه - 3

 .مناقشة األمور املهنية بطرق خمتلف منها املباشرة وغري مباشرة - 4

 .التمييز بني املوظفني بالكفاءة املهنية - 5

 .العمل بإخالصالتحفيز من قبل اإلدارة للموظفني مما يزيد يف أداء  - 6

  : ويف األخري نتائج البحث من خالل أسئلة االستمارة جند

إن االتصال الفعال داخل اإلدارة من أجل التحكم يف األمور اإلدارية وإمتامها على أكمل وجه وذلك عن طريق  - 

النمط اإلداري بني االتصال املباشر وغري املباشر بني املوظفني وبأساليب خمتلفة بغية الوصول إىل آليات ملعاجلة 

 .املؤسسات

 .تتميز العالقات بني املوظفني داخل املديرية باإلجياب والسلب والتمايز أمناط العمل بينهم - 

يقتصر التواصل مع الزمالء األمور املهنية داخل املؤسسة مما ينمي عالقات متكافئة ومتنافسة بني املوظفني وبني  - 

 .املوظف نفسه ورئسيه

فني ملتزمني بأعماهلم املهنية على أمت وجه إال أن هناك متايز املوظفني من حيث الكفاءة بالرغم من أن املوظ - 

 .واخلربة

إن اهتمام اإلدارة باملوظفني وأمورهم املهنية يتواطأ باإلجياب مما يزيد يف حتسني األداء العلمي وإ�اء األمور املهنية   - 

 .يف وقت وجيز

ودة التعليم هلا تأثري سليب وإجيايب على النمط اإلداري، وظهر ذلك من إن اآلليات التنظيمية وعالقتها جب: إذن

  .النسب املئويةبخالل البحث ومالء االستمارات من قبل املبحوثني كما هو موظف يف اجلداول 
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 :خاتمة

يعترب اهليكل التنظيمي مبثابة اهليكل العظمي ألي مؤسسة أو منظمة أن من شأنه بيان الوحدات التنظيمية اليت 

تتألف منها العلمية االتصالية داخل اإلدارة وفق مستويات مرتبطة ببغضها، حيث تتخللها تعليمات وأوامر وعالقات 

ولذلك كان جيب تسليط الضوء على مفهوم اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم، وعليه جند أن اهليكل 

واختصاصا�ا وتقسيم املهام بينها، بعنية الوصول إىل  التنظيمي حيدد اإلدارات وأجزائها الداخلية ضمن مستويا�ا

هدف معني واالرتقاء بالعمل اإلداري داخل املؤسسة الرتبوية بطرق اجيابية لزم تطبيقها داخل  هذه األخرية لرفع جودة 

  .التعليم والعلو به والتطور العلمي للوصول إىل أنساق متناسقة بني املؤسسات

من بني األهداف الرئيسية ألي منظومة من أجل الوصول إىل االتصال الفعال،  حيث بعد االتصال التنظيمي

وهكذا فإن حسن سري اإلدارات داخل املؤسسات الرتبوية مل يأت من العدم، بل ارتكز على عوامل وأسباب دفعت 

ئمة للقوانني من أجل به للوصول إىل اجلودة والوقوف أمام عدة حتديات ملرور مبراحل خمتلفة والتغيري بصفة دورية ودا

  .تكافأ الفرص

حيث سامهت عدة عوامل من أجل التحسني اإلداري بفضل املوظفني ورؤسائهم واجلهود املبذولة من خالل 

تقدمي األعمال على حسب اخلربات املهنية وتطبيق منهج تنظيمي إداري توج باجلودة اليت كانت تسعى معظم 

  .املؤسسات للوصول إليها

التعليم واجلودة  : اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة التعليم هي مبثابة التوفيق بني عنصرين ومها ويف األخري، عن

كما ال يفوتنا أن ننبه إىل أن هذا املوضوع شامل وواسع على نطاق كبري ليس داخل املؤسسات فقط وإمنا بني 

جيا، هذا ما أفاده حبثنا كان الوصول إىل مغزى املنظمات وإدار�ا وحىت بني الدلو العظمى ومؤسسا�ا املتطورة تكنولو 

ومعرفة بعض اجلوانب السلبية واإلجيابية، كما ال ننهي حبثنا إال من اإلدراك أن موضوعنا مازال مفتوحا وشغيل أمره 

الكثري، ومن أراد الغوص يف غماره ال زالت هناك عدة جوانب غامضة ولكن بتسليط الضوء نرى أيضا أبوابا أخرى 

على العلمية التنظيمية اإلدارية وعالقتها جبودة التعليم داخل املؤسسات الرتبوية والنمط اإلداري ملديريات الرتبية تؤثر 

  .  اليت أحليت لنا ببحثنا
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  قائمة المصادر والمراجع

  :الكتب/ 1

، مكتبة األجنلو مصرية، )مداخل نظرية ودراسات ميدانية(د إعتماد حممد عالم وآخرون، علم اجتماع التنظيم .أ - 

 .2013مصر، 

 .2004احلديث، اإلسكندرية، أمحد حممد عليفا وآخرون، وسائل االتصال واخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي - 

 .اهلامشي لوكيا، نظريات املنظمة، جامعة منتوري، قسنطينة، دون سنة- 

حممد شاكر عصفور، أصول التنظيم واألساليب، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ماجسرت يف اإلدارة العامة، - 

 .1987/ 1408، 7دارة العامة بالرياض، طجامعة سرياكيوز نيويورك الو، أ، خبري التنظيم واألساليب مبعهد اإل

ناصر قاسيمي، االتصال يف املؤسسة نظرية وتطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون،  - 

 .2011اجلزائر، 

سامي : ديان بون وريك جرجيز، اجلودة يف العمل دليلك الشخصي لتأسيس وتطبيق معايري اجلودة الكلية، ترمجة - 

 .1995حسن الفرس وناصر حممد العديلي، دار آفاق اإلبداع للنشر واإلعالم، الرياض، 

، 3ة، القاهرة، طأمحد سيد مصطفى، إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات، مكتبة األجنلو مصري- 

1991. 

توفيق حممد عبد احملسن، ختطيط ومراقبة جودة املنتجات، مدخل إدارة اجلودة الشاملة، دار النهضة العربية، القاهرة، - 

2001. 

مدحية فخري حممد، مداخل معاصرة إلصالح املؤسسات التعليمية يف جمتمع املعرفة، دار الرضوان للنشر والتوزيع، - 

 .     ه2014/1435، 1عمان، ط

، 1حممود حسني الوادي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية، دار صفاء والتوزيع، عمان، ط - 

2010/1431. 

، دار اليازوري العلمية للنشر )قراءات وحبوث(هاشم فوزي العبادي وآخرون، التعليم اجلامعي من منظور إداري  - 

 .2011، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

،                                                                                                                            )الواقع ومتطلبات املستقبل(عيد أبو املعاطي الدسوقي، جودة وإعتماد مؤسسات التعليم  - 

 .2010املكتب اجلامعي احلديث، 

، دار الكتب العلمية، 1حممود داود الربيعي، الفكر اإلداري املعاصر يف الرتبية والتعليم، جامعة بابل، العراق، ط - 

 .2012وت، بري 

 .1990مصطفى احلجازي، منشورات ا�لس القومي للثقافة العربية، الرباط،  - 

 .1984عن عبد الغفار رشاد، دراسات يف االتصال، مكتبة �ضة الشرق، جامعة القاهرة،  - 

فاروق عبده فليه وآخرون، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، دار للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط  - 

 .ه 2003/1429، 2
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جنالء حممد صاحل، مهارات االتصال يف اخلدمة االجتماعية، األسس النظرية والعلمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 

 .2012/1433، 1عمان، األردن، ط

، جامعة القاهرة، جامعة )اللبنانية(حسن عماد مكاوي وآخرون، واالتصال ونظرياته املعاصرة، الدار املصرية  - 

 .1429/2008، 7حلوان، ط

 .2006، 1أمرية علي حممد، االتصال الرتبوي، الدار العلمية، مصر، ط - 

 .2010، )ط.د(ق للنشر والتوزيع، عمان، عبد ا�يد إبراهيم، مهارات االتصال باللغة العربية، مؤسسة العرا - 

، 2عبد احلافظ سالمة، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعلم، دار الفن للطباعة والنشر، عمان، األردن، ط - 

1998. 

 .2003د حسن عماد مكاوي وآخرون، االتصال ونظرياته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،  - 

 .1989، 1مقدمة يف وسائل االتصال، مكتبة مصباح، جدة، ط علي عجوة وآخرون، - 

حممد فوزي وآخرون، اللغة خصائصها، مشكال�ا، قضايا، نظريا�ا، مهارا�ا، مداخيل تعليمه وتقييم تعليمه وتقييم  - 

 .2011، 1تعلمها، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية وللنشر والتوزيع، ط

التصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماعي، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، بتصرف د، إبراهيم أبو عرقوب، ا - 

 .1993عمان، 

، 1برهان شاوي، مدخل يف االتصال اجلماهريي ونظرياته، دار ومكتبته الكندي للنشر والتوزيع، عمان، ط- 

 .ه2014/1435

 .2005املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، سلوي عثمان عباس الصديقي وآخرون، االتصال واخلدمة االجتماعية، دار  - 

صاحل أبو إصبع، االتصال واإلعالم يف ا�تمعات املعاصرة، دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع، عمان، . د - 

1995. 

عبد ا�يد شكري، االتصال اإلعالمي والتنمية آفاق املستقبل وحتديات القرن اجلديد، العريب للنشر والتوزيع،  - 

 .1995، 1طالقاهرة، 

، 1خضرة عمر املفلح، االتصال املهارات والنظريات وأسس عامة، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط - 

 .ه 2015/1436

 .2009، 2د صاحل  أبو إصبع، العالقات العامة واالتصال اإلنساين، دار الشروق، عمان، ط - 

 .1979، 2زيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب االتصال، مكتبته النهضة املصرية، القاهرة، ط. د - 

 .1975، 2إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط. د 

 .1978جيهان رشيت، األسس العلمية لنظريات اإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة، . د- 

، 2عمر عبد الرحيم نصر اهللا، مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط - 

2010. 
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أمحد ماهر، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  - 

2000. 

 .2008، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط"سوسيو ثقافية دراسة"أمحد خبوش، االتصال والعوملة، .د - 

أمحد العبد أبو السعيد وآخرون، مهارات االتصال وفن التعامل مع اآلخرين، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  - 

 .2014، 1عمان، ط

 .2003، القاهرة، فضيل دليو، االتصال مفاهيمه، نظرياته، وسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع - 

 .2011ناصر قاسيمي، دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 

 .1426/2005، 1عثمان محود اخلضر، علم النفس التنظيمي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، ط - 

 .1999، 3عاطف العيد، خمل على االتصال والرأي العام، دار الفكر العريب، القاهرة، ط. د - 

 .1991برنت روبن، االتصال والسلوك اإلنساين، ترمجة جامعة امللك مسعود، معهد اإلدارة العامة، الرياض،  - 

للنشر والتوزيع، عمان، األردن، محيد الطائي وآخرون، أساسيات االتصال مناذج ومهارات، دار اليازوري العلمية  - 

2009. 

 .1997حممد حممود مهديل، مدخل على تكنولوجيا االتصال االجتماعي، املكتب احلديث، اإلسكندرية، . د - 
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 .ه 1433

، دار وائل للنشر I S O 9000 et I S O14000حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة، - 

 .2002، 1والتوزيع، عمان، ط

 .2010شر والتوزيع، األردن، عمان، دار كنوز املعرفة العلمية للن –فريد كورتل وآخرون، اجلودة وأنظمة اآليزو  - 

 .2003، 1بتصرف، حممد الفتاح الصرييف، اإلدارة الرائدة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط- 

سوسن شاكر جميد وآخرون، اجلودة واالعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العام واجلامعي، دار صفاء للنشر  - 

 .ه 1429/ 2008، 1والتوزيع، عمان، ط

، دار الشروق للنشر )املفاهيم، املعايري، املواصفات، املؤسسات(هيلة حمسن كاظم الفتالوي، اجلودة يف التعليم س - 

 .2008والتوزيع، عمان، األردن، 

أشرف السعيد أمحد حممد، اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية بني رؤية ما بعد احلداثة والرؤية اإلسالمية،  - 

 .2008عبد الرمحان النقيب، دار اجلامعة اجلديدة، جامعة املنصورة، األزاريطة،  عبد الرمحان: تقدمي

، 1إبراهيم علي العمرو، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ط  - 

 .ه 1434/ 2013

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، يوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي - 

 .2009، 1ط

، 2حممد عبد الغين حسن هالل، مهارات إدارة اجلودة الشاملة يف التدريب، مركز تطوير األداء والتنمية، القاهرة، ط- 

2000. 

 .2014/ ه1435حمسن علي عطية، اجلودة الشاملة واملنهج، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  - 

حممد عوض الرتبوي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات، دار  - 

 .ه 1426/ 2006، 1املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 1430/ 2009، 1حمسن علي عطية، اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط - 

 .ه
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  جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم

  كلية العلوم االجتماعية

  شعبة علوم اإلعالم واالتصالقسم العلوم اإلنسانية                                               

 استبیان الدراسة األساسیة
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  :ملخص الدراسة

حيث مشل مجيع امليادين ومنها الرتبوية مبؤسسا�ا على اختالف إن االتصال بالغ األمهية منذ الزمن القدمي، 

أطوارها يف إدار�ا اليت مشلت الوسائل املادية والبشرية، فكانت عملية االتصال مستمرة بني املنظم واألفراد العاملني 

لتخطيط معهم وفق طرق ووسائل مباشرة وغري مباشرة، حيث يعد العصب الرئيسي للمؤسسة أل�ا حباجة إىل ا

  .العملية اإلدارية يف أي مؤسسة والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة وعليه فاالتصال التنظيمي هو إحدى الدعائم

إذن فهو أداة فعالة من أدوات التغري والتطور والتفاعل بني األفراد واجلماعات ويلعب دورًا مهما يف التطور 

لتطور واتسعت وازدادت احلاجة إىل املعلومات واألفكار واخلربات والتغري الثقايف، حيث تنامت خطوات التغري وا

وبالتايل إىل قنوات االتصال لنقلها وإيصاهلا إىل األفراد واجلماعات، فاالتصال التنظيمي يعترب إحدى خصائص 

ل مستوياته ومجيع املنظمة الفاعلة واالتصال الفعال يؤمن ألفراده املعلومة املطلوبة يف الزمان واملكان املناسبني يف ك

  .   اجتاهاته

كما يتميز بالتعقيد والتشابك مما يصعب أحيانا دراسته عمليا ويعد أكرب منتج تقوم بإنتاجه املنظمة ويظهر 

على شكل اتصال وجها لوجه، مفكرات، رسائل، مكاملات وغريها كما يعتقد أن هناك عالقة بني كفاءة االتصال 

زادت كفاءة االتصال بني األفراد زادت إنتاجية املنظمة، إضافة إىل أن االهتمام وفاعلية التنظيم، حيث أنه كلما 

من أولويات الدول املختلفة حول العامل ألن التعليم هو الذي حيدد حضارة  وتطويره وحتسينه أصبح أولويةبالتعليم 

ن عملييت التعليم واإلدارة وتطوير عن البلدان األخرى، ويقصد جبودة التعليم اجلودة اخلاصة بكل م ورقي ومتيز بلد ما

  .هاتني العمليتني مبا حيقق حاجات ا�تمع

               .التعليم واجلودة: التعليم هي مبثابة التوفيق بني عنصرين ومهاإن اآلليات التنظيمية وعالقتها جبودة 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Study summary: 

Communication is very important since ancient times, as it included all fields, including 

educational institutions, with its various phases in its management, which included material and 

human means, so the process of communication between the organizer and the individuals 

working with them according to direct and indirect methods and means, as the main nerve of the 

institution because it needs to Planning, organizing, directing, coordinating and controlling it, 

and organizational communication is one of the pillars of the administrative process in any 

institution. 

So it is an effective tool for change, development and interaction between individuals and 

groups and plays an important role in cultural change and development, as the steps of change 

and development have expanded and expanded and the need for information, ideas and 

experiences has increased and thus to communication channels to transfer and communicate 

them to individuals and groups, as organizational communication is one of the characteristics of 

the active organization and communication The effective person provides the required 

information to his individuals at the appropriate time and place in all its levels and all directions. 

It is also characterized by complexity and intertwining which is sometimes difficult to 

study in practice and is the largest product produced by the organization and appears in the form 

of face-to-face communication, diaries, messages, calls, etc. It is also believed that there is a 

relationship between the efficiency of communication and the effectiveness of the organization, 

as the more efficient the communication between individuals the more the organization 

productivity In addition to the interest in education, its development and improvement, it has 

become a priority for different countries around the world because education is the one that 

defines a paper civilization and distinguishes a country from other countries. 

The organizational mechanisms and their relationship to the quality of education are 

tantamount to reconciling two elements: education and quality. 

 


