


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 اإلھــــــــــــــــداء

  

إن لكل جھد ثمرة والثمرة المتواضعة ھاتھ اھدیھا إلى من        
ً صینَ وَ وَ {:قال فیھما هللا عز وجل  ّ ا ا اإلنسان بوالدیھ حملتھ أمھ وھن

ََن اشكر لي ولوالدیك إلّي المصیرعلى وھن وفصَ  إلى .}الھ في عامین أ
  .والدي العزیزین حفظھما هللا

  .إلى إخــــــــــــــــــوتي    

إلى أصدقاء الدراسة ،والى كل من ساعدني في انجاز ھذا   
 .العمل المتواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  كلمة شكر

  

أوال وقبل كل شيء نحمد هللا الكریم العزیز الحمید على           
كرمھ وتوفیقھ إلتمام ھذا العمل وانجازه على ھذا الوجھ،فلھ كل 

  .الفضل والشمر على ذلك

ونتوجھ بالشكر الجزیل إلى أستاذتنا التي تفضلت         
صفاح أمال ،والتي لم :باإلشراف على ھذه الدراسة األستاذة 

السدیدة إلثراء   اتبخل علینا ال بوقتھا وال بأفكارھا وال بتوجیھاتھ
  .ھذه الدراسة 

كما نتوجھ بالشمر الجزیل لألستاذ بعلي محمد على النصائح      
جمیع أساتذة وموظفي إدارة علوم اإلعالم  ىلنا، وال التي قدمھا
 .واالتصال

  

 .والى كل من ساھم من بعید وقریب في لنجاز ھذا العمل     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 مقدمة

 

 

  

  

  



 :مقدمة
 

 
 

ة لسیر            د العناصر التنظیمی و اح ا ،فھ یعتبر االتصال الزیت الذي یحرك ماكینة حیاتن

ث ال ة حی ل المؤسس اط  داخ وده  أي نش دافھا دون وج ق أھ ن تحقی ا.یمك م  كم ن أھ د م یع

انیة اة اإلنس یات الحی ي . مقتض ل تقتض اس ،ب ن الن ة ع ي عزل یش ف ان ال یع ا اإلنس الن طبع

ال  راد ،ف ین األف آلراء ب ظروف الحیاة التعایش والتواصل معھم ،باعتبار االتصال ھو تبادل ل

  .یمكن أن یتحقق أي عمل لشخص ما دون اتصال 

وظائف الرئیسیة في المؤسسة ألي نشاط كان في كما تزداد أھمیة االتصال كوظیفة من ال     

دا  ر تعقی ب علمي أكث ادالت ذات جان المؤسسة،إذ أصبحت األوامر والتوجیھات في شكل مع

  .  وھذا مایؤثر مباشرة في نشاط المؤسسة حیث تتحدد النتائج بالدور الذي یلعبھ االتصال.

ى ومع ھذا نجد المؤسسة العمومیة تعطي اھتماما كبیر         و یعمل عل بعنصر االتصال فھ

ین الموظفین، كم ا أیضا  اتسییر وتنظیم العالقات داخلھا مما یخلق جو مناسب للعمل ب یمكنھ

ا  بتحسین عالقتھا مع الجمھور الخارجي ،فھو وسیلة فعالة لحل مختلف المشاكل التي تواجھھ

ة ك .المؤسس ا أدى ذل ة، كلم ل المؤسس نظم داخ ال وم ال فع ان االتص ا ك ین فكلم ى تحس إل

  .صورتھا في الخارج 

باإلضافة  كذلك یعمل على تنظیم العملیات اإلداریة المتبعة في المؤسسة حسب التسلسل       

ى  ة وأیضا االتصال عل ل درج ى المستویات األق ا عل أثیر المستویات العلی ة ت الھرمي وكیفی

د اھر تتجس دة مظ ال ع ا لالتص ا ،كم ات العلی ام والھیئ ف األقس ي  مختل ة ف اط المؤسس نش

أثیره . داخلي وت ولإللمام بجوانب الموضوع سنقوم في ھذه الدراسة بالتعرف على االتصال ال

رة عشعاشة  ز دائ ة لمرك ى المؤسسة العمومی على تنظیم المؤسسة العمومیة  حیث ركزنا عل

  : بمدینة مستغانم ولدراسة ھذا الموضوع قمنا بوضع الخطة التالیة 

ث اإلشكالیة وتساؤالتھا،أسباب : الفصل األول* ب المنھجي للدراسة من حی وتناول الجان

م أدوات  اختیار الموضوع ،أھمیة الدراسة وأھدافھا،المنھج المستخدم ،وعینة الدراسة وأھ

  .جمع البیانات ،ثم تطرقنا إلى تحدید المفاھیم وعرض الدراسات المشابھة  لھا

  

  

  

  أ



 :مقدمة
 

 
 

داخلي االتصال الداخلي :الفصل الثاني * في المؤسسة العمومیة تناول ھذا الفصل االتصال ال

  .في المؤسسة ،مفھومھ ،أھمیة ،أھداف،أنواع ،أسالیب ،وسائل ،معیقاتھ

ادئ : الفصل الثاني* ة مب أثیر ومعرف ى أسس الت م التطرق إل ث ت تأثیر االتصال الداخلي ،حی

  .سائل االتصالالتأثیر كذلك التطرق إلى تأثیر وسائل االتصال،ونظریات تأثیر و

ھ، أھمی:الفصل الثالث* ى مفھوم ھ التطرق إل م فی ى العناصر  ةوالذي ت التنظیم والتعرف عل

  .والمبادئ باإلضافة إلى الفوائد وكذلك التعرف على أنواع التنظیم اإلداري

ع ل الراب رة :الفص ور فك وم ،ظھ ى المفھ رق ال ھ التط م فی ذي ت ة وال ة العمومی و المؤسس وھ

  .ة،كذلك أشكال المؤسسة العمومیة،خصائص المؤسسة العمومیة المؤسسة العمومی

وتناولنا الجانب التطبیقي للدراسة لمركز دائرة عشعاشة بمدینة مستغانم حیث :الفصل الخامس

ائج  ھجاء في ھذا اإلطار التعریف بالمؤسسة والھیكل التنظیمي المعمول ب ى نت وباإلضافة إل

 .مة، في ضوء كل من تساؤالت الدراسة وكذلك النتائج العا.تحلیل المقابلة 
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 :اإلشكالیة

ذا تسعى         یعتبر االتصال بمثابة الجھاز العصبي في كل مؤسسة مھما كان نشاطھا ل

ا  ین منظومتھ ویر وتحس ي تط ة ف ل مؤسس الیةك ة  االتص ورات التكنولوجی ة التط لمواكب

أثروأنماط التسییر الحدیثة ، فالمؤسسة نسق اجتماعي مفتوح تؤثر  ا فھي  وتت مع محیطھ

اتھم  یم عالق راد لتنظ ھ األف ي فی ال یلتق ا مج ط وإنم ادیة فق ة اقتص ت خلی ةلیس  االجتماعی

ا فھي بحا ت طبیعتھ ا كان ین وان كل مؤسسة مھم ق ھدف مع جة والمھنیة من أجل تحقی

ق  ل لتحقی نھم العم ع بی دافماسة لنشاط الفاعلین االجتماعیین یجم ا  أھ ة ومحددة كم معین

ي  ف ف یخضعون لمجموعة قواعد وقوانین تنظیمیة حیث ینتج عن ھذا التفاعل شكل مختل

  .االتصال وتبادل المعلومات 

ھ العامل      واع االتصال داخل المؤسسات ألن ذي  ویعد االتصال الداخلي أحد أھم أن ال

الرسمي الذي  االتصالعدة أنماط منھا  یأخذتسعى من خاللھ المؤسسة لتحقیق ھدفھا كما 

الصاعد النازل واألفقي باإلضافة إلى االتصال الغیر الرسمي وجمیعھا لھا  االتصالیضم 

ى  ح إل ة تطم ا المؤسس ارجي إذ دائم داخلي أو الخ توى ال ى المس واء عل رة س ة كبی أھمی

اجح تسویق صورة حسنة ع ي ن ق تسویق داخل ات وتحقی نھا لھذا تعمل على تنظیم العالق

  .وال یتحقق ذلك إال بوجود اتصال داخلي منظم داخل المؤسسة 

كما نجد التنظیم الیوم داخل المؤسسة قد تطور مع تطور مفھومھا للعالقات التفاعلیة      

ي التنظیم أن ا ا واالتصال بین األفراد حیث یرى االتجاه السلوكي ف ي حد ذاتھ ة ف لمنظم

ات  ن االھتمام ة م ربطھم مجموع ذین ت بعض وال ھم ال ع بعض اون م ن التع ق م تنبث

  .والحاجات

دف        داخلي یھ ھ فاالتصال ال ىوعلی أثیر علإحداث  إل ك  ىت ة وذل النشاطات المختلف

لخدمة مصلحة المؤسسة وتزوید العاملین بالمعلومات الضروریة للقیام بأعمالھم من أجل 

  .التخطیط الناجح  إلىر وتحسین المواقف واالتجاھات التي تؤدي تطوی

ال     ي  فاالتص ام ولك الح الع ق الص یلة لتحقی ة كوس ة العمومی ل المؤسس روري داخ ض

ھ أحد مقومات  ھ ألن ع جوانب ام باالتصال بجمی ا االھتم دفھا فمن واجبھ تحقق المؤسسة ھ

  .المؤسسة
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رنا المؤسسة العمومیة مركز دائرة عشعاشة وللوصول إلى نتیجة في ھذا الموضوع اخت  

تقالل  ا اس یس لھ ة ول ع بالشخصیة المعنوی ة ال تتمت ة مستغانم وھي مؤسسة عمومی لوالی

  مالي لھا اختصاصات إداریة مھمة ساھمت في تحقیق العبء عن اإلدارة المحلیة

  :وعلیھ تنطلق الدراسة من التساؤل الرئیسي    

  ي على تحقیق الفاعلیة التنظیمیة داخل المؤسسة العمومیة ؟ما مدى تأثیر االتصال الداخل

  .فحین تفرغ السؤال الرئیسي الى مجموعة من األسئلة الفرعیة

  أھمیة االتصال الداخلي وتأثیره على تسییر المؤسسة العمومیة دائرة عشعاشة ؟   ما

  ھي أنواع االتصال األكثر نجاعة في المؤسسة العمومیة ؟ ما

  الوسائل التي تستخدمھا المؤسسة العمومیة في ھذا النوع من االتصال؟ھي أھم  ما

    ما مدى فاعلیة التأثیر بین األعضاء داخل المؤسسة العمومیة؟

  :أسباب اختیار الموضوع02

  األسباب الشخصیة/1

  الرغبة في إبراز أھمیة االتصال الداخلي وتأثیره على المؤسسة العمومیة 

  ھذا الموضوع واإلحاطة بھاالھتمام الشخصي لدراسة 

  الرغبة في معرفة الدور الحقیقي الذي یلعبھ االتصال في المؤسسات العمومیة 

  أسباب موضوعیة /2

  قابلیة الموضوع للدراسة المیدانیة 

  رغبة الباحث بتحسس المؤسسة بقیمة االتصال ونجاحھ

  وفرة المراجع النظریة في الموضوع والحاجة إلى درایة تطبیقیة لھا

   أھمیة الموضوع/03

تتمثل أھمیة الدراسة في أھمیة الموضوع في حد ذاتھ إذ أصبح االتصال الداخلي احد أھم 

یم   ن تنظ ة م ا اإلداری ا الن مھامھ ى تحقیقھ ة إل ة العمومی عى المؤسس ي تس ائف الت الوظ

  .تكون جامدة دون اللجوء إلى أسس اتصالیة .الخ...رقابة تخطیط 

دى ال وعي ل ة ال ادة درج ي زی ي ف ل أساس اره فاع ة باعتب ل المؤسس ري داخ ر البش عنص

  .المعادلة التنظیمیة 
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  الكشف عن نقاط الضعف والقوة اإلستراتیجیة لالتصال داخل المؤسسة 

  : أھداف الموضوع/04

  .الكشف عن نوعیة وخصائص االتصال وتنظیمھ السائد في المؤسسة 

  .مؤسسة العمومیة معرفة ابرز أدوات ووسائل االتصال التي تستخدمھا ال

  .الكشف عن مدى أھمیة االتصال الداخلي و تنظیمھ السائد في المؤسسة العمومیة 

  .توضیح العراقیل التي تعیق السیر الحسن والتي یمكن أن تجعلھ غیر فعال

  :تحدید المفاھیم

اھیم     ذه : المف ھ ھ راد تعریف ل الشيء الم ل مح ي تح ات الت ن المترادف ة م ي مجموع ھ

  .المرادفات كفیلة أن تعطي الفھم الالزم لما نحن بصدد تعریفھ وھنا تحدد المفاھیم

 : االتصال الداخلي

ف مستویاتھم االتصال الداخلي      ین مختل تم داخل المؤسسة ب ذي ی ھو ذلك االتصال ال

 . 1ر المعلومات والحقائق بین العمال لتحقیق األھدافویھتم بسی

دان      اقي زی د الب د عب ا عن رف أیض ا یع رق و : كم راءات و الط ة اإلج ھ مجموع أن

رارات  اذ الق ات التخ تخدام البیان یل و اس اج و توص ل إنت ي تكف ات الت ائل و الترتیب الرس

  . 2سلمیة االتجاه صحیحة التوقیت

 :التعریف اإلجرائي

ة : االتصال الداخلي     ة و األطراف المكون ین المنظم ة ب امالت القائم ھو مجموعة التع

ات  ة العالق ل و تقوی الیب العم ي تطویر أس تویاتھا یسھم ف ف مس داخل المؤسسة و مختل

  .االجتماعیة بین الموظفین

  

  

  

  

  
                                                             

  19،ص 2003أحمد ماھر ،السلوك التنظیمي مدخل بناء المھارات ،اإلسكندریة ،الدار الجامعیة د  1
وسائل وأسالیب االتصال االجتماعي في الحاالت االجتماعیة واإلداریة ،المكتبة :عبد الباقي زیدان   163،ص1974د،ط، القاھرة 2

  االنجلومصریة 
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 : مفھوم التأثیر

خص أو سلوكھ الذي یعود یعرف التأثیر حسب أرنون وتیج أنھ التغیر في اتجاھات الش   

التأثیر المستقل حیث یحدث : إلى شخص أو جماعة أخرى ، وھناك نمطان من التأثیر ھم

ة  ائص االجتماعی ر للخص ث التغی ابع حی أثیر الت الة و الت اع بالرس ة لالقتن ر نتیج التغی

ى : ، كما یمكن تعریفھ 1للنموذج أو الجماعة  على أنھ الفعل الممارس من قبل شخص عل

 .آخر شخص

  :إجرائیا

دى نجاح .ھو التغیر الذي یحدث للمستقبل أثناء تعرضھ للرسالة       حیث یمكن قیاس م

  . المرسل في تحقیق ھدفھ

 : مفھوم التنظیم

تم إنشاؤھا من أجل       ة ی ھ وحدة اجتماعی ى أن وني عل اي اتزی یعرف على حسب أمیت

 .2تحقیق ھدف معین

ھ نموذج مستقر    و في قاموس علم االجتماع لمحمد عاطف حیث یعرف التنظیم على أن

  .3نسبیا للعالقات االجتماعیة بین األفراد و الجماعات الفرعیة داخل جماعة معینة

  :إجرائیا

ھو العملیة االجتماعیة التي تھدف إلى تنظیم ملوك األفراد و التحكم فیما قصد توجیھھ     

  .لمخططات التنمیة و جعلھ مالئما

 : مفھوم المؤسسة العمومیة

دي على أنھا منظمة إداریة عامة تتمتع بالشخصیة القانونیة یعرفھا األستاذ عمار عواب    

ة  ة بعالق ة المختص ة المركزی لطات اإلداری رتبط بالس الي و اإلداري و ت تقالل الم و االس

  .4التبعیة و الخضوع للرقابة اإلداریة الوصائیة

ق        ضف إلى ذلك عرفھا األستاذ الطماوي بأنھا عبارة عن مرفق عام یدار عن طری

  .1منظمة عامة و یتمتع بالشخصیة المعنویة 
                                                             

  171،ص2005،الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة ،مصر،5عز الدین األشول وآخرون ،مقدمة في علم النفس سلسلة شوم،ط 1
   28،ص2006تماع االتصال للبحث والترجمة،جامعة منتوري قسنطینة،الجزائر،رابح كعباش،علم اجتماع التنظیم،مخبر علم اج 2
اج االتصال للبحث الترجمة جامعة منتوري  مصالح بن نوار،فعالیة التنظیم في المؤسسات االقتصادیة،مخبر عل 3

   14ص2006قسنطینة،الجزائر،
    307،ص2005معیة،،الجزائر دیوان المطبوعات الجا1،ج3عمار عوابدي،القانون اإلداري،ط 4
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ة        وال الدول إدارة أم وم ب أما األستاذ ریاض عیسى فیعرفھا على أنھا تنظیم إداري یق

انو یم الق ددھا التنظ ي یح داف الت ا لألھ بي وفق تقالل النس ھ االس ى وج ت عل ك تح ني و ذل

 .2رقابة الدولة

  :إجرائیا
  . يھي منظمة عامة تشنؤھا الدولة إلدارة نشاط متخصص باألسلوب الالم ركز    

  : الدراسات السابقة

إن كل دراسة علمیة نظریة أو میدانیة أو ھما معا تنطلق و تقوم على مرتكزات من       

ارات  دعیم مس ھ و ت د و توجی ي تحدی وى ف ة قص ا أھمی ي لھ ابقة الت ات الس ا الدراس بینھ

ا  ي یتطلبھ ة الت اھیم اإلجرائی اییر و المف اییس و المع د الباحث بالمق البحث العلمي و تزوی

زود موضوع بحثھ حیث بوض وح كثیر من كتاب البحث العلمي إلى أن الدراسة السابقة ت

ي حل  ا ف ي یمكن االستفادة منھ ار و األدوات و اإلجراءات الت الكثیر من األفك الباحث ب

ة  یم المؤسس ى تنظ أثیره عل داخلي و ت ال ال تنا االتص وع دراس بة لموض كلة و بالنس المش

ي العمومیة مركزة دائرة عشعاشة لوالیة مستغانم ف قد اعتمدنا على الدراسات المشابھة الت

  : لھا صلة بالموضوع كما صنفت ھذه الدراسات على النحو التالي

  بعنوان /:01الدراسة األولى

واطن     ة و الم ین اإلدارة المحلی ال ب ر : االتص ة الجزائ دائرة بالدراری ة ال ة حال دراس

ة  دمتھا الباحث وم اإلعالم و االتصال ق ل شھادة الماجستیر تخصص عل ة لنی رسالة مقدم

  .3جامعة الجزائر 2011سنة 

ي تحقیق  ة االتصال و مساھمة ف ار أھمی ى إظھ  قدمت الباحثة من خالل ھذه الدراسة إل

ین  ز االتصال ب اذا یتمی واطن ، وطرحت التساؤل الرئیسي بم ین اإلدارة و الم التفاعل ب

  : اإلدارة المحلیة و المواطن ؟ و قسمتھ إلى مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة 

 ما أھمیة االتصال في المنظمة و كیف یساھم في تحقیق التفاعل بین اإلدارة و المواطن؟ -

 في تحقیق التفاعل بین عناصر النظام ككل؟كیف یساھم االتصال  -

                                                                                                                                                                                         
   63، ص1979سلیمان محمد الطماوي،مبادئ القانون اإلداري،القاھرة ،دار الفكر العربي  1
  20ص1987ریاض عیسى،النظام القانوني للمؤسسات االقتصادیة االشتراكیة في الجزائر ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2
جامعة :مذكرة ماجستیر منشورة في ع اع واتصال:لمحلیة و المواطناالتصال بین اإلدارة ا:أمیر علي  ءفاطمة الزھرا3

   10ص2011-2010الجزائر،الجزائر،
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ماھي العالقة بین االتصال و باقي العناصر و الوظائف اإلداریة في المنظمة؟ و اعتمدت  -

ة و  تمارة و المقابل ن االس ل م تخدمت ك ي و اس في التحلیل نھج الوص ى الم ة عل الباحث

على مجموعة من التجریب كأدوات لجمع البیانات في ھذه الدراسة فكانت عینة الدراسة 

: مواطن و في ضوء أھداف الدراسة توصلت إلى نتائج وھي 160المواطنین بلغ عددھم 

ة  دروس ھي المجموعة المحلی ي سیاقھا االتصال الم أن عناصر الوضعیة التي یحدث ف

ذه العناصر لتشكل االتصال من خالل ثالث  داخل ھ ا تت كمنظمة و للمواطن كعضو فیھ

 .تصالي رجع الصدى بعد المواطنةأبعاد و ھي التبادل اال

 :02الدراسة الثانیة -

ا المعلومات واالتصال 2012/2013دراسة بشیر كاوجة     وان دور تكنولوجی تحت عن

ة  ة الجزائری ة .في تحسین االتصال الداخلي في المؤسسة االستشفائیة العمومی دراسة حال

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة . مستشفى محمد بوضیاف  بورقلة 

ات لق - ا والمؤسس حة عموم اع الص ائص قط ة خص ة معرف ى محاول ة ال دفت الدراس د ھ

 .االستشفائیة العمومیة الجزائریة 

 محاولة دراسة االتصال الداخلي وإبراز أھم خصوصیاتھ في قطاع الصحة  -

دى  - ة وم ة الجزائری فیات العمومی داخلي بالمستش ع االتصال ال ل واق یم وتحلی ة تقس محاول

 یا المعلومات واالتصال لتحسین االتصال الداخلي بھا استغاللھا تكنولوج

الحلول واالقتراحات محل الدراسة وشبھاتھا في تحسین االتصال الداخلي لدیھا مما یسمح  -

 .بأداء مھامھا على أحسن وجھ وتحقیق أھدافھا وكانت نتائجھا على النحو التالي

داخلي  من خصوصیات في تحسین صورة المؤسسة والمساھمة في االتصال - التسویقي ال

 .  لزیادة فعالیة أداء أفراد المؤسسة

من خصوصیات االتصال الداخلي ھو التأثر ومدى استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات  -

ذه  ى ھ ل مع وظفین للتعام خص للم دریب ش وفیر ت ى ت افة إل ورة باإلض واالتصال المتط

 الوسائل المتطورة 

 حالل تنوع المعلومات في الرسالة تحسین جودة و نوع الخدمات المقدمة من  -

 .یتطلب االتصال الداخلي للمستشفیات نوعیة القادة وأصحاب القرار بأھمیة ھذا العنصر  -
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   .بناء تحسن االتصال الداخلي على زیادة التنسق داخل أجزاء المؤسسة  -

  /03الدراسة الثالثة 

وان  ة :بعن ة العمومی ي المؤسس ال ف ریة والعم وارد البش ین إدارة الم ال ب ات االتص معوق

  الجزائریة 

برینة  اش ص ة رم خیص  الباحث ى تش ة إل دف الدراس تیر تھ ھادة ماجس ل ش ذكرة لنی م

ل  الیة داخ ة  واالتص ة التنظیمی ق الفعالی ى تحقی لبا عل ا س دى تأثیرھ د م ات وتأكی المعوق

  . 1المؤسسة

ذه مشكلة  ي ظل ھ ة ف ق داخل المؤسسة العمومی ف یمكن تحقی البحث تتمحور حول كی

  ؟.المعوقات

  فرضیات البحث 

  اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على الفرضیة الرئیسیة التالیة 

یمكن تحقیق فعالیة اتصال بین إدارة الموارد البشریة والعمال بتجاوز المعوقات اإلنسانیة 

   ةالفیزیقی والتنظیمیة والفنیة وكذا

  استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي وركز على تقنیة المسح بالعینة 

ر  رة والغی ة الح جالت المقابل ائق والس ي الوث ت ف ات تمثل ع البیان تخدم أدوات جم ا اس كم

  مقننة 

ة  راد العین ي حین توصلت الدراسة  100العینة اختار الباحث العشوائیة وبلغ أف عامل ف

  : يثلت فیما یلإلى النتائج تم

ة   ب التسییر والتنمی ة والمرتبطة بجان ة الجزائری العملیة االتصالیة في المؤسسة العمومی

ة االتصال تتعرض  ذلك عملی ا وك للموارد البشریة تواجھ صعوبات فنیة تحد من فعالیتھ

ادل  ى تب ؤثر عل ا ی ة مم لبعض العقبات التقنیة المتمثلة خاصة في تداخل الخطوات الھاتفی

  .علومات بین الطرفین الم

  

  
                                                             

،مذكرة ماجیستیر منشورة في علم  معوقات االتصال بین إدارة الموارد البشریة والعمال في المؤسسة العمومیة الجزائریة:صبرینة رماش 1
   21ص.2006-2005االجتماع جامعة منتوري قسنطینة 
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  :التعلیق علي الدراسات السابقة

ة     ى دور وأھمی ا ركزت عل ا إن غالبیتھ ة اتضح لن ى الدراسات الثالث بعد االطالع عل

ة  ة أو عمومی ت اقتصادیة خدماتی واء كان ات س ي المؤسس ك .االتصال ف ى ذل ال عل وعم

ز عل ذكرتي التركی ي  ىسأحاول في م ار ان الدراسات الت ى اعتب ر عل داخلي أكث اء ال البن

داخلي  اشر تالیھا ي المحیط ال تباینت بین ماھو موجود داخل المؤسسة دون التخصص ف

كما سأحاول أن أضیف شیئا .فقط ولو إن ھذا الموضوع یتطلب اإلشارة للعالم الخارجي 

ي الف دة ف ة المجس ة المیدانی الل الدراس ن خ ان م دا باإلمك ة جدی د مكان ر ورص صل ألخی

  االتصال الداخلي في المؤسسة الجزائریة 

  : منھج الدراسة
ھ    ذي یتبع ق ال ھ الطری ث كون ة أو بح میم دراس اء وتص ري لبن ود الفق نھج العم د الم یع

ة  ى الكشف عن الحقیق ة إل ة المؤدی ھ الطریق ة ویقصد ب ائج علمی ى نت الباحث للوصول إل

  .التوصل إلى نتائج ملموسة بواسطة القواعد العقلیة حتى یتم 

ة المواضیع  ى إن طبیع نھج بمعن ار الم وعلیھ فان صحة النتائج نمو حتما عبر حسن اختی

ل  نھج المناسب لك ار الم ا اختی ا تفرض علین وة منھ داف المرج المعروضة للبحث واألھ

ارة أسلوب من  ذي ھو عب نھج الوصفي ال و الم دراسة فكان المنھج المناسب لدراستنا ھ

ة عن ظاھرة أو موضوع محدد من  أسال ة ودقیق یب التحلیل المرتكز على معلومات كافی

  .خالل فترة أو فترات زمنیة معلومة 

د  ا نعتم ة جعلن وموضوع دراستنا االتصال الداخلي وتأثیره على تنظیم المؤسسة العمومی

  :على النھج الوصفي ألسباب منھا 

المقابلة والتي من ,ع البیانات من المالحظة یتیح ھذا المنھج استخدام العدید من أدوات جم

  خاللھا یتسنى الحصول على إجابات لألسئلة المطروحة 

د  ھ فق یر وعلی ل والتفس ى التحلی عى إل ل یس رد الوصف ب ي بمج في ال یكتف نھج الوص الم

ات الوصفیة  اعتمدنا على المنھج الوصفي ألنھ یكفل لنا جمع أكثر قدر ممكن من المعلوم

  . 1الالزمة

  
                                                             

  .52،ص2008،عمان،دار صفاء للنشر والتوزیع ،2ریحي مصطفى علیان،عثمان محمد غنیم،أسالیب البحث العلمي ط 1
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  : أدوات جمع البیانات

ي      بة الت ار األدوات المناس ى اختی ر عل د كبی ى ح ف إل ي تتوق ث علم ة أي بح إن دق

ات  ى البیان ول عل ث للحص ات الباح ى إمكانی وع ومع ة الموض ى طبیع ى مع تتماش

  والمعطیات التي تخدم أھداف الموضوع 

ى یمكن اإللم ذا فموضوعنا یتطلب االستعانة بأكثر من أداة منھجیة حت ام بالموضوع ولھ

  .الغرض استخدمت أدوات جمع البیانات تمثلت في المالحظة المقابلة 

  

  :وھي المالحظة/1

إحدى التقنیات المستعملة في البحوث المیدانیة كما لھا دور مكمل للمقابلة واالستمارة من 

اه  ھ الحواس واالنتب ا توجی بعض بانھ ا ال ا عرفھ ى جمع البیانات حول عینة الدراسة كم ال

دة بظواھر معینة الكتسا ز .  1معارف جدی ارات استطالعیة لمرك ام بزی فمن خالل القی

ال  ود العم ي تس ات الت ذا العالق ث وك ع البح ى مجتم رف عل ا التع ة حاولن رة عشعاش دائ

ا  واع االتصاالت الموجودة بالمؤسسة وأنماطھ ة أن ى معرف بعض باإلضافة إل ببعضھم ال

ي تستخدمھا   ذا الوسائل الت أثیره  وك المؤسسة باإلضافة السائدة وكذا أھمیة االتصال وت

  . إلى تأثیر االتصال

  :  وھي المقابلة/2

ین       ر ب اء مباش ارة عن لق ي عب ة فھ ات الخاص ات والمعلوم ع البیان یلة وأداة لجم وس

ائق  ى حق ول إل ین للوص وع مع ول موض ة ح كل مناقش ي ش ون ف وث تك ث والمبح الباح

  .على تنظیم المؤسسةفمن خاللھا حاولنا معرفة االتصال الداخلي وتأثیره .2معینة

ا  د أفادن فباستخدامنا لتقنیة المقابلة المفتوحة مع خلیة اإلعالم واالتصال داخل المؤسسة ق

ى  دنا إل ا أرش ي المؤسسة كم ا وضع االتصال ف بمعلومات قیمة عن المؤسسة وشرح لن

  .األقسام األخرى لمقابلة الموظفین في المؤسسة

  

  

                                                             
  233،ص1976عبد الباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،مكتبة وھبة ،مصر ، 1
  یحي مصطفى علیان،عثمان محمد غنیمر 109مرجع سابق ،ص: 2
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  :مجتمع الدراسة
ع الد      رف مجتم ة یع ائص المطلوب ا الخص ي فیھ دات الت ع الوح ھ جم ى ان ة عل راس

م  ھ كل من یمكن أن تعم لدراستنا كما یشیر كذلك على انھ مصطلح علمي منھجي یراد ب

  .الخ...نتائج البحث في كل مجموعة او أفراد او كتب 

ة  ي المؤسسة العمومی املین ف وفي دراستنا ھذه یتمثل مجتمع البحث في كل الموظفین الع

عامل وھذا باختالف نوعیة  32ركز الدائرة بعشعاشة والیة مستغانم والتي كان عددھم لم

  .الجنس وھو مجتمع صغیر

یم  ى تنظ أثیره عل داخلي وت ال ال ة االتص و دراس ة ھ ن الدراس ي م دف األساس ى الھ ویبق

  . المؤسسة العمومیة بمركز دائرة عشعاشة مستغانم

  

  

     

  



 

 
 

 

 : الفصل الثاني

  ماھیة االتصال الداخلي
  

    
 مفھوم االتصال الداخلي 

  
 أھمیة االتصال الداخلي 

  
 أسالیب االتصال الداخلي 

 
 وسائل االتصال الداخلي 

  
 أھداف االتصال الداخلي  

  
 أنواع االتصال الداخلي  

  
  االتصال الداخليمعیقات 
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  ماھیة االتصال الداخلي:أوال

  :تمھید

ث  اج حی ي سیرورة العمل واإلنت یعد االتصال الداخلي في المؤسسة المرتكز األساسي ف

ة  ي المؤسس طین ف راد الناش ف األف ین مختل ائل ب ات والرس ل المعلوم ھ نق ن خالل تم م ی

باإلضافة إلى ان كل المؤسسات .وبالتالي یساھم في تحدید فشل او نجاح أھداف المؤسسة 

داخلي  ى االتصال ال ا ال اج دائم ان نشاطھا تحت ذا .مھما ك ي ھ ا سوف نتطرق ف ومن ھن

  .الفصل إلى ماھیة االتصال الداخلي في المؤسسة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .االتصال الداخلي:                                            الفصل الثاني 
 

16 
 

  االتصال الداخلي 
  مفھوم االتصال الداخلي/01

   

ا عدد        داخلي طرحھ لقد وردت العدید من تعاریف االتصال في المؤسسة وبالتحدید ال

اك من  ھ نظام وھن ى اساس ان ة واالتصال عل وم االجتماعی ف العل ي مختل من الباحثین ف

  تناولھ على اساس اشكالھ وھناك من تناولھ من حیث أھمیتھ 

  :االتصال الداخلي

ك ا       ى تحری دف ال ذي یھ ل ال و العام ین ھ ة ب ذي یخدم العالق و ال ال وتشغیلھم وھ لعم

  .  1االدارة والقوة العاملة الحیة للمؤسسة

ھو ذلك االتصال الذي فرضتھ الحاجة الى تطویر عطاء وفعالیة المؤسسة عن طریق      

ھ  رز طاقات ھ یب اعي موحد یجعل ي جو اجتم التركیز على الجانب البشري وإبقاءه یعمل ف

  كذلك ھو .كفرد فاعل داخل التنظیم  دون ان یحس بنقص قیمتھ

ة        ة العملی روریة لدیموم ات الض دفق المعلوم ھیل ت ى تس دف ال ي تھ ة الت ك العملی تل

اعدة (  اإلداریة واإلنتاجیة عن طریق تحمیلھا ونقلھا في مختلف االتجاھات  ص

ین مختل)افقیة.ھابطة. وب ب ة التواصل المطل ث تسیر عملی ف داخل الھیكل التنظیمي بحی

 .2المتعاملین 

  :استخالص تعریف االتصال الداخلي

ازل أي       ى شكل اتصال ن ھو الذي یتم بین الموظفین بجمیع مستویاتھم سواء كان عل

في نفس المستوى  ا وافقيأوامر وتعلیمات أو صاعد على شكل شكاوي وطلب انجازات 

 . أو بین رؤوس األقسام بقصد التنسیق والتشاور من اجل أھداف المنظمة 

 

 

  

  

                                                             
   37-36،ص ص 2003القاھرة دار الفجر للنشر والتوزیع " االتصال مفاھیمھ نظریاتھ وسائلھ" دلیو فضیل 1
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   أھمیة االتصال الداخلي/02
ان یمكن القول بان االتصال بأي        ى درجة صورة ك و عل ر رسمي فھ رسمي او غی

  :عالیة من األھمیة في المؤسسة مما یمكن توضیحھا فما یلي 

ل ال/1 ي نق اھم ف ل یس ك داخ اون والتماس ق روح التع ار ویخل اھیم واآلراء واألفك مف

  .المؤسسة 

عورھم /2 اطھم وش ادة ارتب املین وزی ة للع روح المعنوی ى ال ل عل داخلي یعم ال ال االتص

  .باالنتماء الى المؤسسة 

  .یزید في تعاون وتالحم العاملین معى بعضھم البعض /3

ر الس/4 ة وتغیی اط المؤسس د نش ى توحی اعد عل ى یس دفع إل یلة ت و وس ھ فھ لوك أو تعدیل

  .1اإلنتاج 

دى /5 ى م یتم من خالل االتصال اطالع الرئیس على مرؤوسیھ كما یستطیع التعرف عل

  .تقبلھم آلرائھ وأفكاره

رار /6 ى الق دائل والوصول إل توفیر المعلومات والبیانات التي تساعد على اختیار اقل الب

  .2الذي یتصف بالرشد

   :االتصال الداخليأسالیب /03

اریر الرسمیة بشكل وصورة :األسلوب الكتابي :أوال ة والتق ذكرات الداخلی ل الم وھو نق

  مكتوبة یمكن أن تستعمل وتوصل عن طریق البرید 

  :ایجابیاتھ 

  أكثر فعالیة من االتصال الشفھي ألنھ یعتبر دلیل یتم الرجوع إلیھ إن حدث خلل ما 

  . 3یقلل من احتماالت نشوء أي نزاعاتیحفظ حقوق المنظمة ومصالحھا و

                                                             
  47القاھرة دار الثقافة ،ص"االتصال الوثائقي المكتوب "محمد ابراھیم السید  1
   ه.70الجزائر ،ص 2مجلة العلوم اإلنسانیة جامعة العربي بن میدي ،العدد"المؤسسة االتصال داخل "االمین بلقاضي 2

  21ص 2010،دار العمد للنشر ،عمان 1مھارات االتصال في علم االقتصاد وادارة االعمال ،ط"حسن حریم    3
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ین الرؤساء والمرؤوسین :الشفھي  األسلوب:ثانیا  ة ب ذي ینمي العالق وھو األسلوب ال

ة  ي عملی ویدعم العالقات االجتماعیة بحیث یعتبر من أقدم أسالیب االتصال المستخدمة ف

   1.االتصال

  :ایجابیاتھ 

 -األسلوب الشفھي الوسیلة الوحیدة التي یفھمھا األمي .  

 - یتیح االستفسار الفوري عن اي غموض في الرسالة  

 - ة ات ذات طبیع األسلوب الشفھي أفضل حینما یكون نص الرسالة یتضمن معلوم

  . سریة

ر  ان:ثالثا ى تفجی ا إل ا المرتبطة بھ ات والتكنولوجی ى نظم المعلوم التطورات الھائلة عل

ل المع ك لك اج ذل لومات فیھا وذلك من خالل كبر حجم المعلومات ونعدد مصادرھا ویحت

  . 2من الموظف والرئیس داخل المؤسسة لتبادل المعلومات واألفكار في مابینھم

  :ایجابیاتھ 

  تسمح تبادل المعلومات بشكل فوري من الموظفین ومصالحھا   

  خفض تكلفة التوزیع المعلومات 

  . االستفسارات.االطالع على القرارات تمكین الموظفین من 

  

  :وسائل االتصال الداخلي/04-

ى  ة عل ي المؤسس ا ف ات وتوجیھھ یل المعلوم ي توص داخلي ف ال ال ة االتص د عملی تعتم

ا  ال باب ون االتص تقبل ویك ل والمس ین المرس طة ب ون واس الیة تك ائل اتص الیب ووس أس

ات أو  ات أو إعطاء تعلیم ات أو معلوم ات بقصد تسھیل العمل لحصول على بیان توجیھ

  .فیصبح االتصال أداة أولیة من أدوات التأثیر على األفراد ووسیلة فعالة إلحداث التغیر 

  .ومن ھنا یمكن تقییم الوسائل المستعملة في العملیة االتصالیة إلى ثالثة أنواع 

                                                             
  276-275ص ص 2008،عمان  دار المسیرة للنشر 1،ط"االتجاھات الحدیثة للقیادة والسمیة البشریة "محمد حسین العجمي   1
ص  2004)م ع السعودیة (اإلدارة االلكترونیة اإلستراتیجیة الوظائف والمشكالت، دط،دار المریخ للنشر ،الریاض "عبود نجم عبود 2 

    36-35ص
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دة لصالح ھي احد انواع االتصال واقربھا الى النفس واكثرھا ف.الوسیلة الشفھیة  : أوال ائ

ت او  ة كان العمل وھذا توفیرا للوقت والجھد عكس ماتتطلبھ االتصاالت االخرى المكتوب

  .المصورة وحیث تتعدد طرق االتصال الشفھي اھمھا 

ات  ي .االجتماع ال الشخص یة .االتص ام الدراس ات واالی ق .الملتقی ن طری ال ع االتص

  .الھاتف

  :وتتمثل في :الوسائل المكتوبة :ثانیا

اریر  - ن :التق ات ع دف توصیل المعلوم ل بھ اع عم وب عن اجتم ون محضر ومكت ویك

ول  ة المستخدمین بغرض اإلعالم والخروج بحل ى بقی طریق المشاركین في االجتماع ال

  .لمشكل مطروح

ة :الملصقات اإلداریة  - حیث تسمح ھذه األخیرة بتقدیم بالغات عاجلة في الحاالت المادی

  .لمؤسسة من المواضیع التي تخص ا

ھي رسائل موجھة ألعضاء المؤسسة حیث تصل ممثل المؤسسة او رئیس :المراسالت  -

ة تسییر  ات الخاصة لكیفی القسم عن طریق الرسائل ویتتبع مضمون الرسائل من المعلوم

  .العمل في المؤسسة 

 والتي تسمح بإعالم العمال بالنتائج الجدیدة او شرح وضع معین لحالة ضعیفة:البرقیات -

  . 1او رفض بعض اإلشاعات

  وتتمثل في :الوسائل السمعیة البصریة :ثالثا 

ة  - ائل االلكترونی ث :الرس مح بب ث تس ي حی الم اآلل از اإلع ق جھ ن طری تم م ي ت والت

  .الرسائل باستعمال الخطوط الھاتفیة وتستعمل كذلك في نقل التقاریر 

ة - ق الشاش ن طری رات م ات ال:المحاض ین التقنی زاوج ب ي ت ات وھ ل المعلوم ة لنق حدیث

ة اجتماعات  بالتقنیات السمعیة البصریة حیث تسمح المحاضرات من طریق الشاشة بإقام

  :باإلضافة إلى.مع مشاركین متواجدین على مسافات بعیدة من مكان العرض

ي :الفیلم اإلعالمي  ال ف ار للعم ث رسائل صوتیة وأخب ي تب وكذلك مكبرات الصوت والت

 .أماكن عملھم

  
                                                             

   361-360العالقات في المؤسسات االداریة والشركات ،دط،القاھرة عالم الكتب ،ص ص"محمد فھمي العطروزي  1
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  : االتصال الداخلي أھداف

  .البیانات والمعلومات في أسرع وقت وبأقل جھد وتكلفة ثتوفیر أحد

وي  رفع ل ق ق رد فع ى خل دوره ال ا سیؤدي ب ذا م املین بالمؤسسة وھ معنویة األفراد الع

  .وسیزید معدل العمل ویخفض الغیاب والتأخر

  .  1یلعب دورا كبیرا في عملیة اتخاذ القرارات

  .والتعلیمات إصدار األوامر 

  .التنسیق بین المھام والوحدات المختلفة بما یحقق ھدف االتصال االجتماعي

  .2تحفیز العاملین وذلك بتوعیتھم ومساعدتھم المادیة والمعرفیة 

  . تعریف المشكالت وسبل عالجھا 

  : أنواع االتصال الداخلي
  :یوجد نوعین من االتصال الداخلي في المؤسسة 

مي ال الرس ة  ھ: االتص ي للمؤسس ل التنظیم ر التسلس تم عب ذي ی ال ال ن االتص وع م و ن

ة داخل المؤسسة  ات الوظیفی ل والعالق والتنظیم ھو الذي یحدد المسؤولیات وتقسیم العم

  .3بحیث ھو كل االتصاالت سواء نازلة أو صاعدة أو أفقیة یمكن أن تكون بشكل رسمي 

رارات وتعلیمات ھو أكثر تداوال في :االتصال الھابط أو النازل /1 دأ ق ث تب المؤسسة حی

تخدم  ث یس اتھم حی م أو اقتراح ة أرائھ رافھم دون معرف ت إش و تح ن ھ ى م اء إل الرؤس

  .4الھاتف,الملصقات ,مجموعة من الوسائل كالجریدة الداخلیة 

اعد / 2 ال الص دیم :االتص ال وتق ات العم ة طموح ال بمعرف ذا االتص مح ھ ث یس حی

د تحل  اقتراحاتھم وشكاویھم للرؤساء ي ق ات الت ب الحوادث واألزم ى تجن مما یساعد عل

مونھ  ي مض ال ف ن االتص وع م ذا الن رتبط ھ تواھا وی ین مس مح بتحس ا یس ة كم بالمؤسس

اعد  ال الص ي االتص ا ف دة علیھ ائل المعتم ن الوس ة وم ي المؤسس ادة ف ة القی بطبیع

  .االجتماعات واالقتراحات 

                                                             
  125،ص2010مصر دار الفجر للنشر والتوزیع  1نظریات االتصال ،ط"نیر حجاب محمد م 1
   139ص 2008امعة منتوري قسنطینة }الفعالیة االتصالیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة رسالة دكتوراه ،"صبرینة رماش  2
   77ص 1999عمان  1ریحي مصطفى علیان وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ،دار الصفاء ،ط3
     32،ص1985االتصال ووسائلھ في الخدمة االجتماعیة، دط ،االسكندریة دار الكتاب الجامعي  الحدیث"خلیل خیري الجلیل 4
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راد یتناول ھذا البعد االت:االتصال األفقي / 3 ین األف ات ب صالي إرسال واستقبال المعلوم

ي  اح األداء ف ا لنج ر حیوی ر أم د یعتب ذا البع د وھ ي واح توى تنظیم ى مس م عل ذین ھ وال

  .1المنظمة إذ عن طریقھ یتم التنسیق بین وظائفھا المختلفة

ا : االتصال الغیر رسمي إن االتصال غیر رسمي یمكن إن یكون في صالح المؤسسة كم

إن یكون ضد أھدافھا والفضل في األمر یكون یعود إلى اإلدارة الحكیمة فھي التي تسعى 

ا والتعرف  ل محتواھ ر رسمیة مساراتھا وتحلی إلى التعرف إلى مصادر االتصاالت الغی

ین الرؤساء والمرؤوسین داخل على أھدافھا حیث لھذا النوع فوائد منھا یسھل التع ل ب ام

  تطویر مھارات وقدرات الموظفین وتبادل الخبرات . التنظیم 

ع  ر رسمیة م ة غی كما یعرفھ احمد زكي یدوي بأنھ االتصال الذي یتم فیھ ألتفاعل بطریق

م  ي تھمھ وعات الت ي الموض ر ف ات النظ ار  أو وجھ ات و األفك ادل المعلوم املین بتب الع

م أو ل بعملھ ن  وتتص د ع مي أو بعی ر رس ال غی ذ االتص ارج مناف ات خ ادل المعلوم تب

خطوات تحددھا أي تدعمھا السلطة الرسمیة من خالل السلم الھرمي المتدرج للتنظیم مثل 

ین  ات ب ل المعلوم مح بنق ي تس بات الت ن المناس بة م ي أي مناس میة ف ر الرس اءات غی اللق

 . 2األشخاص

  :معیقات االتصال الداخلي 
رف عملی ول دون تع ن ان تح ویش ویمك رف بالتش اكل تع دة مش داخلي ع ال ال ة االتص

  .والمعوقات  لوصول المؤسسة ھدفھا ومن بین المشاك

  :المعوقات الشخصیة 

ى  وھي تتصل بالنواحي النفسیة واالجتماعیة للفرد  والقائمة على مدى حكمھ الصائب عل

اتھم  اتھم ورغب ي حاج ون ف ر یختلف املین كبش ة والع یة والعاطفی ھ النفس یاء وحالت األش

م  م ووزنھ الي إدراكھ اوت بالت ذلك یتف واتجاھاتھم وعقائدھم وتقالیدھم ومشاكلھم ونتیجة ل

ة ت م یتوقف األمور بطرق متباین اتھم ومن ث ولھم واتجاھ م ومی ع أرائھ ق م تواكب وتتواف

                                                             
-15ص ص2006االسكندریة  1دار الوفاء للنشر والطباعة ط)البروقراطیة،الكمبوقراطیة (محمد حافظ حجازي وسائط االتصال الرسمي  1

16   
   45،ص1994محمد زكي بدوي معجم مصطلحات اإلعالم بیروت دار الكتاب اللبناني ، 2
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ة  ھ المزاجی ى حالت ره وعل لوب تفكی ة وأس ى طریق الة عل مون الرس ل لمض یر العام تفس

  . 1والنفسیة   ویمكن تقسیم ھذا النوع إلى عوائق في المرسل وفي المستقبل

  :نفسیةالمعوقات ال

  .الخوف عند احد األطراف من الطرف اآلخر 

  .م الرغبة في االتصال وغیاب الدافعیة عند احد األطراف عد

  .یقولھ الطرف اآلخر  الشك عند احد األطراف في ما

ة  ات التنظیمی ز :المعوق دد بوضوح االختصاصات ومراك ي یح ل تنظیم دم وجود ھیك ع

  .االتصال 

ا  كا فیھ ي یش ي الحاالت الت ك ف داخلي وذل ات االتصال ال ن معوق ص م ون التخص د یك ق

  .یون جماعات متباینة لكل منھا لغتھا وأھدافھا الفن

      . 2غیاب السیاسة لدى العاملین بنظام االتصال التي تساعد على تحدید السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  "404منشاة المعارف اإلسكندریة ،ص" أصول اإلدارة العامة"إبراھیم عبد العزیز شیحا ،1

  ا210،ص2011،دار وائل للنشر عمان 1األساسیات في االدارة المعاصرة ،ط"عبد الباري ذرة ،محفوظ جودة  2
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  :خالصة الفصل

  

د       داخلي عنصر ضروري الب إن ما یمكن استخالصھ من ھذا الفصل أن االتصال ال

دة داخل  ة اتصاالت جی اك أنظم م تكن ھن ا ل امھم م ؤدوا مھ منھ ،فال یمكن للرؤساء أن ی

ال  تم باالتص ي تھ ي الت ار ھ ي واالزدھ ح للرق ي تطم ة الت ة ،فالمؤسس ة العمومی المؤسس

داخلي وتحاول تطبیقھ على أحسن وجھ وبال ا ال ة مباشرة بجمھورھ ى عالق تالي تكون عل

  .وھذه العالقة مبنیة على الثقة واإلحساس بالمسؤولیة

ا          ى نجاحھ یؤدي إل ا س ة حتم یم المؤسس ي تنظ داخلي ف ال ال ام باالتص ذا فاالھتم ل

  . وتنظیمھا وتطورھا

 

 

  



 

 
 

  :الفصل الثالث

  تأثیر االتصال

  

 أسس التأثیر واإلقناع  
  

 مبادئ التأثیر واإلقناع  
  

 تأثیرات وسائل االتصال  
  

 نظریات التأثیر ووسائل االتصال  
  

 نظریة اإلقناع 

 

  



 . االتصال تأثیر                                       :    الثالثالفصل 
 

25 
 

  :تمھید
لقد وصل التأثیر في دراسات االتصال إلى بلوغ مكانة بصورة جدیدة  لما یحملھ          

  .حیث أصبح الموضوع األكثر صعوبة باعتباره شيء غیر ملموس . من إیجاب وسلب 

ة الموضوع  بالنسبة للمستقبل  ا أھمی اع أھمھ إال أن ھناك أسباب تؤدي إلى التأثیر واإلقن

حیث تقاس درجة التأثیر من خالل رد .أراء المستقبل للموضوع باإلضافة إلى اتجاھات و

الفعل بحیث اذا كان رد الفعل ایجابیا ذلك یؤدي للمصدر أن التأثیر المقصود من الرسالة 

 .  قد تحقق
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   أسس التأثیر و اإلقناع/1
ة  تقوم عملیة التأثیر واإلقناع على مجموعة من األسس والعوامل حتى تصبح العملیة فعال

  :ومستجابة ومنھا كاألتي

وھنا البد من الوثوق في النفس من الرسالة وتوضیح الھدف ومراعاة  :وضوح الرسالة/1

دى المستھدف ر بساطة ل ات أكث ذا  1قابلیة المستمع وذلك البد أن تكون بعبارات وكلم وك

ھ ھناك اعتبارات تدخل في وضوح ھذه الرسالة مثل تلك المتعلق ي وعقیدت ة بإیمانھ الحقیق

  . 2في بثھ

ع/2 ا :اآلخرین التفاعل م ر كلم رة التغیی راح او فك ول اقت ال قب ة احتم زداد فرص ث ت حی

ع المجتمع  ات م اء عالق ق بن ك عن طری ة مع عادات الجماعة وذل كانت منسجمة ومتفق

  . 3واالنسجام معھ

ز :الموضوعیة/3 م المسبق المبعث وھو الموقف الحیاد اتجاه المستمع دون التحی أو الحك

  .من التحیزات القبلیة أو العقائدیة وكذا التحیزات االنفعالیة 

اع/4 ة اإلقن د لعملی یط الجی الي  :التخط اع االتص ن اإلقن وح م دف بوض د الھ و تحدی وھ

  .والتفكیر في الوقت المناسب إلرسال الرسالة 

ع ا: الحساسیة إلرجاع األثر/5 ة قد ینطلق المتحدث في تواصلھ م لطرف اآلخر من حال

تقبل ورد  تجابة المس اه الس ة دون االنتب ار الخاص ي األفك تغراق ف ذاتي واالس اإلدراك ال

  .4الفعل

ھ أو ارتباطھ : حسن استجابة المستمع للرسالة االقناعیة/6 أثیره وجاذبیت وذلك إما بسبب ت

  .باھتماماتھ 

  . ول المرسلابتعاد المستمع عن األحكام المسبقة والخلفیة التصوریة ح/7

  .المرسل االجتماعیةمكانة /8

  .5مصداقیة المرسل العلمیة/9

                                                             
   22ص.2006.الجزائر.دیوان المطبوعات الجزائریة للنشر والتوزیع .2ط".اإلقناع االجتماعي."عامر مصباح  1
  "اإلعالم والمجتمع ."منى سعید الحدیدي وسلوى إمام علي  77ص 2004مصر .الدار المصریة اللبنانیة .طبعة خاصة2
  99ص.2006مصر .الطباعة .دار الوفاء لدنیا "لومات االتصاالت الدولیة ونظم المع"محمد الصیرفي وعبد الغاني حامد 3
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  : مبادئ التأثیر واإلقناع/2     

أثیر ف اع والت ا  يلقد عمل ینوسم على تلخیص مبادئ أسس اإلقن ت فیم ادئ تمثل ة مب أربع

  :يیل

دأ المعرف/1 ى : ةمب رف عل اعھم للتع اول إقن ذین تح خاص ال یة األش ة شخص و معرف وھ

  .الطریق التي یمكنك استعمالھا إلقناعھم والتأثیر علیھم 

وم المرسل : مبدأ الحركة/2 دما یق ور المستھدف عن ي الجمھ زداد ف أثیر ت ة الت ا فعالی وھن

  .بتوضیح كیفیة تطبیقھ مع بیان اثر ھذا االقتراح

  . عندما تكون سمعة طیبة فحتما الجمھور یقبل بحماس االقتراحات الواردة:مبدأ الثقة/3

  .1وھو وضوح الرسالة وعدم وقوع اي التباس في فھم المقصود منھا :بدأ التوضیحم/4

  :لتأثیرات وسائل االتصا/3     
ھ  إن تأثیر ر من الضروري معرفت راد  أصبح أم ى األف ة عل وسائل االتصال الجماھیری

  .وھذا من خالل المدخل التأثیري والوظیفي

ال  ة االتص یین لدراس دخلین أساس اك م ن ھن وظیفي فم اثیري وال ي الت اھیري  ھ الجم

  .الضروري معرفتھم وكیف تؤثر على وسائل االتصال على األفراد والجماعات 

اثیري د تعرضھ : المدخل الت ي حدثت للجمھور بع رات الت ى دراسة التغی ذا عل ز ھ یرتك

  .للموارد االتصالیة أي التأثیر الناجح عن تعرض الجماھیر لوسائل االتصال 

دخل ا وظیفيالم ا: ل و م اھیر  وھ بة للجم ال بالنس ائل االتص ائف وس ھ وظ ن أن تؤدی یمك

على الدراسة الكیفیة للجمھور واستخدامھ لوسائل االتصال من االستماع ومع ھذا  زویرك

ع فھي  ال ي المجتم م دور وسائل االتصال ف ى فھ ؤدي إل دخلین ی د الم یمكن القول إن اح

ي من یستخدمھا .م یتم استخدامھاتعني باحتیاجات الفرد والمجتمع ومن ث غیر إنھا تؤثر ف

ول  ر"یق ت " صمویل بیك تخدامھ فلیس ھ أو اس ن بدون ا ولك ؤثر فین ون ی تخدامنا للتلفزی اس

  .نستخدم التلفزیون ھناك تأثیرات یمكن الحدیث عنھا طالما أننا ال

ي أو األمریكي ا 1 فكال المدخلین في الحقیقة وجھان لعملة واحدة وھو التصور العرب غالب

ث  ما تكون وسائل االتصال السبب في التأثیر وتعمل عوامل وسیطة من درجة التأثیر حی
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أثیر االتصال ال الث   إن ت ن ث ة 1یخرج عن واحدة م ق اتجاھات حدیث ا خل دعم  2إم ت

  .تغییر اتجاھات موجودة3اتجاھات موجودة أو 

  :المعاییر األساسیة التي تؤثر على الفرد

  :إلى وجود خمسة معاییر تؤثر على الفرد ھي " رفر"و "رنش ف"توصل كل من 

ار :الجانب االجتماعي /1 یم واألفك ى الق وة عل وتتمثل في القوة االجتماعیة وتعتمد ھذه الق

  .عیؤمن بھا المجتم يالت

دیر/2 ز :التق ائل اإلعالم لتحفی ي وس ك ف ائھم الحوافز ونشر ذل راد بإعط دیر اإلف وھو تق

  .اآلخرین 

  . وھو دور اإلعالم في تقبل األفراد إلى قوانین الحاكم وأفراده: ریعیةالقوة التش/3

ى : القوة المستھدفة/4 رد وانعكاسھ عل ا الف ي یصل إلیھ وة الت ق الق ي تحقی دور اإلعالم ف

  .المجتمع 

وھو إن اإلعالم البد أن یقوم بدور الخبیر الذي یعرف الموضوعات التي تھتم : الخبرة/5

  2.یقدمھا في وسائل اإلعالم المختلفةالمستقبل ویحاول إن 

  

  :نظریات تأثیر وسائل االتصال/3
  :رنظریة التأثیر المباش/1

ان  ةتقوم نظریة القذیف:  السحریة  ةنظریة القذیف رى ب ي ت السحریة على وجھة النظر الت

ائل  ون الرس ث تك لوكیات حی ات والس ى االتجاھ ا عل را وقوی أثیر كبی ال ت ائل االتص لوس

الیة  ة االتص ا بالقذیف مى أیض ا تس تقبلین أو كم ول المس ى عق ورا إل ل ف ة تص كرصاص

یھم  ؤثر ف حر المستقبلین مباشرة وت ي دراسات .السحریة اي تس ك ف ر ذل د "وظھ ھارون

  . 3حول التأثیر السیكولوجي"وألبرت"كانتریل "حول أثار الدعایة ودراسة " السویل

الذي .ھي عالقة تأثیر مباشر وتلقائي فمضمون ھذه النظریة یرى عالقة األفراد بالوسائل 

  :كما ان نظریة الرصاصة تقوم على فرضیتین ھما.یتعرض ألي وسیلة إعالمیة 
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  .ان الناس یستقبلون الرسائل االتصالیة بشكل مباشر ولیست من خالل وسائل أخرى /1

وري وال یض/2 كل ف تم بش ال ی ائل االتص ال وس ل حی أثیر  عان رد الفع ار الت ي االعتب ف

  .1محتمل ألشخاص آخرینال

  :نظریات التأثیر االنتقائي/2   
  نظریة االختالفات الفردیة /1

ي  راد ف ات األف نفس من ان اختالف اء ال ھ علم وھي النظریة التي تعتمد على ما توصل إلی

اء النفسي  تجیبو.البن راد ان یس ى األف د عل رض الب ن المفت ك م ى ذل ف  اوعل بشكل مختل

  .2للمنبھ حیث ان لنظریة التأثیر االنتقائي وجد ملفین دیفلیر ولخص خطواتھ األساسیة

  .ان أساس ھذه االنتقائیة یرجع الى االختالفات في طبیعة اإلدراك بین أعضاء المجتمع ـ 

  .ـ یرجع االختالف في اإلدراك الى ان كل فرد لھ تنظیم متمیز من المعتقدات 

اھیري كون استقبالھا وتفسیرھا بشكل ـ تقدیم وسائ ع الجم ى المجتم ل اإلعالم وسائلھا ال

  .انتقائي 

  

  

  :نظریة الفئات االجتماعیة /2

ي  راد والجماعات والت تقوم نظریة الفئات االجتماعیة على االختالفات الموجودة بین األف

  . ظھرت في أحضان دوركایم في علم االجتماع 

س   ق أس یة ووف ب النفس ار الجوان ي االعتب ذ ف ى األخ ة عل ذه النظری زت ھ ث رك حی

  دیموغرافیة 

ة و  ة مكمل ة ھو وجود نظری ذه النظری ى ھ و ما وصل إلیھ من األبحاث التي ركزت عل

ة،           ات االجتماعی ة العالق بعض و ھي نظری متممة تؤكد على تأثیر األفراد على بعضھم ال

ات وسائل اإلعالم رغ ى العالق ك تبق ى ذل م الفوارق االجتماعیة لیسو أفراد منعزلین و عل

  .بین األفراد مثلھا مثل سمات الفرد
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اروا نفس  ا أن یخت د م ة الواحدة الب ة االجتماعی راد الفئ ى أن أف ة إل و تلخص ھذه النظری

  .المضمون االتصالي و أنھم سوف یستجیبوا بشكل متشابھ

  :نظریة التأثیر غیر المباشر /3

د  ا تعتم ترتكز نظریة التأثیر الغیر المباشر على استخدامات الجمھور لوسائل اإلعالم كم

ا  ر شمولیة كونھ ر أكث ث تعتب ین وسائل اإلعالم و المجتمع حی ة ب على العالقات التفاعلی

ى المجتمع  ل إل ي الحسبان و تمی اس ف ي الن تضع بعض العالقات االجتماعیة التي تأثر ف

  .1اإلدراكي و جوانب من نماذج البناء الوظیفي بین عناصر النموذج

ي  ي ھي ف اھیر و الت أثیر وسائل االتصال الجم إلى ھنا یتم التطرق إلى بعض نظریات ت

  : نطاق التأثیر الغیر مباشر 

  :و اإلشاعات  تنظریة االستخداما/أ

د  الل عق ة خ ة منظم ة وظیفی اھیري دراس ال الجم ة االتص ة بدراس ذه النظری تم ھ تھ

عینیات من القرن العشرین أدى إدراك عواقب الفروق الفردیة        االجتماعي إلى األرب

اھیر  ین الجم ة ب د للعالق ور جدی ة منظ ى بدای الم إل ائل اإلع رتبط بوس لوك الم إدراك الس

ر  ا عنصر سلبي غی ى أنھ اھیر عل ة الجم ذلك تحوال من رؤی ان ك ووسائل اإلعالم ، وك

ا لوسائل و مضمون        من وسائل فعال إلى رؤیتھا على أنھا فعال اء أفرادھ ة في انتق

دة أو الرصاصة السحریة  ار الموح ة اآلث ل نظری رة مث ات المبتك اإلعالم و كانت النظری

                 ترى الجماھیر عبارة عن كائنات سلبیة و

وذج  یس نم ى تأس الؤه إل تان و زم ب ادلس ى أن ذھ ة إل ذه الدراس ام بھ تمر االھتم واس

ا اال ستخدامات و االشباعات و الذي جاء كرد فعل لمفھوم قوة وسائل اإلعالم الطاغیة كم

فة االیجابی وذج الص ذا النم فى ھ ور  ةأض الل منظ ن خ الم م ائل اإلع ور وس ى جمھ عل

ا  اھیري دائم االستخدامات ال تعد الجماھیر مجرد مستقبلین سلبیین لرسائل االتصال الجم

وعي وسائل اال وع المضمون  لتصایختار األفراد ب ا و ن ي التعرض لھ ون ف ي یرغب الت

  .  الذي یلبي حاجاتھم النفسیة و االجتماعیة
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د  رون أن منظور االستخدامات و االشباعات یعتم ذین ی كما نجد كذلك كاتز و زمالؤه ال

  : 1على خمسة فروض لتحقیق ثالثة أھداف رئیسیة 

اھیري و  -1 ال الجم ة االتص ي عملی الون ف اركون فع ور مش اء الجمھ إن أعض

 . یستخدمون وسائل االتصال لتحقیق أھداف تلبي حاجیاتھم 

ور و  -2 اء الجمھ دركھا أعض ي ی ات الت ن الحاج ال ع ائل االتص تخدام وس ر اس یعب

وع  اعي و تن ل االجتم ل التفاع ة و عوام روق الفردی ل الف ك عوام ي ذل تحكم ف ی

 .اختالف األفرادالحاجات ب

ھ  -3 التأكید على أن الجمھور ھو الذي یختار الرسائل و المضمون الذي یشبع حاجات

، و الفرد من یستخدم وسائل االتصال و لیست وسائل االتصال ھي من تستخدم 

 .األفراد

ارون  -4 الي یخت م و بالت اتھم و دوافعھ د حاج ا تحدی ور دائم راد الجمھ تطیع أف یس

 الحاجات الوسائل التي تشبع تلك 

ور  -5 تخدامات الجمھ الل اس ن خ ائدة م ة الس اییر الثقافی ى المع تدالل عل ن االس یمك

 .لوسائل االتصال و لیس من مضمون الرسائل فقط

   2:كما یحقق منظور االستخدامات و االشباعات ثالثة أھداف

ى  -1 النظر إل ك ب ال و ذل ائل االتص راد وس تخدم األف ف یس اف كی ى اكتش عي إل الس

ھ و الجمھور النش ي تسبع حاجات ار و یستخدم الوسائل الت ط الذي یستطیع أن یخت

 .توقعاتھ 

دث  -2 ذي یح ائل االتصال و التفاعل ال ة من وس یلة معین رف لوس ع التع شرح دواف

 . نتیجة ھذا التعرض

 التأكید على نتائج استخدام وسائل االتصال بھدف فھم عملیة االتصال الجماھیري  -3

ي  ویعرض رونجر بین العناصر التي تشكل منظور االستخدامات و االشباعات و ھي الت

ع  ات م ذه الحاج ل ھ ان و تفاع دلى اإلنس ة ل ة و اجتماعی ات بیولوجی د حاج ن تول دأ م تب
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ة  ك مشكالت فردی الخصائص الفردیة و اإلطار االجتماعي المحیط بالفرد و ینتج عن ذل

  .تختلف في حد ذاتھ

ك من خالل و بالتالي تتو تم ذل ة أو إشباع الحاجات و ی دوافع لحل المشكالت فردی د ال ل

ى إشاعات أو عدم  ك إل ؤدي ذل التعرض لوسائل اإلعالم أو ممارستھ أنشطة أخرى و ی

  . إشباع ثم تتولد حاجات إضافیة تتم بنفس المراحل السابقة 

  : 1كل التالي كما یعبر كاتر و زمالؤه عن نموذج االستخدامات و االشباعات في الش

  : و لشرح أبعاد نظریة االستخدامات واالشباعات نعرض العناصر النظریة التالیة 

 .افتراض الجمھور النشط  -

 .األصول االجتماعیة و النفسیة الستخدام وسائل اإلعالم -

 .دوافع الجمھور و حاجاتھ من وسائل اإلعالم  -

 .التوقعات من وسائل اإلعالم  -

 .التعرض لوسائل اإلعالم  -

  .اشباعات وسائل اإلعالم -

 : نظریة الغرس الثقافي  -4

ف اإلعالمي و  ي اھتمت بتفسیر ظاھرة العن ات الت ر النظری ة من أكب ذه النظری تعتبر ھ

رب  ور المقت ي ظھ ي ساھمت ف دور اإلعالم في معالجتھ و ھو من األسباب الرسمیة الت

ة الستین ى نھای افي إل ة السبعینیات النظریة أین یعود ظھور نظریة الغرس الثق یات و بدای

ي و الم ف ائل اإلع ر وس ة أث د لدراس ور جدی ول . م. كمنظ اعد ح اجس المتص ر الھ أ اث

تأثیرات العنف التلفزیوني و مبادرة الحكومة الفیدرالیة إلى توضیح الموضوع حیث شكل 

و رئیس جونس الم و  نال ائل اإلع ي وس كالھ ف ف و أش باب العن ة أس تطلع لمعرف ة تس لجن

  .  2خاصة  التلفزیون

ف  ز العن ة رواك ة لدراس تراتیجیة میدانی ع إس ى وض ھ عل ر و معاونی ف جربن ا عك كم

ذا الموضوع  وذج  نظري حول ھ ى صناعة نم راد و عل دات األف ى معتق وني عل التلفزی

استمر عمل الفریق لمدة أعوام حیث كان ینشر تقریرا علمیا شامال في نھایة كل عام من 
                                                             

  243نفس المرجع ،ص 1
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أن الواقع اإلعالمي یمكن أن یمارس تأثیرا على المعتقدات  البحث جاء في تقاریر جربنر

ار كل تی ة تش ذه اآللی اریر ھ ف التق لوك ووص ى الس الي عل ق  1و بالت ا یتعل یمن فیم مھ

  :بالتلفزیون حیث اھتمت بحوثھ على ثالث قضایا متداخلة 

 دراسة الھیاكل و الضغوطات و العملیات التي تؤثر على إنتاج الوسائل اإلعالمیة  -1

 دراسة الوسائل و القیم و الصور الذھنیة التي تعكسھا وسائل اإلعالم  -2

ائع  -3 ور للوق ى إدراك الجمھ ة عل ائل الجماھیری تقل للرس ھام المس ة اإلس دراس

 االجتماعیة 

  : 2أھم االنتقادات الموجھة لنظریة الغرس الثقافي -

لم تأخذ النظریة في اعتبارھا المتغیرات األخرى عن كثافة المشاھد التي تدخل في عملیة 

  التأثیر التلفزي مثل عوامل الدیمغرافیة 

ل  إن المادة المقدمة  من خالل التلفزة من الممكن أن تتعرض إلى القلب و التزییف من قب

ي المشاھدین ، كما أن استجابات المشاھدین قد تكون متحیزة و  الي تصبح األسس الت بالت

تبنى علیھا مفاھیم أبعاد العالقة بین المشاھد و التأثیر طبقا لمنظور الغرس الثقافي مفاھیم 

  . أبعاد غیر دقیقة 

  : نظریة االعتماد على وسائل االتصال 

ة و  ارا قوی ا آث ل لوسائل اإلعالم أحیان تھدف النظریة إلى الكشف عن األسباب التي تجع

  . مباشرة و في أحیان أخرى تكون لھا تأثیرات غیر مباشرة و ضعیفة نوعا ما

الفرد  فاألفراد یعتمدوا على وسائل اإلعالم باعتبارھا مصدر من مصادر تحقیق أھدافھم ف

ة التخاذ القرارات الشخصیة االجتماعیة المختلفة و یحتاج یھدف إلى تأیید حقھ في المعرف

  . إلى التسلیة و الترفیھ كھدف في نفس الوقت 

ر  إلى أن األفراد ال یستطیعون ضبط أو تحدید نوع الرسائل التي تبثھا وسائل اإلعالم أكث

عالم مما ھي علیھ و لكنھم ال یستطیعون تحدید ما لم ینشر بناءا من رسائل ألن وسائل اإل

نظم  ل ال ا مث ین مثلھ راد المتلق ع أف ة م ة الدائری تحدد ما ینشر أو ال ینشر بناءا على العالق

  .  االجتماعیة على تطویر ھذه العالقة الدائریة مع وسائل اإلعالم 
                                                             

  265ص-2002،دار الفكر ،دمشق "علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة "فلایر مھنا ، 1
  270محمود حسن إسماعیل ،مرجع سبق ذكره ،ص 2
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ى وسائل االتصال  اد عل ات االعتم ا عالق و قد قدم میلقین و روكنش أساسین تقوم علیھم

  :1ھما

ي تصدر سواء إن ھناك أھد: األھداف ات الت اف لألفراد یرید تحقیقھا من خالل المعلوم

 . كانت شخصیة أو اجتماعیة 

اد ق : رالمص ادر تحقی ي مص تحكم  ف ات ی ام معلوم الم نظ ائل اإلع ام وس ار نظ إن اعتب

رھا  ات و نش تقاء المعلوم ل اس ي مراح ادر ف ل المص األفراد و تمث ة ب داف الخاص األھ

 . تیب و التنسیق لھذه المعلومات ثم ننشرھا بصورة أخرى مرورا بعملیة اإلعداد و التر

  :مجاالت التأثیر الناتجة عن النظریة 
   2:وھناك ثالثة مجاالت وھي

ة - أثیرات المعرفی ال األول الت اد : المج ن افتق اتج ع وض ن ام أو غم ة إبھ ا إزال و ھن

ة النسبیة التي المعلومات الكافیة لفھم الحدث و أیضا التأثیر في إدراك الجمھور لألھمی

 . تمنحھا لبعض القضایا 

ف :  المجال الثاني التأثیرات الوجدانیة - مثل زیادة المخاوف و التوتر و الحساسیة للعن

 . و كذا التأثیرات المعنویة مثل االغتراب عن المجتمع 

ي :  المجال الثالث التأثیرات السلوكیة - ر ف ذي یظھ ل ال ة أو الفع ي الحرك ة ف و المتمثل

 . ي و ھذه التأثیرات ناتجة عن التأثیرات المعرفیة الوجدانیة سلوك علن

وذج  ة النم لوك : نظری كال الس اس ألش اب الن ة اكتس ة كیفی تم بدراس ة تھ ي نظری و ھ

ز  ة محددة و ترتك ة اجتماعی ي إطار بیئ المختلفة و التي نتیجة لعملیة التعلم التي تحدث ف

ھ النظریة على تعرض الفرد و تأثره بمناھج السلو ك التي تقدمھا وسائل اإلعالم مما یدفع

ان دور ة ب ة أیضا باسم نظری ذه النظری ذه  التبني بعض الناتج و تعرف ھ الج ھ ث تع حی

  : 3النظریة عدد في القضایا الرئیسیة منھا

 تعتبر كتاب االستجابات الجدیدة كنتیجة لمالحظة شخص آخر -

                                                             
  "233كویت صجامعة ال 2000،عالم الكتب ،مصر، 2ط"نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر"محمد عبد الحمید ، 1
  280محمود حسین إسماعیل ،مرجع سبق ذكره،ص 2
  نفس المرجع 258،ص3
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توضح قدرة اإلنسان التي تتوسط بین مالحظة نموذج االستجابات و ما یعقب ذلك من  -

 قبل المالحظة 

 . االھتمام بالجانب االنتقائي للسلوكیات التي جرى تعلمھا بالمالحظة عن طریق الدوافع -

ا لتكسب أشكال للسلوك نتیجة التعرض      ن عدة مراحل تطبقھ ة م ألف النظری ا تت كم

راء أن شخصا  ور المستمعین أو المشاھدین أو الق د الجمھ –لوسائل اإلعالم یالحظ أح

  . یشترك في نموذج للتصرف في محتوى إعالمي  -نموذجا

 یتعرف المالحظ على نموذج أي یرى النموذج جذابا و أنھ جدیر  -

ای - خص تعریف ذكر الش ذ  تت ھ و یتخ دثنا عن ي تح روف الت ھ الظ دما یواج وذج عن النم

 . السلوك الذي اقتنع بھ كوسیلة لالستجابة لھذا الموقف 

و عند اتخاذ ھذا السلوك في مواجھة التأثیر یؤدي ذلك إلى شعور الفرد ببعض الراحة أو 

ؤثرات ذه الم ین ھ و االستجابة المستوحاة من  المكافأة أو الرضا و ھكذا تكون الرابطة ب

ان دور د ب ي  االنموذج و قد أك تم ف تعلم بالمالحظة یجب أن ت ة ال تم عملی ھ لكي ت ى أن عل

ي  ة و ھ تعلم الكامل ة ال ر عملی یة لتغیی ات أساس ة عملی ة :  أربع ات االنتباھی العملی

  . 1الدافعة /  االحتفاظ /  االسترجاع /
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  : خالصة الفصل

دى المستقبل     یتضمن          الفصل موضوع التأثیر والذي یضم التغیرات التي تحدث ل

  .نتیجة تعرضھ للرسالة وتعتبر مقاسا لدى نجاح المرسل في تحقیق أھدافھ

أثیرات وسائل  باإلضافة إلى معرفة أسس التأثیر واإلقناع والتطرق إلى نظریة اإلقناع وت

  االتصال من خالل مدخلین تأثیري ووظیفي 

  .األخیر كان حول معرفة نظریات تأثیر وسائل االتصال بأنواعھا وفي 
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  :تمھید
ات          ر المنظم ر عص ذا العص ى ھ ق عل ة یطل لة وثیق رة ص ذه األخی ار أن لھ باعتب

ھ .ومؤثرة في مختلف أوجھ الحیاة االجتماعیة والمھنیة لألفراد  فتاریخ المنظمات قدیم مثل

داف  ق أھ مثل تاریخ البشریة فقد احتاج  الناس منذ األیام األولى إلى تجمیع أنفسھم لتحقی

تى في ھذه المھام البدائیة محددة ،ربما كانت ھذه األھداف ھي الحمایة ،أو بناء مأوى وح

  .كانت الحاجة لتنظیم النشاطات النجاز األعمال واضحة
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  مفھومھ التنظیم/  01
ا  "میتشال رید"یعرف التنظیم عند      تم توجیھھ ة ی على انھ عبارة عن وحدات اجتماعی

  .نحو تحقیق أھداف جمعیة أو إشباع حاجات نظامیة ألعضاء المجتمع أو البیئة 

ي من شانھا      اما علي محمد فقد عرفھ على انھ یشیر إلى كافة األسالیب أو الطرق الت

  . 1ان تجعل السلوك اإلنساني منظما اجتماعیا

ف    ن التعری م م ات  نفھ باع احتیاج أ بإش ة تنش ات اجتماعی ن عالق كل م یم یتش ان التنظ

  .  المجتمع والمساھمة في تنظیم أموره بوصفھ البیئة االجتماعیة 

  :أنواع التنظیم اإلداري/02

ل إال بانقضاء  ا من العم ود المنظمات وتوقفھ ي بوج ا أن تنتھ ة التنظیم ال یمكنھ ان عملی

  .       نمیز بین نوعین من التنظیم ما ھو رسمي و ما ھو غیر رسمي وھنا.المنظمة 

  :التنظیم الرسمي       

ة    ي .فھو تنظیم قائم على قوانین وقرارات في تحدید العالقات بین العاملین في المنظم ف

ھ وحدود  ھ وحقوق م بواجبات ظلھ تتضح العالقات بین العمال بحیث یكون كل فرد على عل

  .ائھ عالقاتھ برؤس

اس "النموذج المثالي الفیبري "كما نجد  ذي تق مصدر كثیر من الباحثین بوصفھ المحك ال

رة .بھ فعالیة تنظیم رسمي معین ودرجة عقالنیة  ة وخب ھ مستمد أساسا من تجرب م ان رغ

ى   ھ بن ن خالل ھ وم ب بتنظیم ذاك وأعج اني آن یش األلم ي الج ل ف ذي عم ر ال ة لفیب ذاتی

  .ظیم الرسمي نموذجھ المثالي في التن

ف عناصر  ین مختل رئیس و المرؤوس و ب ین ال ة داخل التنظیم ب ات المختلف یعني العالق

اء . التنظیم ي بن بحیث یمكن ضمان ثبات السلوك و بالتالي التنبؤ بھ و بالنتائج بما یسھم ف

ب أو  اإلدارة عموما و من أبرز السیمات التي تمیز التنظیم البیروقراطیة في سلطة المكت

ذه قو ا ھ ى یمكن التنظیم و األداء األفضل كم ب حت ى المكات ع المسؤولیات عل تھ و توزی

ھ لمخططھ  ر لبلورت الطریقة مزایا كاالختصاص و توسیع الخبرة حیث نجد ھوماكس فیب

النظري للبیروقراطیة على أنھ فعال عقالني و ھو ما یتطابق مع تصوره للشرعیة ذات 

                                                             
  25ص 2000،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،لبنان 3،ط" الموارد البشریة وكفاءة االداء التنظیمي ادارة"كامل بربر، 1
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ارات التنظیم الرسمي النمط القانوني العقالني و من خال ا 1ل ذلك تحدد عناصر اعتب فیم

  :يیل

 تقسیم العمل داخل المؤسسة على أساس الشھادة -1

 القواعد والتعلیمات ھي األساس التي یعتمد علیھا في عالقات األفراد و تصرفاتھم -2

 تحدید العالقات داخل المؤسسة بین الرئیس و المرؤوس بوضوح -3

ف  -4 ى مختل ات إل دفق المعلوم مح بت ا س ة لم راد المنظم ع أف ال بجمی وات االتص رة قن وف

 المؤسسات 

ع و  -5 ى الجمی ى أن یشرف عل تحدید العدد المناسب من العاملین بحیث یستطیع الرئیس عل

 1.یوجھھم و ینسق نشاطھم

  :  الغیر رسميم التنظی    

م     ھ تل یم اإلدارة بأن طلحات التنظ م مص الل معج ن خ مي م ر رس یم غی رف التنظ یع

ا  ي إقامتھ ال و یستمرون ف ي یشنؤھا العم ة المتنوعة الت العالقات الشخصیة و االجتماعی

وھي عالقات تخططھا الدارة وتقییمھا بصفة مباشرة و لكنھا تنشأ وتستمر یسبب العمل و 

  .احدة و متقاربةبسبب وجود العمال في أمكنة و

د  املین و تتح ین الع ة ب ر رسمیة قائم كما یعرف في المنظمة على أنھ شبكة شخصیة غی

ین : خصائصھ فیما یلي على أن بناؤه ینشأ تلقائیا یستند وجوده على العالقات الشخصیة ب

  العاملین في المنظمة و لیس على السلطة

اؤ ث أعض ویة حی دودة العض میة مح ر الرس ات الغی ع التنظیم اس التجم ى أس تم عل ه ت

ل ر رسمي . االختیاري كما لیس لھا نظام أو ھیكل محدد من قب د التنظیم غی ذا یع ع ھ وم

ذلك  ر و ك ة التغیی ذا مقاوم ي نشر اإلشاعات و ك من بین          على التنظیم الرسمي ف

  .2نفصل المواقف المریحة

  

  

  

                                                             
   189،ص2004األسس النظریة إلدارة المؤسسات االجتماعیة ،المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة مصر "محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا  1
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  :مبادئ التنظیم
  

  :1ادئ العلمیة األساسیة و تتمثل فیما یليیقوم التنظیم على مجموعة من المب     

نھم و / 1 ات بی ي أي عمل وجوب تقسیم الواجب دد األشخاص ف مبدأ ضرورة التنظیم تع

 .جعل كل شخص مسؤول عن غیره من الواجبات

ة و / 2 ة متفق دات الفرعی داف الوح ون أھ یة یجب أن تك دة الھدف وھي وحدة أساس وح

ل أي أن یم كك دف التنظ ى ھ ة عل ود و  متجانس تت الجھ ى تش ؤدي ال داف ی اقض األھ تن

 تعارضھا مما یؤدي إلى صعوبة االنجاز و فشل في تحقیق الھدف 

مطاق الرقابة وھنا تحدید عدد المسؤولین الواجب توفرھم لملئ النطاق فقصر نطاق / 3

الرقابة یؤدي إلى أحكام اإلشراف أما نتائجھ فھي الزیادة في عدد درجات السلم التنظیمي 

نما تؤدي سعة نطاق الرقابة الى تحقیق اإلشراف و اقتراب القمة من القاعدة و ال یكون بی

 .ذلك في تحقیق التطبیقات الصغیرة

ى األسفل بشكل : مبدأ التدرج في السلطة/ 4 ى ال ب السلطات من األعل د ترتی ا الب و ھن

 .نظمةھرمي و بناءا علیھ یتم توزیع المسؤولیات المختلفة على العاملین في الم

تھدف الى الوضوح و تجنیب التناقض و الغموض داخل التنظیم و ھكذا : وحدة األمر/ 5

راد  ؤولیة األف رف مس ا یع ي كم ل التنظیم ن الھیك زه م ھ و مرك رد مكانت ل ف رف ك یع

كذلك یؤدي الى نجاعة التنسیق و حسن تنظیم  تالمجودین تحت إمرتھ فتحدد المسؤولیا

 .العمل

ؤولیة/6 دأ المس رف : مب ن ط ب م ھ ویحاس ام نفس ؤولیتھ أم ل مس رد یتحم ل ف ا ك و ھن

 .المسؤولین عن طریقھ و مدى انجازه للمسؤولیة و مھامھ الموجھ لھ

ام إذ : التفویض/ 7 ذ بعض المھ راد آخرین لتنفی ى أف ام ال نقل بعض الصالحیات أو المھ

ذ من مسؤولیة المشرف تفوض لھ السلطة و تبقى مسؤولیة المراقبة و السھر ع ى التنفی ل

  .بالدرجة األولى نطاق اإلشراف

 

                                                             
   79/80ص ص ,2004،دار الغرب للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 2ئ التسییر البشري ،طمباد"بوفلجة غیاث 1
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  : أھمیة التنظیم
  

ة  ى الغای ود البشریة ویوصل ال ب جھ و من یرت ا فھ إن للتنظیم أھمیة ضروریة البد منھ

  : 1التي أنشأت من أجلھا المنظمة و تحصر جزء من أھمیتھ فیما یلي

  عد و مبادئ تؤثر على تكوینھ إن التنظیم وظیفة من وظائف اإلدارة تحكمھ قوا

ة / 1 ن معرف ھ م ا یمكن ة كم اء المنظم ن أعض و م ل عض ات ك دد اختصاص یم یح التنظ

  .واجباتھ و نوع السلطة الممنوحة لھ و مداھا

  یسھل مھمة الرقابة و المتابعة/ 2

  یرفع من معنویات العاملین نتیجة المسؤولیة المحددة و نوع العالقة داخل المنظمة ب/ 3

  سم األدوار و یجدد العالقات لكافة أفرادهیر/ 4

واھر و  رات و الظ ي التغی ا یراع ا اجتماعی ل تنظیم ا ب یكال میكانیكی یس ھ یم ل التنظ

  .االحتیاجات

  :2أھمھا: عناصر التنظیم

  

  .الموارد البشریة للموظفین بكل أنواعھم -

  .اآلالت و المعدات و عیرھا  -

  .داریین الخبرات و القدرات التي یتصف بھا اإل -

  .الروابط التي تسمح بنقل األوامر من األعلى الى األسفل  -

  .اإلجراءات و الخطوات الالزمة ألداء اإلكمال -

  

  

  

  

  
                                                             

  27مرجع سابق  ص"كامل بربر، 1
  .172،ص1999أسس اإلدارة الحدیثة نظریات ومفاھیم دار البازوري العلمیة األردن "بشیر العالق  2
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  :1تتمثل فیما یلي :فوائد التنظیم

  

وقھم / 1 اوم أي أضرار لحق ا یق إلدارة كم ا ل ب أعضائھ و رفعھ ل مطال یعمل على تحمی

 المادیة و المعنویة 

 أعضائھ بعدة وسائل سلوكیة حمیدةتطویر سلوك / 2

 العمل  تدینامیكیا دیعتبر أح/ 3

 یمارس مھمة الرقابة الذاتیة على أعضائھ / 4

 یقوم بتحدید المسؤولیة الممنوحة للفرد و أوجھ ممارستھا /5

یم/6 یم  التنظ الل التقس ن خ ك م ل و ذل ي العم ارب ف ة و التض ى االزدواجی ي عل یقض

 الموضوعي للعمل بین العاملین

ق خطوط االتصال و / 7 یقوم بنقل القرارات الى جمیع أجزاء المؤسسة و ذلك عن طری

ى  الھم عل ام بأعم ى القی اعد عل ي تس الحیات الت ات و الص املین بالمعلوم راد الع د األف یم

 أحسن وجھ 

  یضمن أعلى درجات التنسیق و االنسجام بین النشاطات المختلفة في المؤسسة/ 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  173نفسھ ص"بشیر العالق  1
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  :خالصة

ف       ذي یتضمن مختل یتضمن الفصل ماھیة التنظیم الذي ھو أحد وظائف اإلدارة وال

ذه  ق ھ د الوسائل لتحقی العالقات والنتائج التي تترتب على تحدید دور اإلدارة وعلى تحدی

  .األدوار 

ین كذل   ك اإلشارة إلى أھمیة التنظیم وعناصره ومبادئھ ومعرفة العالقة داخل التنظیم وب

  اإلدارات كونھا رسمیة أو غیر رسمیة

  

 

  



 

 
 

 

 

 اخلامسالفصل 

  ماھیة المؤسسة العمومیة 

  

 تعریف المؤسسة العمومیة  
  

  ظھور فكرة المؤسسة العمومیة  
  

 خصائص المؤسسة العمومیة  
  
 لعمومیةا اشكال المؤسسة   
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  :تمھید
للمرفق العام ،بل  يؤسسة العامة األسلوب األكثر نجاعة للتسییر الالم ركزتعتبر الم      

ي  ا ف ة حالی ق العام ي إدارة المراف انھ من المالحظ أنھا تعتبر من أكثر األسالیب المتبعة ف

  .الدولة 

دت     كما تعتبر المؤسسة العمومیة من الموضوعات الھامة في القانون اإلداري لذا اعتم

ا .المرافق العامة في النظام الجزائريكأسلوب إلدارة  ي مرت بھ وذلك خالل الفترات الت

  .الجزائر من تطبیق للنظام االشتراكي إلى االتجاه نحو اقتصاد السوق
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  : ماھیة المؤسسة العمومیة 
  

عرفت المؤسسة العمومیة مفھوما تقلیدیا كان سائدا إلى زمن غیر قصیر لكن تزاید تدخل 

ور  ة ظھ ام نتیج اع الع ة القط اع رقع ادي و اتس اط االقتص االت النش ي مج دول ف ال

ة  ذت شكل المؤسس ي أخ ة و الت ل الدول ن قب دأ م اء المبت دة اإلنش ة ولی المشروعات العام

ي  ة ف ك أزم د ذل ة فول ھ الدول وم ب ذي تق دور ال تالءم و ال وم ال ی العمومیة جعل ذلك المفھ

  .مفھوم المؤسسة العمومیة

  :المؤسسة العمومیة تعریف
اب  تعرف فكرة المؤسسة العمومیة غموض شدید من حیث التعریف و التحدید و ذلك لغی

ى  اقھم حول معن اء و عدم اتف تعریف تشریعي أو قضائي لھا باإلضافة إلى اختالف الفقھ

دي للمؤسسة  المؤسسة العمومیة نتیجة لسرعة و عمق التطور الذي أصاب المفھوم التقلی

ذلك كث یة و و ك نظم السیاس اختالف ال ة ب ة العمومی ات للمؤسس میات و التطبیق رة التس

ض  ة، و بع ة لغ ف المؤسس ى تعری رق إل اول التط وف نح ك س ع ذل راءات و م اإلج

  : المحاوالت التي تعرف المؤسسة العمومیة مع اقتراح تعریف للمؤسسة العمومیة

  .1ركة أسست لغایة خیریة ھي عبارة عن معھد أو ش: لغة : المؤسسة العمومیة : أوال 

   2أما مصطلح عمومیة فھي عن فعل عم عموما یقال جاء القوم عامة أي جمیعا 

  المحاوالت التي تعرف المؤسسة العمومیة : ثانیا 

عرفھا جورج فالكوس المؤسسة العمومیة شخص معنوي من أشخاص القانون العام غیر 

  3.ذلك الشخص اإلقلیمي

ھ كما عرفھا األستاذ سلیمان اوي بقول ف الكالسیكي : " الطم ا للتعری ة وفق المؤسسة العام

  4"عبارة عن مرفق عام یدار عن طریق منظمة عامة و یتمتع بالشخصیة المعنویة 

                                                             
  10ص.1991دار المشرق بیروت .31.المنجد في اللغة العربیة ط 1
  528ص.نفسھ2

  . 60ص.1984دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر. الكتاب الثاني.2ط.نظریة المؤسسات العامة ."تطور وظیفة الدولة .حماد محمد شطا  3
  63ص.1979دار الفكر العربي .سلیمان محمد الطماوي مبادئ القانون اإلداري القاھرة  4



 ماھیة المؤسسة العمومیة:                              الفصل الخامس 
 

48 
 

دي  ار عواب تاذ عم ا األس ع : و یعرفھ ة تتمت ة عام ة إداری ي منظم ة ھ ة العام المؤسس

بالسلطات اإلداریة المركزیة                بالشخصیة القانونیة و باالستقالل المالي و اإلداري و ترتبط

  التبعیة و الخضوع للرقابة اإلداریة الوصایة  و ھي تدار و تسیر باألسلوب اإلداري 

   1.الالمركزي لتحقیق أھداف محددة في نظامھا القانوني

ھي منظمة خاضعة لنظام القانون تنشأ على ید الدولة حیث تتحكم في : التعریف المقترح 

  .ا و تسییرھا و بالتالي ھي منظمة عامة الرتباطھا بإدارة الدولةتنظیمھ

  :خصائص المؤسسة العمومیة 

ي  اذا:  المؤسسة منظمة عامة -1 ة الت وجدت نصوص شریعة تحدد الطبیعة القانونیة للمنظم

ص  م یوجد ن ان ل ذه النصوص ف م ھ زام حك ین الت ھ یتع انوني فان ا الق ة تكییفھ راد معرف ی

 .تشریعي وجب البحث عن معیار یمكن التمییز بھ بین المنظمات العامة و الخاصة 

 2ومن بین المعاییر -2

  .اسھ تستھدف المنظمة تحقیق المصلحة العامة على أس:الغرض الذي تستھدفھ المنظمة -أ

  .أي المنظمة العامة ھي التي تقوم بالنشاط العام: طبیعة النشاط الذي تمارسھ المنظمة -ب

حسبھ تكون المنظمة عامة إذا توفرت لھا وسائل المرافق العامة : مصدر موارد المنظمة-ج

  .و ھي وسائل الموارد المالیة للموظفین

ازات السلطة : طة العامةامتیازات السل- وق و امتی تكون المنظمة عامة إذا كانت تتمتع بحق

  .العامة كفرض الرسوم و إجبار األفراد على االلتحاق بھا

ة- ى المنظم ى : حریة االنضمام إل راد عل ر األف ي تجب ات الت ة ھي المنظم ات العام المنظم

  .لیھا اختیاریاإ ماالنضمام إلیھا عكس المنظمات الخاصة و التي یكوم االنضما

ا الخاصة : أصل نشأ المنظمة - ة أم ق و إنشاء الدول المنظمة العامة ھي التي تكون من خل

  .فتكون من إنشاء األفراد

  

                                                             
  . 303ص.2005الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة .2الجزء.3ط" .االداريالقانون :"عمار عوابدي  1
   17ص.1962رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق جامعة القاھرة " نظریة المؤسسة المھنیة في القانون اإلداري:" محمد بكر القباني2
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ال : خضوع المؤسسة العمومیة لمبدأ التخصص -2 ام بأعم أي أن كل مؤسسة البد من القی

ذكور  محددة في نص إنشائھا و ھي ملزمة بأن التحیدعنھا و تمارس نشاط غیر النشاط الم

  1.في نص إنشائھا

لم اإلداري :  يلمؤسسة العمومیة أسلوب إداري الم ركزا-3 ى أساس نظام الس تتشكل عل

ین  ل السلطات ب د ك لموظفي الدولة بحیث یعتبر النظام اإلداري مركزیا عندما یتجھ لتوحی

 . 2یدي السلطة المركزیة 

  :أشكال المؤسسة العمومیة 
  : جد أربعة أشكال للمؤسسة العمومیة في الجزائر و التي ھي كما یلي تو

ة محضة و : المؤسسة العمومیة اإلداریة -1 ة إداری ھي تلك التي تمارس نشاطھا ذو طبیع

  .3تسمى أیضا بالمؤسسة العمومیة التقلیدیة 

ة و   ة وطنی ة إداری ات عمومی ة و مؤسس ة وطنی ة إداری ات عمومی ى مؤسس م إل وتنض

ا  ى خاضعة لرقابتھ ة و تبق مؤسسات عمومیة إداریة محلیة فالمؤسسة الوطنیة تنشئھا الدول

  . و تبقى خاضعة لرقابتھا ) الوالیة,البلدیة (و المحلیة فتنشئھا وحدات اإلدارة المحلیة 

 

ھو شكل ورثتھ الجزائر عن النظام : الطابع الصناعي التجاري  المؤسسة العمومیة ذات-2

ذا  ا ھ ى یومن ذ االستقالل إل ق االقتصادیة من االستعماري استعملت كأسلوب إلدارة المراف

 .رغم اختالف النظام االقتصادي السائد في كل مرحلة 

 . المؤسسة العمومیة ذات طابع العلمي و التكنولوجي -3

   4.ذات الطابع العلمي الثقافي و المھنيالمؤسسة العمومیة -4

  

  

 

                                                             
   351ص.2007جسورللنشر والتوزیع . الجزائر.2ط.الوجیز في القانون االداري :عمار بوضیاف  1
  ،ترجمة د محمد عرب صاصیال ،"محاضرات في المؤسسات اإلداریة "احمد محیو ، 2006،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 4ط2

  .316،مرجع سابق،ص" القانون اإلداري"عمار عوابدي، 3
،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ترجمة ،رحال بن عمر ،رحال موالي ادریس" المرفق العام في الجزائر:"محمد امین بوسماح  4
،2005.  
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  : ظھور فكرة المؤسسة العمومیة : الفرع األول 

ذا المذھب  وم ھ رد ، فیق ا من الف ات وجودھ ادئ المذھب الحر مقوم تسلتھم مب

ة أن  ن للدول م و ال یمك دت معھ م ، ول یقة بھ ا لص راد حقوق ى أساس أن األف عل

ام تمسھا أو تسن ما یخالفھا فھي إذن سابق ة من قی ة ، ألن الغای أة الدول ة عن نش

د أرسى  ردي ق ذا یكون المذھب الف ة ، و بھ ات الفردی ك الحری ة تل الدولة حمای

  : 1مبدأین ھما 

 الحریة  -

 عدم تدخل الدولة  -

لطانھا ، ررات س ا  من ھذین المبدأین استلھمت الدولة الحارسة مب واستقت منھ

ات األمن و  أمین متطلب أبعاد تدخلھا ، فقد كان التدخل مقصورا على ضرورة ت

آ ى  تالعدالة ، و القیام ببعض األعمال العامة و المنش راد عل وى األف ي ال یق الت

  .مباشرة القیام بھا 

ة ،  رة المؤسسة العمومی ة لفك ة أن الجذور التاریخی و یمكن القول بصورة عام

ى تل ع إل ون ترج ي غض ا ف ي فرنس ة ف لطة العام أتھا الس ي أنش ات الت ك الھیئ

ي  ة ف أداء بعض الخدمات العام وم ب القرنین السابع عشر و الثامن العاشر ، لتق

  . 2مجاالت التعلیم و الصحة و البر و اإلحسان 

الغموض ، و  إن تعبیر المؤسسة العمومیة الذي ظھر في ھذه الفترة كان یتسم ب

ذلك  ال ك تمر الح ف اس ى منتص یة ، حت ورة الفرنس ن الث تمدة م رة المس ي الفت ف

القرن التاسع عشر ، حیث لم تكتسب فكرة المؤسسة العمومیة سمات الوضوح 

  . و من ثم فقد ظلت غامضة ینتقضھا التحدید و التأصیل 

                                                             
  م ع اإلنسانیة،العدد"الحریة الفردیة في المذھب الفردي "جلول شیتور،  140ص2006عاشر،ج محمد خیضر یسكرة نوفمبر

   08،ص1967/رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق ،جامعة القاھرة "نظریة المؤسسة العامة :سعد العلوش  2
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وض ،  ن الغم د م اء المزی ي إلق دوره ف دني الفرنسي ب اھم المشرع الم د س و لق

ي مناسبات  ق كامل حیث استخدم ف ة دون تفری ر المؤسسة العمومی دة تعبی عدی

ة  ر المؤسس ر تعبی ا یظھ ة ، فأحیان رى القریب اھیم األخ وم و المف ذا المفھ ین ھ ب

ذا ھو  ام أو إداري و ھ انون الع وي من الق ر شخص معن العمومیة مساویا لتعبی

ى  ة عل ة العمومی ر المؤسس ق تعبی س ینطب ى العك ا عل ة ، و أحیان ال البلدی ح

ة من اإلدارة و ھو شخص معن وي من القانون الخاص ، یستفید من حمایة معین

  . المؤسسات ذات النفع العام 

ام : أوال  ع الع التمییز بین فكرة المؤسسة العمومیة و فكرة المؤسسة ذات النف
 :  

ام  ذ ع ین  1880من ز ب د التمیی ث تأك ي و البح ن التقص رة م رور فت د م و بع

ة  ر المؤسس بح تعبی ث أص ة ، حی خاص اإلقلیمی ة و األش ة العمومی المؤسس

العمومیة مقصورا على المرافق العمومیة المتخصصة ، التي تتمتع بالشخصیة 

ین المؤسسة ز ب ة  المعنویة و اتجھت كل الجھود إلى إیجاد معیار للتمیی العمومی

  . 1و المؤسسة ذات النفع العام 
 1855مارس  05إن أول من میز بین ھذین النوعین ھو حكم محكمة النقض الصادر في 

ة و  حیث أقام تفرقة ن، المتعلق بصندوق ادخار كابیی شھیرة بین المؤسسات العمومی

وھي المؤسسات ذات النفع العام ، إذ اعتبر األولى جزء  ال یتجزأ من اإلدارة 

ات  لذلك من األشخاص العامة أما الثانیة فھي على عكس لیست إال مجرد تجمع

  . خاصة تتمتع ببعض امتیازات السلطة العامة 

ي  ادر ف انون الص ي الق ة ف ذه التفرق رع بھ ذ المش ر  21و أخ ،   1862فبرای

ذلك ، و  ار ل ي معی ة دون أن یعط ة العام خاص المعنوی روض األش ق بق المتعل

د إلجراء التمی ي تحدی یز یلجأ لمعیار نیة أو إرادة المشرع ، فالمشرع ھو سید ف
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إن  ریحة ، ف ة ص ت النی إذا كان یرة ف ة أو المس ة المحدث ة للھیئ ة القانونی الطبیع

ة أو مؤسسة ذات  ا مؤسسة عمومی ا بصدد إم ا أنن ذي یعلمن القانون نفسھ ھو ال

ام  ع الع دد 1النف اھرة أي ال یح رع ظ ة المش ون نی ین ال تك وح ، ح نص بوض ال

ى أصل  طبیعة الھیئة ، یجب البحث عن معاییر أخرى ، فالقضاء یلجأ أحیانا إل

  . المؤسسة و أحیانا أخرى إلى امتیازات السلطة العامة 

ة تصدر عن  ادرة إلنشاء المؤسسة العمومی ة عادة أن المب بالنسبة ألصل الھیئ

لطا دثھا الس ة تح ل مؤسس إن ك ة ف ة و بالنتیج لطات العمومی ة الس ت ھي مؤسس

ر مؤسسة  ة فتعتب ي أنشأت الھیئ عمومیة أما إذا كانت المبادرة الخاصة ھي الت

  . ذات النفع العام إال أن تكون مجرد مرفق عام مزود بالشخصیة المعنویة 

  :النظام القانوني للمؤسسة العمومیة في مفھومھا التقلیدي : ثانیا 

ھ ال ة بشكل استقر علی نح لقد عرفت المؤسسة العمومی ق عام م ا مرف ھ ، بأنھ فق

ي  ة ف ة اإلداری رة الالمركزی ة لفك ورة التطبیقی ي الص ة و ھ یة المعنوی الشخص

  .  2القطاع المصلحي أو ما یسمى بالالمركزیة المصلحیة

ا  ام تنظیم ق الع و بذلك فإن المؤسسة العمومیة ھي شخص معنوي تعطي للمرف

ة إداریا عاما یتمتع بقدر من االستقاللیة نتیجة لال ھ بالشخصیة المعنوی عتراف ل

.  

انون العمومي و  ى قواعد الق تخضع المؤسسة العمومیة في مفھومھا التقلیدي إل

ة  السیما قواعد القانون اإلداري و إلى اختصاص القاضي اإلداري ، و من جھ

ان  ون إذا ك د تك ة ، ق ة إقلیمی ا بمجموع ة دائم ة العمومی رتبط المؤسس رى ت أخ

ة وطن ة العمومی ة للمؤسس ت المؤسس ة إذا كان ات المحلی ا المجموع ة ، و إم ی

ذه  ا یمكن ھ ة م اط بمجموعة إقلیمی ذا االرتب ي ، إن ھ العمومیة ذات طابع محل

                                                             
  445،ص2006،الجزائر ،د م الجامعیة 4محیو،محاضرات في المؤسسات االداریة ،ترجمة د محمد عرب صاصیال ،ط احمد 1
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ى  ا و عل ى أجھزتھ ة عل ة أي رقاب ى المؤسس ة عل ة رقاب ن ممارس رة م األخی

  أعمالھا 

ا نس و و ھذا یعني بعبارة أخرى أن النظام القانوني للمؤسسة التقلیدیة یتسم بتج

ي  رارات الت ة و الق واال عام ا أم تماسك شدیدین و مقتضى ذلك أن تكون أموالھ

ا السلطة  یتخذھا القانون على اإلدارة فیھا تعتبر قرارات إداریة قابلة للطعن فیھ

ازات  ذ أوجھ نشاطھا بامتی ع المؤسسة لغرض تنفی أمام القضاء اإلداري و تتمت

ل ن قبی ا م ر موظفوھ ة و یعتب لطة العام ا  الس ومیین و عقودھ وظفین العم الم

  . 1إداریة و أشغالھا أشغال عامة 
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  :خالصة الفصل
  :یمكن أن نصل إلى ما استعرضناه في ھذا الفصل إلى مایلي 

رة       ا بفك ذي ربطھ ار ال ین التی رغم االختالف الفقھي في تعریف المؤسسة العمومیة ب

د خصائصھا  ھ یمكن تحدی رتین إال ان ین الفك تالزم ب رفض ال المرفق العام،والتیار الذي ی

  .،بكونھا منظمة عامة تنشؤھا الدولة إلدارة نشاط متخصص

ام ،من وان المؤسسة العمومیة تتمتع بالشخصیة المعنوی    انون الع د الق ة وتخضع لقواع

  .حیث التنظیم وسیر النشاط وان مفھومھا التقلیدي ظھر على شكل مرفق عام إداري

 

  



 

 
 

 

  

  :الفصل التطبيقي
  

  دراسة میدانیة في مركز دائرة عشعاشة :الجانب التطبیقي
  

 التعریف بالمؤسسة    

 الھیكل التنظیمي للمؤسسة ومھامھ  

 تحلیل محاور المقابلة  

 نتائج الدراسة  
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  :بالمؤسسةتعریف 

ـــدائرة الـــذي یـــتم تعیینـــه بموجـــب هـــي  مؤسســـة عمومیـــة إداریـــة، یترأســـها رئـــیس ال

وهــي تقــع شــمال شــرق . 1991مرســوم رئاســي،إذ تأسســت هــذه الــدائرة فــي نهایــة 

كلـــم، وتبعـــد عـــن دائـــرة ســـیدي  80والیـــة مســـتغانم، بحیـــث تبعـــد عنهـــا بمســـافة  

 كمـــا یحـــدها ن الشـــمال بحـــر األبـــیض المتوســـط ومـــن. كلـــم 30لخضـــر بمســـافة 

الشرق والیة شلف ومـن الغـرب دائـرة سـیدي لخضـر ومـن الجنـوب والیـة غلیـزان، 

المـــؤرخ فــــي  215-94تعتبـــر همــــزة وصـــل بــــین الوالیـــة والبلدیــــة طبقـــا للمرســــوم 

المتعلق بأجهزة اإلدارة العامة في الوالیة، فهي كلها تسیر الدائرة  23/07/1994

  .الطریقة من طرف رئیس معین بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس

فالدائرة ال تنتمي إلى اإلدارة المتمثلة في جمع الوظائف اإلداریة في ید الهیئات  

العلیــا فــي الســلم اإلداري الموجــودة فــي العاصــمة، وال إلــى المركزیــة المتمثلــة فــي 

منح بعض االختصاصات لبعض الهیئات، نذكر منها الهیئات المنتخبة كالوالیـة 

نما هي هیئة إ   .داریة لیست لها ذمة مالیة كونها تابعة للوالیةوالبلدیة، وإ

وجدت الدائرة من أجل تقریب المواطن باإلدارة، خاصة في ظل النمو الدیمغرافي 

وتخفیــف الضــغط علــى الوالیــة، حیــث یفــوض رئــیس الــدائرة بــبعض مهــام الــوالي، 
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ة المتمثل في التفویض بالتوقیع من أجل سیر أمور المواطنین داخل البلیـة التابعـ

  .لها، فهي تعتبر همزة وصل بین البلدیة والوالیة

، وصل عدد سكانها خالل إحصاء 2كم 232.64تقدر مساحة  دائرة عشعاشة بـ 

نسمة إلى غایة  777.499نسمة، وارتفع هذا العدد إلى  72.732حوالي  2008

  . حسب مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیات 31/12/2012

اإلداري للوالیــة والــدوائر فــي الجزائــر، حیــث تضــم  قســمت الــدائرة حســب التقســیم

أربعــة بلــدیات، وهــي خضــرة وأوالد بوغــالم، نكماریــة وأخــذت مــن بلدیــة عشعاشــة 

  .عاصمة لها

  :كما تحتوي هذه الدائرة على ثالثة شواطئ وهي كالتالي

شـــاطئ ســـیدي عبـــد القـــادر بعشعاشـــة وشـــاطئ ســـیدي العجـــال بخضـــرة وشـــاطئ 

  .البحارة بأوالد بوغالم

  ).مركز(مقر دائرة عشعاشة  :االسم للمؤسسة

لى الشعب :شعـــارهــا   .من الشعب وإ
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  :تتمثل وظائف كل قسم في ما یلي :الهیكـــل التنظــیمــي
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هــو المكتــب الرئیســي عــل مســتوى الــدائرة، والتــي : مكتــب رئــیس الــدائرة - 1

تعمـــــــل تحـــــــت إشـــــــرافه كـــــــل المكاتـــــــب بنـــــــاءًا علـــــــى تعلیماتـــــــه وحســـــــب 

یحـــرص علـــى تطبیـــق القـــوانین واألنظمـــة، توجیهاتـــه،ومن اختصاصـــاته 

وحسن سیر اإلدارة العمومیـة فـي الـدائرة التنسـیق بـین البلـدیات والـدائرة، 

ــــة ویتــــرأس اجتمــــاع رؤســــا ــــى الوثــــائق اإلداری ــــدیات والمصــــادقة عل ء البل

إلخ یتبع مكتـب رئـیس الـدائرة جهـازان ...كجواز السفر، ورخصة السیاقة

 :یتمثالن في

ــة  ) أ ــد والمواصــالت الســلكیة والالســلكیة الوطنی یــتم علــى مســتوى  :مكتــب البری

 .المكتب فرز المراسالت اإلداریة

أحدث هذا المنصب بموجب المرسوم الرئاسي رقـم  :مكتب المكلف باألمن  ) ب

المتضــــمن تنظــــیم المصــــالح الخارجیــــة،  24/01/1998المــــؤرخ فــــي  98/35

حیث یعمـل هـذا األخیـر تحـت سـلطته السـلیمة لیتـابع مـدى تطبیـق النصـوص 

 .األمنیة من طرف المؤسسات العمومیة والخاصة

ى الــدائرة، هــو مكتــب المســؤول الثــاني علــى مســتو  :مكتــب الكاتــب العــام - 2

له صلة مباشرة مع رئیس الدائرة وهو مكلـف بتنفیـذ . والذي یقوم بتسییره

تعلیماتـــــه، ومـــــن صـــــالحیاته تحضـــــیر االجتماعـــــات الخاصـــــة، وحریـــــر 
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محاضــر الجلســات ومتابعــة المشــاریع التــي تقــوم الــدائرة بإنشــائها، ومــن 

صــالحیاته أیضــًا االســتفادة مــن التفــویض كــالتوقیع علــى بعــض الوثــائق 

، وكـذلك تمثیــل رئـیس الـدائرة فــي .إلـخ...بطاقـة التعریـف وجـواز الســفرك

بعض االجتماعات واإلشراف على االجتماعات رؤساء البلـدیات والقیـام 

 .بزیارات تفتیشیة

ـــب الشـــؤون االقتصـــادیة والتخطـــیط - 3 تعمـــل هـــذه المصـــلحة علـــى  :مكت

 اإلشـــراف علـــى كافـــة المشـــاریع ومتابعتهـــا میـــدانیا مثـــل تـــرمیم المـــدارس

نجاز الطرقات  .إلخ...االبتدائیة، وإ

ـــــة - 4 ـــــة والمراقب ـــــة المالی ـــــب الشـــــؤون اإلداری ومـــــن مهامهـــــا تقـــــوم : مكت

بإحصائیات اإلشهار المتعلق بالبلدیات في الجرائد الیومیة كذلك دراسـة 

حصاء أمالك الدولة المنقولة والعقاریة  .میزانیة البلدیة، وإ

  :ثقافیةمكتب الشؤون االجتماعیة الصحیة، التربیة، ال - 5

اســـتقبال طلبـــات المـــواطنین االجتماعیـــة مثـــل طلبـــات العمـــل  :االجتماعیـــة  ) أ

 ).قفة رمضان(واإلعانات االجتماعیة 
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متابعــة األمــراض المتنقلــة عبــر المیــاه واألمــراض المتنقلــة عبــر  :الصــحیة  ) ب

 .الحیوان

كل ما یتعلق بقطاع التربیة، النقل المدرسي تعداد التالمیذ، المنح  :التربیة  ) ت

  .المدرسیة

  :محور البیانات الخاصة بالمبحوثین: المحور األول

  یوضح فئة العمر: الجدول األول

  

  یوضح الجنس: الجدول الثاني 

  التكرار  الجنس

  19  ذكر

  13  أنثى

  32  المجموع

  

  یوضح المستوى التعلیمي : الجدول الثالث

  التكرار  المستوى التعلیمي

  4  متوسط

  3  ثانوي

  التكرار  السن

  35الى  25من 

   46الى  36من 

  فما فوق 47من 

  المجموع

  

8  

15  

9  

32  
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  25  جامعي

  32  المجموع

  

  : یوضح الخبرة المھنیة: الجدول الرابع

  التكرار  الخبرة المھنیة

  1  سنوات 5الى  1من 

 10سنوات الى  6من 

  سنوات

7  

ن  ى  11م نة ال  16س

  سنة

12  

  12  سنة فما فوق 17من 

  32  المجموع

  

  : یوضح الحالة االجتماعیة: الجدول الخامس

  التكرار  الحالة االجتماعیة

  5  أعزب

  27  متزوج

  /  أرمل

  32  المجموع

  : عرض النتائج

  -تقییم المقابلة–تحلیل المضمون أسئلة المقابلة 

  أنواع االتصال داخل المؤسسة:  يالمحور الثان

  :تمھید
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مل    د الش ي تم ي الت الیة فھ ة االتص یر العملی اس س ن أس تخدمة م ائل المس واع الوس ر أن تعتب

ائف  ذ الوظ ى تنفی اعد عل اھم وتس ث تس وظفي اإلدارة بحی ین م الیة ب ة االتص ھل العملی وتس

 .   العملیاتیة

  
  أجوبة المبحوثین  أسئلة المقابلة

  ما نوع االتصال: السؤال األول

ي   تخدم ف المس

  المؤسسة؟ 

  

  

  

  

  

  

  ما نوع الوسیلة : السؤال الثاني

  المستخدمة في العملیة 

  االتصالیة في مختلف األقسام

  

  

  ما ھي الوسیلة : السؤال الثالث

  المفضلة عند االتصال

  بنفس المستوى ؟  

  

  

ع ؤال الراب ب : الس ال بمكت د االتص عن

ل أي  دان العم ي می ام ف ب الع الكات

  وسیلة تفضلھا؟ 

  

ي  تخدمة ف االت المس واع االتص ى أن وثین عل ات المبح ب إجاب ت أغل كان

اب  ین أج ي ح ي ف ر و الشخص ال المباش ي االتص ل ف ة و تتمث المؤسس

ال ین العم تم ب ي و ی ود اتصال أفق ى وج ادس و العاشر عل وث الس و  المبح

ال و  دائرة و العم یس ال ین رئ الموظفین فیما بینھم و اتصال عمودي یكون ب

رارات و  دار الق ر إلص ي المباش ال الشخص ك باالتص وظفین و ذل الم

  .التوجیھات للموظفین

  

ي  أغلب إجابات المبحوثین على أن الوسیلة المستخدمة في مختلف األقسام ف

اریر  ات و تق یم اجتماع اتف و تنظ تخدام الھ امن و اس وث الث د المبح ا أك كم

ي  ابالت الت ات و المق ى اإلعالن األول على استعمال وسیلة الفاكس إضافة إل

  تعتبر عنصرا فعاال في اختصار الوقت 

  

نفس  د االتصال ب یلة المفضلة عن ى أن الوس كانت كل إجابات المبحوثین عل

  المستوى ھو استخدام أسلوب االتصال الشفھي كوسیلة للتواصل

  

ام أجاب ا ب الع ب الكات ي االتصال بمكت لمبحوثین على أن وسیلة المفضلة ف

ول  دم وص ة لع ة  أو حج اك مداخل ون ھن ى ال تك فھي حت ال الش و االتص ھ

ذین  المعلومة و لكي تصل في وقتھا المناسب حیث كانت إجابة المبحوثین ال

ي  لة ھ یلة المفض ر أن الوس وث العاش ب المبح ین أجل ي ح ة ف م األقدمی لھ

  .الكتابي األسلوب
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  :التحلیل

ي االتصال     لقد صرح المبحوثین على أن أنواع األدوات والوسائل التي یستخدمونھا ف

ل  ا أساس العم ث ھم اتف واالتصال الشخصي المباشر بحی ي الھ ت ف بعض تمثل معي ال

ون ان  وظفین ،ك ین الم داقیة ب ي المص ا ف ائل دورا ھام ذه الوس ا أن لھ ل اإلدارة كم داخ

تخدمھ كل المؤسسات واإلدارات لالتصال بین مختلف الھاتف ھو العامل األساس الذي تس

ق  ي خل اإلدارات األخرى ومختلف الموظفین داخل المؤسسة ، كما انھ یلعب دورا كیر ف

ت  ى الوسیلة المستعملة .روح العمل ،ویساعد في نقل المعلومات بأسرع وق باإلضافة ال

ن  ات ،وتكم اریر واالجتماع اتف والتق ي الھ ت ف ام تمثل ین األقس و ب ا ھ ي أن م ھ ف أھمیت

ة  ىمسموع ومباشر من شخص  یكون لھ تأثیر عل الشخص األخر ھذا من جھة ومن جھ

ات  اتف ھو وسیلة تصلح لعملی ا أن الھ أخرى ھو أن تكلفة االتصال المباشر بسیطة ،كم

د من المؤسسات  ث تفضل العدی االتصال التي تتطلب السرعة في العدید من األوقات حی

  . 1من بین استخداماتھ ھو الدعوات إلى االجتماع استخدام الھاتف و

  :أھمیة االتصال داخل المؤسسة: المحور الثالث
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   :تمھید

اءة    ا بكف ى تحقیقھ داف وتعمل عل ذه األھ تنشا المؤسسات لتحقیق أھداف محددة تضع ھ

  . مجموعة من األفراد منھم اإلداریین والعاملین وذلك من خالل نظام االتصال فیما بینھم

     
  تحلیل أجوبة المبحوثین  أسئلة المقابلة

  فیما تتمثل أھمیة االتصال : 1س

  الداخلي لمركز الدائرة؟

  

  

  

  

  

  

  

  فیما تتمثل أھمیة االتصال :2س

  الداخلي في تحسین عمل اإلدارة؟

  

  

  

  

  

  

ة : 3س نظم عملی وانین ت د ق ل توج ھ

  االتصال؟ و فیما تكمن ھذه القوانین؟ 

  

  

  

  

أجمع جمیع المبحوثین على أن أھمیة االتصال داخل المؤسسة 

ین  ار ب ات و األفك ادل المعلوم ل و تب ویر العم ي تط ن ف تكم

وظفین و  وث الم د المبح ا أك ة كم ل المؤسس ل داخ ھیل العم تس

اك  الثالث على أن االتصال لھ أھمیة في دعم التفاعل و االحتك

ر  د المبحوث العاش ا أك لة كم ة الص املین لغرض تقوی ین الع ب

ن  تفادة م ي االس ن ف داخلي تكم ال ال ة االتص ى أن أھمی عل

  الخبرات المھنیة لتحقیق عمل ناجح في أحسن الظروف

  

ي  أجاب جل داخلي ف ى ألن مساھمة االتصال ال المبحوثین عل

ذا ھو دور  دائرة و ھ داف ال ق أھ ي تحقی تحسین العمل تتمثل ف

یم  ین و تنظ الل تحس ن خ اھم م ذلك یس داخلي ك ال ال االتص

رئیس و  ین ال ر ب اھم كبی ق تف ھ یحق ا أن ل كم ة العم طبیع

ال  ى أن االتص ر عل وث العاش اف المبح ا أض رؤوس كم الم

ذا یرجع الداخلي بدور ب األقسام و ھ ین مكات ق تناسق ب ه یحق

  .إلى السیر الحسن لالتصال

ا إذا - درون م م ال ی ى أنھ وثین عل ات المبح اب إجاب ت أع كان

ى  كانت في الدائرة قوانین تنظم عملیة االتصال و ھذا راجع إل

ة االتصالیة  م سیر العملی عدم اطالعھم على القوانین التي تحك

ي كما أجاب المبحوث الثان ن ف وانین و تكم د ق ھ توج ى أن ي عل

  .ضبط سیر العملیة االتصالیة الرسمیة في االتصال
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  :التحلیل
ھ       ن توجی ة تكم ل المؤسس داخلي داخ ال ال ة االتص وثین ان أھمی رح المبح د ص لق

العاملین بحیث یستطیع المسیر استخدام سبل االتصال  أن یحدد العاملین أھداف المؤسسة 

دد  د تھ ي ق ات الت ییر النزاع ائعات وتس ة الش ة لمواجھ ر أداة فعال ا یعتب ة كم فة عام بص

ل  المؤسسة ،ھذا من جھة ومن جھة ل اإلدارة تتمث أخرى فأھمیة االتصال في تحسین عم

  .بین األقسام وھذا راجع إلى السیر الحسن لالتصال 1في تنظیم العمل وتحقیق التناسق
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  : وسائل االتصال داخل المؤسسة : المحور الرابع

  
  :تمھید

ة كون المؤسسة     دھا المؤسسات واإلدارات كافی ان وسائل االتصال الداخلي التي تعتم

  .العمومیة تعتمد على وسائل متعددة لتبادل المعلومات داخل إدارتھا

    

  تحلیل أجوبة المبحوثین  أسئلة المقابلة

  ما ھي وسائل االتصال : 1س

  السائدة في المؤسسة؟ 

  

  

  

  

  ة ما ھي الوثیقة اإلداری:2س

  الغالبة في مراسالت المكتوبة 

  داخل المؤسسة ؟ 

  

  عبر ماذا یكون االتصال : 3س

  الشفوي داخل المؤسسة؟ 

  

  

  

  

ائل : 4س ي الوس ا ھ م

  االلكترونیة 

ات - ى أن وسائل االتصال أجمعت معظم إجاب المبحوثین عل

ات و  ر ثب السائدة في المؤسسة في الوسائل المكتوبة ألنھا أكث

ز بأنھ ا تتمی میة و كونھ ا و  ارس ن حفظھ ي یمك ة الت الحج

الرجوع إلیھا في حین أجاب المبحوثان الرابع و الخامس أن 

ا تتصف بالسرعة  وسائل االتصال الشفویة ھي السائدة ألنھ

  . یقمن حیث التطب

ي - ة ف ة الغالب كانت كل أجوبة المبحوثین تثبت على أن الوثیق

ائل  ائق كوس ذه الوث ھام ھ دى إس اریر ألن م ات و التق التعلیم

  .اتصال مكتوبة في العملیة اإلداریة

كانت معظم اإلجابات تتمثل في استخدام االتصال المباشر  -

وظفین و  ین الم فوي ب ال الش یلة لالتص ات كوس و االجتماع

ب عما ا تتطل ل فیھ ة العم ل القطاع داخل المؤسسة ألن طبیع

ذي یضمنھ االتصال المباشر  االتصال الدائم و المستمر و ال

ي  16في حین أجاب المبحوث  على أن االجتماعات تكون ف

  .حاالت تستدعي الضرورة لھا

  

ي - دة ف كانت أغلب األجوبة حول الوسائل االلكترونیة المعتم

ین ال ل ب ة للتواص ھ المؤسس اتف ألن ي الھ ي ھ وظفین و الت م
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وظفین  دھا الم ي یعتم الت

  للتواصل 

  بینھم ؟ 

  

  

  

  

ف : 5س ذ الموظ ل یحب ھ

ر  ا األكث األوامر الشفویة كونھ

  سرعة؟ 

ع اإلدارات و  ي جمی دا ف ر تواج الیة األكث یلة االتص الوس

ة  ة عملی المؤسسات و كونھ یساھم في نشر المعلومات بطریق

ى أن الوسیلة  اني عل و مضمونة في حین أجاب المبحوث الث

التي تستخدم كذلك غالبا الفاكس و الفایسبوك في حین أضاف 

ى  ابع عل وث الس تخدمة المبح ة المس ائل االلكترونی أن الوس

  . عبر موقع المؤسسة االلكتروني

  

كانت معظم أجوبة المبحوثین على أنھ یحبذ األوامر الشفویة -

تیعاب  م و اس ى الفھ اعد عل ا تس ا أنھ رعة كم ر س ا أكث كونھ

األوامر التي تصادفھ في المؤسسة في حین أضاف المبحوث 

ة أفضل الثاني على أن األوامر الشفویة  ذة و لكن الكتابی محب

ر الشفویة  بكثیر كونھا تحفظ یمكن الرجوع إلیھا و أن األوام

  .تخلق فوضى غالبا و غیر حجیة من الناحیة القانونیة

  

  :التحلیل

ى     داخلي تساعد عل ث ان وسائل االتصال ال ة نفسھا حی ل المبحوثین باإلجاب صرح ك

ا  ابین مستویات اإلدارة بسرعة كم ات م ل المعلوم ذلك الوسائل تنق إتمام العملیة بنجاح ك

ى الوسائل  دون عل ث ان الموظفین یعتم ة ،حی أنھا تسھل الحصول على معلومات مرتفع

كانیة الرجوع إلیھا بحیث یمكنھ من الرجوع إلیھا في حالة المكتوبة بحیث یفید ذلك  في إم

ا .عرض معلومات معقدة  ھ اإلداري كونھ د علی ذي یعتم وتبقى وسائل االتصال  الركن ال

  .    1تقدم دائما أفضل األعمال في كثافة ودقة 
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  :استخدام تكنولوجیا االتصال و تأثیرھا على االتصال: المحور الخامس

  :تمھید
كید أن استخدام تكنولوجیا االتصال في المؤسسات ضروریة  داخل المؤسسات اال ان أ   

  االعتماد علیھا بشكل كلي لیس الحل األنجع الختصار الوقت 

  أجوبة المبحوثین  أسئلة المقابلة

ا : 1س ى تكنولوجی دائرة عل د ال ل تعتم ھ

  اإلعالم و االتصال ؟

  

  

  

  

  

  ما ھي التكنولوجیا الحدیثة التي : 2س

  تعتمد علیھا الدائرة؟ 

  

داول :3س ي ت ا ف اھم التكنولوجی ف تس كی

  المعلومات داخل مقر الدائرة؟ 

  

  

  

  ھل استخدام وسائل االتصال ترفع: 4س

  من الكفاءة في مركز الدائرة؟  

  

  

  

دائرة  أقر أغلب إجابات- المبحوثین على أن ال

ال  الم و االتص ا اإلع ى تكنولوجی د عل ال تعتم

ب  ل مكات یس ك ا و أن ل ل أحیان ة ب فة كلی بص

ات إال أن أجاب  ذه التكنولوجی دائرة تضم ھ ال

ة  ود تكنولوجی ى وج اني عل وث الث المبح

الل  ا خ تخداما یومی ال اس الم و االتص اإلع

  .العمل

ول  - وثین ح ات المبح ل إجاب ت ك كان

د ا المعتم دائرة  ةالتكنولوجی ز ال ل مرك داخ

اتف و  اكس و الھ ي الف ة ف ابھة و المتمثل متش

  .االنترنت

ول  - وثین ح ات المبح م إجاب ورت معظ تمح

ات  داول المعلوم ي ت ا ف اھمة التكنولوجی مس

داول  ھیل ت ل و تس ي التنق رعة ف ول الس ح

ابع  وث الس اب المبح ین أج ي ح ات ف المعلوم

  .اختصار الوقت و الجھدعلى أنھا تساھم في 

أجاب المبحوثین حول رفع الكفاءة من خالل -

ر  ھ أم دائرة بأن ز ال ي مرك ال ف ائل االتص وس

ال  الل االتص ن خ ھ م ق علی ي و مواف حقیق

 9السائد في الدائرة في حین أجاب المبحوث 
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ال : 5س اھمة االتص رى مس ف ت كی

الداخلي في تنظیم العمل و نجاحھ داخل 

  مركز الدائرة ؟ 

توى  10و  ن مس ع م م ترف ى أن اإلدارة ل عل

دم  م یتق م یتطور و ل االتصال و أن االتصال ل

ائل بخ ى أن وس ل عل ذا دلی دة ھ وات جدی ط

  .االتصال داخل المؤسسة لم یرفع من الكفاءة

اھمة  - ول مس اني ح وث الث اب المبح أج

ل  ینھ داخ ل و تحس یم العم ي تنظ ال ف االتص

دف  ق ھ الل تحقی ن خ ك م ة و ذل المؤسس

المؤسسة في حین أجاب المبحوثین اآلخرین 

اھمة  ول مس ة ح م المتمثل الل أرائھ ن خ م

تم  االتصال ین ت یم و التحس ي التنظ داخلي ف ال

الل  ن خ ل و م ة العم یم طبیع الل تنظ ن خ م

التناسق الكبیر بین أقسام المكاتب و من خالل 

اھم  ین (التف یم و تحس ي تنظ ن ف ھ یمك ذا كل ھ

  )العمل من خاللھ

  

  :التحلیل

ود          ي المؤسسة العم ا االتصال ف ى أن استخدام تكنولوجی لقد صرح المبحوثین عل

الفقري للمؤسسة فھي أساس سیرورة العمل داخل اإلدارة كونھا تساعد وتسھل الوصول 

ات  ى تكنولوجی د عل ة تعتم ا أن المؤسس یر كم ت قص ریع ووق كل س ات بش ى المعلوم إل

اكس  اتف الف ي الھ ة ف داول االتصال المتمثل ي ت رة تساھم ف ذه األخی ا أن ھ ت كم واالنترن

ة .المعلومات بشكل سریع وربح للوقت وعدم توفیر الجھد  الكبیر ة ومن جھ ذا من جھ ھ

ي تنظیم العمل ونجا عت داخلي ف  ھاخرى اقر معظم المبحوثین حول مساھمة االتصال ال

ة العمل ومن خالل الت تم من خالل طبیع ین داخل مركز الدائرة البد ان ی ر ب ناسق الكبی

ي  أطراف اإلدارة والتفاھم حول العمل االداري ھذا كلھ یساعد ویساھم في تنظیم العمل ف

  .   المؤسسات
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  إعداد المقابالت مع عینة من الموظفین
  : جدول یوضح البیانات الشخصیة للموظفین 

توى   الوظیفة  السن   الجنس  المبحوثین المس

  الدراسي

  الخبرة المھنیة

  ألولالمبحوث ا-

  

  المبحوث الثاني-

  

  المبحوث الثالث-

  

  المبحوث الرابع

  

  المبحوث الخامس

  

  المبحوث السادس

  

  المبحوث السابع

  

  المبحوث الثامن

  

  المبحوث التاسع

  

  المبحوث العاشر

  

  ذكر

  

  ذكر

  

  ذكر

  

  أنثى

  

  أنثى

  

  أنثى

  

  ذكر

  

  أنثى

  

  ذكر

  

  ذكر

  سنة 52

  

  سنة  50

  

  سنة  40

  

  سنة 33

  

  سنة 48

  

  سنة 30

  

  سنة 46

  

  سنة 28

  

  سنة 30

  

  سنة 26

  

  

  

  مندوب أمن

  

  كاتب عام

  

  متصرف

  

  عون إدارة

  

رف  متص

  رئیسي

  رئیس مصلحة

  

  عون إدارة
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  :نتائج الدراسة 
ة    یم المؤسس ى تنظ أثیره عل داخلي و ت ة لالتصال ال ة المیدانی ا للدراس من خالل إجرائن

  العمومیة مركز دائرة عشعاشة والیة مستغانم توصلنا إلى مجموعة من النتائج تمثلت 

  :فیمایلي

ر  -1 م و الكبی ى العنصر األھ لالتصال أھمیة بالغة و ھامة في صیرورة المؤسسة بحیث یبق

 .و الغایة المنشودة  في تحقیق الھدف

االتصال الداخلي  ىاالتصال في ھذه المؤسسة یتعدى إلى اتصاالت خارجیة لم یقتصر عل -2

 .فقط 

استعمال المؤسسة العدید من أنواع االتصال و ذلك لتحقیق انسجام وظیفي و خلق اتصال  -3

 .فعال داخلي

داولھا ب -4 ات و ت ل المعلوم ي تنق ة ف ا االتصال الحدیث سرعة و اختصار مساھمة تكنولوجی

 .الوقت و بذل الجھد

رارات و  -5 ات ق أتي من تعلیم ذي ی ازل ال نمط االتصال الساري بالمؤسسة ھو االتصال الن

 .أوامر من الرئیس إلى الموظفین

دائرة و ھي الوسائل  ةإن أكثر الوسائل االتصالیة استخداما بالمؤسس -6 ز ال ة مرك العمومی

 .المكتوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .الجانب التطبیقي:                                  الفصل السادس
 

75 
 

  : النتائج العامة
  

أثیره  داخلي و ت ا لموضوع االتصال ال ة و تحلیلن ة و التطبیقی من خالل دراستنا النظری

ي یمكن تلخیصھا  ائج و الت على تنظیم المؤسسة العمومیة خلصنا إلى مجموعة من النت

  : في النقاط التالیة 

ھناك عدة تعریفات لالتصال الداخلي و تختلف ھذه التعریفات من باحث إلى آخر كما  -

تم داخل یمكن إع ي ت طاء تعریف عام لالتصال الداخلي على أنھ جمیع االتصاالت الت

 .نطاق المنظمة سواء كانت بین أقسامھا أو بین العاملین في جمیع مستویاتھم 

ق  - ائھا لتحقی ة و أعض ین المؤسس ل ب ة وص و حلق ة ھ ي المؤسس داخلي ف ال ال االتص

مع  ةدون اتصاالت ایجابی بحیث ال تستطیع المؤسسة تحقیق أھدافھا, غایات ووظائف

 أعضائھا 

 .االتصال الداخلي یساھم بشكل كبیر في تحقیق مھام و غایات و أھداف المؤسسة  -

إن تكنولوجیا االتصال الحدیثة ساھمت بالسرعة في انتقال المعلومات و تداولھا داخل  -

 .مركز الدائرة 

دا - ال ال ة فاالتص ال و المؤسس ین االتص أثر ب أثیر وت ة ت اك عالق ي ھن ؤثر ف خلي ی

 .المؤسسة و یتأثر و العكس

 .في حالة تعذر التواصل داخل المؤسسة یصعب على ھذه األخیرة انجاز مھامھا -

 .مركز دائرة عشعاشة بمستغانم لھ اتصال داخلي فعال و ناجح -

  
  



 

 
 

 

 

 خامتة
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وفي نھایة بحثنا ومن خالل دراستنا لالتصال الداخلي وتأثیره على تنظیم المؤسسة     

اتضح لنا جلیا أھمیة ھذا العنصر في حیاة  العمومیة في مركز دائرة عشعاشة مستغانم

كون االتصال الداخلي یمثل نقطة وصل بین أطراف اإلدارة ،اذ یلعب . المؤسسة وبقائھا 

  .  دورا مھما في زیادة الكفاءة من اجل إدراك أھداف المؤسسة 

االتصال في نسق المؤسسات المختلفة یعتبر في وقتنا الراھن أكثر من  موضوعف     

ي، فقوة أي مؤسسة أو نظام مھما كان في المجتمع الحالي الذي عرف أصال ضرور

ونعت بمجتمع المعلومة ھو التحكم في القدر أألمكن من المعطیات الضروریة الحساسة 

  والالزمة ألي تحرك،

فمن الضروري االھتمام باالتصال داخل المؤسسة اإلداریة مھما كان نوعھ آو نمطھ      

جید من طرف الموظفین مما یساھم في إشراكھم وتحسسیھم بانتماء لھا  ضمان لتقدیم أداء

ھذا ما یمنحھا االستقرار والوصول إلى األھداف،وبعد الدراسة التي قمنا بھا اتضح لنا أن 

االتصال الداخلي لھ دور كبیر في التأثیر كون ھذا األخیر اخذ مكانة ھامة في دراسات 

ي مناقشتھ ألنھ شيء غیر ملموس،إال أن ھناك االتصال ،حیث أصبح األمر الصعب ف

للمستقبل حیث  ةأسباب تؤدي إلى التأثیر أھمھا صحة المصدر وأھمیة الموضوع بالنسب

تقاس درجة التأثیر من خالل ردة الفعل او رجع الصدى ،كما یبقى مركز الدائرة یركز 

مان السیر الحسن بشكل كبیر على المورد البشري ذلك ألنھ یعتبر السبیل األنجع نحو ض

للدائرة واالتصال الداخلي بطبیعة الحال یحتاج إلى مجموعة من الوسائل التي یعتمد 

االجتماعات (علیھا في نقل وتبادل المعلومات بین الموظفین سواء كانت شفویة مثل 

وااللكترونیة مثل )الخ...اإلعالنات /التقاریر(الكتابیة مثل  أو) الخ...اللقاءات /الندوات /

  ). الخ...مواقع التواصل االجتماعي /االنترنت (
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  : المعاجم والقوامیس
 .1991بیروت دار المشرق .31.المنجد في اللغة العربیة ط

  .1994محمد زكي بدوي معجم مصطلحات اإلعالم بیروت دار الكتاب اللبناني ،
  :المجالت
ین  ي األم ة "بالقاض ل المؤسس ال داخ ن "االتص ي ب ة العرب انیة جامع وم اإلنس ة العل مجل

  .الجزائر 2میدي ،العدد
ة "محمد بن سعود البشر  ي الدراسات اإلعالمی وم "قصور النظریة ف ة للعل ة العربی المجل

 جامعة الكویت 2003/ 83اإلنسانیة عدد
ي الدراسات اإلعالم"محمد بن سعود البشر  ة قصور النظریة ف وم "ی ة للعل ة العربی المجل

  .جامعة الكویت  2003/ 83اإلنسانیة عدد
  

 "الرسائل الجامعیة 
اش برینة رم ة :ص ي المؤسس ال ف ریة والعم وارد البش ین إدارة الم ال ب ات االتص معوق

العمومیة الجزائریة ،مذكرة ماجستیر منشورة في علم االجتماع جامعة منتوري قسنطینة 
2005-2006  

راء ة الزھ ي  فاطم ر عل واطن:أمی ة و الم ین اإلدارة المحلی ال ب تیر :االتص ذكرة ماجس م
   2011-2010جامعة الجزائر،الجزائر،:منشورة في ع اع واتصال

اھرة "نظریة المؤسسة العامة :سعد العلوش  رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق ،جامعة الق
/1967،08  

ي المؤسسة االقتص"صبرینة رماش  ة االتصالیة ف وراه الفعالی ة رسالة دكت ادیة الجزائری
  2008،جامعة متنوري قسنطینة 

ة " نظریة المؤسسة المھنیة في القانون اإلداري:" محمد بكر القباني وراه الدول رسالة دكت
 .1962في الحقوق جامعة القاھرة 

 
  :المصادر و المراجع

  اإلسكندریة ،منشاة المعارف " أصول اإلدارة العامة"إبراھیم عبد العزیز شیحا ، )1
و ، )2 د محی ة "احم ات اإلداری ي المؤسس رات ف رب "محاض د ع ة د محم ،ترجم

  2006،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، 4طصاصیال ،
د عرب صاصیال  )3 احمد محیو،محاضرات في المؤسسات اإلداریة ،ترجمة د محم

 .،2006،الجزائر ،د م الجامعیة 4،ط
ي "االتصال داخل المؤسسة " يبالقاض األمین )4 ة العرب وم اإلنسانیة جامع مجلة العل

 .الجزائر 2بن میدي ،العدد
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الق  )5 یر الع ة "بش ازوري العلمی اھیم دار الب ات ومف ة نظری س اإلدارة الحدیث أس
  .،1999األردن 

ادئ التسییر البشري ط"بوفلجة غیاث  )6 ر  2مب ع الجزلئ دار الغري للنشر والتوزی
،2004.  

  جلول شیتور  )7
ردي "جلول شیتور، )8 عاشر،ج  م ع اإلنسانیة،العدد"الحریة الفردیة في المذھب الف

  . 2006محمد خیضر یسكرة نوفمبر
ة ،مصر  )9 ة الجامعی ي الحدیث ،دار المعرف  .2004الجماھیري في المجتمع العرب

  طھ عبد العاطي نجم ،االتصال
،دار 1مھارات االتصال في علم االقتصاد وإدارة األعمال ،ط"حسن حریم  )10

  . 2010العمد للنشر ،عمان 
ید  )11 ى حسن الس اوي ولیل اد المك ھ"حسن عم  1ط"االتصال ونظریات

 .1998الدار المصریة اللبنانیة ،مصر 
طا  )12 د ش اد محم ة .حم ة الدول ور وظیف ة ."تط ات العام ة المؤسس نظری

  .1984دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر. الكتاب الثاني.2ط.
ل  )13 ري الجلی ل خی ة، دط االت"خلی ة االجتماعی ي الخدم ائلھ ف ال ووس ص

  . 1985،اإلسكندریة دار الكتاب الجامعي  الحدیث
ارات ،اأحمد ماھرد  )14 اء المھ دخل بن دار ،السلوك التنظیمي م إلسكندریة ،ال

  .2003الجامعیة 
اھرة دار الفجر " االتصال مفاھیمھ نظریاتھ وسائلھ" دلیو فضیل )15 الق

 . 2003للنشر والتوزیع 
اش )16 ح كعب ث راب ال للبح اع االتص م اجتم ر عل اع التنظیم،مخب ،علم اجتم

  ،20006والترجمة،جامعة منتوري قسنطینة،الجزائر،
تراكیة  )17 ادیة االش ات االقتص انوني للمؤسس ى،النظام الق اض عیس ری

 1987في الجزائر ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،
یم ،دا )18 ا التعل ائل االتصال وتكنولوجی ان وس طفى علی فاء ریحي مص ر الص

   1977عمان  1،ط
ي  )19 ث العلم الیب البح د غنیم،أس ان محم طفى علیان،عثم ي مص ریح

 .،2008،عمان،دار صفاء للنشر والتوزیع ،2ط
ي  )20 ر العرب سلیمان محمد الطماوي،مبادئ القانون اإلداري،القاھرة ،دار الفك

1979 . 
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ادیة،مخبرعلم اج  )21 ات االقتص ي المؤسس یم ف ة التنظ ن نوار،فعالی الح ب ص
   .2006االتصال للبحث الترجمة جامعة منتوري قسنطینة،الجزائر،

باح  )22 امر مص اعي."ع اع االجتم ة .2ط".اإلقن ات الجزائری وان المطبوع دی
  .2006.الجزائر.للنشر والتوزیع 

ي االدارة المعاصرة "عبد الباري ذرة ،محفوظ جودة  )23 األساسیات ف
 ،2011،دار وائل للنشر عمان 1،ط

د حسن )24 د الباسط محم ة  عب ة وھب اعي ،مكتب ،اصول البحث االجتم
 ،1976،مصر ،

ة ،مصر  )25 ة وھب اعي ،مكتب د حسن ،أصول البحث االجتم عبد الباسط محم
،1976،  
دان  )26 اقي زی د الب ي :عب اعي ف ال االجتم الیب االتص ائل وأس وس

ریة ة االنجلومص ة ،المكتب ة واإلداری االت االجتماعی اھرة  الح د،ط، الق
   163،ص1974

ود  )27 ة اإلستراتیجیة الوظائف والمشكالت، "عبود نجم عب اإلدارة االلكترونی
  2004)م ع السعودیة (دط،دار المریخ للنشر ،الریاض 

ي علعز ا )28 ة ف نفس سلسلة شوم،طلدین األشول واخزون ،مقدم دار 5م ال ،ال
  171،ص2005الدولیة لالستثمارات الثقافیة ،مصر،

انون االداري :عمار بوضیاف  )29 ي الق وجیز ف جسورللنشر . رالجزائ.2ط.ال
  351ص.2007والتوزیع 

دي  )30 ار عواب انون االداري:"عم زء.3ط" .الق وان .2الج ر دی الجزائ
  .2005المطبوعات الجامعیة 

دي،القانون اإلداري،ط )31 ار عواب ات 1،ج3عم وان المطبوع ر دی ،الجزائ
  307،ص2005الجامعیة،

ا ، )32 لایر مھن ة "ف ات الرقمی ال والمجتمع وم االتص ق "عل ر ،دمش ،دار الفك
2002  

ر، )33 ل برب ي"كام اءة االداء التنظیم ریة وكف وارد البش " ادارة الم
  2000،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،لبنان 3،ط

  :المجالت )34
 القاھرة دار الثقافة "االتصال الوثائقي المكتوب "محمد إبراھیم السید  )35
زة  )36 و عزی د أب ي،ط:محم ال اإلداري واإلعالم امة 1االتص ،دار أس

 .2011والتوزیع ،االرنللنشر 
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د  )37 اني حام د الغ یرفي وعب د الص م "محم ة ونظ االت الدولی االتص
 .2006مصر .الطباعة .دار الوفاء لدنیا "المعلومات 

ماح )38 ین بوس د أم ن "محم ة،رحال ب ي الجزائر،ترجم ام ف ق الع المرف
  2005عمر،رحال موالي إدریس،الجزائر،د م،الجامعیة،

انون اإلدارينظریة المؤسس:" محمد بكر القباني )39 ي الق ة ف " ة المھنی
  .1962رسالة دكتوراه الدولة في الحقوق جامعة القاھرة 

ر  )40 ن سعود البش د ب ة "محم ي الدراسات اإلعالمی ة ف قصور النظری
  جامعة الكویت 2003/ 83المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة عدد"

ی )41 خ ص ان ال د الرحم ن عب د ب الم " فمحم ائل اإلع ؤثر وس ف ت كی
 . 1998العبیكان ـلریاض ،مكتبة 2،ط

مي  )42 ال الرس ائط االتص ازي وس افظ حج د ح محم
  .2006اإلسكندریة  1دار الوفاء للنشر والطباعة ط)،الكمبوقراطیة ةالبیروقراطی(
ادة والسمیة البشریة "محمد حسین العجمي  )43 ة للقی االتجاھات الحدیث

  . 2008دار المسیرة للنشر ،عمان  1،ط"
م مصطلحات )44 دوي معج ي ب د زك اب  محم روت دار الكت اإلعالم بی

 .1994اللبناني ،
 ر، دا1العالقات العامة ووسائل االتصال، ط:محمد صاحب سلطان )45

 ،2011السیرة للنشر والتوزیع، عمان، 
أثیر"محمد عبد الحمید ، )46 ات اإلعالم واتجاھات الت ،عالم  2ط"نظری

 جامعة الكویت  2000الكتب ،مصر،
سس النظریة إلدارة المؤسسات األ"محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا  )47

  ..2004االجتماعیة ،المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة مصر 
روزي  )48 ي العط د فھم ركات "محم ة والش ات االداری ي المؤسس ات ف العالق

  ،دط،القاھرة عالم الكتب 
اب  )49 ر حج د منی ال ،ط"محم ات االتص ر  1نظری ر للنش ر دار الفج مص

  ،2010والتوزیع 
مكتبة  1ط" .مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر"محمود حسن إسماعیل  )50
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  :المعلومات الشخصیة

  :الجنس:1             
  ذكر           انثى 

  :السن:2             
  سنة  50الى 40سنة      من 40الى 30سنة        من 30الى20من

  :التعلیمي المستوى :3             
  متوسط           ثانوي          جامعي  

  : سنوات الخبرة:4             
ن  ل م ن 5اق نوات          م ى  5س ى10ال ن ال نوات         م ى10س نوات ال نة         20س س
  سنة20اكثر من 

  
  أنواع االتصال داخل المؤسسة: يالمحور الثان     

  ما نوع االتصال المستخدم في المؤسسة؟ 
  ما نوع الوسیلة المستخدمة في العملیة االتصالیة في مختلف األقسام؟

  ما ھي الوسیلة المفضلة عند االتصال بنفس المستوى ؟  
  عند االتصال بمكتب الكاتب العام في میدان العمل أي وسیلة تفضلھا؟

  
   أھمیة االتصال داخل المؤسسة:المحور الثالث

  فیما تتمثل أھمیة االتصال الداخلي لمركز الدائرة؟            
  فیما تتمثل أھمیة االتصال الداخلي في تحسین عمل اإلدارة؟

  ھل توجد قوانین تنظم عملیة االتصال؟ و فیما تكمن ھذه القوانین؟
  

  وسائل االتصال داخل المؤسسة :المحور الرابع
  ما ھي وسائل االتصال السائدة في المؤسسة؟ 

  ما ھي الوثیقة اإلداریة الغالبة في مراسالت المكتوبة داخل المؤسسة ؟ 
  عبر ماذا یكون االتصال الشفوي داخل المؤسسة؟ 

  ما ھي الوسائل االلكترونیة التي یعتمدھا الموظفین للتواصل بینھم ؟ 
  كثر سرعة؟ھل یحبذ الموظف األوامر الشفویة كونھا األ

  
  استخدام تكنولوجیا االتصال و تأثیرھا على االتصال :المحور الخامس

  ھل تعتمد الدائرة على تكنولوجیا اإلعالم و االتصال ؟
  ما ھي التكنولوجیا الحدیثة التي تعتمد علیھا الدائرة؟ 
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  كیف تساھم التكنولوجیا في تداول المعلومات داخل مقر الدائرة؟ 
  استخدام وسائل االتصال ترفع من الكفاءة في مركز الدائرة؟  ھل

  كیف ترى مساھمة االتصال الداخلي في تنظیم العمل و نجاحھ داخل مركز الدائرة؟
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  :الملخص
إن االتصال الداخلي من بین الوظائف األساسیة في المؤسسة وخطوة مھمة في        

حیاتھا،فھو یسمح بتسھیل الوظیفة وفھم أحسن للنشاطات والھدف المسطر،حیث تكمن مھمة 
القوى الفاعلة داخل المؤسسة من وضع معالم لالتصال وممن خالل بناء إستراتیجیة عمل 

األوضاع ،وتحسین األداء الوظیفي،وھذا ال یكون إال من  محكمة من اجل تحسین وتحصیل
  . خالل تجند قوى بشریة ومادیة ،تعمل على توجیھ المؤسسة نحو ھدف مشترك 

كما یلعب دورا ھاما في شق المؤسسات األمر الذي دفع الباحثین إلى التركیز علیھ      
اطات المؤسسات ال یمكن ورغم اختالف طبیعة ونش.لدوره الكبیر في تحسین وتنظیم العمل

االستغناء عن االتصال الداخلي،ھذا وتمحورت دراستنا حول االتصال الداخلي وتأثیره على 
  .المؤسسة العمومیة مركز دائرة عشعاشة مستغانم نموذجا

ومن خالل ھذه الدراسة حاولنا التعرف على االتصال الداخلي وتأثیره في المؤسسة 
حیث اعتمدنا على المنھج الوصفي،واعتمدنا .ة مستغانمالعمومیة في مركز دائرة عشعاش

وتمثلت أھداف الدراسة داخل .على المقابلة،والمالحظة وھذا لجمع عدد اكبر من المعلومات
  :يالمؤسسة فیما یل

یساعد في اتخاذ القرارات . إزالة الغموض داخل التنظیم ىاالتصال الداخلي یساعد عل
  .یعطي فرص إلبداء آراء الموظفین اقسام، كمبین مختلف األ قالمناسبة، التنسی

وفي األخیر تبین لنا أن االتصال الداخلي یلعب دورا ھاما وركیزة أساسیة داخل مركز 
فال یمكن . فھو نشاط یساعد في تنظیم العمل الداري داخل المؤسسة.دائرة عشعاشة مستغانم

  .القیام بالعمل دون وجود اتصال منظم
  .  تصال الداخلي، التأثیر،التنظیم، المؤسسة العمومیةاال: الكلمات المفتاحیة

     
Summary: 
       Internal communication is among the basic functions in the organization and an important step 
in its life, as it allows to facilitate the job and a better understanding of the activities and the 
underlined goal, as the task of the active forces within the organization is to set milestones for 
communication and through building a solid work strategy in order to improve and collect conditions, 
and improve job performance And this is only possible through the recruitment of human and 
material forces, working to direct the institution towards a common goal. 
     It also plays an important role in the division of institutions, which prompted researchers to focus 
on it for its great role in improving and organizing work. Despite the difference in the nature and 
activities of institutions, internal communication cannot be dispensed with, this and our study 
focused on internal communication and its impact on the public institution, the center of the 
department of Achacha Mostaganem as a model. 
Through this study, we tried to get to know the internal communication and its impact on the public 
institution in the Achaasha Mostaganem district center, as we relied on the descriptive approach, 
and we relied on the interview and observation and this to collect a greater number of information. 
The objectives of the study within the institution were as follows: 
Internal communication helps remove ambiguities within the organization. It helps in taking 
appropriate decisions, coordinating between the various departments, and providing opportunities 
to express employee opinions. 
In the end, it became clear to us that internal communication plays an important role and a basic 
pillar within the center of the Achacha Mostaganem district, as it is an activity that helps in 
organizing the administrative work within the institution. You cannot do the work without organized 
communication. 
Key words: internal communication, influence, organization, public institution. 
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