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  :ملخص الدراسة

یعتبر االتصال عملیة دینامیكیة تعمل على نقل وتبادل المعلومات واألفكار والخبرات بین 

ومن خالل هذه الدراسة تم التطرق إلى االتصـال الـداخلي فـي المؤسسـة .شخصین أو أكثر

التربویة كنمـوذج الموارد البشریة ،واخترنا المؤسسة   باعتبـاره جانبـا مهمـا ومـؤثرا علـى أداء

لها مكانة هامة في الحیاة  خـاص مـن المؤسسـات باعتبارهـا مـن أهـم المؤسسـات التـي

وتعلیم  االجتماعیة ،والتـي تحظـى باهتمـام بـالغ فـي المجتمـع نظـرا لمـا تسـاهم بـه مـن تربیـة

 في خليالدا وتكوین ،حیث تمحورت إشكالیة هذه الدراسة حول ما هو واقع االتصال

  ؟  بغلیزان المؤسسات التربویة الجزائریة

، والكشف االتصال في المؤسسة التربویةاقع و معرفة وكـان الهـدف الرئیسـي لهـذه الدراسـة هـو 

االتصال و مدى معوقات  على التعرف عن نمط االتصال السائد و أهم الوسائل المستخدمة،

 .الجزائریةنجاحه في تحقیق أهداف المؤسسات التربویة 

الوصفي في إجراء المسحي خطوات المنهج لدراسة هذا الموضوع على في حین اعتماد 

،بإتباع المسح  دائرة الحمادنة والیة غلیزانالتربویة في  المؤسسةالمیدانیة ،بعینة من  الدراسة

 مفردة ،  أما بالنسبة ألدوات60قدرت  بــ  التي ةفي هذه المؤسس الشامل على كل الموظفین

،لنصل كأداة أولیة و تقنیة المقابلة والمالحظة كأداة ثانویةجمع البیانات فقد اخترنا استمارة 

 :إلى نتائج توضح لنا أن في األخیر

االتصال الداخلي بمثابة شریان المؤسسة الذي یوفر المعلومات الالزمة عبر مختلف ـــ 

  .في اتخاذ قرارات فعالة یساهم  القنوات ، األمر الذي

إن نجاح أو فشل أي مؤسسة یقاس بقدر نجاح خطوات وعملیات االتصال بها، وهذا ما  -

 .للمؤسسة أن تتحصل على معلومات ذات الجودة والدقة والمصداقیة یجعل من الضرورة

 

  



 االتصال الداخلي في المؤسسة التربویة قائم على االتصال الرسمي بحكم طبیعة نشاطها ، -

السائد في المؤسسة هو االتصال النازل في شكل تعلیمات نمط االتصال  حیث نجد أن

وكذلك االتصال الصاعد الذي یكون كرد على  ،وأوامر وقرارات من طرف المسؤول

مقترحات ومستجدات بخصوص  التعلیمات واألوامر وقد یكون هذا االتصال أحیانا في شكل

  .تؤخذ بعین اعتبار المسؤول أحیانا ما المهام ولكن 

 الوسائل االتصالیة المستخدمة في تبلیغ المعلومات و التعلیمات في المؤسسة هيأكثر 

    .االجتماعاتوسائل االتصال الشفویة خاصة 

 . مشاكل متعلقة باإلدارة غلیزانظم المشاكل التي تعاني منها ثانویات والیة معـــ 

  .ةنسبة كبیر ب غلیزانالمؤسسات التربویة بوالیة  أهدافیساهم االتصال في تحقیق  -

 .االتصال ، المؤسسة التربویة: الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Abstract: 

   Communication is a Dynamics process that works on transfer and 

exchange information, ideas and experience between two or more. 

Through this study, I have touched the internal communication inside 

an institution because of its importance and effect on resource 

performance. I choose the education institution as a special form 

because it is the most important institution that have an important 

status in social life which receives great attention in society, because it 

contributes with education and training. The problematic of this study 

revolved around the reality of internal communication in the Algerian 

education institutions in relizane.   

      The main objective of this study is knowing the reality of 

communication in educational institution, detecting the prevailing 

communication style, and the most imported methods used, identify 

the obstacles to communication and the extent of its success in 

achieving the goals of the Algerian educational institutions. 

      This study relied on the steps of the descriptive survey approach in 

conducting a field study with a sample from the educational institution 

in el hmadna district relizane province by following a comprehensive 

survey of all employees in this institution which was estimated at 60 

individuals. Through this study, I reach this result:  

Internal communication is the life blood of the institution providing 

necessary information through various channels which contributes to 

effective decision _ making. 

The success and failure of any institution is measured by the success 

of its steps and processes. 

The internal communication in the educational institution is based on 

formal communication the pre dominant communication in the 

institution is communication comes down in the form of instructions 

from the administrator.  



As well as the upward communication which is a response to 

instructions and orders, and this communication may sometimes be in 

the form of proposals regarding tasks. 

The most common means of communication used in communicating 

in formation and instructions in the institution is the oral means of 

communication especially meetings. 

 Most of the problems in high schools in relizane are   

administrative problems. 

Communication contributes to achieving the goals of the 

educational institutions in relizane to a large extent. 

Key words: communication, educational, institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de l'étude : 

La communication est un processus dynamique qui transmet et 

échange des informations, des idées et des expériences entre deux ou 

plusieurs personnes. À travers cette étude, la communication interne 

dans l'établissement a été abordée comme un aspect important 

affectant la performance des Ressources humaines, et nous avons 

choisi l'établissement d'enseignement comme modèle spécial des 

établissements , car il s'agit de l'une des établissement les plus 

importantes qui occupent une place importante dans la vie sociale et 

qui bénéficie d'une grande attention dans la société en raison de l' 

éducation, de l' enseignement  et de la formation auxquelles elle 

contribue , car le problème de cette étude tournait autour de la réalité 

de la communication interne dans les institutions Système éducatif 

algérien à relizane   ? 

L’objectif principal de cette étude est de savoir et la réalité de la 

communication dans l’établissement d’enseignement, et la divulgation 

de la structure en vigueur de la communication et les plus importants 

moyens utilisés, pour identifier les barrières de communication et de 

son succès dans la réalisation des objectifs des établissements 

d’enseignement algériens. 

Bien que l' adoption de l' étude de ce sujet sur les étapes curriculum 

étude descriptive dans l'étude terrain, un échantillon de l' 

établissement  d' enseignement dans le département de Hamadna 

wilaya de Relizane , suite à une étude exhaustive de tous les employés 

dans la fondation de ce qui a été estimé  à 60 personne , En ce qui 

concerne les outils de collecte de données que nous avons choisi la 

forme En tant qu'outil principal et technique d'entretien et 

d'observation comme outil secondaire , arrivons enfin à des résultats 

qui nous montrent que : 

La communication interne   comme une artère vitale qui fournit les 

informations nécessaires à travers différents canaux, ce qui contribue à 

prendre des décisions efficaces.  



 Le succès ou l'échec de tout l'établissement  se mesure par 

l'ampleur du succès des étapes et des processus de communication 

avec elle, ce qui oblige l’établissement  à obtenir des informations de 

qualité, d'exactitude et de crédibilité. 

 La communication interne dans l'établissement d'enseignement est 

basée sur la communication officielle en raison de la nature de son 

activité, car nous constatons que le modèle de communication qui 

prévaut dans l'établissement est la communication descendante sous 

forme d'instructions, d'ordres et de décisions de la part du 

fonctionnaire , ainsi que la communication ascendante qui est en 

réponse aux instructions et ordres, et cette communication peut parfois 

être sous la forme de Suggestions et mises à jour concernant les 

tâches, mais parfois elles sont prises en considération qui est 

responsable . 

Les moyens de communication les plus couramment utilisés pour 

communiquer des informations et des instructions dans l'établissement  

sont les moyens de communication oraux, en particulier les réunions. 

  La plupart des problèmes dans les lycées  de Relizane sont des 

problèmes administratifs.  

La communication contribue dans une large mesure à la réalisation 

des objectifs des établissements d'enseignement de Relizane.. 

Mots clés :Contact, établissement d'enseignement . 
 

  

 

 

 

 

 



  



 المقدمة
 

  أ
 

یعتبر اإلتصال من المواضیع التي إهتم بها الباحثین منذ القدم و الذي بفضله یستطیع 

إدراك و معرفة و فهم حاجاته و مبتغیاته هذا من خالل اتصاله بذاته ثم التعبیر    اإلنسان

إحتكاكه و تواصله مع غیره ، و زادت أهمیته في العصر الحدیث بواسطة  الحاجات هذه عن

نشاطا فعاال و دینامیكیا ، فاالتصال أساس العالقات بین األفراد  و أصبح عنصرا حیویا و

      شغلت الكثیر من المفكرین الباحثین في مختلف في المجتمع فهو من المواضیع التي

إلخ، فهو .. االجتماع و علوم التربیة  س و علمفي مختلف المیادین و المجاالت كعلم النف

         الناحیة االجتماعیة  ومهاراته سواء من  یعمل على تنمیة اإلنسان و تطور معارفه

إجتماعي  أو التربویة أو التوجیهیة ، فهو الوسیلة الوحیدة و الفعالة لكل نشاط   أو التعلیمیة 

 نظمات نظرا لدوره الكبیر سواء كان مع المحیطمن خالل تقویة العالقات و الروابط في الم

أو الخارجي ، بصفته عنصر ال یمكن اإلستغناء عنه في أي مؤسسة بإختالف  الداخلي

فهو یساعد على تنظیم و تنسیق . نشاطها ، فلقد أصبح حاجة عملیة بالنسبة لها  طبیعتها و

و األفكار و اآلراء ،  اتالنشاطات من األفراد من خالل تبادل و نقل المعلوم األعمال و

و التطور   المؤسسة له أثر كبیر في السیر نحو التقدم فإشراك األفراد من قرارات

  .بالمؤسسات

  

  



 المقدمة
 

  ب
 

كما یعتبر االتصال الداخلي سر نجاح المؤسسة الخاصة في وضعنا الراهن المتمیز بالسرعة 

هناك أي عمل بدون والتطور المستمر والتدفق السریع للمعلومات،حیث ال یمكن أن یكون 

اتصال، وال یمكن أن نتصور انك كشخص تستطیع أن تحقق أي هدف بدون اتصال، 

فالحدیث والخطابة وٕالقاء التعلیمات والتوجیهات واالجتماعات والتقاریر وغیرها هي وسائل 

لالتصال لنقل األفكار والمعلومات، ویعتبر كذلك احد مقومات أو عناصر قیام المؤسسة 

لفعال من العوامل األساسیة في تغییر المؤسسات،كما وانه عنصر أساسي وهام واالتصال ا

في عملیة اتخاذ القرارات، حیث أن البیانات دعامة رئیسیة للقرارات،وعملیة اتخاذ القرارات 

أو البیانات المتاحة، فهو یؤدي دورا رئیسیا في جمیع   تتوقف كفاءتها على نوع المعلومات

  .اخل المؤسسةالمؤسسات واألنظمة د

و من هذا نخص المؤسسة التربویة الجزائریة و التي بدورها تعتبر أداة حیویة في المجتمعات 

جهة  و ألن التربیة هي المدخل إلى التنمیة الشاملة من جهة أخرى و أیضا من منطق   من

معرفة الظروف الحقیقة داخل هذه المؤسسات ،ذلك الن لكل نوع من المؤسسات لها 

الداخلي والخارجي ، وهو ما تم تسلیط الضوء علیه في هذه الدراسة، التي سعت  جمهورها

إلى التركیز على مؤسسة هامة ذات طابع خدماتي تمثلت في المؤسسة التربویة في هذه 

المدیریة ذات المیدان الخصب في نشاطها من خالل ما تقدمه من خدمات،وعلى أساس ما 

د أصبح من الضرورة الملحة معرفة واقع االتصال تم عرضه یمكننا التأكد  على انه ق

 .الداخلي في المؤسسات التربویة بغلیزان 



 المقدمة
 

  ت
 

ومن هذا المنطلق انصب موضوع الدراسة حول واقع االتصال الداخلي داخل المؤسسة 

التربویة،هذه المؤسسة التي تعتمد على وسائل و أسالیب حدیثة في االتصال، لهذا تم التركیز  

تصالیة التي تسیر من خاللها المعلومات والتوجیهات بین مختلف أعضاء اال على العملیة

ثة  المؤسسة، ولتحقیق األهداف المرجوة، فقد جاءت هیكلة هذه الدراسة متضمنة ثال 

 اإلطار األول یتضمن الجانب المنهجي للدراسة من خالل عرض اإلشكالیة،:إطارات

م أهداف الدراسة باإلضافة إلى تحدید أهم على أهمیة وأسباب اختیار الموضوع وأه والوقوف

  .المفاهیم األساسیة وبعض المفاهیم التي لها صلة بالموضوع

  :أما فیما یخص اإلطار الثاني تضمن الجانب النظري والمتمثل في فصلین

الفصل األول مدخل إلى االتصال والذي تضمن االتصال الداخلي وأهمیته  واهم أنواعه، 

،وتناولنا في الفصل الثاني المؤسسة یجیة االتصال واهم خصائصهشبكاته وأثار إسترات

، بدایة بالتمهید ثم تطرق إلي تعریف المؤسسة التربویة، أنواع المؤسسات التربویة، التربویة

  .خصائصها، وظائفها وأهمیة االتصال الداخلي للمؤسسة التربویة

فیكمن في المجال المكاني         أما فیما یخص اإلطار الثالث فقد خصصناه للجانب التطبیقي 

و الزماني و المجال البشري المنهج المستخدم أدوات جمع البیانات وصوال إلى تفریغ البیانات 

وعرضها والتعلیق علیها  و في األخیر لنصل إلى النتائج العامة ،ثم التوصیات و 

  .االقتراحات

  .نب النظري و التطبیقيأما الخاتمة فكانت عبارة من استخالص عن ما ورد في الجا
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  :الدراسة االستطالعیة - 1

والتي ینزل فیها الباحث أو فریق البحث إلى المجتمع أو الجماعة ویقوم بجمع المعلومات والبیانات 

تنطوي على تحقیق الفرصة إما من أفراد المجتمع بأسره إذا كان صغیر الحجم وٕاما من التي 

  1عینات مسحوبة منه وذلك بجمع الوسائل الممكنة أو المتاحة و المناسبة له

" وتعتبر الدراسة االستطالعیة التي قمنا بها، عن دراسة تمهیدیة لمؤسسة تربویة لوالیة غلیزان 

لجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة،خالل التربص " ثانویة الشهید تسرات تسغات

،حیث كانت أحسن  إلى غایة أواخر الشهر 2020شهر فیفري من المیداني والتي دامت فترته 

ة لمالحظة طریقة االتصال بین الموظفین واألساتذة وسیرورة العمل في المؤسسة،و معرفة فرص

الجو السائد داخل المؤسسة و أهم النشاطات التي تحدث داخل المؤسسة والتعرف على طبیعة 

االتصال بین األساتذة و  الهیئات االداریة واهم العراقیل التي تواجههم أثناء االتصال ببعضهم 

 .البعض

وكانت دراستنا االستطالعیة، لمجتمع البحث األصلي والمتمثل في كل من الموظفین و األساتذة  

  :بالمؤسسة، حیث تضمنت األسئلة التالیة

كیف تصف الجو السائد في المدرسة ؟ 

ما رأیك في النشاطات التي تحدث في المدرسة ؟ 

 األخرى ؟ما هي طبیعة االتصال مع األساتذة و هیئات اإلداریة 

ما هي عراقیل االتصال بین األساتذة واإلداریین ؟  

                                                           
 

1
  37، ص 2000،مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، األردن،1ط، الجامعیة الرسائل أسس البحث العلمي إلعدادمروان عبد المجید إبراھیم،   
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  :وجاءت نتائج الدراسة االستطالعیة على النحو التالي

 المؤسسة التربویة تحتوي على مدیر وعلى مجموعة من موظفو اإلدارة والتربیة و أساتذة وكل

  .رة من طرف المدیرواحد مكلف بتسییر العمل داخل المكتب أو القسم، وتنفیذ األوامر الصاد

  انتباهنا  لفت وما المهنیین،تحتوي المؤسسة على عدد كافي من اإلداریین واألساتذة و العمال

    .المكاتبطریقة العمل الجد جیدة بین الموظفین ورؤساء 

  توفر المؤسسة على كل أنواع االتصال الذي یسهل إیصال المعلومة بین مختلف المكاتب

  ین مدیر المدرسة واألساتذةووجود ثقة متبادلة ب

 أكثر وسیلة لالتصال بالمدیر هي االتصال الشخصي.  

أكثر الوسائل االتصالیة المستخدمة في تبلیغ المعلومات و التعلیمات في المؤسسة          

  .هي االجتماعات

 معظم المشاكل التي تعاني منها الثانویة مشاكل متعلقة باإلدارة.  

 تحقیق أهداف المؤسسات التربویة بنسبة كبیر یساهم االتصال في.  

    وبما انه هناك اتصال داخل المؤسسة وتفاهم بین اإلداریین و األساتذة و سهولة في االتصال

مع مدیر المؤسسة فیمكننا تطبیق هذا البحث میدانیا و الخروج بنتائج أكثر إیضاحا ومقترحات 

  . مناسبة
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  : اإلشكالیة - 2

لبشریة أنواعا متعددة من النشاطات اإلنسانیة المستمرة ،المبنیة على المشاركة عرفت المجتمعات ا

والتفاعل بین أفراد لتنمیة و تقویة عالقاتهم االجتماعیة التي تمیزهم عن باقي الكائنات األخرى، 

مما أعطى لهذه النشاطات أهمیة كبرى حتى أصبحت بمثابة الضرورة القصوى الستمرار الحیاة 

  .ة و تطورها و ثراءهااالجتماعی

و یعتبر االتصال البشري أحد أنواع هذه النشاطات ، وأهمها باعتباره یقوم على المشاركة       

بین شخصین أو أكثر في المعلومات ، األفكار، العواطف و اآلراء ، كما أنه یساهم في بناء 

االجتماعیة المعاصرة ، و  وتكوین المواقف و االتجاهات وتعدیلها وتغیرها أیضا ومع تطور الحیاة

تعدد شبكة العالقات فیها ، وسرعة نموها و تشابكها ،أصبح االتصال اإلنساني هو المحرك 

األساسي لكل المظاهر التي تسود في المجتمعات المعاصرة ، سواء كانت اقتصادیة اجتماعیة ، 

دیها ومعروف أن أسالیب مكانته هامة ل -كظـاهرة إنسانیة –الخ، مما أهله ألن یحتل .....ثقافیة

االتصال تطورت بتطور المجتمعات البشریة، حیث بدأت باإلشارات، ثم تطورت إلى استخدام 

  .الكتابة كوسیلة لنقل الحقائق و األفكار

و تنوعت وسائل االتصال مع التطور التكنولوجي و العلمي ، مع اختراع الطباعة والصورة 

  . قمار الصناعیة والعقول االلكترونیة و بنوك المعلوماتوالسینما و اإلذاعة والتلفزیون و األ
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و استفحال ظاهرة العولمة ، وما فرضته من تحوالت اقتصادیة ،اجتماعیة ،ثقافیة و سیاسیة وجدت 

المجتمعات والتنظیمات المعاصرة نفسها مجبرة على الدخول في المنافسة شرسة وشاملة من أجل 

  .الحفاظ على وجودها وبقاءها

لتالي أصبحت ملزمة باستغالل كل طاقاتها ووسائلها و وسائلها المادیة من جهة ومواردها وبا

البشریة والفكریة من جهة أخرى ،ومن هنا أصبح االتصال أحد أهم الوسائل و اآللیات التي 

  .تعتمدها التنظیمات المعاصرة لتحقیق أهدافها ،و الحفاظ على وجودها

بمختلف اتجاهاته وأطرافه یحقق لها جملة من األهداف فاالتصال الداخلي في أي منظمة 

كالتنسیق بین أعضائها ومختلف وحداتها ویساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة ،و یعطي 

الفرصة لمواردها البشریة للتعبیر عن أرائها أفكارها واتجاهاتهم ،كما أنه یساهم في إزالة الغموض 

  . والتوتر داخل التنظیم

اإلتصال الداخلي یحظى باهتمام بالغ كونه أحد العوامل التي تسعى من خالله المؤسسة أصبح 

لتحقیق أهدافها والوصول إلى حل لمختلف مشاكلها،فهو یعمل على تسییر وتنظیم العالقات 

داخلها، إذ على قدر ما یكون االتصال فعال تكون النتائج مبنیة في صفة ایجابیة في حسن 

لمعلومات بین أطراف العملیة االتصالیة، حیث یمثل االتصال الداخلي عملیة سیرورة و إنسیاب ا

انتقال وتبادل المعلومات و األفكار واآلراء للمساعدة على أداء األعمال بطریقة أفضل وجعل 

  .األفكار تفهم بوضوح وفي الوقت المناسب
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ي لعمل المنظمات من خالل كل هذا یمكن أن نقول أن االتصال الداخلي هو المحرك األساس

والمؤسسات، بإعتباره جزءا ال یمكن تجاهله أو إغفاله في العملیة االتصالیة للمؤسسة، إذ تسهل 

أداء األفراد ووظائفهم داخلیا، وحتى تقوم اإلدارة بمهامها، من واجبها االهتمام باإلتصال حتى 

  .       تتمكن من االستفادة منه في التأطیر والتوجیه والمتابعة

عتبر المؤسسات التربویة في كل المجتمعات المعاصرة من التنظیمات التي تسعى إلى تحقیق وت

وتنتمي إلیه ،ألنها تهدف بدرجة كبیرة إلى نشد و تعزیز ثقافته .أهداف المجتمع الذي تنشأ فیه ،

وسوق وقیمه بین أفراده وغرس الروح العلمیة والثقافیة لدیهم ،وتوفیر احتیاجات القطاع االقتصادي 

  .العمل ، من عمال و فنین و موظفین وٕاطارات

لذا فإن كل مؤسسة تربویة جزائریة تسعى إلى تحقیق هذه األهداف الكبرى مع سعیها موازاة لذلك 

لتحقیق أهداف مرحلیة لزیادة فعالیتها،وتحسین نوعیة منتوجها التربوي وتحقیق نسب نجاح معتبرة ، 

  .خاصة في اإلمتحانات الرسمیة

تتمكن المؤسسة التربویة من النجاح في تحقیق أهدافها ،ینبغي علیها اإلهتمام بكل ما  و حتى

 . یوطد العالقة اإلنسانیة و التنظیمیة بین مختلف مواردها البشریة خاصة ظاهرة اإلتصال

تالمیذ أساتذة،إداریین (فالمؤسسة التربویة تسعى إلى تنظیم و تقویة عالقاتها مع جمهورها الداخلي 

لكسب الثقة و التأیید و االحترام       )المحیط اإلجتماعي و اإلقتصادي (والخارجي   )عمال و 

  .و تحقیق التنسیق و التعاون
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وللنجاح في هذا المسعى ینبغي علیها أن تقوي و تدعم إتجاهات اإلتصال الداخلي بین أطراف 

یسهم في توطید العالقات  الجماعة التربویة ،حیث أن تعدد اإلتجاهات والشبكات من شأنه أن

التنظیمیة لسهولة بث المعلومات ،إزالة الغموض و سوء الفهم ،وبالتالي النجاح في التنسیق     

 . بین مختلف وحدات المؤسسة

ولتدعیم اإلتصال الخارجي ینبغي تكثیف األنشطة التي تساعد على إكسابها الجمهور و الرأي 

 .العام ،ومختف الشركاء

لیة اإلتصالیة بالمؤسسة التربویة الجزائریة یكون باعتمادها ألسالیب ووسائل رسمیة وٕان نجاح العم

وغیر رسمیة وهي التي ال تعتمد ،قواعد قانونیة وٕاداریة وتنبثق  )منتجات من التشریع المدرسي(

عن العالقات غیر الرسمیة في التنظیم ،ألن القواعد القانونیة قد تغفل بعض الجوانب اإلنسانیة 

عاطفیة التي تعطي للعملیة اإلتصالیة بعد إضافیا یحقق األهداف المرجوة منها فنجاح المؤسسة وال

و من بین هذه المؤسسات التربویة , بنجاح عملیة االتصال  التربویة التعلیمیة یرتبط بشكل كبیر

  .اخترنا ثانویة تسرات تسغات الحمادنة والیة غلیزان 

راستنا من اجل توضیح عملیة االتصال فیها و مدى نجاحه والتي ارتأینا أنها ستساعدنا في د

هو ما هو واقع االتصال الداخلي وتحقیقه لألهداف التربویة ، و من هنا نطرح التساؤل الرئیسي و 

  ؟  بثانویات غلیزانفي المؤسسات التربویة 
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 : تساؤالت الدراسة

 الجزائریة ؟ما هو نمط االتصال السائد في المؤسسة التربویة 1 -

 ما هي أهم وسائل االتصال الداخلي المعتمدة في المؤسسات التربویة الجزائریة؟2-

 ما هي معوقات االتصال في المؤسسات التربویة الجزائریة ؟3-

  هل یساهم االتصال في تحقیق أهداف المؤسسة التربویة الجزائریة ؟4-

  :أسباب اختیار موضوع الدراسة - 3

  :أسباب ذاتیة .1.3

 والرغبة في دراسة موضوع واقع االتصال في المؤسسات التربویة الجزائریةالمیل 

اهتمامي الشخصي بالبحث في مجال االتصال ألنه یندرج ضمن تخصصي. 

الخبرة العملیة المبنیة على ممارسة الیومیة و المالحظة المعاشة داخل مؤسساتنا التربویة.  

  :أسباب موضوعیة. 2.3

لها االتصال في المؤسسات والدراسات والمیزانیات من ترقیته تطویرهالمكانة التي أصبح یحت. 

أهمیة اإلتصال في تحقیق التعاون المشترك بین أعضاء الجماعة التربویة. 

وفرة الكتب والمراجع.  
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  :أهداف اختیار موضوع الدراسة - 4

لكل دراسة أو بحث علمي هدف أو أهداف یسعى الباحث إلى تحقیقها من خالل إهتمامه  

  . بالظاهرة المدروسة

معرفة واقع االتصال في المؤسسة التربویة الجزائریة  

الكشف عن نمط و نوع االتصال السائد في المؤسسات التربویة الجزائریة . 

ن قبل المؤسسات التربویة الجزائریة و مدى محاولة التعرف على أهم الوسائل المستخدمة م

 . فاعلیتها

التعرف على  المعوقات التي قد تصیب المؤسسات التربویة الجزائریة و وضع نظام فعال له . 

معرفة مدى نجاح االتصال الداخلي في تحقیق أهداف المؤسسات التربویة الجزائریة.  

  : أهمیة موضوع الدراسة - 5

أهمیة الظاهرة المدروسة و على قیمها العلمیة و العملیة، و مدى  تتوقف أهمیة أي بحث على

  .أخرىالمیدانیة من جهة  جهة، وإسهامها في إثراء المعرفة النظریة من 

 وتكتفي هذه الدراسة أهمیة خاصة ،ألنها تتناول بالدراسة موضوع اإلتصال باعتباره عملیة

عنصر مساهم في تحقیق و نجاح أهداف تفاعل اجتماعي خاصة في المؤسسات التربویة ،ألنه 

  .الجماعة التربویة

  

  



 اإلطار المنھجي 
 

14 
 

  ،هذه الدراسة تساعدنا على معرفة دور االتصال في المؤسسات التربویة وكذا األسالیب المعتمدة

و كذا تحدید الوسائل واألسالیب المستخدمة فیها كما تساهم هذه الدراسة في المعرفة النظریة      

ل موضوع االتصال التربوي الذي بدوره یعتبر عنصر فعال في نقل األفكار و المیدانیة كونها تتناو 

و المعلومات التربویة والتعلیمیة بین الجماعة التربویة و مساهم في تحقیق نجاحها و ترقیة 

مستواهم و مردودهم الوظیفي ،و العلمي و هذه الدراسة تعطي صورة عن واقع االتصال داخل 

  .ریةالمؤسسات التربویة الجزائ

  :تحدید المفاهیم والمصطلحات - 6

یحتوي كل بحث أو دراسة على مجموعة من المفاهیـم والمصطلحات التي یجب على الباحث 

  .التعریف بها في إطار الدراسة وتسهیل القراء على فهم هذه المفاهیـم والمصطلحات

  :تعریف واقع. 1.6

طائر واقع قائم على شجرة و  -3شيء واقع ، حاصل  -2فاه  1واقع جمع وقع و وقوع :لغة ) أ

 .إنه لواقع الطیر أي ساكن لي  -4ارض في عشه 

الواقع أو الوقائع بمعنى النوازل في االصطالح التقلیدي للغة العربیة له داللة  : اصطالحا )ب

في اللغة أم ما حصل و تعین،وأصبح عیانا منظورا،أو خبر متحصال لواقعة أو "وقع"مرتبطة بفعل 

  1 .دث وهو بذلك وقع في زمن محصور وغیر ممتدنازلة أو ح

  

                                                           
1
  .)1340 ص( روت لبنانین،بٌ ییدار العلم للمالٌ 08,، الرائد المعجم اللغوي األحدث واألسھل :جبران مسعود  
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ما یحیط باإلنسان والجماعة من حال  و مجال وعصر ویؤثر فیها على سبیل :تعریف آخر

بذلك هو حال اإلنسان  والجماعیة لـم یحمالنه من قیـم "الواقع"التشكیل الراهن ضمن زمن متحرك و

وطبائع وخصائص وسمات ضمن الجماعة مجاالت یحیاها كل  منهما ویعیشانها في .  وأفكار

لة التاریخیة العامة التي تمر بها المجتمعات بسماتها المختلفة وهو ما جمیع المجاالت وفق للمرح

في زمن ممتد     نطلق علیه العصر و الحال والمجال والعصر معاش من قبل اإلنسان والجماعة 

و فترة الزمن     متحول ،والواقع بذلك لیس إال معاصرة الحال و المجال وشكلهما في طبیعة

   1.المعاش

أو الماضي   هو ذلك ما نعیشه من أحداث و أفعال،  نراها بأعیننا سواء في الحاضر :إجرائیا) ج

  . أو سلبیة وهو كل  ما یحدث في المحیط الذي نعیش فیه أو غیره من أحداث ایجابیة 

  : تعریف اإلتصال .2.6

وتعني مشترك وفي األصل   communicationكلمة إتصال مشتقة من أصل التیني : لغة) أ

  2. أي شائعا و مألوفا  Commonزي تعني كلمة االنجلی

العنصر األساسي في الحیاة " اإلتصال على أنه  c.cherryیعرف الباحث  :  إصطالحا) ب

االجتماعیة ومشاركة األفراد في الرمز و المعنى و اإلشارة و اللغة و كافة أنواع العالقات 

    3".االجتماعیة التي تعددت في الحیاة الیومیة

                                                           
1
  .11و10-ص2014،،األردن،عمانوالتوزیعدار النشر ، 1 ،طمعجم مصطلحات العالقات العامة:بسام عبد الرحمن المشاقبة 
2
  .09، ص2011،دار الفجر للنشر و التوزیع، 1، طالمعجم اإلعالميمحمد منیر حجاب،  
3
  .53،ص  2002المعرفة الجامٌعة،مصر ،,1ط،سوسیولوجیا اإلتصال واإلعالم:عبد هللا محمد عبد الرحمان 
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  ركز الباحث في تعریفه لإلتصال على أنه هو أهم عنصر في الحیاة اإلجتماعیة و أهمل

  . الفروقات الفردیة و مدى إستیعاب فهم كل فرد

 العملیة التي بموجبها یقوم شخص بنقل أفكار : " أیضا على أنه تعریف اإلتصال  یمكن      

 مصاحبة بتعبیرات الوجه و لغة الجسم  أو معاني أو معلومات على شكل رسائل كتابیة أو شفویة

و عبر وسیلة إتصال ، تنقل هذه األفكار إلى شخص آخر بدوره یقوم بالرد على هذه الرسالة 

  1".حسب فهمها لها

ركز هذا التعریف على أن اإلتصال بواسطته یستطیع اإلنسان تكوین عالقات مع إنسان آخر  *

         األحاسیس ، إذا من شأنه تكوین عالقات  بتبادل األفكار و المعلومات أو العواطف و

 .التي بواسطتها توجد المؤسسات و تواصل أداء وظائفها

هو سیرورة نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل بهدف "pierre-g-Bergeron :"و عرفه   -

  2"إفهامه الرسالة و التأثیر على سلوكه

كیة بین طرفین مرسل ومستقبل من خالل الرسالة هو عملیة اجتماعیة فاعلیة، حر   :إجرائیا) ج 

أو موقف أو رأي أو عبرة أو أي مضمون اتصالي آخر،كاإلشارات  معینة تكون فكرة أو معلومة

اتصالیة، ینبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة  والرموز و اإلیحاءات ولغة الجسد عبر قنوات

بصورة توضح تفاعال مشترك فیما بینهما قصد اإلقناع أو التأثیر على السلوك لتحقیق أهداف 

                                                           
1
 .16،ص2012،دار الحامد للنشر و التوزیع ، األردن ،1ط،  بین المعلم و الطالب اإلنسانياالتصال فاطمة عبد الرحیم النواسیة ،   

  
2
 -PIERRE- G- BERGERON - LA GASTRON MODERNE THEIORIE CAS GAETON MARIN, EDITEUR, QUE EBEC, 1989 , P 369 
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معینة، وعلیه فإن عملیة االتصال تكون بین مرسل و مستقبل من خالل رسالة معینة، عبر قناة 

  .اتصالیة مناسبة لهذه الرسالة وكذا مرجع الصدى

   یشیر هذا المفهوم إلى أن المعلومات بمختلف أنواعها تنتقل بین األفراد: اإلتصال الداخلي .3.6

  .آو بین هیئة إداریة وأفراد بهدف إحداث تفاهم بینهم

أنه عبارة عن اإلیصال اإلنساني المنطوق والمكتوب الذي یتم داخل : 1933عرفه إبراهیم عرقوب 

ماعي، ویسهم في تطویر أسالیب العمل وتقویة العالقات المؤسسة على المستوى الفردي والج

   1.االجتماعیة بین الموظفین

هو تلك العملیة التي یتم من خاللها نقل وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار بین األفراد : إجرائیا -

   .داخل المؤسسة بغرض تحقیق هدف معین العاملین

 :تعریف المؤسسة. 4.6

أو معهد أو شركة أسست لعنایة إجتماعیة أو أخالقیة أو خیریة أو علمیة مؤسسة جمعیة  :لغة) أ 

  .2أو إقتصادیة

المؤسسة هي الوحدة التي تجمع فیها و تنسق العناصر البشریة " عرفها لتروشي :اصطالحا )ب 

 3 .والمادیة للنشاط

                                                           
1
  .28،ص2003دار الفجر للنشر والتوزیع،مصر،  ، 1ط ،اتصال المؤسسة ، إشھار،عالقات عامة،عالقات مع الصحافةفضیل دلیو،   

2
  .09ص،1998،ة العامة،الجزائریدار المحمدٌ ، 1،طالمؤسسة االقتصادیة:ناصر دادي عدون  

3
  .124ص،2011ع،عمان،یرة للنشر والتوزٌ یدار المسٌ 07,،ط، أصول التنظیم واألسالیب:محمد شاكر عصفور  
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اإلطار الذم یجمع بین العاملین والوسائل واإلمكانیات التي بواسطتها یستطیع "بأنها  تعرفكما 

اإلداري القیام بتنفیذ خططه في المؤسسة االجتماعیة التي تنظـم عالقة األفراد بعضهم البعض 

  1.هادفة من ذلك إلى تحقیق حیاة أفضل للفرد والجماعة

یكون صغیر أو كبیر یتكون من موارد بشریة أو مادیة المؤسسة هي مجمع یمكن أن : إجرائیا )ج 

لتحقیق أهداف المؤسسة التي ترجو الوصول إلى مبتغاها، حیث ینظمها مجموعة من القواعد 

القانونیة سواء من الدولة أو قانونها الداخلي،ونجد في هذه المؤسسة بعض العملیات اإلداریة 

ذ القرار،القیادة، وتحیطها بعدة عوامل تؤثر وتتأثر فیها كالتخطیط، االتصال، التنظیـم، الرقابة، اتخا

  . المؤسسة

  : تعریف التربیة. 5.6

" بمعنى یزید وینمو فقال" یربو " ،ومضارعه "ربا " تشتق كلمة التربیة من الفعل الثالثي :لغة   ) أ

ومن ثـم      تربیة، وعندما نقول ربا الشيء، فإننا نعني بذلك أن الشيء قد زاد ونما، " یربو" "َ◌َربا 

من هذا المنظور تعني النمو وتبني السبل الكفیلة لتحقیقه والحرص "تربیة"فیمكن القول بأن كلمة

على استمراره وعلى هذا األساس یمكن أن نتصور المقصود لتربیة اإلنسان على أنها تعني تحقیق 

  2 .النمو الشامل المتكامل لجماع شخصیة الفرد جسدا أو عقال ووجدانا

  

  

                                                           
1
  .247صة،یزوري العلمٌ یادار الٌ ، 1،طعلم االجتماع التربوي:نٌبل عبد الھادي  

2
  .119ص2008،ةاإلسكندریطة،یدار المعرفة الجامٌعة األزارٌ 01,،ط، التعلیم في مجتمع المعرفة:شبل بدران وسٌعد سلٌمان  
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على مستوى االصطالحي ینظر للتربیة على أنها عملیة إجتماعیة موجهة وشاملة :اصطالحا )ب

ومستمرة یسعى من خاللها المجتمع إلى المحافظة على تراثه ومنجزاته وتحقیق تماسكه واستقرار 

تقدمه واستمراره على طریق التنشئة االجتماعیة ألبنائه وٕاعدادهم ، لیتمكنوا من تحقیق أهدافه 

  1.مستقبله وصنع

ول أن مصطلح التربیة هو لفظ اجتماعي أي نربي شيء یمكن أن یكون قوعلیه یمكن ال:إجرائیا )ج

      إنسان أو غیره هذا األخیر ال یعرف شيء، وتأتي األسرة بتربیته وتنشئته بطریقة صحیحة 

  .من خالل عاداتهم وتقالیدهم حتى یكون فردا صالحا في المجتمع

أنها " تعــتبر المؤسسة التربویة من وجهة نظر علماء التربیة  :المؤسسة التربویةتعریف . 6.6

لیست مكانا فقط لتلقین معلومات وتكویـن عادات من أجل مستقبل بعید وٕانما هي صورة مصغرة 

    للحیاة اإلجتماعیة یكسب فیها الطفل والشاب الخبــــرة و العادات الخلقیة عن طریق نشاطه كعضو 

  2" لجماعة ، كما أنها بیئة تعلیمــــیة و تربویة یذهب إلیها الشباب لتعلم الحیاةمن ا

  : تعریف آخر للمؤسسة التربویة  . أ

" المؤسسة التربویة هي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقاللیة المالیة توضع

 3" .تحت وصایة وزارة التربیة الوطني

                                                           
1
  .119،ص، مرجع سبق ذكره  شبل بدران وسٌعد سلٌمان  

2
  .10ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة ،   الجزائر،.  تنظیم وتسییر مؤسسة التربیة والتعلیم: طاھر زرھوني   
 

3
  .2011،الجلفة الجزائر ، ملتقى تكویني لمسیري المؤسسة التربویة مفتش التربیة الوطنیة للتسییر المالي و المادي: شیخزیان الم 
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المعنویة واالستقالل المالي، لها میزانیة التسییر والتجهیز  هي مؤسسة عمومیة لها الشخصیة

تسیر حسب قوانین وضوابط محددة و تشریعیة واضحة، یسیرها مدیر ویساعده مجلس التربیة 

  1.موقع الكتروني..والتسییر أو التربیة والتوجیه ویعمل إلى جانبه فریق إداري

هذه التعاریف نستطیع القول أن المؤسسة بناءا على  : التعریف اإلجرائي للمؤسسة التربویة  . ب

        التربویة هي عبارة عن تنظیـم اجتماعي مصغر وظیفته تعلیم التالمیذ من طرف األساتذة

من الناحیة العلمیة و األخالقیة والثقافیة  والخبرات وتنشئة األجیال في إطار من القوانین 

والعالقات اإلداریة واالجتماعیة والهدف األساسي مم هذه المؤسسة هي التعلیـم بالدرجة األولى، 

  . وتربیة التالمیذ

  :منهج الدراسة  - 7

ول إلى حقیقة ما والبرهنة علیها وجب إلجراء أي دراسة علمیة أو بحث علمي ، من اجل الوص

إتباع منهج واضح یساعد على دراسة المشكلة و تشخیصها ، وذلك یتبع مجموعة من القواعد    

  .و األنظمة العامة التي یتم وضعها بغیة الوصول إلى حقائق حول موضوع الدراسة و البحث

نوعیة في فترة زمنیة أو عدة  و هو أیضا متابعة و رصد الظاهرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو

  2.أجل التعرف على الظاهرة فترات من

  

                                                           
1
  .119، مرجع سبق ذكره ،صشبل بدران وسٌعد سلٌمان  
  ).78ص(ع یرة للنشر و التوزٌ یدار مسٌ ، ةیٌ كترونلة اإلیدٌ یو استخدام مصادر المعلومات التقلٌ  يالبحث العلمً :لجً یٌ م قندیعامر ابراھٌ 2 
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الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة ، إلكتشاف الحقیقة     " على أنه  المنهجیعرف 

و اإلجابة على األسئلة و اإلستفسارات التي یثیر موضوع البحث إلیها و هو البرنامج الذي یحدد 

  1". السبیل للوصول إلى تلك الحقائق و طرق إكتشافها

یة التي تهدف إلى دراسة وقائع األحداث والظواهر باعتبار أن دراستنا تندرج ضمن البحوث الوصف

بمنهج وتحاول تحلیلها وتفسیرها، فقـد اعتمـدنا علـى تطبیق المـنهج المسحي أو ما یطلق علیه 

، وهذا باعتباره من أبرز وأنسب المناهج المستخدمة في مثل هكذا دراسات    المسحي الوصفي

إلى وصف وتوثیق األوضاع واالتجاهات  في مجال علوم اإلعالم واالتصال والذي یهدف

  2.الحالیة،أي انه یشرح ما هو قائم بالفعل في اللحظة الراهنة

وهو عبارة عن منهج یعتمد علیه الباحث في الحصول على بیانات ومعلومات وافیة ودقیقة تصور 

  .الواقع االجتماعي والحیاتي، تسهم تلك البیانات والمعلومات في تحلیل الظواهر

  3.المسح الوصفي بوصف الظاهرة وتبریر الظروف والممارسات أو التقییم والمقارنة ویعني

والوظیفة األساسیة للدراسات المسحیة الوصفیة هي جمع البیانات والمعلومات، التي یمكن فیها بعد 

   4.تخلیلها وتفسیرها ومن ثم الخروج باستنتاجات منها

اج أكثر لجمع البیانات والمعلومات الوافیة عن مجتمع وقد اخترنا هذا المنهج الن هذه الدراسة تحت

البحث وفي المؤسسة المعنیة بالبحث  و إعطاء صورة عن واقع اإلتصال في المؤسسات التربویة 

الجزائریة في الطور الثانوي بغلیزان ، فمن خالل هذا المـنهج نسـتطیع استخدام أكثر من أداة لجمع 

                                                           
  5. 2ص2000،مؤسسة الوراق ، عمان ،  1، ط إلعداد الرسائل العلمیة،  أسس البحث العلميمروان عبد المجید ،  1
  140، ص2010، عمان، دار الكنوز، 1، طبحوث اإلعالممنال ھالل مزاھرة،   2
  . 187، ص2010،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،األردن،1،طلمي الكمي والنوعيالبحث الععامر قندیلجي،إیمان السامراني،   3
  .189ص .نفس المرجع   4
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ما یساعدنا على رصـد ومتابعـة دقیقـة لهـذه العالقـة من خالل الدور البیانات والمعلومات المطلوبة،ك

الـذي یؤدیـه االتصـال الـداخلي بالمؤسسـة التربویـة بمختلـف أنواعـه وأشـكاله ووسـائله ،         

قـع و وذلــك فــي فتــرة زمنیــة محــددة قصــد الوصــول إلــى اســتنتاجات وتوصـیات تسـهم فـي فهـم الوا

تطـویره  خاصـة وان في الدراسات المسحیة الوصفیة یحاول الباحث تحدید وتشخیص المجاالت 

التي تحتاج إلى إدخال التحسینات المطلوبة، فالوظیفة األساسیة لهذا المنهج هي جمع البیانات 

التالي والمعلومات التي یمكن فیما بعد تحلیلها وتفسیرها، ومن ثم الخروج باستنتاجات منها،  ب

 .الوصول إلى نتائج علمیة موضوعیة

  : أدوات الدراسة - 8

من الناجیة العلمیة یمكن اعتبار أدوات البحث ووسائله متكاملة، ألداء دورها في البحث ولهذا 

ارتأینا استخدام عدة أدوات في بحثنا هذا من اجل الوصول إلى الدقة العلمیة وتجنب عیوب     

  .كل منها

یستخدمها الباحث لجمع و الحصول على المعلومات الكافیة ألغراض بحثیة هي األدوات التي 

تتنوع وتختلف هذه األدوات كالمالحظة المقابلة و االستبیان حیث نجده األكثر استخداما ,علمیة

و كلما زادت    ,األخرى ذلك لدقة الحصول على المعلومة من طرف الباحث  مقارنة مع األدوات

وهذا ما تم تطبیقه في دراستنا هذه ,مصداقیة و دقة في النتائج  كانت هناك و اختلفت األداة كلما

  1.استمارة االستبیان,المقابلة ,من المالحظة  و تمثلت هذه األدوات لجمع البیانات في كل

 

                                                           
  .207/206 ص2005 ,.الجزائر,وان المطبوعات الجامٌعةیدٌ . 2ط. اإلتصال و علوم اإلعالم يفً  يمناھج البحث العلمً :يحمد بن مرسلً أ1
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  :وتتحدد األدوات التي سوف نستخدمها في هذه الدراسة فیما یلي 

بجمع البیانات شكل الورقة التي یسجل فیها  تأخذ هذه األداة الخاصة):االستبیان(ستمارةاال .1.8

الباحث المعلومات و ینظمها بحیث تتطابق و تتالءم مع أهداف بحثه و فروضه فتثبت كافة 

المعلومات المطلوبة التي یقوم الباحث الوصول من خاللها لحل مشكلته ألنها تكشف أراء و میول 

  .عن طریق األسئلة و اتجاهات الرأي العام 

االستمارة على أنها أداة لجمع البیانات و المعلومات و تكون في شكل أسئلة یضعها  كما تعرف

الباحث ویرتبها و یصنفها وفق فرضیاته و أسئلته، الرئیسیة و الفرعیة ثم تحول إلى أسئلة موجهة 

  1.و تكون مكتوبة على ورقة غیر شفهیة و ذلك ألغراض بحثیة علمیة, مباشرة إلى المبحوثین

د جمع الباحث كل المعلومات و البیانات الالزمة من الجانب النظري و األدوات وعلیه عن

المساعدة كالمقابلة و المالحظة ،و استمارة استبیان ، یقوم الباحث بنزوله إلى المیدان و یوزعها 

و بما أن دراستنا تتمحور حول واقع االتصال في المؤسسات ,على المبحوثین المراد دراستهم 

           یث خصت النوع المتمثل في االتصال الداخلي فقد كانت استمارتنا موجهةالتربویة ح

موظفي الصیانة والنظافة و إطارا إلجابة على تساؤالت , إلى كل من األساتذة ،موظفین إداریین

  :الدراسة تم االعتماد على هذه المحاور التالیة

  

  

  

                                                           
1
  .157ص, 2005س,عمان,دار المناھج02,ط,و مناھجھ يأصول البحث العلمً :ھ محجوبیوجٌ  
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المؤسسة التربویة الجزائریةمحور خاص بنمط االتصال السائد في : المحور األول.  

محور خاص بأهم الوسائل المستخدمة في المؤسسات التربویة الجزائریة: المحور الثاني.  

محور خاص بالعراقیل و المشاكل التي تواجهها المؤسسة التربویة: المحور الثالث.  

ریةخاص بمساهمة االتصال في تحقیق أهداف المؤسسة التربویة الجزائ و أخیرا محور.  

بعد التحلیل المبدئي ووفقا إلشكالیة الدراسة والهدف منها تم بناء استمارة وتضمنت لعناصر 

 .المذكورة أنفا

 :التحكیم

في هذه الخطوة تم عرض االستمارة لتحكیم وقد رعینا في ذلك التخصص في تحلیل المضمون، 

 :یلي وفي اإلقناع، ومن الباحثین التي تم االعتماد علیهم في التحكیم ما

الدكتور یسري صیشي أستاذ محاضر قسم ب إعالم واتصال تخصص اتصال جماهیري. 

  .جامعه حسیبة بن بوعلي الشلف

 الدكتور حنادر عبد اهللا أستاذ محاضر قسم ب إعالم واتصال تخصص اتصال جامعه حسیبة

  .بن بوعلي الشلف

 الدكتور دریدي عبد القادر أستاذ محاضر ب جامعة بشار.  

 الدكتورة صفاح أستاذة محاضرة أ بشعبة علوم االعالم واالتصال.  
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            إن المقابلة هي أداة بحث مباشرة تستخدمMaurice Angers :یعرفها:المقابلة .2.8

في مساءلة األشخاص المبحوثین فردیا أو جماعیا قصد الحصول على المعلومات،كیفیة ذات 

العالقة باستكشاف العلل العمیقة لدى األفراد أو ذات العالقة بالتعرف من خالل الحالة الفردیة لكل 

ل على األسباب المشتركة على مستوى سلوك المبحوثین فإن لیس بالشيء الهین ألن العم ،مقابلة

تتطلب الكثیر من المهنة لكسب ثقة المبحوث و جعله یتعاون إیجابیا مع الحوار وهذا بفضل 

 1 .تجنب القیام بأي تصرف من شأنه یحول إلى خلق جو الثقة الواجب توفره في إنجاز هذا العمل

أنه في دراستنا هذه تم إجراء مقابلة مع بعض ,أي المقابلة تحوي جانبا كبیرا من المالحظة 

كالمدیر ،مستشارة التوجیه حیث كانت هذه المقابلة قصدیة و ذلك لمعرفة ,موظفین اإلداریین منهمال

طبیعة االتصال لدیهم و ما مدى وظیفة االتصال في المؤسسة وهذا كونهم یشغلون الوظیفة 

  .اإلداریة

         مثلتوعلیه ارتأینا إلى أنها األقرب إلى موضوع دراستنا و كانت أسئلة المقابلة و التي ت

 :في المحاور التالیة 

  محور متعلق بنمط االتصال داخل المؤسسة. 

  محور حول أهم النشاطات التي تحدث في المدرسة 

 محور حول طبیعة االتصال مع األساتذة و هیئات اإلداریة األخرى. 

  محور حول  عراقیل االتصال بین األساتذة واإلداریین. 

                                                           
1
  .146محمد منیر حجاب، مرجع سبق ذكره ، ص  
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إضافة إلى هذا كانت , القیام بصیاغة تصمیم استمارة االستبیانكل هذه األسئلة ساعدتنا في 

 .إجابات المبحوثین واضحة و أفادونا بكثیر من المعلومات

المالحظة في البحث العلمي هي مشاهدة الظاهرة عن كثب في إطارها المتمیز : المالحظة .3.8

           حوثین، وفق ظروفها الطبیعیة حتى یتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت المب

  :و من التعرف على أنماط و طرق معیشتهم ومشاكلهم الیومیة داخل المؤسسة وهي نوعان

المالحظة البسیطة والمالحظة العلمیة المنظمة،و علیه فأداة المالحظة كانت بمثابة المرحلة 

    ، نظرا لما تتمتع واقع االتصال الداخلي في المؤسسات التربویة الجزائریة األولى في دراسة 

            به هذه األداة من ممیزات كالبساطة و التكلفة المنخفضة ، وكذلك اعتمادها على الحواس

في ظروف الطبیعة، وبشكل تلقائي وعادة ما یستخدم هذا النوع في البحوث النفسیة     و تتم

   1.یر المشاركةالمالحظة بالمشاركة و بغ: واالجتماعیة والتربویة و تتم بطریقتین

وكذا المصداقیة في جمع المعلومات خاصة وٕانها كانت بالعین المجردة و على فترات زمنیة غیر 

منتظمة حتى ال یحس المبحوث بأنه تحت المراقبة،حیث كانت الزیارة المیدانیة إلى المؤسسة 

راسة مثال مرات أین نقوم بالسؤال في كل مرة عن شيء متعلق بالمؤسسة في إطار الد08حوالي 

وفي المرة الثانیة بطرح السؤال عن نشأة المؤسسة و المعلومات ,كعدد إحصائیات المؤسسة 

الزیارة الثالثة و ذلك بغرض إمضاء المدیر على وثیقة التسهیالت إلجراء الدراسة ,الخاصة بها 

م كل هذه الحجج كانت ألغراض علمیة و أخذ مالحظات عامة بهدف تصمی‘المیدانیة بالمؤسسة

  .أسئلة استمارة االستبیان

                                                           
1
  .146، ص2003،س والقاھرة التوزیعدار الفجر للنشر و 02,ط,ةاالجتماعیو  ةیأساٌسات البحوث اإلعالمٌ :محمد مٌنر حجاب  
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  :أسالیب التحلیل الكمي و الكیفي. 4.8

  التي تأتي في معطیات إحصائیة,ومن خالل األرقام و النسب المئویة  :أسلوب التحلیل الكمي/أ

و النسب لتتیح ,و جدال رقمیة تدل المؤشرات ذات عالقات إرتباطیة تضفي حیویة على األرقام 

  .تائج و مناقشتها علمیامن خالل ذلك استخالص الن

و مقارنة مختلف البیانات حسب ,وصف و تفسیر البیانات و النتائج :أسلوب التحلیل الكیفي/ب

و ربطا لمشق النظري بجانبه ,المتغیرات وذلك إخراجا من دائرة الجداول و التكرارات الجامدة 

 1.المیداني لتكامل الدراسة و تناسقها

 : مجتمع البحث و عینة الدراسة - 9

تعتبر مرحلة تحدید مجتمع الدراسة من أهم الخطوات المنهجیة في البحوث االجتماعیة واإلنسانیة 

  .وهي تتطلب من الباحث دقة بالغة حیث یتوقف علیه إجراء البحث وتصمیمه وكفاءة نتائجه

إن التحدید الواضح لمجتمع الدراسة و الذي یقصد به جمیع العناصر و المفردات        "وعلیه

تي یدرسها الباحث أمر ضروري جدا ألنه سیساعده في تحدید األسلوب العلمي األمثل لدراسة ال

هذا المجتمع خاصة و أن بعض المشكالت المدروسة أحیانا تغطي مجتمعات كبیرة یصعب دراسة 

  2" كل عنصر أو حالة فیها

  

                                                           
1
  .157وجیھ محجوب ، مرجع سبق ذكره، ص 

   153 .، ص2013عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ، ،5ط، أسالیب البحث العلمي ، النظریة و التطبیقربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم ،  2
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وما یحتویه من   إذن هو المجتمع المتاح والذي یقوم أساسا على تحدید حجم المجتمع األصلي 

مفردات و الذي من خالله یتم اختیار عینة الدراسة ، كونه عبارة عن مجموعة من األفراد الذي 

تجرى علیهم الدراسة ، و یمثل المجتمع الكلي للمجتمع المستهدف من خالل تعمیم نتائج الدراسة 

 ).ثانویات(یزان على كل مفردة، حیث یتكون مجتمع البحث من مجموعة المؤسسات التربویة بغل

  :المعاینة . 1.9

نعني بالمعاینة بأنها مجموعة من العملیات التي تسمح بانتقاء مجموعة فرعیة من مجتمع البحث 

 1.بهدف تكوین عینة أي هي المرحلة التي یتم من خاللها اختیار العینة من مجتمع البحث

وب الذي یتم بموجبه اختیار جزء ومنه نستطیع القول أن المعاینة هي عبارة من الطریقة أو األسل

ممثال للكل، تكون نموذج أو عینة مالئمة بهدف تحدید خصائص آو مواصفات معینة في مجتمع 

  .الدراسة، والخروج باستنتاجات عن المجتمعات

ویقصد بها العینة التي یتعمد الباحث أن تكون من حاالت  بمعاینة غیر عشوائیة قصدیةوقد قمنا 

  .معینة أو وحدات معینة ألنها تمثل المجتمع األصلي

  

  

  

  

                                                           

  .301 ص. 2006.دار القصبة للنشر و التوزیع ،الجزائر،  2ط ، م اإلنسانیةمنهجیة البحث العلمي في العلو رس ، نجموریس أ  1
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  :عینة البحث. 2.9

وتعرف العینة على أنها تلك المجموعة من العناصر أو الوحدات التي یتم استخراجها من مجتمع 

البحث، و یجرى علیها االختبار أو التحقیق، على اعتبار أن الباحث ال یستطیع موضوعیا 

التحقیق من كل مجتمع البحث نظرا إلى الخصائص التي یتمیز بها هذا المجتمع، وعلیه یمكن 

  1). مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع بحث معین( العینة هيالقول إن 

وقـد استندنا في بحثنا هذا على عینـة قصدیة ، وهي تلك العینة التي یقصد الباحث باختیارها لیعمم 

عینـة یلجـا إلیها الباحـث عنـدما یتـوفر لدیـه بیانات، "نتائج الدراسة على الكل ،والعینـة القصـدیة هـي 

كاملـة عـن مجتمـع العینـة و خصائصـه وصـفاته وفـي هـذه الحالـة یلجـأ إلـى اختیـار  أو معلومـات

عینـة عمدیـة تتكـون مـن مفـردات معینـة تمثـل المجتمع األصلي تمثیال صحیحا، وغالبا ما تعطي 

  2 . ت األخـرىهـذه الطریقـة نتـائج اقـرب إلـى النتـائج التـي یمكـن الوصـول إلیهـا باسـتخدام العینـا

واقع االتصال الداخلي بمؤسسة " اخترنـا هـذا النـوع مـن العینـة لطبیعة موضوع الدراسة المتمثل في 

، و لصـعوبة القیـام بالدراسـة فـي كـل المؤسسـات التربویـة بوالیـة غلیزان لمـا سـیكلف ذلـك "تربویة 

ـاني محـدد، فضال عن اإلجراءات اإلداریة مـن الوقـت والجهـد خصوصـا وأننـا مرتبطـون بحیـز زم

التي یمر علیها كل باحث للحصول على ترخیص للدخول إلى هذه المؤسسـات فاخترن ثانویة بلدیة 

  .الحمادنة لقربها من مقر اإلقامـة وسـهولة اإلجـراءات اإلداریـة بهـا وكـذا القـدرة علـى التنقـل

  

                                                           
1
  .135صمرجع سابق،،أنجرس موریس  

2
  .102ص2005مركز الكتاب للنشر، القاھرة، ،1،ط،إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعیة ـ محمد عوض العیدي،  
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مفردة ، وهم  60القصدیة ، مجموع أفراد العینة الكلیة   اقتضى منا مجال الدراسة استعمال العینة

األساتذة و موظفو اإلدارة و العمال المهنیین الذي یسقط على عاتقهم ممارسة االتصال الداخلي 

  .داخل المؤسسة التربویة بثانویة تسرات تسغات الحمادنة والیة غلیزان

طریقـة المسـح الشـامل وفـق لمجتمـع الدراسـة وكون مجتمع بحثنا صـغیر هـو مـا یسـمح لنـا باختیـار 

  :فهـو ینـدرج ضمن المفردات التي في استطاعتنا حصر حجمها الكلي

أسلوب جمع البیانات من كل فرد من أفراد المجتمع كما ": وتعرف طریقة الحصر الشامل كما یلي 

لالزمة للبحوث المتباعـدة هي الحال في التعدادات السكانیة التي تقوم بها الدولة أو اإلحصاءات ا

زمنیـا یصـعب اسـتخدام هذه الطریقة خالل فترات زمنیة قریبة وذلك لما تتطلبه من أموال وجهود 

  1. إداریة ضمنیة

  : الدراسات السابقة -10

من أهم األشیاء التي یجب أن یمر بها الباحث هو إطالعه على الدراسات و البحوث التي سبقت 

و قد یسمح له ذلك بفهم , أیضا تفادي أخطاء اآلخرین , الن إطالعه سوف یجنبه التكرار,بحثه

ناهیك على أن ,موضوعه أكثر و كیفیة اختیار الطرق و اإلجراءات المنهجیة التي تالءم دراسته

  , هذه الدراسات تتضمن مجموعة من المراجع الهامة التي اعتمد علیها

  

                                                           
1
  . 30، ص2006،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط یة واالجتماعیة ننساإلالیب البحث العلمي في العالقات اأسكامل محمد المغربي،   
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مشابهة لهذه الدراسة أین تمكنا من  على دراسات سابقة أوحصول لذا و في بحثنا هذا حاولنا ال

  :الحصول على

بعنوان االتصال في اإلدارة المدرسیة الجزائریة وعالقته بالرضا الوظیفي  :األولىالدراسة . 1.10

  .أساتذة التعلیم المتوسط لدى

 2008/2009سنة  هذه الدراسة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر تم انجازها بجامعة باتنة

من ) االتصال في اإلدارة المدرسیة الجزائریة وعالقته بالرضا الوظیفي(وهي معنونة تحت عنوان 

  1.إعداد الطالب كتفي عزوز و بإشراف األستاذ عبد الحمید عبدوني

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوعیة عملیة االتصال  -: وتدور إشكالیة البحث حول

  المدرسیة ودرجة الرضا لدى أساتذة التعلیم المتوسط؟في اإلدارة 

  : واندرج عن هذا التساؤل الرئیسي عدة أسئلة فرعیة وهي كاآلتي

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوعیة عملیة االتصال ودرجة الرضا الوظیفي لدى  -

  أساتذة التعلیـم المتوسط ؟

سائل االتصال لدرجة الرضا الوظیفي لدى هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین توفر و  -

 أساتذة التعلیـم المتوسط ؟

                                                           
1
مذكرة ماجستیر في علوم التربیة، الجزائر، بجامعة باتنة سنة  االتصال في اإلدارة المدرسیة الجزائریة وعالقته بالرضا الوظیفي، كتفي عزوز، 

2008/2009.  
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في هذه العالقة بین فعالیة عملیة االتصال في اإلدارة  -

  ؟المدرسیة كدرجة الرضا الوظیفي لدى أساتذة التعلیم المتوسط 

  أفراد العینة تعزي للخصائص الفردیة ؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في هذه العالقة بین -

  : أهمها فرضیاتلإلجابة على هذه اإلشكالیة لقد صاغ الباحث عدة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین عملیة االتصال في اإلدارة المدرسیة ومستوى الرضا  -

  .الوظیفي لدى أساتذة

  :التعلیم وتفرع عن هذه الفرضیة عدة فرضیات جزئیة وهي ما یلي

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوعیة عملیة االتصال ومستوى الرضا الوظیفي لدى  - 

  .أساتذة التعلیـم المتوسط

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین توفر وسائل االتصال ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة  -

  .التعلیـم المتوسط

العینة في هذه العالقة تعزي للخصائص       توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد  -

  .السیسیو دیموغرافیة
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في إحساسهم بالرضا الوظیفي تعزي للخصائص  -

 .الفردیة

التحلیلي لكونه عبارة عن وصف وتفسیر ما هو كائن  المنهج الوصفيوقد اعتمد الباحث على 

  .واالهتمام بالظروف و العالقات القائمة والمعتقدات، ووجهات النظر والقیـم واالتجاهات عند الناس

حیث یتكون مجتمع من جمیع أساتذة التعلیم المتوسط الذین یدرسون بمتوسطات والیة المسیلة 

   .أستاذ 3016، كما قدر عدد األساتذة 2007/2008متوسطة سنة  130والبالغ عددها 

مفردة بطریقة  351التي تحوي أفراد العینة بـ ة بعدما تم تحدید مجتمع الدراسة، تم اختیار المتوسط

وفیما یخص عن أدوات جمع البیانات إستعمل الباحث إال أداة واحدة وتمثلت في بناء . عشوائیة

  .استبیان أي االستمارة

  : لباحث إلى النتائج التالیةوفي األخیر توصل ا

   :عرض النتائج على ضوء الفرضیات

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوعیة عملیة : نتائج اختبار الفرضیة العامة األولى -

  .التعلیم المتوسطاالتصال اإلداري والرضا الوظیفي لدى أساتذة 
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توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة ومنظومتها : نتائج اختبار الفرضیة الجزئیة األولى  -

 .بین نوعیة عملیة االتصال ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التعلیـم المتوسط

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین توفر : نتائج اختبار الفرضیة الجزئیة الثانیة -

  .ى أساتذة التعلیـم المتوسطوسائل االتصال في اإلدارة المدرسیة ومستوى الرضا الوظیفي لد

  .بعنوان االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي: الدراسة الثانیة . 2.10

 2009/2008هذه الدراسة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر، تم إنجازها بجامعة عنابة سنة 

من إعداد الطالب بوعطیط جالل »  االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي(ـ ـوهي معنونة ب

  1.لشعبة علم النفس عمل و تنظیم. الدین بإشراف األستاذ رواق حمودي

البحث حول هل هناك عالقة بین االتصال التنظیمي واألداء الوظیفي لدى العمال  إشكالیةو تدور 

 التنفیذیین؟

  :واندرج عن هذا التساؤل الرئیسي عدة أسئلة فرعیة وهي كاآلتي

  نوع االتصال السائد في مؤسسة البحث؟ ما هو -

هل توجد عالقة بین نمط االتصال التنظیمي السائد في مؤسسة البحث واألداء الوظیفي للعمال  -

  المنفذین؟

                                                           
 مذكرة ماجستیر في علم النفس عمل و تنظیم،الجزائر،بجامعة عنابة سنة االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي،بوعطیط جالل،   1

2009/2008. 
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هل للمتغیرات التالیة، السن، األقدمیة، المستوى التعلیمي تأثیر على األداء الوظیفي لدى العمال  -

 التنفیذیین في مؤسسة سونلغاز؟

  :أهمها فرضیاتولإلجابة على هذه اإلشكالیة لقد صاغ الباحث عدة 

توجد عالقة بین االتصال التنظیمي واألداء الوظیفي لدى العمال التنفیذیین واندرج عن هذه  -

  .الفرضیة العامة

  :مجموعة من الفرضیات الجزئیة وهي كالتالي

  .الوظیفي لدل فئة البحثتوجد عالقة إرتباطیة قویة بین االتصال النازل واألداء  -

 .توجد عالقة إرتباطیة قویة بین االتصال الصاعد واألداء الوظیفي لدى فئة البحث -

  :كما تتضمن هذه الدراسة ثالثة فرضیات وهي

 .ال یوجد فرق بین العمال المنفذین في أدائهم الوظیفي یرجع إلى عامل السن -

 .یفي یرجع إلى عامل المستوى التعلیميال یوجد فرق بین العمال المنفذین في أدائهم الوظ -

  .ال یوجد فرق بین العمال المنفذین في أدائهم الوظیفي یرجع إلى األقدمیة -

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل محاولة التعرف على طبیعة العالقة 

بعض المتغیرات الشخصیة بین االتصال التنظیمي واألداء الوظیفي لدل العمال المنفذین، وتأثیر 

فـردا حیـث أخـذ الباحـث  210على أدائهم  الوظیفي، وقـد ضـم مجتمـع البحـث فـي هـذه الدراسـة 

منفـذ تـم اختیارهم بطریقة  49عینـة مـن المجتمـع ،و بالتالي عینـة البحـث تتكـون مـن 25%نسـبة 

   .عشوائیة
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الباحث إال أداة واحدة وتمثلت في االستمارة وفیما یخص عن أدوات جمع البیانات فقد تناول 

  :وكانت موزعة على محوري

بنود تتمحور 22إلى البند 01بندا من البند 22تناول االتصال التنظیمي وضم   :  األول المحور

  .بندا 11بندا وأخرى تتعلق باالتصال الصاعد وهي كذلك11حول االتصال النازل  وعددها 

بندا كأسلوب 20فیه المتغیر الثاني وهو األداء الوظیفي وعدد بنوده تناول  : الثاني المحورأما 

  .تقدیري ذاتي للعمال المنفذین حول أدائهم الوظیفي ضمن المؤسسة

  :اآلتیة النتائجوفي األخیر توصل الباحث إلى هذه 

الكشف عن تواجد االتصال النازل بانسیاب المعلومات من اإلدارة إلى العمال سواء عم طریق 

  .اإلعالناتالمشرف أو عن طریق االجتماعات و 

وجود اتصال صاعد یعتمد العمال فیه على االتصال بالمشرف المباشر أو استغالل االجتماعات 

  .انشغاالتهمإلیصال 

 . سطة بین االتصال النازل واألداء الوظیفي للعمال التنفیذیینوجود عالقة إرتباطیة موجبة متو 

  .وجود عالقة إرتباطیة موجبة متوسطة بین االتصال النازل واألداء الوظیفي للعمال التنفیذیین
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 . واقع االتصال التنظیمي بالمؤسسة التربویة الجزائریة: بعنوان :  الدراسة الثالثة. 3.10

هذه الدراسة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر،تم انجازها بجامعة منتوري قسنطینة سنة 

من »  واقع االتصال التنظیمي في المؤسسة التربویة الجزائریة« وهي معنونة بـ  2007/2008

  1.إعداد الطالبة فوزیة بودریوة بإشراف األستاذ فضیل دلیو 

 ال التنظیمي بالمؤسسة التربویة الجزائریة؟واقع االتص: البحث حول إشكالیةوتدور 

  .لما یتضمنه من اتصال داخلي، خارجي، الوسائل

 : ولإلجابة على هذه اإلشكالیة لقد صاغت الباحثة عدة فرضیات من بینها

 .یتمیز االتصال اّلداخلي للمؤسسة التربویة الجزائریة بأنه أحادي الجانب من األعلى إلى األسفل -

 التربویة الجزائریة أهمیة كبرى لتوصیلها الخارجي تعطي المؤسسة . 

  یتمیز استعمال الجماعة التربویة ألدوات االتصال بتركیزه على األدوات والوسائل الرسمیة التي

  . ینص علیها التشریع المدرسي

وذلك بوصف الظاهرة محل الدراسة وتحلیلها من أجل  المنهج الوصفيوقد اعتمدت الباحثة على 

الوصول إلى المبادئ والقوانین المتصلة بظواهر الحیاة كالعملیات االجتماعیة األساسیة والتصرفات 

  :كما استخدمت الباحثة في هذه الدراسة نوعان من العینة اإلنسانیة

                                                           
 .2005/2006،جامعة قسنطینة، سنة واقع االتصال التنظیمي في المؤسسة التربویة الجزائریةفوزیة بودریوة،  1

  



 اإلطار المنھجي 
 

38 
 

 شامل التي تتحقق فیها الدراسةتم اعتماد طریقة الحصر ال :بالنسبة للمسؤولین اإلداریین   

  .4الشاملة لجمیع مفردات المجتمع المبحوث بحكم أن عدد المبحوثین 

  .38اعتمدت الدراسة أیضا طریقة الحصر الشامل بسبب قلة عدد األساتذة  :بالنسبة لفئة األساتذة

 فتتلمیذ، حیث صن766استخدمت عینة طبقیة نظرا لعدد التالمیذ  :بالنسبة لفئة التالمیذ

  :مجموعات وفقا للمستوى الدراسي3التالمیذ إلى 

  تلمیذ766المجموع .تلمیذ293ثانوي 3سنة  تلمیذ،181ثانوي 2سنة  تلمیذ،292ثانوي 1سنة 

  .وفیما یخص أدوات جمع البیانات فقد تناولت الباحثة المالحظة واالستمارة 

  . سؤاال19وتضـم أربعة محاور و  للتالمیذاستمارة موجهة 

  .أسئلة08و یتناول بیانات حول اتجاهات االتصال اّلداخلي للمؤسسة ویضم  :األولالمحور 

 .أسئلة07ویتناول بیانات حول وسائل االتصال الخارجي ویحتوي على  :المحور الثاني

 .واحدویتناول بیانات وسائل االتصال بالمؤسسة ویضـم سؤال  :المحور الثالث

  .أسئلة03وهو محور البیانات الشخصیة ویشمل  :المحور الرابع

  .سؤاال37محاور و 04وتتوزع على  لألساتذةاستمارة موجهة 

  .سؤاال13 نضمـتیتناول اتجاهات االتصال الداخلي وی :المحور األول

  .سؤاال12ویتناول االتصال الخارجي ویشمل  :المحور الثاني

  .أسئلة04ویتناول وسائل وأدوات االتصال بالمؤسسة ویتوزع على  :المحور الثالث
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  :وتمثلت كاآلتي نتیجة عامةوفي األخیر توصلت الباحثة إلى  

یتمیز االتصال الداخلي للمؤسسة التربویة الجزائریة بتعدد اتجاهاته وأطرافه، وبسهولة مرور الرسالة 

األسالیب والوسائل المنصوص علیها في التشریع بینهم، في ظل قیادة دیمقراطیة نسبیا وباستخدام 

المدرسي الذي لـم یغفل أي جانب من جوانب العملیة االتصالیة وبالمقابل یحتاج االتصال 

الخارجي إلى المزید من االهتمام والدراسة والتخطیط والتقییـم ألنه یعبر عن صورة المؤسسة لدى 

  .ته االجتماعيجمهورها الذي یتفاعل معه للنجاح في أداء وظیف

  :تعقیب على الدراسات السابقة. 4.10

من خالل ما تم تناوله من الدراسات السابقة، فإنها تتلخص مع دراستنا من حیث تناولها لبعض 

فنجدها دراسات مقاربة جدا للدراسة الحالیة التي نحن " االتصال، المؤسسات التربویة" المفاهیم 

موضوع االتصال من وجهات وزوایا مختلفة فالدراسة األولى درسته بصدد دراستها حیث أننا تناولنا 

معالجة األداء الوظیفي وركزت على الرقابة وركزت كثیرا على  من حیث عالقته بالرضا الوظیفي

االداریة بینما في الدراسة الحالیة ركزنا على االتصال الداخلي  بینما الدراسة الثانیة ركزت أكثر 

  .للعمال التنفیذیین بالمؤسسةعلى األداء الوظیفي 

أما الدراسة الثالثة واألخیرة  التي قامت بدراسة المتغیر الثاني من دراستنا وهي المؤسسة التربویة 

  .الجزائریة، على مؤسسات التعلیم الثانوي بوالیة غلیزان
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تلفة في حین أنها تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تناولت أهداف وأسباب مخ

       وذلك حسب الموضوع المراد دراسته، أیضا من خالل حجم عینة الدراسة الحالیة تختلف 

عن أحجام وعینات الدراسات السابقة، كما تختلف من حیث اعتمادها على أدوات الدراسة، 

باإلضافة إلى مكان إجراء الدراسة فقد أجریت الدراسة في مكان وزمان مختلفین عن الدراسات 

  .السابقة

وقد استفدنا من الدراسات السابقة في التعرف على المواضیع، ذات العالقة بموضوع الدراسة 

وكذلك إثراء الجانب النظري والتطبیقي  ، ففي الجانب النظري ساعدتنا على تحدید مشكلة الدراسة 

        تب بدقة و تحدید المفاهیم و المصطلحات بشكل واضح ، باإلضافة إلى إرشادنا لبعض الك

و المراجع ، أما بالنسبة للجانب التطبیقي ، فقد أعطت صورة عن المنهج المناسب الذي یتم 

إستخدامه في دراستنا الحالیة و كذلك التعرف على أدوات و تقنیات البحث التي تم اإلعتماد علیها 

     ود المدرجة في جمیع البیانات التي تتناسب مع هذه الدراسة و كذلك اإلستفادة من بعض البن

   في اإلستمارة ، باإلضافة إلى أنها أرشدتني في تفادي بعض األخطاء و الصعوبات التي یجب 

  .أن نضعها في الحسبان
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 تمهید

یعتبـر االتصـال الـداخلي مـن بـین احـد أهـم العوامـل التـي تسـعى مـن خاللهـا المؤسسـة التربویـة إلـى 

المجتمـع ،وتزویـدهم أهـدافها،و التـي تعمـل علـى تنمیـة قـدرات األفـراد ودمجهـم فـي ثقافـة  تحقیـق

والمعــارف التــي تمكــنهم مــن التجدیــد واالبتكــار ،فالتنمیــة تحتــاج إلــى مهــارات  بـالقیم واالتجاهـات

األهـداف ،وبشـكل أكثـر تحدیـدا فـان كـل موظـف سـتكون لـه مهمـة داخـل  وقــیم موجهــة نحــو تحقیــق

المهـام بشـكل جیـد و موحـد البـد مـن وجـود معلومـات تنسـیقیة یـتم  ذههـذه المؤسسـة ،ولكـي تنجـز هـ

 . المعلومات المتدفقة تدعى باالتصاالت الداخلیة إیصـالها إلـى كافـة المؤسسـة ،فكـل هـذه
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  : المطلب األول

  .مفهوم االتصال الداخلي وأهم أنواعه.1

التطور التكنولوجي الهائل الذي یشهده عصرنا الحالي من الواضح أن اإلتصال الداخلي تطور مع 

  :فنجد هناك تعاریف مختلفة له وهذا یعود إلى االختالف في لوجهات النظر

 االتصال الداخلي یعني تبادل البیانات بغرض تحقیق أهداف :" یعرفه إبراهیم عبد العزیز شیخا

  1.العمل اإلداري

  ل الداخلي دراسة وتطبیق مجموعة من المؤشرات االتصا" :محدودةكما یعرفه منال طلعت

  2.والوسائل التي بواسطتها تنظم المؤسسة اتصالها مع محیطها

  عالقة بین الفاعلیة  إلقامة المتخذةبأنه مجمل النشاطات واألعمال :" یعرفه احمد البدوي

     المؤسسةلكل فاعل داخل مشتركة كما یسمح  أهدافانجاز مشروع موحد وبلوغ  إلىویهدف 

 3.أن یكون معروفا شخصیة  ومهمته فیها ویعمل على ازدهارها وفاعلیته فیها

 4.بأنه النقل واالستالم مع الفهم للتعلیمات والمعلومات:" یرى فضیل دلیو  

  یقصد باالتصال الداخلي عملیة نقل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسة داخلها وخارجها

    وهو وسیلة لتبادل األفكار واالتجاهات بین أعضائها، ویعتبر أیضا أداة هامة إلحداث التغیر 

  5. في السلوك البشري

  

                                                           
1
  .383،ص1993،دار المعرفة، القاھرة،2طأصول اإلدارة العامة،إبراھیم عبد العزیز شیخا،   

2
  .22،ص2002المكتب الجامعي الحدیث،القاھرة،مدخل إلى علم االتصال، منال طلعت محمود،   

3
  .82صدار الصفاء للنشر والتوزیع، ، 2طوسائل االتصال و تكنولوجیا التعلیم،ربحي مصطفى علیان وآخرون،   

4
  .18،ص1998، الجزائر، 1، طمقدمة في وسائل االتصال الجماھیريدلیو، یل ضف  

5
  .22صمرجع سابق، منال طلعت محمود،   
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  : أنواع االتصال الداخلي في المؤسسة. 2

  :االتصال الرسمي1.2.

یمكـن تعریـف االتصـاالت الرسـمیة، بأنهـا عملیـات االتصـال التـي تـتم فـي إطـار بنـاء تنظیمـي، 

         ،یحـدد خطـوط االتصاالت الرسمیة في المؤسسة، بحیث تكون االتصاالت نظاما مرتبا 

   ، نزوالبین أسالیب وٕاجراءات نقل المعلومات والبیانات والقرارات من أعلى القمة في المؤسسة

  1. حتى أدنى المستویات الوظیفیة 

 : شروط االتصاالت الرسمیة1.1.2.

 ینبغي أن یكون خط االتصال معلوما على وجه التحدید و أن تعرف خطوط السلطة . 

 یجب أن یكون خط   .یجب أن یكون هناك خط اتصال رسمي محدد لكل عضو في المنظمة

  اتصال على جمیع مراكز السلطةاالتصال كامال بمعنى أن یمر خط.   

 یجب أن یتمیز األشخاص الذین یقعون في مراكز االتصال بالكفاءة الالزمة. 

  إمكانیـة التحقـق مـن كـل االتصـاالت، بمعنـى أن الشـخص الـذي یجـري االتصـال یجـب أن

  .یمثـل فعـال مركـز السلطة

  

  

  

                                                           
1
  . 330ص2009عالم الكتاب الحدیث للنشر، األردن ،،1ط اإلدارة الحدیثة، نظریات واستراتیجیات ونماذج حدیثة، أحمد الخطیب،   
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 : أهداف االتصاالت الرسمیة2.1.2.

 نشر أهداف وسیاسة، وقیم ومبادئ المنظمة . 

 إبالغ األوامر والتعلیمات إلى المرؤوسین . 

 إصدار التوجیهات بشأن خطوات العمل ،وتسلسله ، إجراءاته. 

 التعرف على استفسارات المرؤوسین بشان إجراءات العمل و خطواته . 

 التعرف على رغبات الجمهور المتعاملین مع المنظمة. 

 طویر اتجاهات العاملین و أفكارهم اتجاه المنظمةت . 

 إرسال نتائج العمل من المرؤوسین إلى الرؤساء. 

  1.  إطالع العاملین على التغیرات المزمع إحداثها  

  :الرسمیةاتجاهات االتصاالت  .3.1.2

  : )الهابط(أ االتصال النازل  .

               ).الـرئیس، مـدیر، مـدیر تنفیـذي ( هـو  المرسـلیتم هذا االتصال بین الرئیس والمرؤوسین فیكـون 

أو یكـون المرسـل رئـیس قسـم .( الـخ...رئـیس قسـم ،) فـي حـین یكـون المسـتقبل هـو المـرؤوس (

  .)العاملینوالمسـتقبل األفـراد 

                                                           
1
  .508ص،2007دار الكتاب القانوني للنشر و التوزیع، القاھرة ،،2ط، وظائف المدیر العام، الجزء محمد الصیرفي،  
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، سـیاقات عمـل وجیهـاتأوامـر، تعلیمـات، مؤشـرات، ت) ویمكـن أن تتضـمن الرسـالة فـي هـذا النـوع 

وهـي تعكـس أحـد مبـادئ التنظـیم األساسـیة، وهـو مبـدأ التـدرج الهرمـي، كمـا أنهـا ( .تنظـیموأسـالیب 

   1.اآلمرةتعبـر عـن السـلطة الرسمیة 

  : االتصال الصاعد. ب

المســـتویات الـــدنیا إلـــى یتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن االتصـــاالت فـــي المعلومـــات التـــي ینقلهـــا العـــاملون فـــي 

المســـتویات العلیــا، توضــیح أفكــارهم، ومشــاكلهم بشـــكل یتـــیح للرؤســـاء اتخـــاذ القـــرارات، والتوجیهـــات 

المناســــبة، إذ ال یمكــــن أن تـــأتي التوجیهـــات العلیـــا دون التعــــرف علــــى وجهــــات نظــــر العــــاملین فــــي 

ـــــك ع ـــــة ، و إال كـــــان ذل ـــــف المســـــتویات اإلداری ـــــرارات المتخـــــذة، ومـــــن مختل ـــــة الق ـــــى حســـــاب نوعی ل

التطبیقـــات علـــى هـــذا النـــوع مـــن االتصـــاالت، التقـــاریر التـــي یرفعهــا العــاملون لــإلدارة، واالجتماعــات 

  2. المشتركة بین اإلدارة والعاملین

  : االتصال األفقي. ج

اتصـال )المسـتویات المتقابلـة هي االتصاالت الجانبیة التي تتم بین األفراد، أو الجماعات فـي 

مــن االتصــاالت  ویعــزز هــذا النــوع( مـدیر المدرسـة بمــدیر آخــر أ ، و المدرســین بعضــهم الــبعض 

العالقــات التعاونیــة بــین المستویات اإلداریة المختلفة، خصوصـا إذا مـا ركـز علـى تنسـیق العمـل، 

المشـكالت واإلقالل من الصراعات، واالحتكاكات، ودعم صالت التعاون تبـادل المعلومـات، حـل 

   3. بین العاملین

                                                           
1
  .178ص،2011عالم الكتاب الحدیث للنشر األردن ،،1طاإلدارة مبادئ وأساسیات، ـ نبیل ذنون الصائغ،  

2
  .329ص،2001، عمان ،والتوزیعدار صفاء للنشر ، 1ط مبادئ اإلدارة النظریات والعملیات والوظائف محمد القاسم القریوتي،   

3
  .22ص،2011عالم الكتاب الحدیث للنشر، األردن ،،  1طاإلدارة الحدیثة نظریات ومفاھیم نعیم ابراھیم الظاھر،   
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  : التصال غیر الرسميا 22.

كمـا یشـیر اسـمها فهـي ال تتبـع خطـوط االتصـال الرسـمي بالمؤسسـة، بـل تخـرج علیهـا ،لـذلك فـإن 

بعض بحكـم وظـائفهم بقـدر مـا الموظفـون حسـب هـذه االتصـاالت ال یتصـلون مـع بعضـهم الـ

یتصـلون بحكـم عالقـاتهم، وصـالتهم الشخصـیة، والصـداقات، و تبـادل أوجـه الثقـة، فاالتصـال غیـر 

الرسـمي ظـاهرة طبیعیـة، وقـد تكــون صحیة للمؤسسة، فإنه البد من التأكد من أن قدرا من االتصال 

  1. ة من خالل تقسیم العمل غیر الرسمي یظل ضـروریا حتـى تزیـد الكفـاء

 : خصائص االتصاالت غیر الرسمیة 1.2.2

  هذا النوع من االتصال یتم بطریقة غیر مرتبطة بالتنظیم الرسمي، فهـو یمتـد وینتشـر داخـل

 . المنظمـة بصـرف النظر عن الهیكل التنظیمي

  ذلكأن كل فرد یمكنه أن یعمل كوسیلة اتصال عندما یكون لدیه الدافع إلى. 

 تزداد فاعلیة االتصال غیر الرسمي أوقات الشدة، والشعور بالقلق وعدم األمان. 

 تنتقل البیانات بصفة أساسیة في االتصال غیر الرسمي شفویا . 

 یتمیز بسرعة فائقة في نقل البیانات والمعلومات . 

  صحیحةمن البیانات التي ینقلها االتصال غیر الرسمي غیر 90%أن حوالي. 

 األفراد في االتصاالت غیر الرسمیة یملون إلى النشاط عندما تتوافر لدیهم أخبار جیدة . 

 عدم القدرة و االستمراریة لفترات مقارنة باالتصال الرسمي .  

                                                           
 

1
  .334حمد الخطیب، مرجع سبق ذكره، صأ  
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 : مؤسسة من خاللویمكن االستفادة من االتصاالت غیر الرسمیة في ال

  معرفـة الكیفیـة التـي یعمـل بهـا االتصـال غیـر الرسـمي داخـل المنشـأة حتـى یمكـن مـن معالجتهـا

 .واالسـتفادة منها

 اإلصغاء التام لالتصاالت غیر الرسمیة ومحاولة فهم المعاني التي تتضمنها تلك االتصاالت . 

 ي والعمل معهم عندما یتطلب األمرمحاولة اكتشاف قادة االتصال غیر الرسم . 

 ـ تغذیــة االتصــال غیــر الرســمي بالحقــائق حتــى یتــوفر لــدیها شــيء مقیــد تنقلــه بــدال عــن

  1.والشائعاتالبیانــات الضــارة 

  .الداخلينماذج وشبكات االتصال : المطلب الثاني

بـبعض البحـوث حـول االتصـال وأهمیتـه فـي 1962ولیفیتــي 1951بــافلز وباریــت ، قـام كـل مـن 

صـنع القرارات، وكشفت هذه البحوث إن التنظیم الالمركزیة أكثر فاعلیة في حل المشـكالت 

أن تلك الدراسات أظهرت عدة أنماط لالتصاالت، فجمیعها تقریبا تستند  العـدیليالمعقـدة، وذكـر 

  : على األنماط والشبكات التالیة

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .512محمد الصیرفي، مرجع سبق ذكره ص  
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  : شكل العجلة 1.

أن یتصل بأعضاء المجموعة ، وال ) الرئیس، المشرف ( هذا النمط یتیح لعضو واحد هو المحور

یستطیع أعضاء المجموعة في هذا النمط االتصال المباشر، أي أن االتصال یتم فیما بینهم عن 

الرئیس أو المدیر  طریقه فقط، و استخدام هذا األسلوب یجعل سلطة اتخاذ القرار ترتكز في ید

  1. فقط

  

  

  

  

                       

  .یوضح نمط العجلة): 01(الشكل رقم                                   

  : شكل السلسلة2.

في هذا النمط یكون جمیع األعضاء في خط واحد، حیث ال یستطیع أي منهم االتصال مباشرة 

بفرد آخر إال إذا كان أحد األفراد الذین یمثلون مراكز مهمة ، ویالحظ أن الفرد الذي في الوسط، 

  2. منتصف السلسلة یملك النفوذ والتأثیر األكبر في منصبه

  

                                                           
1
  .17.18، ص2009، دار العلمیة للنشر والتوزیع،عمان ،األردن، س1طالعمة بین النظریة والممارسة، االتصال في المنظماتبشیر العالق،   

2
    .46.45،ص2010دار حامد للنشر والتوزیع، عمان األردن،، 1االتصال الفعال  في إدارة األعمال، ط خیر كاظم محمود،  

   ج   ب

   م   د

   أ



.  مدخل مفاھیمي لالتصال: اإلطار النظري                                     الفصل األول  
 

51 
 

  

  

  .یوضح نمط السلسلة): 02(الشكل رقم                          

 : شكل الدائرة.3

النمط یكون فیه كل عضو مرتبط بعضوین، أي أن كل فرد یستطیع أن یتصل اتصاال مباشرا هذا 

بشخصین آخرین، ویمكن االتصال ببقیة أعضاء المجموعة بواسطة احد األفراد الذي یتصل بهم 

  1. اتصاال مباشرا

  

  

  

  

  

  .یوضح نمط الدائرة): 03(الشكل رقم                          

  : الشكل المتكامل المتشابك 4.

في هذا النمط یحتاج كل فرد من أفراد المنظمة االتصال المباشر بأي فرد فیها بمعنى آخر إن 

 االتصال هنا یتجه إلى كل االتجاهات غیر أن استخدام هذا النوع یؤدي إلى التأخر في توصیل

                                                           
1
  .169،ص2009دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  ، 1طإدارة المؤسسات االجتماعیة، عبد هللا محمد عبد الرحمان،  

  

  

  

  

 د  ج  ب  أ

  أ

 د م

 ج

ب
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 المعلومات، والى إمكانیة زیادة التحریف فیها وبالتالي یقلل من الوصول إلى قرارات سلیمة

  1. وفعالة 

  

  

  

  

  

  .یوضح نمط التشابك): 04(الشكل رقم                          

  ): y(االتصال على شكل الحرف .5

، ) الرئیس(یحتل هذا النوع من االتصال إمكانیة المدیر االتصال الفعال على شكل حرف واي 

االتصال عبر قناة اتصالیة في الوسط حیث یستطیع من خالل االتصال بطرفین مساعدین وطرف 

  2.أخر یمتلك إمكانیة االتصال بغیره

  

                                                           
1
  .280ص  ،2010 ،األردن، عالم الكتاب الحدیث للنشر، 1ط ومبادئھا،أساسیات إدارة األعمال نعیم إبراھیم الظاھر،  

2
  .281،صالمرجع نفسھ   

 أ

 د م

 ب ج
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  ).y(یوضح نمط االتصال على شكل الحرف ): 04(الشكل رقم                         

  .أهمیة وأهداف االتصال الداخلي في المؤسسة:  المطلب الثالث

إن نجاح المؤسسة في تحقیق أهدافها یتوقف على  : أهمیة االتصال الداخلي في المؤسسة .1

نظام االتصال بها،وهذا یعني أن االتصاالت االداریة ال ینبغي النظر إلیها على أنها عملیة مستقلة 

 1.قائمة بذاتها ولكنها تعتمد علیها كافة العملیات االداریة في المؤسسة

في تحقیق النجاح  أهمیةها من لیة لما تعد عملیة االتصال من المكونات الرئیسة للعملیة االدار 

مؤسسة، وهي  أيفي  ألتناول المشاكل التي تنش األولىتعتبر مهمة بالدرجة  أنها،كما اإلداري

نوعیة  علىحیویة لعملیة اتخاذ القرار ونجد عملیة التخطیط والتوجیه والتنسیق والتقویم تعتمد دائما 

  2.االتصال

  

  

                                                           
1
  .286،ص1999القاھرة،،المكتب الجامعي الحدیث، 1طالمنظمات وأسس إدارتھا،: محمد بھیجة، حاد هللا كشك  

2
  .54،ص2006، الدار العالمیة للنشر والتوزیع،القاھرة،1،طاالتصال التربويأمیرة علي محمد،   

 ج

 ه

 د

 أ

 ب
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  :في المؤسسة في المجالت التالیةوتبرز أهمیة االتصال الداخلي 

یلعب االتصال دور جوهري في عملیة اتخاذ القرار، وٕاذا : االتصال الداخلي في اتخاذ القرارات  - أ

عن طریق االتصال یمكن تسهیل إیصال البیانات والمعلومات الصحیحة التي تأتي من الخارج 

ئل والوصول إلى القرار الذي سواء كانت صاعدة أو هابطة، التي تساعد على اختیار أفضل البدا

 1.یتصف بالرشد أو القریب من الرشد

 حیثعلى نظام من االتصال  األساتذةیعتمد المدیر في توجیه  :االتصال الداخلي والتوجیه  -  ب

. التنظیم بصفة عامة أهدافللعاملین  وجهی أنله  المتاحةیستطیع المدیر باستخدام سبل االتصال 

یؤذونها واإلمكانیات التي تضعها اإلدارة منهم  اإلدارةالتي تتوقف  واألعمالویشرح لهم الوجبات 

تحت تصرفهم لمساعدتهم على تحقیق األهداف، كما أن االتصاالت هي سبیل اإلدارة إلبالغ 

  .العاملین رأیها في مستویات أدائهم

     حیث یقصد بالتنسیق التوفیق بین األنشطة المختلفة في المؤسسة  :االتصال الداخلي والتنسیق -ج

التعرض بین الوحدات،  أوجماعة من جماعات المؤسسة وذلك لمنع التضارب  أيجهود  أو

تسیر جهود الجماعة في التجانس، لذالك فان التنسیق الفعال یتوقف على وجود قنوات  ویحدث

التصال الداخلي في تحقیق التنسیق في مجال االتصاالت ا أهمیةاتصال جید في المؤسسة وتبرز 

  2. العرضیة أو األفقیة

  

                                                           
1
  .39،ص2001،دار وائل للنشر، عمان،1طمبادئ االتصال التربوي واإلنساني، عمر عبد الرخیم نصر هللا،   

2
  .269محمد بھجت،جاد هللا كشك، مرجع سابق،ص  
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انطالق من األهمیة الكبیرة التي یكتسبها االتصال  :في المؤسسة أهداف االتصال الداخلي .2

  .داخل المؤسسة یمن تحدید مجموعة من األهداف التي یسعى إلى تحقیقها

أهداف االتصال الداخلي في أي مؤسسة تلك الخاصة من أهم : أهداف خاصة بالعاملین -أ

بالعاملین حیث یسعى االتصال للتعرف بما هو یجري داخل المؤسسة، مما یؤدي إلى زیادة التفاهم 

  .والثقة

كما یهدف إلى خلق الرضا واالرتیاح في المؤسسة بین عاملین بعضهم البعض ودعم هذا الرضا 

ات العاملین من خالل اشتراكهم في عملیة تسیر اإلدارة وذلك بصورة مستمرة، وكذا االرتقاء بمعنوی

  1.بإبداء أرائهم إزاء المواضیع المطروحة

إلى التقلیل من ومات الهامة مما یؤدي تبادل المعل إلىاالتصال داخل المؤسسة یسعى  أنكما 

ها كارثیا الدور السلبي الذي تلعبه اإلشاعة في الوسط العمالي، فهي عند ما تنتشر یصبح مفهوم

و " سعید یس عامر"بالنسبة للمؤسسة ككل، ولتفادي ذلك یستحسن مراعاة التوجیهات التي قدمها 

وتتلخص في توخي اإلخالص ومراعاة األمانة في استالم وتسلیم ونقل " محمد عبد الوهاب

لجة المعلومات وكذا تشجیع اآلراء البناءة والتزام الموضوعیة مع االبتعاد عن السطحیة في معا

   .األمور

هي تمكین القائد من التعرف على ما : أهداف االتصال الداخلي الخاصة بالقیادة االداریة - ب

یحدث داخل المؤسسة بصورة صادقة، مهما من شأنه مساعدته على اتخاذ القرارات السلیمة 

ل علیه والهامة القائمة على القدر الكافي من الحقائق والمعلومات والبیانات الصحیحة مما یسه

                                                           
1
  .35،ص1997،المكتب الجامعي الحدیث،القاھرة،1،طاالتصال ووسائلھ في المجتمع الحدیثخیري خلیل الجمیلي،   
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عملیة التوجیه واإلشراف والتأثیر على العاملین ، وبالتالي تحقیق التنسیق الكامل بین أنشطة 

  1.اإلدارة المختلفة داخل المؤسسة

تتلخص في إقامة نظام اتصال خاص به، : أهداف االتصال الداخلي بالنسبة للجمهور -ج

یمكنها من توصیل حقیقة الجهود التي تبذلها وكذا ترسیخ صورة المؤسسة في ذهنه والنشاطات 

  2 .فیهاالتي تقوم بها وكذا طبیعة خدماتها والتعرف على رأي الجمهور 

  .أثار إستراتجیة االتصال الداخلي في المؤسسة: المبحث الثاني

  إستراتیجیة االتصال الداخلي في المؤسسة: المطلب األول 

اإلستراتیجیة تستعمل لتجسید توجیهات السیاسة العامة المتخذة من طرف المؤسسة فعلى المستوى 

ن تحدد األهداف بكل وضوح قبل وضع الوسائل المادیة و البشریة التي أاالستراتیجي یجب 

  .تنفذها

التي تسمح للمؤسسة بوضع  السیرورةلى انه إالمخطط االستراتیجي kotler et dubois" " یعرف

المتوفرة  اإلمكانیاتمن جهة وبینها وبین  وأهدافهاو الحفاظ على الرابطة القویة بینها وبین مواردها 

و  األعمالأدق نعني بالتخطیط االستراتیجي تحدید و تسییر  بصیغة،و أخرىمن جهة  في السوق

  3.المهام بالمؤسسة

  

                                                           
1
  .469ص.1969،عالم الكتب،القاھرة،1طالعالقات االداریة في المؤسسات العامة والشركات،محمد فھمي العطروسي،   

2
  .469المرجع نفسھ، ص  

3
   Kotler Philipe, Dubois Bernard, Marketing Management, publi-union, édition، paris, 1994, p56 
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وهي  ،بها خاصة إستراتیجیةتطبق  أنالمؤسسة تطویر اتصالها الداخلي البد  أرادتفإذا 

عبارة عن مجموعة من البرامج التي تعدها المؤسسة بغیة ":هياالتصال الداخلي  إستراتیجیة

االتصال الداخلي في  إستراتیجیة أهداف ومن ." و الطرق المیزانیة، الوقتتنفیذها و هي 

 :المؤسسة

و المتغیرات  تتأقلممرنة و قابلة للتطبیق حتى  إستراتیجیةتكون  أنللمؤسسة نظام و نسق حي،البد 

أن وهو  ،و هناك شرط ثاني ضروري لنجاح هذه المهمة ، بها  الداخلیة و الخارجیة التي تحیط

  .معروفة و مقبولة من طرف المستخدمین تكون هذه اإلستراتیجیة

لالتصال الداخلي  إستراتیجیةمجموعة من األهداف من خالل وضع  تحقیق إلىو تعتمد المؤسسة 

 :و هي

 إیصال المعرفة لكافة المستویات االداریة.  

 ترسیخ الثقافة المؤسسیة وتعزیزها.  

 توجیه العاملین وتنسیق جهودهم بما یحقق األهداف المؤسسیة..  

إن كانت، سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة وعلى ذلك نجد أن المنظمة تتكیف وفق البیئة الموجودة فیها 

  :أو اجتماعیة لذلك نجد انه من أسباب إعداد إستراتیجیة االتصال الداخلي
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وجد االتصال مصدره في العالقات  " :le besoin de communique"  الحاجة لالتصال  - أ

أساسیة أو ویعرف المختصون االجتماعیون االتصال على أنه حاجة إنسانیة القائمة بین البشر 

أسلوب أولي مكلف بتعریف الفرد االجتماعي من هذا المنطلق یتضح أن االتصال یستند على 

 .األفراد وحاجاتهم

االتصال الداخلي بإعتباره نشاط " : la volonté stratégique" اإلرادة اإلستراتیجیة  - ب

عامة في اعتبار أنه استراتیجي علیه أن ینتج عن اإلرادة اإلستراتیجیة التي تحملها المدیریة ال

سیشارك في إعداد هویة المنظمة، وتساعد في تلبیة أهدافها العامة لذلك ال یمكن للمدیریة العامة 

  .أن تبقي خارج عملیة االتصال

   خصائص االتصال داخل المؤسسة:  المطلب الثاني

  :تتمیز عملیة االتصال داخل المؤسسة بعدة خصائص وممیزات نذكر منها

 مستمرة،تجري في إطار إجتماعي معین لیس لها بدایة أو نهایة  اجتماعیةاالتصال عملیة

 .محددة

  االتصال عملیة تفاعلیة وبمعنى أن االتصال یقوم أساسا على بناء هدف إال أن الهدف غلبا

ما یكون نسبیا سواء في درجة وضوحه أو أهمیته أو القدرة على تحقیقه بالنسبة ألطراف عملیة 

  1.االتصال

 

                                                           
1
  .403،ص2003،اإلسكندریةدار المعرفة الجامعیة،االتصال واإلعالم وتكنولوجیا المعلومات، سامیة محمد جابر ونعمان احمد عثمان،   
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 االتصال عملیة دائریة وبمعنى أنها ال تسیر في اتجاه واحد وٕانما داخل مجال واسع و اشمل

 .یظم كل الظروف واإلمكانیات التي تخیط بها

 عملیة االتصال عملیة دینامیكیة یتم من خاللها ترجمة المعاني واألفكار و االتجاهات في شكل

 1.دة من المصدر الذي تنبع منه إلى الجهة التي تستقبلهارموز تتخذ في الغالب مسارا یبدأ عا

 االتصال لیس عملیة عشوائیة وٕانما تحدده أسالیب تتمثل في مختلف الطرق و الرموز والمعاني

 2.المتبادلة داخل السیاق االجتماعي واألفكار

  :عناصر العملیة االتصالیة داخل في المؤسسة: المطلب الثالث

 المترابطة،عدد من العناصر األساسیة  المؤسسة، تتطلبلكي تكتمل عملیة االتصال داخل  

تتم بشكل فعال ومؤثر ویتفق و  تكتمل،والمكملـة لبعضـها البعض، بدون هذه العناصر ال یمكن أن 

  :الباحثون أن االتصـال یتكـون من عدة عناصر نوجزها فیما یلي

الذي یود أن یـؤثر فـي ( المدیر، الموظفون )  ویقصد به الشخص أو المصدر: المرسل -1

اآلخـرین بشـكل معـین لیشـاركوه في األفكار، االتجاهات، القیم أو الخبرات المهنیة، وكثیرا ما 

  3. یستخدم المصدر بمعنى القائم باالتصال

إلـى المسـتقبل، بصـفة عامـة هـي المعنـى أو الفكـرة أو المحتـوى الـذي ینقلـه المصـدر : الرسالة -2

أو   تالتعلیما( تكون من طـرف المـوظفین إلـى مسـؤولیهم و ) وهـي مجموعـة األفكـار القتراحات

                                                           
1
  .14-12،ص2000،المكتبة الجامعیة،اإلسكندریة،االتصال الفعالھالة منصور،   

2
  .14المرجع نفسھ،ص  

3
  112ص، 2014 عمان،دار المیسرة للنشر، ، 1ط ومفاھیم،مبادئ االتصال أسس محمد صاحب السلطان،  
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ویتم التعبیر عنها رمزیا سواء ( مـن الرؤسـاء إلى المـوظفین بخصوص أداء مهامهم ) التوجیهـات 

  1. باللغة المنطوقة أو غیر المنطوقة

      هي الوسیط أو الناقل للرسالة ،فقد تكون الرسالة مرئیة أو مسموعة، وتنتقل : الوسیلة -3

 )... مذكرات داخلیة ، إعالنات حائطیة ، تقاریر رسمیة (إلى المستقبل على هیئة مكتوبة 

البریـد ) أو الوسـائل االلكترونیـة...( اتصـاالت هاتفیـة، اجتماعـات لقـاءات ) أو منطوقـة 

 2.)... ي، لوحـات اإلعالنات االلكترونیة، مواقع التوصل االجتماعيااللكترونـ

حیـث ) الرؤساء، المرؤوسـین ( هو الجهة أو الشخص الذي توجه إلیه الرسالة : المرسل إلیه -4

یقـوم بحـل رمـوز الرسـالة، بغیـة التوصل إلى تفسیر محتواها، وفهم معناها وینعكس ذلك في أنماط 

 3. التي یقوم بها السلوك المختلفة 

     هي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل ،ل وتأكده من انـه: التغذیة العكسیة -5

     تـم فهمهـا كانجـاز المـوظفین لمهـامهم تبعـا للتعلیمات والتوجیهـات المقدمـة مـن طـرف رؤسـائهم، 

فـي اتخاذ القرارات، إال أن سرعة حدوث أو العكـس االعتمـاد علـى بعـض مقترحـات المـوظفین 

یتم استنتاج ردود الفعل  التغذیة العكسـیة تختلـف بـاختالف الموقـف فمـثال فـي المحادثـة الشخصـیة

في نفس اللحظـة ،وعملیـة قیـاس ردود الفعـل فـي العملیـة االتصـالیة مهمـة حیـث یتبـین فیها إذا 

  4. ال تمت عملیة االتصال بطریقة جیدة أم

  

                                                           
1
  .113ص،،مرجع سابق محمد صاحب السلطان 

2
  .187،عمان،صدار الیازوري العلمیة للنشر ،1،ط، اإلدارة الحدیثة، تظریات و مفاھیمبشیر العالق 

3
  .28،ص1999،المكتب الجامعي الحدیث ،مصر ، 1ط،العملیة االتصالیة، رؤیة نظریة وعلمیة واقعیة  أبعاد، ھناء حافظ بدويسلوى عثمان الصدیقي،  

4
  .215.ص2010دار الیازوري للنشر، عمان ، ،1ط،20ووظائفھا في القرن  اإلدارةمبادئ ومداخل زكریا الدوري وآخرون،  
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هي عوامل ومتغیرات غیر مخطط لها من شانها أن تجعل مستلم الرسالة یفهم : التشویش -6

الرسالة بطریقة مختلفة عـن مـا خطط له المرسـل ، وفـي ظـروف التشـویش ینبغـي علـى المرسـل 

المنشودة للمؤسسة العمـل بكـل الوسـائل المتاحـة للتقلیـل مـن األثـر السلبي للتشویش، لبلوغ األهداف 

  1. من خالل انجاز المهام الموكلة للموظفین

  :معوقات االتصال الداخلي في المؤسسة:المطلب الرابع

مـن المـدراء ذكـروا بـان صـعوبة االتصـال هـي إحـدى 80%أشـارت إحـدى الدراسـات بـان حـوالي  

علـى أنـه فـي حالـة تعثـر نظـام االتصـال المشـاكل الرئیسـیة التـي تـواجههم فـي أعمـالهم، وهـذا یـدل 

نتیجـة الصـعوبات المختلفة التـي تواجهـه، فإنـه سـیترتب علـى ذلـك نتـائج سـیئة تلحـق بالمؤسسـة، 

ونظـام االتصـال كـأي نظـام مـن األنظمة اإلداریة یواجه صعوبات ومشاكل باستمرار، وعدم التنبه 

تصال لـذا یجب أن یكـون المسئول فـي وضـع أفضـل التخـاذ لها یخلق سوء فهم في عملیات اال

اإلجـراءات المناسـبة للتغلـب علـى هـذه الصـعوبات، وبشـكل عام یمكن تحدید المعوقات الرئیسیة 

  :2 التي نواجه العملیة االتصالیة وتؤثر على فاعلیتها بما یلي

 : معوقات شخصیة

في عملیة االتصال المتمثلة بالمرسل والمستقبل، وذلك تتعلق هذه المعوقات بالعناصر اإلنسانیة 

نتیجة التباین في المدركات المتعلقة باألفراد نتیجة اختالفاتهم الفردیة والبیئیة، والتي تجعل إمكانیة 

  : إدراك المفاهیم والمعاني مختلفة بینهم، ومن أهم هذه المعوقات ما یلي

                                                           
1
  ..27 ، دار الیازوري للنشر، عمان ،ص 1،طمتكاملنظریات االتصال، مدخل بشیر العالق،  

2
 .480ص، 2012الوراق للنشر، األردن ، ،دار1،طاإلدارة لمحات معاصرة حمد آل علي، نسیان كاظم الموسوي،  أبورضا صاحب  
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 . للمواقف المختلفة وهي التباین في إدراكهم : تباین اإلدراك -

عادة مـا یمیـل الفـرد إلـى االسـتماع لمـا یتناسـب مـع قیمـه واتجاهاتـه وأرائـه  : اإلدراك االنتقائي -

فیعمـل علـى انتقائهــا بینمــا یعمــل علــى إعاقــة المعلومــات التــي تتعــارض مــع مــا یــؤمن بــه مــن 

 . قــیم واتجاهات وأفكــار

 . تتمثل بعدم االحتكاك باآلخرین، وتبادل المعلومات بینهم : االنطواء -

 .إخفاء المعلومات وعدم اإلدالء بها : حبس المعلومات -

      لـك اإلفـراط باالتصـالذعكـس حـبس المعلومـات، حیـث یـتم فـي  :االتصـالالمبالغـة فـي  -

 .اجتماعاتقد مـن خالل كتابة التقاریر، واإلدالء بالمعلومات وع

ویكـون ذلـك مـن حیـث المركـز والوظیفـة والراتـب  :االختالف في المركز بین المرسل والمسـتقبل -

والمزایـا ممـــا یعیـــق عملیـــة االتصـــال، فقـــد یمیـــل المـــرؤوس إلـــى تشـــویه الحقـــائق وعـــدم الصـــراحة 

 . مـــع رئیســـه

وتعكس مدى ثقة المستقبل بالمرسل، وأعماله وأقوالـه ویـؤثر ذلـك علـى نظـرة  : مصداقیة المرسل -

 .المسـتقبل وردة فعله ألقوال المرسل وأفكاره

أو المـدیر لالتصـال مـع كـل شـخص ممـا  حیث ال یكون هناك وقـت كـاف للـرئیس :ضیق الوقت -

  1. معین، فیؤدي ذلك لسوء الفهمالوقت بتجاوز مستوى إداري  یجعـل المدیر،أو الرئیس یختصر

  

 

                                                           
1
  .199ص، 2009 عمان، ، 1ط  ،مفاھیم جدیدة في علم اإلدارةختام عبد الرحیم السحیمات،  
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 : معوقات نفسیة -2 -

 . ومن أشكالها الخوف عند أحد األطراف من الطرف اآلخر -

 .عدم الرغبة في االتصال أو غیاب الدافعیة عند أحد األطراف -

 . التعصب و األنانیة والرغبة في االحتفاظ بالمعلومات -

  1.اآلخرمشكلة الشك عند أحد األطراف فیما ینقله الطرف  -

 :بیئیةمعوقات  -3

 .الموقع الجغرافي من حیث القرب والبعد عن مركز اتخاذ القرار -

 . القصور التكنولوجي وعدم توفر أدوات االتصال المتطورة -

 .االقتصادیةالعوائق السیاسیة و  -

 . العوائق الثقافیة وتتمثل في اختالف الثقافة بین المجتمعات -

   2.العنصریةمدى تقبل اآلخرین وتفشي روح  -

  :تنظیمیةمعوقات  -4

عـدم وجـود هیكـل تنظیمـي یحـدد بوضـوح االختصاصـات والصـالحیات ومراكـز االتصـال،  -

وخطـوط السـلطة الرسـمیة فـي المؤسسـة، ممـا یجعـل اإلدارات العلیـا تعتمـد علـى االتصـاالت غیـر 

  . الرسـمیة، والتـي ال تتفـق فـي الكثیر من األحیان في أهدافها التنظیمیة

                                                           
1
  .272مرجع سبق ذكره ، صربحي مصطفى علیان،  

2
  .210ص، 2011،دار وائل للنشر، عمان األردن ،1، طاألساسیات في اإلدارة المعاصرة بد الباري درة، محفوظ جودة، ع 
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قــد یكــون التخصــص مــن معوقــات االتصــال الــداخلي، وذلــك فــي الحــاالت التــي یشــكل فیهــا  -

الفنیــون واالختصاصیون جماعات متباینة لكل منهـا لغتهـا الخاصـة، وأهـدافها الخاصـة فیصـعب 

  . علیهـا االتصـال بغیـر الفنیین واالختصاصیین

اضحة لدى العاملین بنظام االتصال التي تساعد على تحدید السلطة عدم وجود السیاسة الو  -

والصالحیات والمسؤولیات، وتمنع التدخل بین الوحدات التنظیمیة، وتعبـر عـن نوایـا اإلدارة العلیـا 

 .اتجـاه االتصـال أو قصـور هذه األخیرة

االستقرار التنظیمي یؤدیان عدم وجود وحدة تنظیمیة لجمع ونشر البیانات والمعلومات، وعدم  -

 1. أیضا إلى عدم استقرار نظام االتصال بالمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .177ص، 2009للنشر، األردن ،  أسامةدار ، 1 ط، االتصاالت االداریة شعبان فرج  
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    :خالصة

إدراك أهمیة االتصال الداخلي في قیام المؤسسات صار حقیقة ال یمكن غض النظر عنها، خاصة 

فیما یتعلق بالمشاكل الداخلیة وترسیخ الثقة بین اإلدارة والمستخدمین وذلك لضمان نجاح أعمالها 

وتحقیق االنسجام بین مختلف مستویاتها أیضا ، یهدف االتصال الداخلي في المؤسسة إلى خلق 

عالقات مستمرة بین األشخاص وتحقیق تواصل فیما بینهم یحقق االستقرار والثقة بین القمة 

    والقاعدة داخل المؤسسة وكذا الزیادة في اإلنتاج، رغم بعض العوائق التي تعیق هذه العملیة 

  . في بعض األحیان
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  :تمهید 

ممیزات المجتمع الحدیث انه یحتوي على مجموعة من المؤسسات سواء االجتماعیة من   - أ

أو التربویة ، وهي تقوم بتنشئة األفراد، لیكونوا أعضاء صالحین في المجتمع ومن تلك 

األخیرة نجد المدرسة وهي المؤسسة االجتماعیة التي أنشاها المجتمع لتلبیة حاجة من 

من مجموعة أفراد كل فرد له وظیفة التي یجب أن یقوم  حاجیاته وهي كیان معنوي یتكون

و مركزه الذي یجب أن یشغله على أكمل وجه ولكي تؤدي المدرسة دورها المنشود . بها

یجب أن تتكامل وظائف أفرادها وتتحد في كل واحد ومن هنا یظهر دور و نشاط 

ع المؤسسات االتصال الداخلي في هذه المؤسسة والذي یعمل على تعزیز التواصل م

التربویة التعلیمیة ، سواء في البیئة الخارجیة أو الداخلیة لتبادل الخبرات و تطویر العملیة 

  .التربویة وبناء صورة جیدة لهذه المؤسسة 
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  .المؤسسة التربویة:  المبحث األول

  مفهوم المؤسسة التربویة: المطلب األول

  :المؤسسات  1

مؤسسات،منشاة أنشئت لغرض معین یقال مؤسسة عملیة أو أسس یؤسس جمع : لغة  - ب

 1.صناعیة،   خیریة

هناك اختالف واضح بین العلماء و الباحثین على تعریفهم للمؤسسة لذلك یمكننا : اصطالحا  - ت

 .أن نحرص على جملة منها كنماذج و أمثلة قدمها هؤالء للمؤسسة

مستقل مالیا في إطار قانوني و اجتماعي كل تنظیم اقتصادي : " ر بأنهادادي ناصفقد عرفها 

معین هدفه دمج عوامل اإلنتاج أو تبادل سلع أو خدمات تختلف باختالف الحیز المكاني والزماني 

  2"الذي یوجد فیه، تبعا لحجم و نوع نشاطه

ویفهم منه أن المؤسسة هدفها اإلنتاج، الخدمات، الخیرات، السلع الضروریة إلشباع حاجات   - ث

جتمع لوفیر الشروط الضروریة لحل المشاكل في المجتمع، وبالتالي التغلب على الطابع الفرد و الم

  .االقتصادي

نسق ثابت من األفراد یشتغلون مع بعضهم البعض في إطار و نظام : " أنها  روجرویرى   - ج

 3"لتقسیم العمل و لتحقیق أهداف مشتركة

  

                                                           
1
  .239، ص2002، دار اللسان العربي ، الجزائر، س1، ط مصطلحات في االعالم و االتصالخضیر شعبان ،  

2
  .18،ص1998،دار المحمدیة العامة ،الجزائر،س1،ط اقتصاد المؤسسةدادي عدوان ناصر، 

3
  .244،ص1999، مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة،1،طإدارة األفراد والعالقات اإلنسانیةصالح المنشاوي،   
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  المؤسسات التربویة :  2

وهي مأخوذة من الالتینیة ، بمعنى القیادة أي یقود، "  Education"نجد في االنجلیزیة :  لغة  - أ

ومنه جاء یقود الولد أي یرشده و یهذبه، ونجد في اللغة العربیة التربیة من ربي أي غذى الولد 

   1جعله ینمو ویقال ربى القوم ساسهم وكان فوقه 

  2). سیاسة الرجل أهله و ولده( فالتربیة عند العرب تفید السیاسة و القیادة والتنمیة، مثل ابن سینا 

  :المطلب الثاني

   .أنواع المؤسسة التربویة. 1

إن المؤسسة التربویة في العالم عدیدة و متنوعة وفي بعض األحیان متباینة ففیها المدرسة األم و 

ائیة الخاصة بالذكور و الخاصة بالبنات و المختلطة التي تجمع بین المدرسة الملحقة وفیها االبتد

الجنسین، وفیها المتوسطة ذات النظام الخارجي أو النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفیها اآلن 

وملحقتها الثانویة وذلك المدرسة  1976المدرسة األساسیة التي أحدثت تطبیقا إلصالح سنة 

  .الثانویة الموحدة

ع من هذه المدارس أفراد و مرافق مناسبة، ففي هذا المجال نجد في الجزائر ثالث أنواع قمو ولكل 

من المؤسسات حیث تبدأ من المؤسسات االبتدائیة ثم المتوسطات ثم الثانویة، حیث هذه األخیرة 

  3.هي مجال الدراسة والتي سنقوم بدراستها بشكل مفصل و بكل جوانبها

                                                           
1
  .48،ص2003،دار المعرفة الجامعیة ،اإلسكندریة،2،طالتربیة والمجتمعشبل بدران،   

2
  .49ص، المرجع نفسھ  

3
  .11،ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،2،طتنظیم وتسییر مؤسسة التربیة والتعلیمزرھوني الطاھر،  
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هي مؤسسات تتمیز بإجباریة التعلیم وتعمیمه على األطفال البالغین  :المؤسسات االبتدائیة 1.1

سن الدراسة و هذا بفضل المدرسة االبتدائیة التي أصبحت األداة المفضلة لتوفیر فرص التعلیم 

  1.لجمیع األطفال الجزائریین

-71أنشئت هذه المؤسسات بموجب قرار المرسوم رقم ) : المتوسطة( المؤسسات اإلكمالیة 2.1

بعدما كان التعلیم  1971یونیو  30الموافق لـ  1391المؤرخ في جمادى األول عام  188

المتوسط تعلیما تكمیلیا تابعا للتعلیم االبتدائي والتعلیم التكمیلي ، ولكن بعد صدور المرسوم وبروز 

و جدع المتوسطات إلى الوجود اتجهت العنایة نحو المتوسطات،فأصبح التعلیم المتوسط مستقال فه

مشترك للتالمیذ الذین یریدون االلتحاق بمرحلة التعلیم الثانوي، ولقد وفرت له اإلمكانیات االداریة 

والتربویة والمادیة التي زودت بها الثانویة التي أصبحت محطة التعلیم للمرحلة الثانیة حیث تمتد 

  2.سنوات 04الدراسة في التعلیم المتوسط إلى 

عبارة عن مدرسة ضخمة، : یعرف رابح تركي المؤسسة الثانویة أنها: المؤسسات الثانویة 3.1

تجمع في رحابها بین نوعیات مختلفة من التعلیم بحیث  تقدم لتالمیذها تعلیما عاما، وتعلیما تقنیا 

في وقت واحد وذلك بهدف إزالة الحواجز المصطنعة بین التعلیمیین النظري والعلمي أو العلمي و 

  .التكنولوجي

ها نظام یأتي امتداد للمدرسة األساسیة و ممر إجباري نحو التعلیم العالي من جهة ونحو كما أن

الشغل المؤهل من جهة أخرى، و ینبغي أن یكون منسجما و متبلورا في مجموعة متناسقة تتحدد 

فیه الفروع وفقا لطبیعة الشروط االقتصادیة و احتیاجات المجتمع المخططة ویعتبرها هذا التعلیم 

                                                           
1
  .235.236، ص1986افریل 16ه الموافق ل 1406، األحد جمادى الثانیةعام7العددالجریدة الرسمیة، المیثاق الوطني،  

2
  .15، صمرجع سابقزرھوني الطاھر،   
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را مفتوحا على دنیا العمل،حیث ظهرت عدة قوانین لهذه المؤسسات لتوظیف مدیریها، فطبقا معب

و المتضمن القانون األساسي الخاص  1968ماي 30المؤرخ في  628/296ألحكام المرسوم رقم 

یوظف مدیرو مؤسسات التعلیم الثانوي من بین المترشحین البالغین :" بمدیري الثانویات و المعاهد 

سنة على األقل و المسجلین في قائمة التأهیل التي تعد سنویا بموجب قرار من وزیر 30عمر من ال

  1"  التربیة الوطنیة بعد استشار اللجنة المتساویة األعضاء

  : المطلب الثالث

  مكونات المؤسسة التربویة .1

تتكامل  اعتبار أن المؤسسة التربویة كتنظیم اجتماعي ، فهي تتضمن مجموعتین من المكونات،

  : وظیفیا لتؤدي المؤسسة التربویة وظیفتها الكاملة، وتتمثل هذه المكونات في

ویتمثلون في المدرسین، و التالمیذ، المدیر،الناظر،المساعدون،العاملون بشتى : األفراد1.1

 .بما لها من خصائص و مرهالت واستعدادات....... وظائفهم، السكرتیر ،

في عالقة التالمیذ بعضهم البعض ، عالقة األستاذ  وتتمثل: العالقات االجتماعیة 2.1

بالتالمیذ، عالقة األساتذة في بعضهم البعض،عالقة األستاذ بالمدیر،عالقة التالمیذ باإلدارة، 

 2الخ....... عالقة العمال بالمدیر

  

 

                                                           
1
  .15صمرجع سابق ،زرھوني الطاھر ،   

2
  .125،ص2007دار قرطبة للنشر والتوزیع ،الجزائر، ،1،طمؤسسة التنشئة االجتماعیةمراد زعیمي،  



  
 

72 
 

ئیسیة، وتشمل األقسام واإلدارة والساحة وقاعات الریاضة، المكاتب الر :األبنیة واألسالیب الفنیة3.1

الخ ، ویستحسن أن تكون هاته المكاتب بعیدة ......... المطاعم، قاعات اإلعالم اآللي، المكتبة

   1.عن قاعات الدراسة لعدم تشویش انتباه التالمیذ

وتضم األهداف التربویة والمبادئ و البرامج التعلیمیة ، واألسالیب و الوسائل، بحیث : المناهج4.1

 .ي على مقررات وبرامج تعلیمیة  وفقا لمبادئ الدولة التي تقوم علیهاتكون هاته المناهج تحتو 

    بحیث یحتل كل فرد من أفراد المدرسة مركزه الخاص به والدور الملتزم به ،: واألدوار المراكز5.1

بحیث یحتل المدیر مكانة عالیة بالنسبة لألفراد اآلخرین و علیه بالنسبة لألستاذ فعلیه أن یقوم 

بدوره على أكمل وجه، وال یقتصر عمله على نقل المعارف و المعلومات فحسب و إنما یقوم 

 2. بعملیة التربیة أیضا، وأما التالمیذ فعلیهم بالطاعة و االحترام

لطة في المدارس، فنجد هناك سلطة دكتاتوریة، دیمقراطیة، حتما ذلك وتتنوع الس: السلطة6.1

 .حسب طبیعة المدیر

 .ویضم قواعد الضبط، وللمدرسة نظامها الخاص و هو النظام الداخلي للمؤسسة:  النظام7.1

وتتمثل في اسم المؤسسة، العلم الوطني، المستویات الدراسیة، األلبسة، : السمات و الرموز8.1

  3.الفیزیقي للمدرسة الشكل 

 

                                                           
1
  .68،ص2005شباب الجامعة ،اإلسكندریة، مؤسسة،1،طالتربیة والمجتمع دراسة في علم اجنماع التربیةحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  

2
  .69ص، المرجع نفسھ  

3
  .125صمرجع سابق، مراد زعیمي،  
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  .خصائص المؤسسة التربویة وأهمیة االتصال: المبحث الثاني 

  :خصائص المؤسسة التربیة:المطلب األول  .1

على التعلیم فقط ، أي نقل المعلومات والمعارف  تقتصر فهي لم تعد: المدرسة بیئة تربویة1.1

النفسیة ،الجسمیة، االجتماعیة، إلى عقول التالمیذ، بل تهتم بتربیة التلمیذ من جمیع النواحي 

الثقافیة وبالتالي یصبح هذا التلمیذ متزنا بالشخصیة، یعرف ما علیه من واجبات ، وماله من 

 1.حقوق ، قادر على خدمة نفسه ومجتمعه

بحیث أن التلمیذ یذهب إلى المدرسة لتلقي المعارف و المعلومات : المدرسة بیئة التعلم2.1

نه حفظها واستیعابها كما أنها توفر له البیئة المناسبة إلثارة فضول التلمیذ والمهارات التي یتطلب م

و الكشف عن قدراته واستعداداته ومواهبه الفطریة، وٕامداده بالوسائط واألدوات التي یستطیع من 

 .خاللها تحقیق رغباته وتنمیة إمكاناته

طتها التربویة التعلیمیة، كذلك بحیث تقوم بذلك من خالل أنش: المدرسة موسعة ألفق التالمیذ3.1

 2.ألنها تحل حاضرهم بماضیهم، فهي تعلمهم أحداث الیوم التي تمتد جذورها إلى الماضي البعید

وذلك ألنها تقوم بتبسیط المواد العلمیة و المهارات المدرسیة المتشابكة : المدرسة مبسطة4.1

هم المعارف من المعقد إلى البسیط ومن لتصیر مناسبة لفهم التلمیذ و یستوعبها، عندئذ فهي تنقل ل

 .المجهول إلى المعلوم، ومن المجرد إلى المحسوس
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ویقصد هنا أنها تقوم بتوحید میول واتجاهات : المدرسة ظاهرة لمیول و اتجاهات التالمیذ5.1

التالمیذ بؤرة واحدة حسب فلسفة المجتمع، وبما أنها واقعا اجتماعیا مناسبا للحراك االجتماعي 

ائم على التعایش و التفاهم، واحترام األخر، لیكون الناس قادرین على العیش والعمل معا، في الق

 . الوطن الواحد

یعني أنها من خالل برامجها ومقرراتها الدراسیة تقوم بتنقیة التراث : المدرسة مصفیة للشوائب6.1

یه من أمور لم تعد مما یشبه من معلومات كاذبة التحقت به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنق

 1. مناسبة للحیاة المعاصرة

فلكونها تتیح التجمع التلقائي للتالمیذ، وتشكل دوافع وأهداف  :المدرسة كیان اجتماعي7.1

مشتركة كما أنها مركزة لبناء العقول واألجسام السلیمة وهذا كله یساعد التلمیذ لیكون وسیلة لنقل 

 2.یستوعبه إلى أسرته والى المجتمع ككل

  : ثانيالمطلب ال

  :وظائف المؤسسة التربویة.1

  :تتعدد وظائف المؤسسة التربویة نذكر منها 

تحتل الوظیفة التعلیمیة المركز األول في اهتمامات المربین والقائمین على :الوظیفة التعلیمیة1.1

  :المدرسة وتتمثل هذه الوظیفة أساس في
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 .والبحث والدراسةإكساب التالمیذ األسلوب العلمي في التفكیر  -

 .تزوید التالمیذ بالمعارف العلمیة الصحیحة والدقیقة -

 1. تعلیم التالمیذ القراءة والكتابة والتعبیر والحساب وذلك من خالل أنشطتها المتنوعة والمختلفة -

تسعى المدرسة لتحقیق اإلشباع النفسي للتلمیذ، فتساهم المدرسة من خالل : الوظیفة النفسیة2.1

 :ن أجواء وفرص أما التالمیذ إلشباع الكثیر من الحاجات النفسیة ومنها خاصةما توفره م

بحیث تتیح للتالمیذ الفرصة إلنشاء عالقات إجتماعیة مختلفة وتكوین : الشعور باالنتماء 1.2.1

  2.صدقات

حیث كثیرا ما یكون في المدرسة أخصائي نفساني ،  :االهتمام بالتوجیه واإلرشاد النفسي 2.2.1

بمشاكل التالمیذ ، وضغوطاتهم التي تؤثر على سیرهم الدراسي، والكشف عن قضایاهم داخل  یهتم

  3.وخارج المدرسة

  .غرس االتجاهات النفسیة السلیمة في الطفل: تكوین الصفات الشخصیة الصالحة 3.2.1

انفعالهم توجیها صالحا، وعدم توجیه : تكوین العواطف واالتجاهات العاطفیة لدى الطفل 4.2.1

تعریضهم لخبرات وتجارب تؤدي بهم إلى الشذوذ واالنحراف نتیجة للكبت والشعور باإلحباط او 

                                                           
1

  .70ص.2005 ,عمان, األردن, دار وائل للنشر و التوزیع،01ط،األسالیب التعلیمیة للتربیة اإلسالمیة :سعدون محمود الساموك
2
  .125صمرجع سابق،معن خلیل عمر،  

3
  .47،ص2006دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،، 1،طمفاھیم أساسیة في علم النفس االجتماعيجابر نصر الدین، لوكیا الھاشمي،   



  
 

76 
 

النقص، مع االمتناع عن توقیع العقوبات الجسدیة، والبعد عن التخویف وٕاثارة الهلع، وتقویة الثقة 

  1.بالنفس، والشعور بالمسؤولیة والمساواة

وذلك من خالل إتاحة الفرصة للتنافس على المراتب األولى من خالل : ذاتتحقیق ال 5.2.1

.... األنشطة العلمیة، والتربویة والثقافیة، كذلك من خالل األعمال الحرة كاألشغال الیدویة ، الرسم

..... ، وأیضا من خالل التعبیر الحر عن مشاعرهم كالتمثیل مثال، أو كتابة قصص من إنشائهم

  2.إلخ

وتتمثل هذه الوظیفة في العمل على تعریف التلمیذ بالمجتمع تعرفا : ظیفة االجتماعیةالو 3.1

واضحا، یشمل تكوینه ونظمه وقوانینه،والمشاكل والعوامل التي تؤثر فیه باإلضافة إلى ذلك فهي 

تسهر على تدریب تالمیذها على الحیاة االجتماعیة وذلك بالممارسة الموجهة لجمیع المشاكل التي 

ط بهم، فالمدرسة بهذا الشكل أداة للتنشئة االجتماعیة، ویمكن حصر هذه الوظیفة في عدة تحی

 : وظائف فرعیة

الحفاظ علیه لألجیال القادمة، والثقافة هي كل ما أنتجه : نقل التراث من جیل إلى جیل 1.3.1

العقل البشري في المجتمع من مادیات وال مادیات،وتتمثل المادیات  في المباني والطرق والمصانع 

والمزارع والمتاجر، وكل لوازمها وبضائعها ومصنوعاتها، أما الالمادیة فتتمثل في العادات والتقالید، 

   3. االتجاهات،القیم والمعاییر، األخالق، والعلوم ، الموجودة في المجتمعالقوانین،المعتقدات،
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فالمدرسة هنا تنقل هاته الثقافة من خالل مناهجها وبرامجها التربویة التي استمدت من أهداف  - 

  .المجتمع والتي ینبغي تحقیقها

مدرسة على إذابة هذا إذ تعمل ال: القضاء على الصراع الثقافي بین أبناء األمة الواحدة 2.3.1 

الصراع من خالل تعلیم اللغة الوطنیة وآدابها،والمواد االجتماعیة الوطنیة، من اجل خلق الشعور 

  .باالنتماء لدى النشء وتحقیق االنسجام االیجابي والوحدة بین أعضاء الوطن الواحد

مل على توحید أبناء المدرسة هي البیئة االجتماعیة التي تع: التماسك الثقافي واالجتماعي 3.3.1

المجتمع على ثقافة وفكر وٕاتجاهات مشتركة من خالل التنسیق بین المؤثرات المختلفة وٕاكساب 

  1.  التلمیذ إتجاهات فكریة منسجمة متوافقة

وهي من الوظائف الهامة التربویة التي تقوم بها، وتظهر الوظیفة : الوظیفة االقتصادیة4.1

ألسرة مع المدرسة،فمن خالل مجالس األولیاء تساهم المدرسة االقتصادیة خاصة عندما تشترك ا

بسد بعض االحتیاجات التي تطلب المدرسة لتغطیة مصاریف العملیة التربویة التي تعود بالفائدة 

على التالمیذ، مهما اختلفت مستویاتهم المعیشیة بحیث تقوم المدرسة بمساعدة التالمیذ ذوي 

 2.یدهم ببعض الوسائل واألدوات تحقیقا للتكافل االقتصاديالظروف االقتصادیة الصعبة، وتزو 

تبدأ مرحلة المدرسة بعد مرحلة الطفولة المبكرة،ومع بدایة مرحلة الطفولة : الوظیفة التربویة5.1

المتأخرة وتمثل انتقال التلمیذ من مجتمعه األسري إلى مجتمع أكثر رحابة وتعقدا،وهو انتقال یمثل 

االجتماعیة والنفسیة،فالمدرسة مجتمع واسع بعالقاته وصالته وقوانینه، تحوال كبیرا في حیاته 
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یطالب التالمیذ داخلها بالتخلي عن كثیر من العادات والممارسات والسلوك الذي كان یتمتع به في 

إلى أن ابرز اثر للمدرسة في مجال التنشئة االجتماعیة للتلمیذ هو القضاء بیاجیه  أسرته،یذهب 

ه من تمركز حول الذات نتیجة العالقات األسریة السابقة، فیجعله یهتم باآلخرین على ما یتسم ب

والتعامل معهم  واالهتمام بالمدرسین وتقالید المدرسة، والنظم فهذا الشكل تحتل المدرسة أهمیة 

كبرى من الناحیة التربویة ألنها قادرة على التأثیر بشكل ایجابي على شخصیة التلمیذ،فهي من هذه 

احیة تستطیع أن تدعم كثیرا من المعتقدات واالتجاهات والقیم الحمیمة التي تم تكوینها في الن

األسرة،كما تمكنها أن تمحي بعض اآلثار والعادات والقیم غیر السلیمة التي اكتسبها فیها وتمكن 

أن تغرس فیه طرق التفاعل االیجابي مع الغیر،وتكوین عالقات سویة معهم، فهي تنسق الجهود 

 1.التربویة المخلفة في الوسائط التربویة األخرى وتصحیحها

  :ثالثالمطلب ال

  أهمیة المؤسسة التربویة . 1

  :إن للمؤسسة التربویة أهمیة كبیرة في تأهیل التلمیذ للمستقبل وتتمثل هاته األهمیة في

الكبار توسیع عالقاته االجتماعیة من خالل تفاعله مع جماعة من التالمیذ وجماعة جدیدة من  -

 .وهم المعلمون واألساتذة

توسیع دائرة تفاعالته في العالم الخارجي من خالل الخبرات التعلیمیة التي یكتسبها، ویستخدمها  -

مع أنواع من القیم والمثل التي تؤثر شعوریا أو ال شعوریا في سلوكه وعاداته عندما یتعلم ویكتسب 

 .التلمیذ المزید من المعاییر االجتماعیة
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 .على معاني الحقوق والواجبات واالنفعاالت والتوفیق بین حاجاته وحاجات الغیریتعرف  -

 .إكتساب التالمیذ مجموعة من العملیات االجتماعیة كالتعاون والتنافس مع رفاقه -

إكتساب معاییر وقیم خلقیة عن طریق القدوة واشتراكه في ممارسات تساعده على تعلم أنماط  -

 .من السلوك السوي

اجتماعیا یمكن أن یمارسها، فضال عن إتاحتها الفرص لممارسة ادوار جدیدة تتناسب  یتعلم دورا -

 .مع نضجه وبذلك یتفاعل مع معلمیه

یكتسب التلمیذ دورا ایجابیا في تعلم االتجاهات والمفاهیم المتعلقة بالنظام المدرسي واالجتماعي  -

 1.یعمل بها النظم االجتماعیة المختلفةوالعقائدي واالقتصادي، فیزداد وعیا بالطریقة التي ینبغي أن 

  : رابعالمطلب ال

  :أهمیة االتصال الداخلي للمؤسسة التربویة.1

تشكل عملیة االتصال الداخلي للمؤسسة التربویة أهمیة كبیرة، فهناك اتصاالت داخل الصف 

  .الدراسي تتم بین المعلم والتالمیذ، وهناك اتصال بین مدیر المؤسسة و موظفیها

نجاح أي مؤسسة تربویة في تحقیق أهدافها یرتبط بشكل كبیر بنجاح عملیة االتصال الداخلي إن  -

لمالـه مـن أهمیــة فــي بنیــة تنظــیم هــذه المؤسســة لتحقیــق أهــدافها، وترجــع أهمیــة االتصــال 

 : الــداخلي بالمؤسســة ألســباب متعددة أهمها
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مل الفردي بمـدى فاعلیـة عملیـة االتصـال داخـل المؤسسـة، فـا لكثیـر ترتبط الكفاءة اإلنتاجیة للع -

مـن المظـاهر التي تؤثر على إنتاجیة المؤسسة التربویة یمكن إرجاعها إلى عدم فاعلیة االتصال 

   .الداخلي بالمؤسسة

سـة تبدو أهمیة االتصال في المؤسسة واضحة جلیة، لكونـه عملیـة أساسـیة، وهامـة فـي الممار  -

الفعالـة للعملیـة اإلداریة ، فهي تساعد الموظفین على فهم أهداف ووجبات المؤسسة، والتعاون فیمـا 

بیـنهم بطریقـة بنـاءة مـن اجل تحقیق تلك األهداف، كما أن ذلك شرط أساسي لقیام الفرد بأداء 

  . عمله على وجه صحیح

بـین الرؤسـاء والمرؤوسـین وبـین  یساعد االتصال الداخلي على تكوین عالقة إنسانیة سلمیة -

بعضـهم الـبعض فقدرة الفرد على التعبیر عن وجهة نظره وتوصیل رأیه لإلدارة یتضمن إلى حد 

  .كبیر حال لمشاكله في العمل 

یعتبــر عملیــة حیویــة تســاعد فــي اتخــاذ القــرار الســلیم، الــذي یتوقـف بالدرجــة الكبیــرة علــى  -

وتــدفق المعلومـات والبیانـات، فـإذا توقـف هـذا التـدفق یصـبح حـاجزا أمـام اتخـاذ القـرارات  ســالمة

 .بشـان المواقـف اإلداریـة التـي تتطلب التصرف بشكل سریع

تعـد القـدرة علـى االتصـال الجیـد احـد األبعـاد أو المكونـات األساسـیة للقیـادة اإلداریـة فـي  -

 1 .بویـة الفعالةالمؤسسـات التر 
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  :خالصة 

نستخلص في األخیر أن المؤسسة التربویة هي مؤسسة اجنماعیة أنشنها المجتمع لتلبیة حاجة من 

حاجاته الضروریة وبقصد المحافظة على ثقافته ونقلها من جیل إلى جیل آخر، ونستنتج كذلك أن 

االتصال في هذه المؤسسات المؤسسات التربویة مجموعة من المكونات والوظائف، ولكي یتم 

المجالس التعلیمیة، اللجان : وجب توفر مجموعة من اآللیات والوسائل االتصالیة والتي من بینها

وهذه الوسائل الغرض منها التواصل بین أعضاء وأفراد المؤسسات .... التربویة، االجتماعات

  .التربویة
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  :تمهید

یعتبر التحلیل في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة بحثیة متخصصة تخضع لها البیانات المجمعة 

بواسطة البحوث المیدانیة بحیث یقوم الباحث فیها بوصف هذه البیانات والتعلیق علیها كیفیا بهدف 

  .إعطاء القارئ صورة واضحة على الظاهرة المدروسة

 تناولنا في هذا الفصل عرض النتائج الكمیة من خالل الجداول والرسومات البیانیة،والقراءة 

تعرضنا لكل سؤال  الجدولیة ، والتحلیل الكیفي من خالل فهم وتفسیر وتأویل النتائج الكمیة، حیث

على حدى، وفي كل سؤال تطرقنا إلى جدول عام یعكس الجانب الكمي لألسئلة، و سیتم في هذه 

  .المرحلة البحثیة تفسیر النتائج المتحصل علیها والخروج باقتراحات عن موضوع الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الجداول ومناقشة وتحلیل عرض                                            التطبیقي اإلطار    
 

85 
 

  :للدراسة المنهجیةاإلجراءات  -1

  المجال المكان  - أ

       تقع ثانویة تسرات تزغات بدائرة الحمادنة في الغرب الشرقي لوالیة غلیزان ،:تعریف المؤسسة

وسمیت باسم الشهید تسرات  20/09/1992كلم ، فتحت أبوابها سنة  33وتبعد عن مقر الوالیة بـ 

الحمادنة ، التحق بصفوف جیش التحریر الوطني في  1935ماي  12تزغات المولود بتاریخ 

 .1960، اغتالته أیادي العدو الفرنسي في 1953سنة أوائل

 04قاعة للدراسة و 15مربع وتحتوي على  متر4790.79تتربع المؤسسة على مساحة قدرها 

أستاذ وطاقم  43تلمیذ ، یؤطرهم  437مخابر ومدرج وقاعة ریاضة ومطعم ، و یتمدرس بها حالیا 

إداري والجهود متكاتفة قصد الوصول إلى أحسن النتائج ، وقد حققت الثانویة في سنة 

  .ج أفضل في البكالوریا وهي تطمح إلى الوصول إلى نتائ  3المرتبة 2019

المدة الزمنیة المستغرقة في إجراء الدراسة المیدانیة من الدراسة  هنقصد ب:المجال الزماني  -  ب

 2020فیفري ر هذه الدراسة منذ بدایة شهلقد تم الشروع في إنجاز .ایة البحثهاالستطالعیة إلي ن

لمصادر میة من الكتب و الالمادة الع حیث كانت البدایة بجمعإلى غایة أواخر شهر فیفري،

حیث ,جوانر هشدراسة فقد كانت بدایة إنجازه في لأما اإلطار التطبیقي ل، قة بالدراسةلالنظریة المتع

ا و إعادة صیاغة لهى مجموعة من المحكمین و بعد تعدیلا عهتم إنجاز استمارة استبیان وعرض

جمعیا خالل المبحوثین و  ىلع جوان أیام مجالس األقسام  16یوم  اهة تم توزیعلبعض األسئ

  .أیام 03

, أساتذة م كاألتيهذه الدراسة و هفي  استجوابهمم أفراد العینة المراد هنعني ب:المجال البشري  - ت

  .فرد 60المقدر عددهم ب و كذلك موظفي الصیانة و النظافة, موظفین إداریین
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 :عرض وتحلیل ومناقشة الجداول -2

 :البیانات الشخصیة: المحور األول -

 .الجنسیبین توزیع أفراد العینة حسب ): 01(الجدول رقم 

درجة   النسبة المئویة  تكرار  اإلجابة

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  6.73  0.01  1 %31.66  19  ذكر

  %68.33  41  أنثى

  %100  60  المجموع

                یتبین لنا من خالل أعاله أن أغلبیة موظفي المؤسسة التربویة من إناث،  -

 . %31.66قدرت نسبة الذكور بـ  بینما %68.33وذلك بنسبة

ویعود هذا الفرق ما بین النسبتین إلى أن فئة اإلناث مرتفعة جدا وهذا راجع إلى أن مهنة  -

كبیرة فئة النساء لكونهن یقطن في البیت دائما، وهذا باحتكاك من أفراد  التعلیم تالئم وبدرجة

          خبرة كبیرة في طریقة التعامل سواء مع أبنائیا أو المرأة المتزوجة لدیهااألسرة، وخاصة 

إلى جهد عضلي، وكذلك نجد أن  مع تالمیذها، إضافة إلى هذا نجد أن هذه المهنة ال تحتاج

 .من فئة الرجال المجتمع الجزائري معروف بأن فئة النسوة یعملن أكثر وفي جمیع المجاالت

ى أن هذه المهنة لدیها الكثیر من المزایا وخاصة العطل مثل العطل الربیعیة ومن جهة أخرى نر 

      الصیفیة ولهذا نجد أن فئة النسوة وخاصة في وقتنا الحالي أصبح المجتمع یبحث  والعطل

مجال التعلیم وهذا نظرا ألنها مهنة محترمة ،وكذلك أیضا إلى عامل  عن المرأة التي تعمل في
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نسبة الذكور توجد معظم هذه الفئة إلى العمل بمؤسسات  عود أسباب انخفاضالوقت، في حین ت

 .أخرى ذات طابع حكومي أو خاص

 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

        المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا 6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .هناك داللة إحصائیة أنوهذا ما یدل على  6.73ب 

 .كما هو موضح في الشكل البیاني اكبر من الذكور اإلناثفئة  أننستنتج : االستنتاج -

 .یبین توزیع أفراد العینة حسب الجنس) 01(الشكل البیاني رقم 

         

 .یبین توزیع أفراد العینة حسب السن): 02(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  23.33  0.01  2  16.66  10سنة                    30اقل من 

  58.33  35  سنة 40إلى  30من

  25  15  سنة 40أكثر من 

  100  60  المجموع
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أفراد العینة حیث نجد أن اغلب أفراد العینة تتراوح أعمارهم أكثر سن ) 02(یبین الجدول رقم -

  ،%25بنسبة  المقدرة سنة 40أكثر من الفئة الثانیة  تلیهاو ، %58.33بنسبة وذلك  سنة40من 

سنة تمثل نسبتهم  30اقل من من أفراد العینة التي كانت أعمارهم أما الفئة الثالثة واألخیرة 

سنة عند  35-25وهذا راجع إلى آن الطلبة الجامعیین على األغلب یكون سنهم  .%16.66ب

خروجهم من الجامعات، باإلضافة إلى آن أفراد العینة یملكون معرفة بأنشطتهم ووعي كبیر لكبر 

      ومنه یتبین سن موظفیها بین فئة الشباب بدرجة عالیة ومرتفعة ثم تقاربها فئة الكهولسنهم 

 . سنة30من جهة أخرى وأخیرا فئة الموظفین اقل من 

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

        المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا 9.21 الجدولیة تساوي 2كاحیث كانت 

 .ةوهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائی 23.33ب 

) سنة 40إلى  30من (نستنتج أن اغلب الموظفین هم من الفئة العمریة الثانیة : االستنتاج -

 .كما هو موضح في الشكل البیاني

   .یبین توزیع أفراد العینة حسب السن) 02(الشكل البیاني رقم  -
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 .یبین توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي): 03(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  11.34  42.8  0.01  3 %00  0  ابتدائي

 %18.33  11  متوسط

 %23.33  14  ثانوي

 %58.33  35  جامعي

  %100  60  المجموع

التعلیمي هي فئة التعلیم الجامعي بنسبة نالحظ من خالل هذا الجدول أن أكبر فئة للمستوى  -

الخاصة بفئة مستوى التعمیم الثانوي، بینما قدرت نسبة فئة  %23.33ا نسبة هیلت ثم 58.33%

  .%18.33 یم المتوسط بـلمستوى التع

یم الجامعي إلى أن الموظفین یرغبون في تحسین المستوى الدراسي لثم تعود أسباب ارتفاع فئة التع

ذه ه ذا تحسین الظروف االجتماعیة والثقافیة، كذلك إلى كونهالجامعات، إضافة إلى  وكثرة

على مناصب متباینة تستلزم شهادات علمیة جامعیة من أساتذة وٕاداریین وكذا  ا تحويهالمؤسسة أن

الثانوي، بینما یعود سبب انخفاض نسبة التعلیم المتوسط إلى كون هذا  شهادات علمیة للمستوى

  .بمنصب بسیط في هذه المؤسسة لعمصاحب هذه الشهادة یث و المبح

 3ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

      المحسوبة والتي تقدر  2، وهي اصغر من قیمة كا11.34 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .ةوهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائی 42.80ب 
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نستنتج أن فئة المستوى الجامعي اكبر نسبة مقارنة بالمستویات األخرى كما هو : االستنتاج -

  .موضح في الشكل البیاني

 .یبین توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي) 03(الشكل البیاني رقم 

            

  .األقدمیة في المؤسسةیبین توزیع أفراد العینة حسب ): 04(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  11.1  0.01  2  16.66  10  سنوات 5أقل من 

  51.66  31  سنوات 10 إلى 5من 

  31.66  19  سنوات 10أكثر من 

  100  60  المجموع
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الى 5یتضح لنا من خالل هذا الجدول أن أكبر نسبة لعدد سنوات الخبرة هي الخاصة بفئة من  -

         أكثر، بینما تمثلت سنوات الخبرة الخاصة بفئة  %51.66سنوات خبرة وذلك بنسبة 10

  .سنوات 5، ثم تلیها فئة اقل من %31.66سنوات بقیمة 10 من

 المؤسسة وكذلكسنوات إلى قدم 10 إلى 5مناصة بفئة الخحیث تعود أسباب ارتفاع نسبة الخبرة 

وهذا ما نستنتج أن أصحاب هذا القطاع إلى كون أغلبیة هؤالء الموظفین هم خریجو الجامعات 

  .ذوي خبرة عالیة

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

       المحسوبة والتي تقدر  2، وهي اصغر من قیمة كا 9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 11.10ب 

     سنوات خبرة والمهارة الالزمة 5نستنتج أن أغلبیة المبحوثین لدیهم أكثر من : االستنتاج -

 .هو موضح في الشكل البیاني العمل كمافي 

  .توزیع أفراد العینة حسب األقدمیة في المؤسسةیبین ) 04(الشكل البیاني رقم 

           

31.66

51.66

16.66

0

10

20

30

40

50

60

سنوات 10أكثر من  سنوات 10الى  5من  سنوات  5أقل من 



.  اإلطار التطبیقي                                            عرض وتحلیل ومناقشة الجداول  

92 
 

 .یبین توزیع أفراد العینة حسب طبیعة العمل في المؤسسة): 05(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  22.3  0.01  2 61.67%  37  أستاذ

 %23.33  14  موظف

 %15  9  موظف صیانة ونظافة

  %100  60  المجموع

          تشیر نتائج الجدول أن هناك ثالثة فئات من مهن مختلفة، إذ أن اكبر نسبة تمثلت  -

لیشغل وظیفة موظف إداري،متبوعة بفئة   %23.33لوظیفة أستاذ، ثم تلیها نسبة  %61.67في 

  .  %15موظف صیانة أو نظافة والتي قدرت بنسبة 

كون هذه المؤسسة ذات طابع  إلى األستاذنسبة  ارتفاع أنهذا التباین في النسب  أسبابتعود  -

قدر  بأكبرتقدیم التالمیذ وتزویدهم  في یعتبر واسعا الذيخدمي تعلیمي في مجال التربیة والتعلیم 

  .بالمعلومات وكذلك نجد هذا االرتفاع خاصة في فئة المستوى الجامعيمكن م

إن ممارسة هذه الوظیفة نظرا لعامل الوقت والجهد وحتى عامل المجتمع،بینما یعود سبب  -

انخفاض فئة الموظفین اإلداریین وموظفي الصیانة أو النظافة إلى أن هذه المؤسسة كونها ذات 

ى،فهي تحتاج إلى عدد كبیر من األستاذ لتعلیم التالمیذ أما الموظفین طابع تعلیمي بالدرجة األول

  .اإلداریین فیجب أن یكون عددهم قلیل نوعا ما وذلك بالقیام بأدائهم اإلداري

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

         المحسوبة والتي تقدر 2اصغر من قیمة كا ، وهي 9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 22.30ب 
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أساتذة هذا راجع إلى أن المؤسسة التربویة تتطلب عدد نستنتج أن أغلبیة المبحوثین : االستنتاج

  .كبیر من الطاقم التربوي

  .طبیعة العمل في المؤسسةتوزیع أفراد العینة حسب یبین ) 05(الشكل البیاني رقم 

       

  .طبیعة االتصال الداخلي في المؤسسة التربویة :المحور الثاني 

 .االتصال بإدارة المؤسسةیبین ): 06(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  11.34  48.93  0.01  3 %61.67  37  دائما

 %25  6  غالبا

 %10  15  أحیانا

 %3.33  2  نادرا

  100  60  المجموع
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         أغلبیة الموظفین یتصلون باإلدارة دائما حیث قدرت نسبتها أن 06یوضح الجدول رقم -

أن العینة  أي %25ثم تلیها الفئة الثانیة التي تتصل باإلدارة غالبا بنسبة قدرت ب  %61.67ب 

المدروسة من الموظفین كانوا یتصلون باإلدارة باختالف مهامهم ودراجاتهم وذلك ألغراض تختلف 

من موظف آلخر، وهذا یعني أن وتیرة االتصال مستمرة بین اإلدارة وبین المرؤوسین فهناك فروق 

  .بین الموظفین واألساتذة على اعتبار أن طبیعة العمل تختلف بین الفئتین

 3ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2الل الجدول تم تأكید مقدار  كاومن خ -

     المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا 11.34الجدولیة تساوي  2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 48.93ب 

باإلدارة دائما كالموظف اإلداري مع زمیله نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یتصلون : االستنتاج

  .الموظف من نفس الرتبة أو االتصال بالمستوى األعلى منه

  . توزیع أفراد العینة حسب طبیعة االتصال بإدارة المؤسسةیبین ) 06(الشكل البیاني رقم 
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ا حسب یبین توزیع المبحوثین في معرفة المواضیع التي یتصلون من اجله): 07(الجدول رقم 

 .متغیر السن والجنس

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  13.28  47  0.01  4 %50  32  إقتراحات خاصة بالعمل  

معینة رارات و قتبلیغ بمستجدات 

  .   مؤسستك في

8  12.50

% 

 %3.12  2  .مشكل مع احد الزمالء

توجیهات معینة  تلقي معلومات و

  .من اإلدارة بخصوص مهامك

22  34.37

% 

 %00  0  أخرى

  %100  64  المجموع

 

 إناث ذكور المتغیرات
 

 السن
 30اقل من 

 سنة

الى     30من 

 سنة40

 40أكثر من  

 سنة

اقل من 

 سنة30

الى 30من 

 سنة40

أكثر من 

 سنة40
 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة لتكرارا النسبة  التكرار الجنس

 50% 32 25% 1 56% 14 75% 6 23.07% 3 58.33% 7 50% 1 اقتراحات خاصة بالعمل

تبلیغ بمستجدات وقرارات 

.معینة في مؤسستك  
0 %00 2 %16.66 1 %7.69 00 %0 5 %20 0 %0 8 %12.5 

.مشكل مع احد الزمالء  1 %50 0 %0 0 %00 0 %00 0 %0 1 %25 2 %3.12 

تلقي معلومات وتوجیهات 

معینة من اإلدارة 

.بخصوص مهامك  

0 %00 3 %25 9 %69.23 2 %25 6 %24 2 %50 22 
%

34.37 

 00 00 0% 0 0 0 00% 0 00% 0 0% 0 0% 00 أخرى

 100 64 100 4 100 25 100 8 100 13 100 12 100 2 المجموع
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    كانوا یتصلونغرض الموظفین من االتصال باإلدارة فمعظمهم 07یوضح الجدول رقم     -

        وتلیها الفئة %50مقترحات ووجهات نظر في العمل حیث بلغت نسبتهم  من اجل تقدیم

معلومات وتوجیهات معینة من اإلدارة بخصوص مهامك بنسبة  اجل تلقيالتي تتصل باإلدارة من 

       ومختلف هذه األغراض تجسد االتصال الصاعد من الموظفین إلى مسؤولیهم  34.37%

في العمل، وهذا ما یجعل من الموظف إنسانا فاعال في االتصال ویتیح لهم المشاركة في إدارة 

المؤسسة، ویعتبر هذا أسلوبا من األسالیب االداریة التي تقوم على الدیمقراطیة وحریة التعبیر، 

حول  نظرویظهر ذلك من خالل فتح باب الحوار بین اإلدارة والموظف من خالل تبادل وجهات ال

  .مختلف األعمال

 4ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

 47المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا13.28 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة

أغلبیة المبحوثین أجابوا على الخیار الخاصة باقتراحات خاصة تبین نتائج الجدول أعاله أن  -

 سنة إناث30اقل من المتمثلة للفئة العمریة  %75عن باقي االقتراحات أین كانت نسبة  بالعمل

، تعود أسباب سنة ) 30/40(من  لفئة العمریةل %58.33قدرت بـ  الذكوربینما  هي أكبر نسبة

 الن أهم المواضیع یغلب علیها طابع العمل  ،ذه النسب لدى المبحوثین لكال الجنسین هارتفاع 

        ذا النوعهون االتصال إال في حاالت العمل بما یتمتع لذا راجع إلى أن الموظفین یفضهو 

 لهأو یرید االتصال بزمیأستاذ وأستاذ و یغلب علیه االتصال األفقي إما بین والجدیة، من الرسمیة

    ا الطرف الثاني،هیعرف ا ربماها ویرید االستفسار عنهومات ال یعرفلي العمل وذلك بغیة معرفة معف
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و مختلف هذه األغراض كذلك تجسد االتصال  .یةلون إال ألغراض عملأي المبحوثین یتص

      من الموظفین إلى مسؤولیهم في العمل، وهذا ما یجعل من الموظف إنسانا فاعال  الصاعد

  في االتصال ویتیح لهم المشاركة في إدارة المؤسسة، ویعتبر هذا أسلوبا من األسالیب االداریة 

التي تقوم على الدیمقراطیة وحریة التعبیر، ویظهر ذلك من خالل فتح باب الحوار بین اإلدارة 

كل هذا یصب في صالح .والموظف من خالل تبادل وجهات النظر حول مختلف األعمال

اجل تحسین الخدمة وتدارك النقائص وتحقیق األهداف المسطرة ، ثم تلیها تلقي  المؤسسة من

معلومات و توجیهات من اإلدارة وتتمثل في االتصال النازل وهو مجموعة من األوامر والتعلیمات 

  .یجب العمل بها

     ات ومنه نستنتج أن المؤسسة التعلیمیة تعطي اهتماما للموظفین إلبداء اآلراء ونقل االقتراح

  .أي لممارسة العمل بكل حریة

  .نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یتصلون باإلدارة دائما من اجل اقتراحات خاصة بالعمل: االستنتاج

نالحظ أن عدد إجابات المبحوثین یفوق عدد حجم العینة، وهذا راجع على أن المبحوثین  :مالحظة

  .أجابوا على أكثر من إجابة واحدة، لهذا نجد عدم تطابق عدد اإلجابات مع عدد العینة
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یبین توزیع المبحوثین في معرفة المواضیع التي یتصلون من اجلها 

  

 

2 

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  52.26

حریة انتقال المعلومات داخل المؤسسة التربویة فكانت أعلى نسبة إجابات 

أن هناك حریة في انتقال المعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها 

و أن معظم الموظفین لدیهم عالقات صداقة مع زمالئهم مما 

ت، وهو ما یتوافق مع نتائج الجدول السابق التي تشیر إلى وجود 
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یبین توزیع المبحوثین في معرفة المواضیع التي یتصلون من اجلها ) 07

 .سن والجنس

 .حریة انتقال المعلومات داخل المؤسسة یبین

النسبة   تكرار

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

2كا

المحسوبة 

58  96.67% 1  0.01  52.26

2  3.33% 

60  100%  

حریة انتقال المعلومات داخل المؤسسة التربویة فكانت أعلى نسبة إجابات 

أن هناك حریة في انتقال المعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها  أي %.96

و أن معظم الموظفین لدیهم عالقات صداقة مع زمالئهم مما دون مواجهة أي صعوبات خاصة،

ت، وهو ما یتوافق مع نتائج الجدول السابق التي تشیر إلى وجود یسهل من عملیة انتقال المعلوما

النسبة النسبة النسبة النسبة

اقل من 
سنة30

من 
الى 30
سنة40

اكثر من 
سنة40

المجموع
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34.37

اقتراحات خاصة بالعمل

.    تبلیغ بمستجدات وقرارات معینة في مؤسستك

.مشكل مع احد الزمالء

تلقي معلومات وتوجیھات معینة من اإلدارة 

أخرى
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07(الشكل البیاني رقم 

سن والجنسحسب متغیر ال

یبین): 08(الجدول رقم 

  اإلجابة

  نعم

  ال

  المجموع

 

حریة انتقال المعلومات داخل المؤسسة التربویة فكانت أعلى نسبة إجابات  08یبین الجدول  -

67.قدرت ب " نعم"ب

دون مواجهة أي صعوبات خاصة،

یسهل من عملیة انتقال المعلوما

اقتراحات خاصة بالعمل

تبلیغ بمستجدات وقرارات معینة في مؤسستك

مشكل مع احد الزمالء

تلقي معلومات وتوجیھات معینة من اإلدارة 
.بخصوص مھامك
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أي " ال"الذین أجاب ب  %3.33سبةنفي حین كانت  حریة في التعبیر عن األفكار في المؤسسة ،

     ،بالنسبة لهؤالء الموظفین یرون ذلك المعلوماتأنهم یواجهون مشاكل وصعوبات في انتقال 

، السریة خاصة فیما یخص المعلومات التي تخص التالمیذ  من اجل المحافظة على المعلومات

وكذلك  بسبب التقید بإتباع سیاسة المؤسسة، أي أن نظام االتصال الداخلي للمؤسسة ال یسمح 

بتداول وانتقال المعلومات إال في إطار تنظیمي ، بمعنى أن هناك نظام وبرنامج لتخزین 

  .ة انتقال المعلوماتالمعلومات بمختلف أنواعها مما یمنع من حری

 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

         المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 52.26ب 

  .أغلبیة المبحوثین یؤكدون على وجود حریة في انتقال المعلوماتنستنتج أن : االستنتاج

  .یبین حریة انتقال المعلومات داخل المؤسسة :)08(الشكل البیاني رقم 
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 .یبین سرعة انتقال المعلومة داخل المؤسسة): 09(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  52.26  0.01  1 %96.67  58  نعم

 %3.33  2  ال

  %100  60  المجموع

سرعة انتقال المعلومات داخل المؤسسة حیث كانت معظم اإلجابات  09یوضح الجدول  -

دون وجود أي مشاكل تذكر أي أن المعلومات تصل إلى من یطلبها  ، %96.67بنسبة " نعم"ب

في الوقت المناسب دون تأخیر، وذلك لتلبیة حاجاتهم خاصة إذا تعلق ذلك بالمؤسسة التربویة 

عندما  أنهم أي" ال"كانت للذین أجاب ب  %3.33وطبیعة تداول المعلومات فیها أم نسبة 

تعد عائقا من بین المشاكل االتصالیة التي  دقتها، وهذا یعمعلومة ما ال تصلهم في و  إلى یحتاجون

، وكانت تبریراتهم موزعة في الجدول الموالي كانت تبریرات أمام انجاز مهامهم في الوقت المناسب

كالتالي بسبب عدم توفر وسائل االتصال الحدیثة التي تعمل على " " الموظفون الذین اجابو ب ال

یساعد على التوزیع المتسارع للمعرفة والتي تساهم في الوصول  سرعة انتقال المعلومات مما

الفوري والمباشر فهي ترفع كفاءة الموظفین عن طریق تمكینهم من االتصال بأصحاب الخبرة، 

وتعمل على خلق جو عمل قائم على التفاعل بسبب عدم وجود تواصل بین مصا لح المؤسسة 

لح مما یضع حاجز أمام تبادل المعلومات بصفة فكل مصلحة مستقلة في عملها عن باقي المصا

  .سریعة
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 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

         المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .یةوهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائ 52.26ب 

نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یؤكدون سرعة انتقال المعلومات بین جمیع مصالح : االستنتاج

  .المؤسسة

  .یبین سرعة انتقال المعلومة داخل المؤسسة): 09(الشكل البیاني رقم 

        

 .یبین طریقة تلقي المعلومات الخاصة بمهامهم ):10(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  10.9  0.01  2 %53.33  32  .المسؤول مباشرة

 %25  15  .الزمالء في العمل

 %21.67  13  .اإلعالنات في المؤسسة

  100  60  المجموع
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الموظفین فكانت أعلى نسبة طریقة تلقي المعلومات الخاصة بمهام  10یوضح الجدول رقم  -

أنهم یتلقون المعلومات عن طریق المسؤول مباشرة وهذا راجع إلى طبیعة عمل  53.33%

المؤسسة حیث یندرج هذا النوع من االتصال في اإلتصال النازل الذي یعد احد مبادئ التنظیم 

       الزمالءرف األساسي وهو مبدأ التدرج الهرمي، وتلیها نسبة الذین یتلقون المعلومات من ط

وهذا یعتبر شكل من أشكال االتصال األفقي وهذا ما یعزز  %25في العمل والتي قدرت ب 

  .العالقات التعاونیة بین المستویات المختلفة

من خالل نتائج الجدول نجد أن هناك مزج بین طرق إیصال المعلومة داخل المؤسسة ، مما یدل 

یها هناك طریقة شفهیة التي یغلب علیها االتصال على اختالف طرق إیصال المعلومات وتلق

النازل وطریقة كتابیة ، مما یبین أن هناك اتصال بین أفراد العینة من أجل نقل المعلومات فیما 

بینهم، وهذا ناتج عن الوالء التنظیمي والعمل في جو فریق مما یساعد على تحقیق األهداف 

  .المسطرة

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2كا ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  -

         المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 10.09ب 

  .نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یتلقون المعلومات من المسؤول مباشرة: االستنتاج
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  .یبین طریقة تلقي المعلومات الخاصة بمهامهم): 10(الشكل البیاني رقم 

           

الموظفین  باقتراحاتك ووجهات نظر   یبین مدى األخذ بعین االعتبار): 11(الجدول رقم 

 .بالمؤسسة التربویة

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  13.28  39.83  0.01  4 %28.33  17  دائما

 %16.66  10  غالبا

 %46.66  28  أحیانا

 %8.33  5  نادرا

 %00  0  أبدا

  %100  60  المجموع

مدى األخذ بعین االعتبار باقتراحات ووجهات نظر الموظفین حیث كانت  11یوضح الجدول  -

     أنهم أحیانا ما تؤخذ اقتراحاتهم فیما یخص مهامهم، ثم تلیها الفئة %46.66اكبر نسبة ب 

وهذا وفقا لتخصص كل موظف وطبیعة عمله، هذا ما یتحكم في  %28.33بدائما  أجابتالتي 

نوعیة واختالف االقتراحات ومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات السلیمة في المؤسسة والتي تنعكس 
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الموظفین، ویعتبر هذا صورة من صور االتصال الصاعد فهو یساعد على تدفق باإلیجاب على 

بخصوص غرضهم  02إجابة المبحوثین في الجدول رقم  المعلومات من القاعدة إلى القمة فحسب

من االتصال باإلدارة فمعظمهم كانوا یتصلون من اجل تقدیم مقترحات ووجهات نظر في العمل 

هنا تدل على أن العاملین " أحیانا"بة العالیة ألصحاب إجابة والنس % 50حیث بلغت نسبتهم 

بالمؤسسة كثیرا ما یقدمون مقترحات لكنها ال تقابل دائما بالترحیب ،وهذا ما قد یؤثر على المنتمین 

ما ینعكس سلبا على عملیة االتصال بین  لهذه المؤسسة من خالل شعورهم باإلهمال و التهمیش ،

  .الطرفین

 4ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2دول تم تأكید مقدار  كاومن خالل الج -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا13.28 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 39.83

  .االعتبارنستنتج أن أغلبیة المبحوثین أحیان ما تأخذ اقتراحاتهم ووجهات نظرهم بعین : االستنتاج

یبین مدى األخذ بعین االعتبار  باقتراحاتك ووجهات نظر الموظفین ): 11(الشكل البیاني رقم 

 .بالمؤسسة التربویة
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 .صداقة في مؤسستكالیبین عالقات ): 12(الجدول رقم       

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  60  0.01  1 %100  60  نعم

 %00  0  ال

  %100  60  المجموع

  

عالقات الصداقة في المؤسسة حیث كانت كل اإلجابات بنعم بنسبة 12یوضح الجدول رقم  -

أي أن كل أفراد العینة لهم صداقات داخل المؤسسة بمختلف أنواعها فهي تعتبر اتصال %100

غیر رسمي أي أنهم ال یتصلون مع بعضهم البعض بحكم وظائهم بقدر ما یتصلون بحكم 

عالقاتهم وصالتهم الشخصیة والصداقات قائمة بین الموظفین داخل المؤسسة، و التي تساعدهم 

  كانت لإلجابة ب ال وهذا یعود0%یما بینهم وسهولة تداولها والنسبة على انسیاب المعلومات ف

إلى مدى تأثیر عالقات الصداقة داخل فضاء العمل سواء إیجابا أو سلبا عن العمل داخل 

  .المؤسسة التربویة

 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

 60المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 لجدولیة تساويا 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة

  .لدیهم عالقة صداقة داخل المؤسسةالمبحوثین  جمیعنستنتج أن : االستنتاج
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  .یبین عالقات الصداقة في المؤسسة ):12(الشكل البیاني رقم 

  

  :الصداقة تكون مععالقات ): 12(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  10.55  0.01  2 %41.66  25  زمالئك الموظفین  

 %33.33  20زمالئك األساتذة               

 % 25  15  رؤسائك في العمل   

  %100  60  المجموع

یوضح الجدول أن معظم العالقات تكون بین الزمالء الموظفین حیث قدرت بنسبة  -

   وأخیرا الصداقات التي تعقد %33.33 تلیها العالقات التي تعقد مع األساتذة بنسبة%41.66

ویعود هذا االختالف في النسب أن عالقات الصداقة تختلف من  %25مع الرؤساء بنسبة ، 

مجال عمله ویعتبر هذا النوع من االتصال اتصال غیر رسمي الذي بدوره موظف إلى أخر حسب 

  .یدعم االتصال الرسمي داخل المؤسسة
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 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

        المحسوبة والتي تقدر  2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 10.55ب 

داخل مع زمالئهم الموظفین المبحوثین لدیهم عالقة صداقة  أغلبیةنستنتج أن : االستنتاج

  .المؤسسة

  .یبین عالقات الصداقة في المؤسسة ):12(الشكل البیاني رقم 

 

 .المؤسسة التربویةیمثل كیفیة التواصل مع الزمالء داخل ): 13(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  11.34  21.73  0.01  3 %28.33  17.                        أثناء أوقات العمل

أثناء فترة االستراحة أو 

  .االجتماع

24  40% 

 %31.67  19.                خارج أوقات العمل

 %00  0  .ال اعقد لقاءا مع زمالئي

 %100  60  المجموع

41.66
33.33
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وتلیها اقل نسبة  ، %40یبین الجدول أن معظم الموظفین یعقدون لقاءاتهم أثناء فترة االستراحة  -

وذلك وهذا ما نستنتجه أن اإلداریین  %31.67العمل قدرت ب أوقات خارجالذین یعقدونها 

            واألساتذة تقریبا لیس لهم عالقة فیما بینهم إال في إطار العمل وفقا لمركزهم في العمل

فقد تكون  %28.33العمل و تخصصاتهم أما أدنى نسبة كانت الذین یعقدونها أثناء أوقات 

     خص ال اعقد لقاءات مع زمالئي راجعصداقات إنسانیة بحكم عالقات القرابة مثال أم فیما ی

  .بخصوص عالقة الصداقة 12إلى إجابة المبحوثین في الجدول رقم 

 3ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

      المحسوبة والتي تقدر  2، وهي اصغر من قیمة كا11.34 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 21.73ب 

نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یتواصلون مع زمالئهم داخل المؤسسة أثناء فترة االستراحة : االستنتاج

  .و االجتماعات

  .یمثل كیفیة التواصل مع الزمالء داخل المؤسسة التربویة ):13(الشكل البیاني رقم 
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 وسائل االتصال الداخلي داخل المؤسسة التربویة :المحور الثالث

  یبین توزیع المبحوثین في معرفة تبلیغ انشغاالتهم داخل المؤسسة حسب ): 14(الجدول رقم 

  .متغیر الخبرة والجنس

 

 

 المتغیرات

 ذكور

 

 إناث

  

 

 5أقل من 

 سنوات

  إلى 5من 

 سنوات 10

 10أكثر من 

 سنوات

 5اقل من 

 سنوات

 10إلى  5من 

 سنوات

  أكثر من

 سنوات 10
 المجموع

اتصال 

 شخصي
3 %75 7 %100 6 %75 2 

%

33.33 
24 %100 6 %54.54 48 %80 

رسائل 

 مكتوبة
1 %25 0 %0 0 %00 3 %50 0 %00 4 %36.36 08 

%13.3

3 

ملصقات 

 حائطیة
0 %00 0 %0 2 %25 1 %16.66 0 %00 1 %9.09 04 %6.66 

 4 المجموع
%

100 
7 %100 8 %100 6 %100 24 %100 11 %100 60 %100 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  59.2  0.01  2  80  48اتصال شخصي                         

  13.33  8رسائل مكتوبة                    

  6.66  4ملصقات حائطیة                     

  100    المجموع
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 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

         المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

  .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة  59.20ب 

نستنتج من خالل معطیات هذا الجدول أن أكثر الوسیلة المستخدمة في هذه المؤسسة هي 

  – 10لمذكور لدى فئة سنوات الخبرة المتمثلة من 100%الشخصي، حیث قدرت نسبة االتصال 

من نفس الفئة، متبوعة بفئة الخبرة المتمثلة  %100سنوات خبرة لتلیها نسبة اإلناث وذلك بـ  05

من نفس  %54.54لیقابلها اإلناث %75سنوات خبرة حیث قدرت نسبة الذكور بـ 10في أكثر من 

في حین %75سنوات خبرة حیث قدرت نسبة الذكور بـ  5الفئة، ثم تلیها الفئة المتمثلة في اقل من 

  .من نفس االقتراح %33.33اإلناث بـ 

أما فیما یخص االقتراح الخاص بالرسائل المكتوبة حیث نجدها تكاد تنعدم عند فئة الذكور 

بینما اإلناث نجد كذلك أن  %25رة والتي قدرت بـ سنوات خب 5باستثناء الفئة المتمثلة في اقل من 

سنوات خبرة، ثم تلیها فئة  5الخاصة بالفئة اقل من  %50هذه النسب منخفضة حیث قدرت بـ 

  . %36.36سنوات اإلناث والتي قدرت بـ 10أكثر من 

أما من جهة أخرى والخاصة بالخیار الخاص بالملصقات حیث قدرت نسبة الذكور المتمثلة لدى 

من نفس الفئة الخاصة  %9.09،بینما اإلناث قدرت بـ  %25سنوات خبرة ب  10ئة  أكثر من ف

  . %16.66سنوات خبرة لدى فئة اإلناث بـ05بالخبرة ثم تیها الفئة المتمثلة في اقل من 

تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة بالخیار لالتصال الشخصي لكال الجنسین من ذكور 

إلى االتصال الشخصي هو أكثر الوسائل استخداما في كل المؤسسات أي وٕاناث  وهذا راجع 
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 مواجهة وجها لوجه حیث یسهل إیصال الرسالة إلى المدیر وكذلك سهولة فهمها لكال الطرفین ،

إضافة إلى هذا أنها دینامیكیة ویوجد فیها نوع من التفاعل وتبادل اآلراء والمعارف كاألستاذ مع 

ین الموظفین اإلداریین وخاصة إذا كانوا من نفس المستوى حیث نجد في أي تالمیذه وأیضا كذلك ب

مؤسسة مهما كان طابعها ونشاطها فهي تخضع دائما إلى االتصال الشخصي كاالجتماعات كما 

ارتفاع االتصال الشخصي حیث یشعر المبحوث أنه غیر مراقب و یعبر عن ما یرید  تعود أسباب 

ى هذا التأكید من المستقبل أنه فهم رسالته و كذلك طبیعة شخصیة بكل حریة بال قیود إضافة إل

    .المدیر انه یسمع النشغاالت الموظفین

 في حین تعود أسباب انخفاض في عدد العینة الذین أجابوا بتبلیغ انشغاالتهم تكون بالرسائل لكال 

ى لذا یتركون الجنسین وهذا راجع إلى عدم وجوده وكثرة غیابه أي المسؤول اإلداري األعل

انشغاالتهم عند السكریتاریا أو عن طریق زمیله أو ربما راجع إلى طبیعة شخصیة المسؤول 

اإلداري األعلى إضافة إلى هذا نجد أن نسبة اإلناث منخفضة جدا كونهن یفضلن االتصال 

  .الشخصي والرسائل المكتوبة بما فیها من مصداقیة رسمیة

یبلغون ویناقشون مختلف االنشغاالت والمشاكل المطروحة نستنتج أن أغلبیة المبحوثین : االستنتاج

  .ویعتبر اتصال مواجهي وهو أكثر تأثیرا وٕاقناعا) اتصال شخصي( شخصیا
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یبین توزیع المبحوثین في معرفة تبلیغ انشغاالتهم داخل المؤسسة 

  

 .یبین نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعماال في المؤسسة

2 

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

10.3  9.21    

نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعمال في المؤسسة حیث بلغت وسائل 

    حیث یعتمد هذا النوع من الوسائل

تلیها نسبة  على القدرة العالیة في التعبیر فهو یساعد على تنمیة العالقات الطیبة بین الموظفین،

فهي تتم من خالل نقل المادة اإلعالنیة بصورة كتابیة ویمكن 

 ادني ، في حین حازت الوسائل االلكترونیة على

الوسائل الحدیثة  إلىسبب افتقار المؤسسات التربویة 
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یبین توزیع المبحوثین في معرفة تبلیغ انشغاالتهم داخل المؤسسة  ):14

  .حسب متغیر الخبرة والجنس

یبین نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعماال في المؤسسة

النسبة   تكرار

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

2كا

المحسوبة 

31  51.67%  2  0.01  10.3

18  30% 

11  18.33% 

60  100%  

نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعمال في المؤسسة حیث بلغت وسائل 15یوضح الجدول رقم 

حیث یعتمد هذا النوع من الوسائل %51.67أعلى نسبة والتي قدرت ب 

على القدرة العالیة في التعبیر فهو یساعد على تنمیة العالقات الطیبة بین الموظفین،

فهي تتم من خالل نقل المادة اإلعالنیة بصورة كتابیة ویمكن  الكتابیةالتي مثلت الوسائل 

، في حین حازت الوسائل االلكترونیة علىإیصالها عن طریق البرید أو بطریقة شخصیة 

سبب افتقار المؤسسات التربویة  إلىویعود هذا  % 18.33

  .لالتصال داخل المؤسسة

 10أكثر من 
سنوات

 5اقل من 
سنوات

 10الى  5من 
سنوات

 10اكثر من 
سنوات 

اناث

 اإلطار التطبیقي                                            عرض وتحلیل ومناقشة الجداول

14(الشكل البیاني رقم 

حسب متغیر الخبرة والجنس

یبین نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعماال في المؤسسة):15(الجدول رقم 

  اإلجابة

  الشفویة

  الكتابیة

  االلكترونیة

  المجموع

یوضح الجدول رقم  -

أعلى نسبة والتي قدرت ب  ةیفو لشاالتصال ا

على القدرة العالیة في التعبیر فهو یساعد على تنمیة العالقات الطیبة بین الموظفین،

التي مثلت الوسائل   30%

إیصالها عن طریق البرید أو بطریقة شخصیة 

18.33نسبة قدرت ب 

لالتصال داخل المؤسسة

اتصال شخصي

رسائل مكتوبة

ملصقات حائطیة
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االتصال وسیلة هادفة من الوسائل الرئیسیة التي تستخدمها المؤسسة لتحقیق أهدافها، إذ أن كافة 

   الل وسائل اتصالیة مختلفة، األفراد العاملین في المؤسسة یتعاملون مع بعضهم البعض من خ

  .من أجل تسییر كافة األنشطة المراد تحقیقیها

وتسعى المؤسسة مجال الدراسة إلى استعمال مختلف الوسائل، واستغاللها أحسن استغالل لضمان 

السیر الحسن لهذه المؤسسة، وهي تنوع في اتصاالتها من صاعد إلى أفقي فنازل باإلضافة 

  .لذي بدوره یساهم في نقل المعلومة وله هو اآلخر دور كبیر في المؤسسةلالتصال غیر الرسمي،ا

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .داللة إحصائیةوهذا ما یدل على أن هناك 10.30

االتصالیة الشفویة هي األكثر الوسائل  أننستنتج أن أغلبیة المبحوثین یعتبرون : االستنتاج

  .استعماال داخل المؤسسة وهذا راجع لكونهم یفضلون االتصال الشخصي

              .یبین نوع الوسائل االتصالیة األكثر استعماال في المؤسسة ):15(الشكل البیاني رقم 
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یبین توزیع المبحوثین في معرفة الوسائل االتصالیة المستخدمة في تبلیغ  ):16(الجدول رقم 

 .المعلومات والتعلیمات لهم

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  13.28  33.5  0.01  4 %31.67  19  اللقاءات

 %43.33  24  االجتماعات

 %21.67  13  السكرتاریة

 %6.67  4  االتصال الهاتفي

 %00  0  أخرى

  100  60  المجموع

 %43.33وسائل االتصال التي یستخدمها الموظفون فكانت أعلى نسبة 16یوضح الجدول رقم  -

وسیلة تساعد  إلى أنهاوهذا راجع لطبیعة المؤسسة وطریقة عملها إضافة والتي مثلت االجتماعات،

على رفع الروح المعنویة للموظف وتمنحه الشعور باالنتماء للمؤسسة، كما تكسبه الثقة في رئیسه 

وتكون من خالل جعل الموظف جزء وعضوا مشاركا في تسییر المؤسسة من قریب أو بعید،

وٕابداء مختلف مواجهة اي أكثر وضوحا بالنسبة للرسائل الموجهة لإلداریین ویكون هناك تفاعل 

تلیها اللقاءات    ویعتبر هذا النوع من االتصال اتصال رسمي اآلراء والتغییرات داخل المؤسسة

حیث ینتمي هذا النوع من االتصال إلى االتصاالت غیر الرسمیة التي بدورها  %31.67بنسبة  

یث تكون تدعم االتصاالت الرسمیة، وهذا یعود إلى نوع المؤسسة وهي المؤسسة التربویة، ح

بین المدیر والموظفین  أواجتماعات ولقاءات مختلفة باختالف هدفها وتكون بین المدیر واألساتذة 
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أو بین المدیر والعمال، وهذا بغرض تداول موضوع محدد أو التخاذ قرار مهم، مما یعني أن 

  .المؤسسة تمیل إلتباع االتصال الرسمي

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

     المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا13.28 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا4

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة33.50ب 

یعرفون أن االجتماعات هي من أهم الوسائل االتصالیة  نستنتج أن أغلبیة المبحوثین : االستنتاج

  .ستخدمة في تبلیغ المعلومات الم

یبین توزیع المبحوثین في معرفة الوسائل االتصالیة المستخدمة في  ):16(الشكل البیاني رقم 

  .تبلیغ المعلومات والتعلیمات لهم
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  .یبین ایجابیات استخدام وسائل االتصال الشفویة داخل مؤسستك ):17(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

تحافظ على المعلومات 

  .السریة

  دال  9.21  18.1  0.01  2  26.66%  16

تخلق تفاعل بینك و بین 

  .زمالئك

35  58.33%  

تسمح لك بالتعبیر عن 

  .مشاعرك

09  15%  

  %100  60  المجموع

 %58.33نسبة  أعلىایجابیات استخدام وسائل االتصال الشفویة فكانت 17یوضح الجدول رقم -

تخلق تفاعال بین الموظفین وزمالئهم من خالل الحوار القائم بینهم، مما یمكنهم من تغییر  أنها

، في حین بلغت عبارة أنها تحافظ على المعلومات السریة نسبة تصحیحها  أوالمعلومات 

أي الحدیث الذي یجرى بین األطراف االتصالیة قد یتضمن معلومات سریة ،وبالتالي  26.66%

أنها تسمح لهم بالتعبیر عن مشاعرهم، أي انه عند  %15ال یعلم بها األطراف األخرى، أما نسبة 

      إلى آخره .... االتصال الشفهي تظهر مشاعر المتحدث مثال الغضب أو الفرح أو الحزن 

  .م یذكر الموظفون أي وسائل أخرىمن مشاعر ول

 2ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

       المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا09.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة18.10ب 



.  اإلطار التطبیقي                                            عرض وتحلیل ومناقشة الجداول  

117 
 

داخل المؤسسة یساعد على نستنتج أن ایجابیات استخدام وسائل االتصال الشفویة : االستنتاج

  . خلق التفاعل بین الزمالء في  بعضهم البعض

  .یبین ایجابیات استخدام وسائل االتصال الشفویة داخل مؤسستك ):17(الشكل البیاني رقم 

 

علیها في نقل المعلومات داخل یبین وسائل االتصال الكتابیة المعتمد  ):18(الجدول رقم 

 .المؤسسة

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  13.28  17.83  0.01  4 %23.33  14.                 مذكرات داخلیة

 %18.33  11  .تقاریر رسمیة

 %26.66  16  رسائل إداریة

 %31.66  19  .إعالنات حائطیة

 %00  0  أخرى

  100  60  المجموع
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وسائل االتصال الكتابیة المعتمد علیها حیث بلغت اإلعالنات الحائطیة 18یوضح الجدول رقم  -

 إعالمفهي تعتبر وسیلة بسیطة قلیلة التكالیف وفعالة، فهي تعمل على  %31.66نسبة قدرت ب 

الخ، حیث یتم ...الموظفین بالمسائل التي تهمهم بشكل مباشر مثال مواقیت العمل والعطل 

 %26.66أو بین الموظفین والعمال، أما نسبة  اإلدارةاستخدامها لتداول التعلیمات الصادرة من 

تمثل الرسائل االداریة التي تكون بین مختلف المصالح اإلداریة بالمؤسسة التربویة وبمختلف 

، حیث الرسائل االداریة تلعب دور فعال ".الخ .......،محضر اجتماعجدول اإلرسال، " واعها أن

المذكرات الداخلیة  أما في إنجاح االتصال الكتابي ألنها تصدر من المسؤول مباشرة وممضیة منه 

  العمل أوقاتوهي تختلف باختالف موضوعها فمثال مذكرة بخصوص  %23.33كانت نسبتها 

تقریر  أوتقریر تنصیب "تمثل التقاریر الرسمیة مثال  %18.33مضان الكریم ونسبة في شهر ر 

     فهیا تخص الجانب الداخلي للمؤسسة واألمن واالستقرار  "  تلمیذ أو أستاذ أوفصل موظف 

هناك تنوع في الوسائل الكتابیة  أنوسائل أخرى   ونالحظ  أيفي حین لم یذكر الموظفین 

 .المستخدمة داخل المؤسسة، وهو ما ینعكس إیجابا على العملیة االتصالیة الداخلیة بالمؤسسة

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا    -

     لمحسوبة والتي تقدرا 2، وهي اصغر من قیمة كا13.28 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا4

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة17.83ب 

نستنتج أن اإلعالنات الحائطیة تعتبر من أهم الوسائل الكتابیة المعتمد علیها في نقل : االستنتاج

  .المعلومات
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داخل یبین وسائل االتصال الكتابیة المعتمد علیها في نقل المعلومات  ):18(الشكل البیاني رقم 

 .المؤسسة

 

 .ایجابیات استخدام الوسائل الكتابیة داخل المؤسسةیبین  ):19(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

الحفاظ على حقوق 

  .المؤسسة ومصالحها 

  دال  11.34  15.86  0.01  3 25%  15

إمكانیة الرجوع تتیح لك 

  .إلیها في أي وقت 

17  28.33%  

توثیق المعلومات التي 

  .تتضمنها الرسالة

28  46.66% 

  00  0  أخرى

  100    المجموع
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ایجابیات استخدام وسائل االتصال الكتابیة فكانت أعلى نسبة أنها تعمل 19یوضح الجدول رقم  -

خاصة بالنسبة إلى توثیق 46.66%على توثیق المعلومات التي تتضمنها الرسالة بنسبة 

المعلومات بین الموظفین داخل المؤسسة ،والذي یحدد المسؤولیة ویساعد على عدم وقوع خالفات 

ینهم ویعطي الطابع الرسمي للمعامالت بین مختلف أفراد المؤسسة ، أما نسبة أو نزاعات ب

أنها تتیح الرجوع إلیها في أي وقت، فهي تعتبر وثائق ومستندات دائمة تتضمن ما یتم %28.33

كانت  %25ا م أخر نسبة  اتخاذه من قرارات وحلول وٕاجراءات ویمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

  .من اجل الحفاظ على حقوق المؤسسة ومصالحها

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا11.34 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا3

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة15.86

ایجابیات استخدام الوسائل الكتابیة داخل المؤسسة یساعد على توثیق نستنتج أن : االستنتاج

  .المعلومات لتفادي الوقوع في األخطاء والنزاعات 

 .یبین ایجابیات استخدام الوسائل الكتابیة داخل المؤسسة ):19(الشكل البیاني رقم 
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المؤسسة ما إذا كانت مزودة بوسائل  یبین توزیع المبحوثین في معرفة ):20(الجدول رقم 

 .اتصالیة حدیثة حسب متغیر الجنس

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  17.06  0.01  1 %76.66  46  نعم

 %23.33  14  ال

  %100  60  المجموع

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2تأكید مقدار  كاومن خالل الجدول تم  -

       المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا1

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة17.07ب 

 اناث ذكور المتغیرات
 

 
 المجموع النسبة التكرار النسبة التكرار

 76.66% 87.80% 36 52.63% 10 نعم

 23.33% 12.19% 5 47.36% 9 ال

 100% 100% 41 %100 19 المجموع

یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن غالبیة المبحوثین لكال الجنسین أجابوا بأن مؤسستهم  -

            بینما الذكور % 87.80بوسائل اتصالیة حدیثة، حیث قدرت نسبة اإلناث ب  مزودة

حیث ذكر مدیر المؤسسة أن وسائل اإلتصال في مسار التطور  ،االقتراح من نفس %52.63ب 

نتمكن من تحقیق أهدافنا، فالمؤسسة التي حتى  أكثرفال بد من تزوید المؤسسة بوسائل حدیثة 

تملك وسائل فعالة تحقق بالضرورة اتصاال فعال، فهذه الوسائل تعمل على تدفق المعلومات بشكل 

بوعة باالقتراح الخاص حیث أجاب عدد من المبحوثین أن مؤسستهم غیر مزودة مت  أسهل،
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  % .       12.19لیقابلها اإلناث بنسبة  

تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة باالقتراح أن المؤسسة التربویة مزودة بوسائل اتصالیة 

     نسبة أماوهذا راجع إلى أن المؤسسة توفر وسائل اتصالیة حدیثة ،

ذه الوسائل ه شخصیة المدیر وال ربما

ة نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یؤكدون على أن جمیع المكاتب مزودة بوسائل اتصالی

یبین توزیع المبحوثین في معرفة المؤسسة ما إذا كانت مزودة 
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لیقابلها اإلناث بنسبة   %47.36بوسائل اتصالیة حیث بلغت نسبة الذكور 

تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة باالقتراح أن المؤسسة التربویة مزودة بوسائل اتصالیة 

وهذا راجع إلى أن المؤسسة توفر وسائل اتصالیة حدیثة ،حدیثة لكال الجنسین 

شخصیة المدیر وال ربما وقد یعود السبب إلىكانت إجابتهم بال 

  .ة دائما

نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یؤكدون على أن جمیع المكاتب مزودة بوسائل اتصالی

یبین توزیع المبحوثین في معرفة المؤسسة ما إذا كانت مزودة  ):20

 .بوسائل اتصالیة حدیثة حسب متغیر الجنس

النسبة التكرار النسبة المجموع

اناث

76.66
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بوسائل اتصالیة حیث بلغت نسبة الذكور 

تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة باالقتراح أن المؤسسة التربویة مزودة بوسائل اتصالیة 

حدیثة لكال الجنسین 

كانت إجابتهم بال  %   23.33

ة دائمالا معطهموجودة و لكن

نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یؤكدون على أن جمیع المكاتب مزودة بوسائل اتصالی: االستنتاج

  .حدیثة 

20(الشكل البیاني رقم 

بوسائل اتصالیة حدیثة حسب متغیر الجنس

        

  

  

23.33 نعم

ال
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 .یبین ایجابیات استخدام وسائل االتصال الحدیثة داخل مؤسستك ):21(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

تمنحك السرعة في نقل 

.                     المعلومة

  دال  11.34  18.89  0.01  3 53.33%  32

 %25  15  تختصر لك المسافة

 %23.33  13  .سهلة وغیر مكلفة

 %00  0  أخرى

  %100  60  المجموع

  

 %53.33ممیزات استخدام الوسائل االلكترونیة حیث كانت أعلى نسبة 27یوضح الجدول رقم  -

وهي أنها تمنحهم السرعة في نقل المعلومات، مما یساعد على توفیر بیئة عمل جیدة للقیام 

بمختلف األعمال وهذا ما یؤكد إجابة المبحوثین عن وجود سرعة في انتقال المعلومات حیث كانت 

بسبب توفر وسائل االتصال  %96.97كالتالي بنسبة "  نعمب  ابأجتبریرات الموظفون الذین 

الحدیثة التي تعمل على سرعة انتقال المعلومات، مما یساعد على التوزیع المتسارع لها تلیها نسبة 

تختصر لهم المسافات فهي تعمل على نقل المعلومات بین مختلف المصالح   أنهاتمثل  25%

 أي، في حین لم تذكر  %23.33فقدرت بنسبة  سهلة وغیر مكلفة ، وفیما یخصداخل المؤسسة 

  .وسائل أخرى
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ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا11.34 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا3

 .داللة إحصائیةوهذا ما یدل على أن هناك 18.89

یساعد على نقل المعلومة  وسائل اتصالیة حدیثةایجابیات استخدام  من نستنتج أن: االستنتاج

 . بسرعة

  .یبین ایجابیات استخدام وسائل االتصال الحدیثة داخل مؤسستك ):21(الشكل البیاني رقم 

  

المؤسسة لطبیعة یبین مدى مالئمة الوسائل االتصالیة المستخدمة داخل  ):22(الجدول رقم 

 .العمل

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  30.9  0.01  2 %55  33  مالئمة جدا                   

 %00  0غیر مالئمة                    

 %45  27  نوعا ما

  %100  60  المجموع

53.33

25.00 23.33

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
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مدى مالئمة الوسائل االتصالیة المستخدمة داخل المؤسسة لطبیعیة 23یوضح الجدول رقم  -

      عوائق  أوحواجز  أیةفهم ال یجدون  مالئمة جدا %55الموظفین فكانت أعلى نسبة  عمل

نوعا وجه وتلیها النسبة التي تمثل  أكملفي استخدام الوسائل  االتصالیة في انجاز مهامهم على 

استخدامهم للوسائل االتصالیة للمؤسسة  أثناءمشاكل  الموظفین قد یجدون أن أي  %45ب  ما

، أستاذ (الوسائل باختالف مهام الموظفین  مختلف المهام الموكلة لهم، فقد تختلف هذه لتأدیة

  ).، عامل إداريموظف 

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

       المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا2

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة30.90ب 

نستنتج أن من الوسائل االتصالیة المستعملة داخل المؤسسة مالئمة جدا لطبیعة : االستنتاج

  .العمل

یبین مدى مالئمة الوسائل االتصالیة المستخدمة داخل المؤسسة  ):22(الشكل البیاني رقم 

 .لطبیعة العمل
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  معوقات االتصال في المؤسسة التربویة: المحور الرابع

 .یمثل طبیعة المشاكل االتصالیة التي تعاني منها المؤسسة ):23(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  10.1  0.01  2 %43.33  26  .مشاكل متعلقة باإلدارة

 %35  22  .مشاكل متعلقة بالوسیلة

مشاكل متعلقة بظروف 

  .الموظفین

13  21.66% 

  %100  60  المجموع

ترى أن طبیعة  %43.33 أن أكبر نسبة و التي قدرت بـ 23تبین لنا من خالل الجدول  -

االتصالیة التي تعاني منها الثانویات متعلقة باإلدارة و هذا راجع إلى شخصیة بعض  المشاكل

المتسلطة و النزعة القیادیة المستعملة ، و كذلك إیجاد بعض الصعوبات في إیصال  المدراء

عدم فهمها من طرف المرؤوسین و في بعض األحیان  أفكارهم و آرائهم و كذلك یحتوي القرارات و

تباعد بین اإلداریین و هذا فیما یخص مشاركتهم في إتخاذ القرارات و هذا لیس دائما ، و النسبة 

من أفراد العینة و التي تربط المشاكل االتصالیة التي تعاني منها %35 الثانیة و التي قدرت بـ 

أنها غیر كافیة و ال تساعدهم على إتخاذ معظم القرارات  الثانویات متعلقة بالوسیلة یعتقدون

  . و جهل بعض الموظفین ال یستخدمها المتعلقة لمجال عملهم

 و التي ترجع المشاكل االتصالیة التي %21.66 أما النسبة المتبقیة من أفراد العینة و المقدرة بـ  

النفسیة لهم و لمرؤوسهم و یعتبرونها تعاني منها الثانویات متعلقة بظروف الموظفین و الحالة 

  . بأنها هي السبب الهام خاصة في إطار محتوى القرارات و األوامر الصادرة من طرفهم
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ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

      والتي تقدر  المحسوبة 2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا2

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة10.01ب 

  .نستنتج أن المشاكل االتصالیة التي تعاني منها المؤسسة أغلبیتها متعلقة باإلدارة: االستنتاج

  .یمثل طبیعة المشاكل االتصالیة التي تعاني منها المؤسسة ):23(الشكل البیاني رقم 

  

قدرة وسائل االتصال المستعملة داخل المؤسسة كافیة في نقل وتبادل یمثل  ):24(الجدول رقم 

  .المعلومات

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  9.7  0.01  2  28.33  17  كافیة

  20  12  غیر كافیة                    

  51.66  31  تحسینتحتاج إلى 

  100  60  المجموع
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  تبین لنا من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل قدرة وسائل االتصال المستعملة في الثانویات -

أجابت   %51.66 نقل و تبادل المعلومات فكانت أكبر نسبة من أفراد العینة و التي تقدر بـ  في

توصیل المعلومات كون الثانویات مزودة تحسین لتحتاج إلى المستعملة بان وسائل االتصال 

 .إلخ...الهاتف و التقاریر و بوسائل إتصال كاالجتماعات

 و بهذه الوسائل یمكن تكثیف االتصاالت داخل الثانویات و كذلك یمكن نقل الوسائل و تبادل  -

       %28.33اآلراء بین الموظفین كل هذا ینعكس باإلیجاب على أداء المنظمة ككل أما نسبة 

من أفراد العینة أكدوا بأن وسائل االتصال المستعملة داخل الثانویات قادرة في نقل و تبادل 

فهم یفضلون االتصال بعدم كفایة وسائل االتصال المستعملة  جابةأ   %20،أم نسبة المعلومات

  .الشفوي و یرونه أنه أحسن وسیلة لنقل المعلومات والتعرف على رجع الصدى

ارتفاع المبحوثین الخاصة باقتراح أن الوسائل تحتاج إلى تحسین لنقل وتبادل  تعود أسباب -

  المعلومات داخل المؤسسة و هذا راجع إلى صغر حجم المؤسسة وبذلك ال تتطلب وسائل كثیرة 

و متنوعة و أیضا ال تتطلب إلى عدد كبیر من الموظفین و یمكن رد سبب هذا االرتفاع أیضا 

 .أي تعلیمیة تربویةبحكم طبیعة المؤسسة 

ومن جهة أخرى یعود أیضا ارتفاع نسب المفردات البشریة الخاصة باقتراح أن الوسائل كافیة  -

لنقل و تبادل المعلومات داخل المؤسسة، و هذا یعود إلى اعتماد المؤسسة على الوسائل التقلیدیة 

  .فقط و یمكن أیضا أن یكون السبب إلى القیادة المتسلطة و الدیكتاتوریة
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ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

       المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا2

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 9.70ب 

المستعملة داخل المؤسسة غیر كافیة لنقل وتبادل الوسائل االتصالیة نستنتج أن : االستنتاج

  .المعلومات فهیا تحتاج إلى تحسین

یمثل قدرة وسائل االتصال المستعملة داخل المؤسسة كافیة في نقل  ):24(الشكل البیاني رقم 

  .وتبادل المعلومات

  

 .لمشكل سببه سوء االتصال بینك وبین رئیسك یمثل وجود ):25(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  6.66  0.01  1  33.33  20  نعم

  66.66  40  ال

  100  60  المجموع

  

28.33

20

51.66

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

كافیة غیر كافیة تحتاج إلى تحسین



.  اإلطار التطبیقي                                            عرض وتحلیل ومناقشة الجداول  

130 
 

و الذي یمثل وجود مشاكل سببها سوء االتصال بین 25یتضح لنا من خالل الجدول رقم  -

من أفراد العینة ترى بأن ال وجود لمشاكل  %66.66 الرئیس و المرؤوسین و كانت أكبر نسبة 

      سببها سوء االتصال بین المدیر و المرؤوسین و هذا راجع إلى فضل االتصال في القضاء 

و إزاحة المشاكل والمعوقات داخل الثانویات و یخلق نوع من العالقات اإلنسانیة الطیبة و الحسنة 

من أفراد %33.33 و هذا ما ینعكس باإلیجاب في نجاح المؤسسة و تحسین صورتها أما بنسبة 

رات العینة یرون بأن المشاكل بین المدیر و المرؤوسین سببها سوء االتصال من خالل توجیه اإلنذا

بسبب التغیب عن العمل مما یشعر الموظف بالتوتر و هذا ال یسمح بالتفاعل الدائم و المستمر 

  . بین المدراء والمرؤوسین و هذا ما یقلل من عملیة االتصال

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

       المحسوبة والتي تقدر 2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا1

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 6.66ب 

نستنتج أن أغلبیة المبحوثین یقرون على عدم وجود أي مشاكل بینهم وبین مدیر : االستنتاج

  .المؤسسة
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            .رئیسكیمثل وجود لمشكل سببه سوء االتصال بینك وبین  ):25(الشكل البیاني رقم 

   

 .یمثل شخصیة المدراء وتأثیرها على العملیة االتصالیة في المؤسسة ):26(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  10.9  0.01  2  %41.66  25  دائما

  %45  27  أحیانا

  %13.33  08  نادرا

  %100  60  المجموع

 شخصیة أحیانامن أفراد العینة یرون بأن  %27یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة  -

           مدراء تؤثر على عملیة االتصال في المؤسسة ألن هذه الشخصیة تخلق عدم التفاعلال

بتوصیل أفكارهم و مقترحاتهم إلى مدرائهم ، التحاور فالعالقات الطیبة تخلق إتصال فعال  و

یمثل المنظمة و مرتبط بنجاحها و التفاهم مع المدراء و المرؤوسین یصل بالمؤسسات إلى  فالمدیر

التطور و التقدم نحو األحسن ، و هذه الشخصیة المتسلطة تعرقل سیر الفعال بین األفراد و هذا 

شخصیة  دائمافترى أنه  %41.66وجه ، أما بنسبة ما یؤدي إلى عدم القیام بمهامهم على أكمل 

لمدراء تؤثر على عملیة االتصال في الثانویات فأحیانا یشعرون بأنهم محیطین و أنهم مأمورین ا
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ولیست لهم أي قیمة في المؤسسة ، فنجد بعض المدراء یتقبلون أفكار المرؤوسین و مشاركتهم  فقط

هذا  ال عملهم و في بعض األحیان ال یتقبلونها و منفیبعض القرارات فهذا نظرا لخبرتهم في مج

 .                       المرؤوسین غیر راضین عن القرارات من طرف مدرائهم یكون

 ما تؤثر الشخصیة " نادرا" من أفراد العینة یرون أنه  %13.33أما النسبة المتبقیة قدرت بـ 

 المرؤوسین في بعض القرارات الشخصیة الخاصةیما یخص إستشارة ففي عملیة االتصال وهذا 

  .بالثانویات

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا2

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة10.90

  .نستنتج أنه أحیانا ما یؤثر المدیر على العملیة االتصالیة داخل المؤسسة : ستنتاجاال

  .یمثل شخصیة المدراء وتأثیرها على العملیة االتصالیة في المؤسسة ):26(الشكل البیاني رقم 
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  .مساهمة االتصال في تحقیق أهداف المؤسسة التربویة: المحور الخامس

 .یمثل تحقیق االتصال االستقرار والتعاون في المؤسسة ):27(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  60  0.01  1 %100  60  نعم

 %00  0  ال

  %100  60  المجموع

 االتصال لالستقرار و التعاون في المؤسسةالذي یمثل تحقیق  27نستنج من خالل الجدول  -

 من أفراد العینة یرون أن االتصال یخلق لالستقرار و التعاون و كذلك  %100فكانت أكبر نسبة 

  التفاعل و الرضا و أن االتصال یؤدي إلى الشعور بالراحة و االطمئنان عند الدخول إلى المؤسسة

 فاالتصال داخل المؤسسة یشعر الموظفین بنوع یساعدهم على بناء عالقات إنسانیة منسجمة قویة

   وظیفتهم و یزید من حیویة و دینامیكیة العالقات اإلجتماعیة بین الموظفین اتجاهمن المسؤولیة 

منه یحس الموظفین بالراحة النفسیة ألن االتصال یعطي حوافز معنویة المادیة و التي تبعده  و

  .التوتر و القلق أثناء القیام بمهامه  عن

حیث تعود أسباب ارتفاع هذه النسب لدى أغلبیة المبحوثین لكل من الذكور واإلناث و هذا راجع 

إلى االتصال الداخلي یحقق االستقرار و التعاون و ذلك عن طریق اتصال الموظفین فیما بینهم 

سواء عن أمور عملیة آو  أمور شخصیة غیرها أي بواسطة االتصال حیث یستطیع أن یرتاح 

  .  و خاصة إذا حققت مصالحه وأهدافه نفسیا
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حیث 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2من خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا

وهذا ما 60المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا6.63الجدولیة تساوي  2كانت كا

 .یدل على أن هناك داللة إحصائیة

  .االتصال داخل المؤسسة یحقق االستقرار والتعاون بنسبة عالیة جدا نستنتج أن: االستنتاج

  .یمثل تحقیق االتصال االستقرار والتعاون في المؤسسة ):27(الشكل البیاني رقم 

  

 .یمثل مساهمة االتصال في حل المشكالت التي تظهر داخل المؤسسة ):28(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  9.3  0.01  2 %40  24  دائما

 %45  27  أحیانا

 %15  9  نادرا

  %100  60  المجموع
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         و الذي یمثل مساهمة االتصال في حل المشكالت28نالحظ من خالل الجدول رقم  -

أحیانا تساهم االتصال في حل المشكالت داخل  %45بنسبة المؤسسة فیرى أفراد العینة  في

من خالل شخصیة بعض الرؤساء ، فأحیانا االتصال عندما یكون هادفا بحل المشاكل  المؤسسة

یحل االتصال ما دائما  %40في المؤسسات التربویة في حین قسمت النسبة الباقیة إلى قسمین 

صال في بعض األحیان ال یحل المشاكل في الثانویة نادرا ألن االت %15المشكالت في الثانویة و 

  .كالعقوبات مثال

حیث تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة باقتراح أحیانا یساهم االتصال في حل مشاكل 

      من الذكور و اإلناث و هذا راجع إلى إن وقعت المؤسسة في أزمة أو مشكل المؤسسة لكل

التي ربما وقعت في أزمة مشابهة لها فإنها تستفسر إلیجاد  بالمؤسسات األخرى ما فإنها تتصل

و هذا عن طریق وظیفة االتصال ،أما فیما .مستقبال األزمة هذه وقوع لتفادي حلول مناسبة لها

االتصال في حل مشاكل المؤسسة ربما یمكن رده  یساهم دائما باقتراح یخص ارتفاع نسب الخاصة

السبب في الموظفین الذین ال یستخدمون  یكون أن ویمكن المتسلطة إلى طبیعة شخصیة القیادة

في المؤسسة أدرك عن قیمة  ما مشكل وقوع وعند الوقت االتصال داخل المؤسسة ربما لضیق

  . وظیفة االتصال داخل المؤسسة

ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

      المحسوبة والتي تقدر  2، وهي اصغر من قیمة كا %6.63  الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا1

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة%60ب 
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أحیانا ما یساهم في حل المشاكل داخل المؤسسة وهذا راجع إلى نستنتج أن االتصال : االستنتاج

  .عة المشكل طبی

یمثل مساهمة االتصال في حل المشكالت التي تظهر داخل  ):28(الشكل البیاني رقم 

  .المؤسسة

  

 .یمثل مدى تحقیق  وسائل االتصال الحدیثة نتائج ایجابیة داخل المؤسسة ):29(الجدول رقم 

و الذي یمثل مدى تحقیق وسائل االتصالیة الحدیثة أن نسبة 29نستنج من خالل الجدول رقم  -

ترى بأن وسائل االتصال الحدیثة في الثانویات تحقق نتائج إیجابیة من خالل السرعة في  100%

نقل المعلومات و األوامر و ذلك لتسهیل إتخاذ القرارات في الوقت المناسب فالوسائل االتصالیة 

    .نات الحدیثة في الثانویات أكثر تأثیرا و تفاعلیة و من بین هذه الوسائل الحدیثة األنترت ،األنتر 
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  الداللة

  دال  6.63  60  0.01  1 %100  60  نعم
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ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا1

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة60

  .ائج ایجابیة بنسبة عالیة جدانستنتج أن وسائل االتصال الحدیثة تحقق نت: االستنتاج

یمثل مدى تحقیق  وسائل االتصال الحدیثة نتائج ایجابیة داخل  ):29(الشكل البیاني رقم 

  .المؤسسة

  

أبواب  یفتحیبین توزیع المبحوثین في معرفة مدیر مؤسستكم ما إذا كان  ):30(الجدول رقم 

 .حسب متغیر الجنس الحوار والنقاش مع الموظفین

النسبة   تكرار  اإلجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  9.21  36.4  0.01  2  %36.67  22  دائما

 %63.33  38  أحیانا

  %00  0  نادرا

  %100  60  المجموع
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درجة  و 0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا   -

 المحسوبة 2، وهي اصغر من قیمة كا 9.21 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا 2الحریة 

 .إحصائیة وهذا ما یدل على أن هناك داللة 36.40والتي تقدر ب   -

 المتغیرات
 ذكور

 

 اإلناث

 

 المجموع

 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار االقتراحات

 36.66% 22 43.90% 18 21.05% 4 دائما

 00% 0 0% 0 0% 0 نادرا

 63.33% 38 56.09% 23 78.94% 15 أحیانا

  %100 60 41% 41 100% 19 المجموع

من اإلناث في فتح النقاش والحوار  أكثرذا الجدول أعاله أن الذكور هم هیتضح من خالل  -

ا اإلناث وذلك بمعدل  لهلیقاب %78.94عند الذكور بنسبة  أحیاناالخیار  أننجد  مع المدیر حیث

ذه النسب لكال هانخفاض  أسبابذه المعطیات حیث تعود هومن خالل قراءتنا السریعة ل 56.09%

طبیعة  إلىذا راجع ه،و  هباقتراح دائما المدیر بفتح النقاش والحوار مع موظفی الجنسین الخاصة

الموظفین  أن أيیمیة لیكون سبب حكم طبیعة المؤسسة تربویة تع أنربما  أوشخصیة المدیر 

 .كثرة انشغاالت المدیر خارج المؤسسة أیضا م الوقت وربماهیوجد لدی وخاصة األساتذة ال

ي نسب مرتفعة هالنقاش والحوار و  أبوابحیانا ما یفتح المدیر أق الخیار الخاص بلفیما یتع أما

من نفس 78.94بینما قدرت نسبة الذكور ب  %56.09غت نسبة اإلناث ب لب نوعا ما حیث

 .أحیانااإلقتراح 
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ما  أحیاناالخاصة بالخیار  وٕاناث

یقیم النقاش و  أيى طبیعة المدیر 

م الستماع هومیم لدیو جدید هم بما 

یكون السبب في فتح النقاش و  أن

 .ما یفتح المدیر باب الحوار والنقاش

 أبوابرا ما یفتح ما لدى المبحوثین بان المدیر ناد

  .ناك تقارب في النسب ما بین الذكور واإلناث 

م هانخفاض المبحوثین الخاصة بإقتراح نادرا ما یفتح المدیر باب النقاش والحوار مع

 .هطبیعة شخصیت أو 

  .مدیر المؤسسة أحیانا ما یفتح باب الحوار والنقاش مع الموظفین

یبین توزیع المبحوثین في معرفة مدیر مؤسستكم ما إذا كان یفتح 
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وٕاناثذه النسب لكل من المبحوثین ذكور هارتفاع 

ى طبیعة المدیر لذا یعود غه،و  هالنقاش و الحوار مع موظفی

م بما هإبالغ أواستثنائیة  أوضروریة  في حاالت

أنبیداغوجیة ویمكن  بأمور قلم وما یتعهالموظفین بطرح انشغاالت

ما یفتح المدیر باب الحوار والنقاش أحیانار لذا هاش03الحوار تكون دوریة مثل كل 

ما لدى المبحوثین بان المدیر ناد انعدام أنوثالثا الخیار الخاص بنادرا حیث 

ناك تقارب في النسب ما بین الذكور واإلناث ه أنوالنقاش حیث نجد 

انخفاض المبحوثین الخاصة بإقتراح نادرا ما یفتح المدیر باب النقاش والحوار مع

 هى ضیق الوقت وكثرة انشغاالت المدیر وكثرة غیابات

مدیر المؤسسة أحیانا ما یفتح باب الحوار والنقاش مع الموظفیننستنتج أن 

یبین توزیع المبحوثین في معرفة مدیر مؤسستكم ما إذا كان یفتح  ):30

  .أبواب الحوار والنقاش مع الموظفین حسب متغیر الجنس

النسبة التكرار النسبة

االناث
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ارتفاع  أسبابتعود  -

النقاش و الحوار مع موظفی یفتح المدیر باب

في حاالت إالالحوار 

الموظفین بطرح انشغاالت

الحوار تكون دوریة مثل كل 

وثالثا الخیار الخاص بنادرا حیث 

والنقاش حیث نجد  الحوار

انخفاض المبحوثین الخاصة بإقتراح نادرا ما یفتح المدیر باب النقاش والحوار مع أسبابتعود 

ى ضیق الوقت وكثرة انشغاالت المدیر وكثرة غیاباتلغ ذا راجعهو 

نستنتج أن : االستنتاج

30(الشكل البیاني رقم 

أبواب الحوار والنقاش مع الموظفین حسب متغیر الجنس

دائما

نادرا

احیانا

المجموع
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حسب  على االتصال الجید داخل المؤسسة هل تساعد خبرتك المهنیة ):31(الجدول رقم  

  .متغیر الجنس

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.63  17.06  0.01  1 %96.66  58  نعم

 %3.33  02  ال

  %100  60  المجموع

 1ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة 17.06

 المتغیرات
 ذكور

 

 أنثى

 

 المجموع الكلي

 

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 96.66% 58 95.12% 39 100% 19 نعم

 3.33% 2 4.87% 2 %00 0 ال

 100% 60 100% 41 100% 19 المجموع

نستخلص من خالل هذا الجدول أن كل العینة یرون أن الخبرة المهنیة تساعد على اإلتصال الجید 

 %95.12في حین یقابلها اإلناث وذلك بنسبة  %100المؤسسة حیث بلغت نسبة الذكور  داخل

یرى بان الخبرة المهنیة ال تساعد على اإلتصال الجید وذلك عند اإلناث بنسبة  حالتین في ماعدا

 .جدا منخفضة نسبة وهي3.33%
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تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة بالخیار بان كل المبحوثین أجابوا بان الخبرة المهنیة 

راجع إلى أن الخبرة المهنیة تساعد 

أمور كبیرة لمعرفة الحقوق والواجبات، تفادیا أخطاءها وعدم تكرارها مستقبال 

  .نستنتج أغلبیة الموظفین تساعدهم الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة

المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة حسب 
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تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة بالخیار بان كل المبحوثین أجابوا بان الخبرة المهنیة 

راجع إلى أن الخبرة المهنیة تساعد اإلتصال الجید داخل المؤسسة لكل الجنس ،وهذا 

أمور كبیرة لمعرفة الحقوق والواجبات، تفادیا أخطاءها وعدم تكرارها مستقبال  

  .ومن جهة أخرى حل المشاكل

نستنتج أغلبیة الموظفین تساعدهم الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة

المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة حسب  ةخبر ال ةساعدم ):31

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

انثى المجموع

100

39

95.12

58

96.66

2 4.87 2
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تعود أسباب ارتفاع هذه النسب الخاصة بالخیار بان كل المبحوثین أجابوا بان الخبرة المهنیة 

اإلتصال الجید داخل المؤسسة لكل الجنس ،وهذا  على تساعد

 اكتشاف في الموظفین

ومن جهة أخرى حل المشاكل

نستنتج أغلبیة الموظفین تساعدهم الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة: االستنتاج

31(الشكل البیاني رقم 

  .متغیر الجنس

 

 

 

 

  

النسبة

66

3.33

Série1

Série2



.  اإلطار التطبیقي                                            عرض وتحلیل ومناقشة الجداول  

142 
 

  .جدول یبین كیفیة مساهمة الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل المؤسسة -31

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

معرفة القانون الداخلي 

.                              للمؤسسة

  دال  11.34  25.13  0.01  3 32.60%  15

تساعد على حل مشاكل 

  .المؤسسة

23  50% 

 %17.39  8  .اقتصاد الوقت والجهد

  %0  0  أخرى

  100  46  المجموع

 3ودرجة الحریة  0.01عند  مستوى الداللة   )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا11.34 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة25.13

 المجموع الكلي إناث ذكور  الجنس

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المتغیرات 

 32.60% 15 47.36% 9 22.22% 6 القانون الداخلي للمؤسسةمعرفة 

 50% 23 36.84% 7 59.25% 16 . تساعد على حل مشاكل لمؤسسة

 17.39% 8 15.78% 3 18.51% 5 .اقتصاد الوقت والجهد

 100% 46 100% 19 100% 27 المجموع
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تساعد في حل مشاكل یتضح لنا من خالل هذا الجدول أعاله أن الخبرة المهنیة تساعد في 

لیقابلها  % 59.25یوجد تقارب مابین المبحوثین حیث قدرت نسبة الذكور ب 

 اإلناثحیث قدرت نسبة  تتمثل في معرفة القانون الداخلي

الثالث  اإلقتراحا یهمن نفس اإلقتراح، ثم تل

ت لناك تقارب ما بین النسب حیث وص

 .  

ذا راجع هلدى المبحوثین و  أعاله

الخبرة  أن أخرىة همن الخیارات الثالثة، ومن ج

یبین كیفیة مساهمة الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل 
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یتضح لنا من خالل هذا الجدول أعاله أن الخبرة المهنیة تساعد في 

یوجد تقارب مابین المبحوثین حیث قدرت نسبة الذكور ب 

36.84%. 

تتمثل في معرفة القانون الداخليالخبرة  أنا اإلقتراح الثاني الخاص 

من نفس اإلقتراح، ثم تل22.22  الذكورفي حین قدرت نسبة 

ناك تقارب ما بین النسب حیث وصهیوجد  أیضابالخیار ، اقتصاد الوقت والجید 

 15.78 ب  اإلناثفي حین قدرت نسبة 18.51

أعالهالثالثة  باالقتراحاتذه النسب الخاصة هارتفاع في 

من الخیارات الثالثة، ومن ج هكل موظف كیف استفاد من خبرت

  .ةیلفي الحیاة العم األمور من

یبین كیفیة مساهمة الخبرة المهنیة على االتصال الجید داخل  ):31(

اناث المجموع 
الكلي

المتغیرات 

معرفة القانون الداخلي للمؤسسة

.  تساعد على حل مشاكل المؤسسة

.اقتصاد الوقت والجھد

المجموع
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یوجد تقارب مابین المبحوثین حیث قدرت نسبة الذكور ب  حیث المؤسسة

36.84بمعدل  اإلناث وذلك

ا اإلقتراح الثاني الخاص هلیلیی

في حین قدرت نسبة % 47.36   ب

بالخیار ، اقتصاد الوقت والجید  والخاص

18.51 ب لذكورا نسبة

ارتفاع في  أسبابتعود 

كل موظف كیف استفاد من خبرت ربما أن إلى

من الكثیر ىلتساعد ع

(الشكل البیاني رقم 

  .المؤسسة

المتغیرات 

معرفة القانون الداخلي للمؤسسة

تساعد على حل مشاكل المؤسسة

اقتصاد الوقت والجھد

المجموع
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  .االتصال في تحقیق أهداف مؤسستكمهل یساهم  ):32(الجدول رقم 

النسبة   تكرار  االجابة

  المئویة

درجة 

  الحریة 

مستوى 

  الداللة

 2كا

  المحسوبة 

  2كا

  الجدولیة

  الداللة

  دال  6.635  60  0.01  1 %100  60  نعم

 %00  0  ال

  100  60  المجموع

 تحقیق أهداف المؤسسةو الذي یمثل مساهمة االتصال في 32تضح لنا من خالل الجدول رقم ی -

ترى بأن االتصال یعمل على تحقیق 100 %و أن أكبر نسبة من أفراد العینة و التي یقدر بـ 

المؤسسة و ذلك من خالل المساعدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بمجال عملهم وكذلك  أهداف

وابط المهنیة تكثیف اللقاءات و خلق روح الجماعة و بروح معنویة جیدة و یعمل على تثمین الر 

  .فاالتصال یساهم في إنسانیة المعلومات كذلك توجیه و تحفیز العاملین و تحسین سیر عملهم 

بم أن المؤسسة هي منظمة و وحدة اجتماعیة مركبة من العالقات و االتصاالت، تتجسد في قیم 

و األفكار و واتجاهات األفراد، وهذه األخیرة ما هي إال نتاج لحصیلة جهود متكاملة من اآلراء 

االتصاالت التي تمت في مستویات مختلفة و اإلتصال یقوم بتفعیل البیانات والمعلومات التي تمر 

عبر قنوات االتصال التي تشملها الهیاكل التنظیمیة فعلیه هناك عالقة وثیقة في إیصال المعلومات 

  .لتحقیق األهداف

 1ودرجة الحریة  0.01وى الداللة عند  مست  )k2( 2ومن خالل الجدول تم تأكید مقدار  كا -

المحسوبة والتي تقدر ب  2، وهي اصغر من قیمة كا6.63 الجدولیة تساوي 2حیث كانت كا

 .وهذا ما یدل على أن هناك داللة إحصائیة60
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  .یؤكدون على مساهمة االتصال في تحقیق أهداف المؤسسةنستنتج أغلبیة الموظفین : االستنتاج

  .مساهمة االتصال في تحقیق أهداف المؤسسة ):32(الشكل البیاني رقم 

  

ثانویة الشهید (من اجل تطویر االتصال الداخلي داخل المؤسسة التربویة  اتحاقتر أهم اال -33

  ؟)تسرات تسغات

اقتراحات الموظفین من اجل تطویر االتصال الداخلي لتحسین أدائهم داخل المؤسسة التربویة، 

أي اقتراح بینما اقتراحات بقیة المبحوثین فكانت تمثل في توفیر فكان معظم الموظفین لم یقترحوا 

وسائل االتصال الحدیثة وذلك لتمكینهم من تبادل المعلومات بسرعة مما یساعدهم في تدفق 

المعلومات و انجاز مهامهم في الوقت المحدد، یلیها اقتراح تخزین المعلومات والبیانات الكترونیا 

ر مكلفة ثم اقتراح التنسیق بین مختلف المصالح االداریة لسهولة تنقل باعتبارها وسیلة سهلة وغی

المعلومات ونشر التعاون بین مختلف المصالح لتحقیق أداء جید ،فمعظم االقتراحات كانت حول 

 . التكنولوجیات الحدیثة واإلدارة الحدیثة خاصة فیما یخص األنترانت واالتصال االلكتروني
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  :النتائج العامة للدراسة .1

من خالل القیام بدراستنا المیدانیة و تحلیلنا للجداول و استقرائها قمنا بإستخراج جملة من 

  : العامة النتائج

  كالموظف اإلداري مع زمیله  باإلدارة دائماوصلت الدراسة إلى أن كل المبحوثین یتصلون

 .داخل المؤسسة التربویة منهالموظف من نفس الرتبة أو االتصال بالمستوى األعلى 

   أثبتت الدراسة أن المواضیع التي یتصل بها الموظفین تكون خاصة باقتراحات خاصة

  .بالعمل

  بنسبةأكد المبحوثین على وجود حریة في انتقال المعلومات داخل المؤسسة التربویة 

96.67%.  

  بنسبةأكد المبحوثین على وجود سرعة في انتقال المعلومات داخل المؤسسة التربویة  

96.67%.  

  وتنظیم  بالمؤسسة في تلقي المعلومات الخاصة بمهامهم المسؤول یعتمد الموظفون على

  . %53.33 االجابةنسبة  حیث كانت أعمالهم

 صناعة القرار داخل  كما أثبتت الدراسة أیضا أن أغلبیة الموظفین ال یساهمون في

    یساهم بقیة الموظفین في حین ألنهم أحیانا ما تأخذ اقتراحاتهم بعین االعتبار المؤسسة

باحیانا ما تؤخذ اقتراحاتهم ووجهات نظرهم  %46.66في صناعة القرار حیث بلغت نسبة 

  .بعین االعتبار
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  100كل الموظفین بالمؤسسة لدیهم عالقات صداقة بالمؤسسة بنسبة بلغت%.  

 41.66 معظم الصداقات تعقد مع الزمالء الموظفین، حیث كانت نسبة االجابة .%  

  40بنسبة  فترة االستراحة واالجتماعاتیعقد الموظفون لقاءات مع زمالئهم أثناء%.  

  .وسائل االتصال الداخلي: بالنسبة للمحور الثاني

 االنشغاالت والمشاكل أغلبیة المبحوثین یبلغون ویناقشون مختلف  أنالدراسة  أثبتت

 .ویعتبر اتصال مواجهي وهو أكثر تأثیرا وٕاقناعا) اتصال شخصي( المطروحة شخصیا

  أكثر الوسائل االتصالیة المستخدمة هي الشفویة الن أكثر المعلومات التي یتلقاها

      الموظفین من رؤسائهم أو إدارتهم تكون في شكل أوامر وتعلیمات وثم تلیها القرارات

  .راجع لكونهم یفصلون االتصال الشخصيوهذا 

 في المؤسسة حسب  أن أكثر الوسائل االتصالیة المستخدمة لتبلیغ المعلومات والتعلیمات

واللقاءات على عكس عدم  الجتماعات ترتیبات المبحوثین یفصلون ویعطون األولویة ل

  .حرصهم على األهمیة االتصالیة المتمثلة في االتصال عبر الهاتف

  ایجابیات استخدام وسائل االتصال الشفویة أنها تخلق التفاعل بین الموظفینمن بین.  

  هي اإلعالنات  نقل المعلومات داخل المؤسسةمن بین الوسائل الكتابیة المعتمدة في

  .الحائطیة

  ایجابیات الوسائل االتصالیة الكتابیة أنها تعمل على توثیق المعلوماتمن بین        

  .لتفادي األخطاء والنزاعات التي تتضمنها الرسالة
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 ،أثبتت الدراسة أیضا أن أغلبیة المكاتب االداریة مزودة بوسائل اتصال حدیثة          

و من بین ممیزات استخدامها أنها تعمل كما أن أغلبیة اإلجابات تمثلت في البرید االلكتروني 

مالئمة جدا لطبیعة عمل الموظفین داخل على السرعة في نقل المعلومات، كما أنها 

  .المؤسسة

  .معوقات االتصال الداخلي: المحور الثالث

  توصلت الدراسة أن إجابات المبحوثین بان طبیعة العراقیل و المشاكل التي تواجهها

             ،مؤسستهم و المتمثلة في المشاكل االداریة تكون من قبل فئة المستوى الثانوي 

في حین یوجد فئة المستوى , ب أیضا في مستوى الجامعي من نفس االقتراح و هناك تقار 

  .الجامعي بان المشاكل متعلقة بظروف الموظفین هي المشاكل التي تواجهها المؤسسة

  كما یعتقد أغلبیة المبحوثین أن وسائل االتصال المستعملة داخل المؤسسة تحتاج     

         انه أن أغلبیة الموظفین داخل المؤسسة إلى تحسین في نقل وتبادل المعلومات، إذ

  .بینهم وبین مدیر المؤسسة لم یتعرضوا لمشكل سببه سوء االتصال

 شخصیة المدیر في عملیة االتصال  أحیانا ما تؤثر  أن أغلبیة المبحوثین یرون بأن

 .الداخلي للمؤسسة ، على عكس البعض اآلخر یرونه أحیانا یؤثر في عملیة االتصال
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  .مساهمة االتصال في تحقیق أهداف المؤسسة التربویة: المحور الرابع

  أكدت هذه الدراسة إلى أن غالبیة الموظفین یجدون أن االتصال داخل مؤسستهم یحقق

  .والتعاون بنسبة عالیة جدا االستقرار

  كما یعتقد أغلبیة المبحوثین انه أحیانا ما یساهم االتصال في حل المشاكل داخل

  .ل المشاكلحل دفاوذلك راجع إلى شخصیة بعض المدراء خاصة عندما یكون ه المؤسسة،

  كما أن جمیع المبحوثین  یرون أن الوسائل االتصالیة المستعملة تحقق نتائج ایجابیة 

  .من خالل السرعة في نقل المعلومةبنسبة عالیة 

 ما یفتح باب النقاش  أحیاناإلى أن مدیر المؤسسة ،من هذه الدراسة أیضا  هما نستنتج

  .موظفیه و على عكس قلة منهم  والحوار مع

  أكدت هذه الدراسة أیضا أن غالبیة المبحوثین یجدون أن الخبرة المهنیة تساعد       

ومعرفة ,وذلك على أساس اقتصاد الوقت والجید ,المؤسسة  على اإلتصال الجید داخل

 .القانون الداخلي للمؤسسة

  المبحوثین في تحقیق أهداف المؤسسة سة بتأكیدالدراكما انه توصلت. 
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  :في ضوء تساؤالت الدراسةالنتائج العامة  .2

 نمط االتصال السائد في المؤسسة التربویة الجزائریة ؟ ماهرالذي مفاده  : األولالتساؤل  - 

    شخصي وذلك لسهولته ووجود مصداقیة فكانت اإلجابة علیه بأكبر النسب هو إتصال 

في حین صرح المبحوثین انه توجد وسائل أخرى المتمثلة في المراسالت  في وصول الرسالة 

  .والملصقات التي تساهم في تسهیل عملیة التواصل بین الموظفینوالوثائق المكتوبة 

 بحكمومنه نستخلص بان االتصال داخل المؤسسة قائم على االتصال الرسمي بصفة كبیرة 

المبحوثین بان االتصال المعتمد داخل المؤسسة هو االتصال طبیعة نشاطه، حیث صرح 

لقرارات المناسبة وتعلیمات حول النازل والصاعد ، حیث یساهم في اتخاذ األوامر وا

كما صرح مستشار التربیة بان اإلتصال األفقي هو األكثر استخداما في العمل  ،المؤسسة

یعمل على تدفق المعلومات وتبادل وجهات النظر حول العمل،ویسهل  حیثداخل المؤسسة 

لمدیر من اجل سیره وفتح مجال للخوار والنقاش فیما بینهم، بینما یمكن اإلتصال مع اطریقة 

طلب عطل مرضیة أو تقدیم اقتراحات مناسبة حول العمل داخل المؤسسة وأثناء عقد 

  .الة وجود غموض في العملحفي  أواجتماعات 

أما فیما یخص طبیعة عالقة االتصال بین الزمالء صرح مدیر المؤسسة بان طبیعة 

أن " ي إطار القانون في قولهاالتصال بین زمالئه تكون مبنیة على أساس االحترام المتبادل ف

       في حین صرح المبحوثین أن طبیعة عالقة االتصال ".الثانيمكان العمل هو بیتي 

  بین الزمالء تكون على أساس الثقة المتبادلة بین الموظفین في جو مالئم للعمل ال یخلوا 
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طبیعة في حین صرح مقتصد المؤسسة بان .من االتصال فوجوده ضروري في أي مؤسسة

االتصال داخل المؤسسة وعالقتها مع الموظفین تسیر بطریقة روتینیة وجیدة فكل موظف 

  .مسؤول عن عمله مع وجود نوع من النشاط وبذل الجهد الكبیر

و التي مفادها ما هي أهم وسائل االتصال التربوي المعتمدة في  : التساؤل الثاني -

  المؤسسات التربویة الجزائریة ؟

یة الموظفین یعتمدون على االتصال الشخصي في تبلیغ انشغاالتهم داخل بما أن أغلب

داخل المؤسسة هي الشفویة الن أغلبیة المبحوثین یفضلون المؤسسة فاهم وسیلة اتصال 

االجتماعات في تبلیغ المعلومات واالنشغاالت ألنها تخلق تفاعل بین الموظفین أكثر مما 

ا یخص الوسائل الكتابیة المستعملة هي اإلعالنات أما فیم. تحافظ عل المعلومات السریة

الحائطیة حیث قال مدیر المؤسسة بأن اإلعالنات الحائطیة لها دور فعال في إعالم 

الموظفین بأهم المسائل بشكل مباشر ومفهوم كما أنها تستخدم لإلعالن عن التعلیمات 

ة تستعمل لتوثیق المعلومات في حین صرح المبحوثین أن الوسائل الكتابی الصادرة من اإلدارة

  . وتستعمل كدلیل في حالة وقوع مشكل 

    أما فیما یخص الوسائل الحدیثة صرح المبحوثین بان المؤسسة مزودة بالوسائل الحدیثة 

حیث قال مدیر  الوسائل موجودة ومالئمة جدا لكنها تحتاج إلى تحسین وتطویرفي قولهم 

حاسوب وربطه بشبكة االنترنت الن أغلبیة الموظفین المؤسسة یجب تزوید كل قسم بجهاز 

  .یستعملون الهاتف الخاص واالنترنت الخاصة 
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و الذي مفاده ما هي معوقات االتصال في المؤسسات التربویة  : التساؤل الثالثداخلیا 

  الجزائریة ؟ 

ة الن أن طبیعة المشاكل االتصالیة تكون مرتبطة باإلدارة أكثر من الوسیل فكانت اإلجابة

اإلدارة هي المسؤولة عن إصدار األوامر حیث صرح مستشار التربیة بان المدیر اتخاذ 

دائما بان شخصیة المدیر  المبحوثین إجابةحسب  ألنهالقرارات تعود بالدرجة األولى للمدیر ،

   حیث صرح المدیر حول هذا السؤال فقال بأنه.تأثر على العملیة االتصالیة في المؤسسة

هو المسؤول األول هنا الذي سیحاسب في حالة وقوع خطا وهو الذي سیعالج المشاكل ویفك 

النزاعات في حالة وقوعها خاصة أثناء النتائج الفصلیة فهو الذي یواجه الجمهور الخارجي 

  . أو وقوع تسمم غذائي هو المسؤول

 داف المؤسسة التربویةو األخیر مفاده هل یساهم االتصال في تحقیق أه : التساؤل الرابع -

   الجزائریة ؟ فكانت اإلجابة أن عالقة األفراد في المؤسسة تكون عالقة تكامل باإلضافة 

، كما أن للخبرة المهنیة إلى أن االتصال یساهم في تحقیق التفاهم و االستقرار في المؤسسة

  .دور كبیر في المساعدة على االتصال الجید داخل المؤسسة
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  :سة على ضوء األهدافنتائج الدرا .3

 من خالل النتائج المتوصل إلیها من الواقع المیداني و التي عرضناها یمكننا القول بأن

في المؤسسات التربویة  الداخلي بالكشف عن واقع االتصال,ا هدفهالدراسة قد حققت 

ذا معرفة المواضیع هإضافة إلى , مؤسسةلیكل التنظیمي لهال ا ضمنهالجزائریة من مكانت

معرفة الموظفین في صناعة القرار داخل  و كذا مدى,ا الموظفین لهالتي یتصل من اج

  .ذه المؤسسةه هنا إلى معرفة النمط السائد فیلفتوص,المؤسسة

م الوسائل المستخدمة من طرف هو معرفة أهف: دراسةلدف الثاني لهأما فیما یخص ال-

تخدمة كذا ومعرفة األنماط خالل محاولة الكشف عن الوسائل المس المؤسسة و ذلك من

إلى جانب ذلك معرفة المؤسسة ما إن كانت مزودة , میة لدى المبحوثینهاإلتصالیة حسب األ

  .بوسائل اتصالیة حدیثة

 ,داف المؤسسةهمة االتصال في تحقیق أهو یكمن في معرفة مدى مسا دف الثالثهأما ال 

و كذا في معرفة ,التعاون في المؤسسة إن االتصال یحقق االستقرار و  و ذلك من خالل ما

    ة أخرى الكشف عن مدیر المؤسسةهو من ج،المؤسسة وظیفة االتصال في حل مشاكل

  .هما إن كان یفتح أبواب النقاش و الحوار مع موظفی

ا ههدراسة فیكمن في الكشف عن العراقیل و المشاكل التي تواجلل دف الرابعهو أخیرا ال

     و أیضا معرفة,وماتلالوسائل المستخدمة كافیة لنقل و تبادل المع وكذا معرفةالمؤسسة،

  .اهفي وقت ومات اإلداریةلذه المعهكانت تصل  إنما 
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  :النتائج في ضوء الدراسات السابقة .4

و بعد اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة و مقارنتها مع نتائج الدراسة الحالیة التي نحن 

االتصال الداخلي في المؤسسة التربویة الجزائریة بغلیزان  واقع » دراستها و هي  بصدد

  :نستنتج أن

 أن هناك عالقة رسمیة تجمع الموظفین بمدیر المؤسسة التربویة. 

 تم الكشف عن وجود نمط االتصال النازل و الصاعد في المؤسسة التربویة. 

 الوسائل  أن الوسائل األكثر فعالیة إلیصال المعلومات داخل المؤسسة التربویة هي

   .وجها لوجهأي المواجهة الشفویة 

 أن مخلف المكاتب اإلداریة لیست مزودة بوسائل اتصالیة حدیثة. 

  أن طبیعة المشاكل و العراقیل التي تواجهها المؤسسات التربویة هي مشاكل إداریة

 .بالدرجة األولى

 تصال بمدیر أن وسیلة االتصال الشفوي من بین أهم الوسائل اإلتصالیة المستخدمة لال

 .المؤسسة

 أن االتصال یعمل على تنمیة العالقات اإلنسانیة بین العاملین داخل المؤسسة . 

 .أن االتصال داخل المؤسسة ینمي عالقة وطیدة بین أفراد العمل و یحقق التكامل 
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  :نقاط االختالف مابین نتائج هذه الدراسة و نتائج بقیة الدراسات السابقة

  السابقة كانت دراستها من ناحیة االتجاه أما هذه الدراسة تمحورت حولأن الدراسات 

 .الواقع

 أن موظفي المؤسسة التربویة ال یتمتعون بالحریة في اتخاذ القرار على الدراسات األخرى. 

 أن المؤسسة التربویة محل الدراسة تولي أهمیة لتحسین صورتها لدى جماهیرها الخارجیة ,

 .رىالدراسات األخ على عكس

 أما دراستنا فكانت بدراسة االتصال ككل, أن الدراسات السابقة قامت بدراسة العالقة.  

  :التوصیات و االقتراحات .5

  إن التطورات الحاصلة في مجال االتصاالت جعل المؤسسات الیوم مجبرة على ضرورة

مواكبة التطورات عن طریق إدخال وسائل تكنولوجیة جدیدة تزید من فعالیة االتصاالت 

 .اإلداریة، وهذا من اجل تحسین أداء الموظفین داخل المؤسسة

  إعطاء الفرصة للتعبیر عن .,ضرورة انفتاح اإلدارة على التالمیذ باالستماع إلى أرائیهم

  . بكل حریة.انشغاالتهم 

 محاولة االستماع واإلصغاء لمشاكل المرؤوسین. 

 فتح صفحة رسمیة على  تكثیف استخدام المؤسسة االتصال على محیطها الخارجي مثل

  .مواقع التواصل االجتماعي

 إشراك المرؤوسین في اتخاذ القرارات االداریة. 
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  المؤسسةتجاوز العراقیل و المعوقات اإلداریة التي تواجهها. 

  أنشطة االتصال الخارجي و تدعیمه ,إعطاء األهمیة و العنایة بالنسبة للمؤسسة التربویة

 .بالوسائل المناسبة

  االتصال الداخلي و تؤثر على وتیرة , المشاكل التي تقصر من فعالیةتجاوز بعض

           و الغیاب المتكررة,الموظفین في مختلف األنشطة كضیق الوقت مشاركة بعض

 .كذلك في عدم المشاركة في إبداء الرأي و عدم اتخاذ القرار، عن االجتماعات

 التكنولوجیة الحدیثة كاالنترنت  ضرورة استخدام المؤسسة التربویة باستغالل الوسائل ‘

 .البرید اإللكتروني و مواقع التواصل االجتماعي

  ضرورة وجود قیادة تتمتع بالشخصیة المتفتحة و كذلك التمتع بالدیمقراطیة لوصول

  . المؤسسة إلى أهدافها و غایاتها المنشودة
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  : خالصة الفصل

خالصة القول في هذا الفصل وبعد االنتهاء من عرض وتحلیل وتفسیر النتائج، التي تملیها 

االتصال الداخلي في المؤسسة التربویة واقعه  أننتیجة مفادها  إلىعلینا الجداول توصلنا 

جیدة ،  العالقة التربویة بین أفراد العینة عالقةمرتفع على جمیع المبحوثین ، في حین نجد 

كما أن االتصال داخل المؤسسة التربویة ال یخلو من النقائص و المعوقات التي تحد من 

  .فاعلیة االتصال في المؤسسة
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في نهایة هذه الدراسة التي حاولنا من خاللها معرفة واقع االتصال داخل المؤسسة التربویة 

بوالیة غلیزان و مع العلم أن موضوع االتصال الداخلي مهم ضمن العملیة التنظیمیة ألي 

مؤسسة، حیث أن مسالة االتصال الداخلي تثیر اهتمام الكثیر من القادة اإلداریین الذین 

من الضروري بناء شبكة عالقات مهنیة متینة، وباعتبار أیضا أن لهم  الدور یرون انه 

  .الكبیر من خالل اتصاالتهم من تحقیق أهداف المؤسسة

وبما إن المعلومات في الوقت الحالي تعتبر المادة األولیة التي تبنى علیها مختلف القرارات 

ل و نقلها للمعلومات وبشكل الصعید تم التعرض لكل ما یرتبط بعملیة االتصا وعلى هذا

  .بالمؤسسات التربویةالداخلي  خاص لنظام االتصال

من دونه، فهو  عملیة حیویة ال تستطیع االستمرار التربویةیعد االتصال الداخلي للمؤسسات 

اإلستراتیجیة، فعن  وظائفها الضروریة، التي تمكنها من تحقیق أهدافها دیةتأ یساعدها على

الذین یشتركون مع بعضهم  المؤسسات من إقامة عالقات مع الموظفینطریقه تتمكن هذه 

والثقة المتبادلة، وهذا من شأنه أن  تقوم على التفاهم و التي في القیم والعادات والثقافة واللغة

یحفزهم على العمل الجید، وبذل المزید من الجهود،ویوقظ لدیهم روح المسؤولیة، والمشاركة 

  .المستوى المطلوب ام واألنشطة، للوصول إلىالجماعیة في أداء المه

المؤسسات  هو ركیزة النشاطات التي توفرها هذه التربویةواالتصال الداخلي في المؤسسات 

واألقسام اإلداریة،  تیالجمهورها الخارجي، ذلك أن المعلومات المتداولة بین مختلف المستو 

یئة الظروف التي ته ا،وكذالتالمیذات دف إلى إنجاز األنشطة وتكییفها بما یتوافق واحتیاجته
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فعلى مقدار . في هذه المؤسسات تحقیق األهداف المنشودةا أن تشجعهم على نهمن شأ

هذه المؤسسات على تحقیق  فّعالیة نظام االتصاالت الداخلیة والخارجیة، تتوقف قدرة

  .أهدافهم

     تتمكن أن تضع إستراتیجیة لالتصال الداخلي حتى التربویةلذا وجب على المؤسسات 

على أهم  لطریقة الصحیحة، وتتغلببا اإلداریة األقساممن تمریر المعلومات بین مختلف 

وضوحها،  العراقیل التي تواجهها، وحتى تضمن السیولة المستمرة للرسائل مع التأكد من

تم بتوفیر ته ، وهي في ذلك ال بد أنبهاوتوقیتها المناسب، ووصولها إلى األطراف المعنیة 

الجمهور المستقبل  بعین اإلعتبار طبیعة خذتأ الوسائل المالئمة لنقل الرسائل والتي یجب أن

وبین المرسل،  من حیث المستوى التعلیمي، ودرجة التكوین، واللغة المشتركة بینه

بین األفراد العاملین  فاإلستراتیجیة االتصالیة الداخلیة تساعد المؤسسة على خلق اإلنسجام

النتماء با لدیهم الشعور فیها، وتقلص من حدة النفور والصراع الذي قد ینشأ بینهم، وتولد

  .للمؤسسة

بوضع تساؤالت فرعیة للدراسة واختبارها بتصمیم استمارة  ناولتحقیق أهداف الدراسة قم

 )النازل، األفقيالصاعد، (بحث، حیث تم الكشف عن وجود أنماط االتصال اعتمدت كأداة

كل نمط في تحقیق الصیرورة التنظیمیة  ، وأهمیةثانویة تزغات تسرات بوالیة غلیزانداخل 

اإلداریین، وترجمتها في صورة  للمؤسسة وانسیاب المعلومات والبیانات بین مختلف القادة

ورا كبیرا الداخلي یلعب د قرارات، ومن خالل االحتكاك بأفراد العینة البحثیة تبین أن االتصال
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وفعاال في عملیة اتخاذ القرار، فكلما كان االتصال فعال زاد في سالمة القرار،ویظهر ذلك 

      جلیا من خالل االتصاالت التي تجمع بین مختلف األعضاء العاملین في المؤسسة،

كانت عالقة الموظف برئیسه حسنة فهذا یقلل من النزاعات في العمل وسیشعر الموظف  فإذا

من توفر قنوات االتصال في المؤسسة حتى یضمن انتقال المعلومات  یاح، وال بدباالرت

العمل وتحقیق مكانیة إاالتصال تعطي للموظف اإلداري  سیولة أنوالرسائل، ومنه ینتج 

  . األهداف

 و في األخیر تجدر اإلشارة أن هذه الدراسة مجرد محاولة وصفیة لواقع االتصال بالمؤسسات

التي توصلنا  النتائجغیر أن هذه .  غلیزانوالیة  ة تسرات تزغاتلى ثانویالتربویة عینة ع

  هذه الدراسة منطلقا لبحوث أخرى إلیها تحتاج إلى المزید من البحث، نأمل أن تكون نتائج

 من أجل المقارنة مع النتائج التي تم التوصل إلیها و كذلك فتح المجال للباحثین للقیام

كما تجدر اإلشارة أیضا أنه ال بد للمسؤولین .هذا الموضوع بدراسات تفصیلیة لمثل 

التربویة تطویر وسائل االتصال ، و ذلك ما یجعلها أكثر ارتباطا بالبیئة  بالمؤسسات

االجتماعیة و الثقافیة ، وبالتالي تحقیق أهداف المجتمع التي یرجو تحقیقها عن طریق هذه 

خصب في الدراسة االتصالیة الحدیثة،  الال یز  االتصال في المؤسسات، فحقل المؤسسات

والبحث لتحقیق تراكم معرفي مهم یسمح بفهم أفضل  وال یزال یحتاج إلى المزید من التفكر

 .لالتصال داخل المؤسسات 
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