
 ة  التعلیم العالي والبحث العلميراوز

 -جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

 كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

 علم االجتماع :قسم
 

 

 

 

 

 

 مذكرة بعنوان 
 

 

 

 دى العاملین في المؤسسةل االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي

 " " دراسة میدانیة في مؤسسة الكاتمیة للفلین بجیجل

 مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علم االجتماع

 تنظیم وعمل علم اجتماع تخصص:

 

2021/2022الجامعیة: السنة   

 :                                      إعداد الطالبین

 مارني بوجمعة أسامة                                 -

 عمروني سارة -

 

 : األستاذةتحت إشراف 

 سیساوي فضیلةد. -

 



 شكـــــر وتقدیــــــر
 

 

 

قدیر واالحترام لألستاذة المشرفةتوجه بخالص الشكر والتن  

على كل ما قدمته لنا من توجیهات"سیساوي فضیلة"   

وٕارشادات قیمة أثناء انجازنا لهذه المذكرة   

كما ال ننسى أن نشكر كل ما كانت له ید   

في تقدیم العون لنا من قریب أو من بعید   

وكل من قدم لنا الدعم المعنوي النجاز هذا العمل المتواضع    



 

 الصفحة الموضوع

 / الشكر والتقدیر

 / فهرس محتویات الدراسة

 / فهرس الجداول

 / فهرس األشكال

 / ملخص الدراسة

 13-12 المقدمة

 الفصل األول: موضوع الدراسة

 15 تمهید

 17-15 أوال: إشكالیة الدراسة

 18-17 ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

 19-18 الدراسة ثالثا: أهداف

 19 رابعا: أهمیة الدراسة

 35-19 خامسا: تحدید مفاهیم الدراسة

 57-35 سادسا: الدراسات السابقة

 60-57 سابعا: مقاربة موضوع الدراسة

 60 خالصة الفصل

 الفصل الثاني: النظریات المفسرة لالتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي

 62 تمهید 

 62 الكالسیكیة أوال: النظریات

 63 . نظریة اإلدارة العلیمة1

 64-63 . نظریة التقسیم اإلداري2

 66-65 . نظریة البیروقراطیة3

 66 ثانیا: النظریات نیوكالسیكیة

المحتویات فھرس  



 66 . مدرسة العالقات االنسانیة1

 67 ثالثا: النظریات الحدیثة

 69-68 . نظریة المعدلة1

x69-70  و  y. نظریة2

 71-70 . نظریات الحاجات والدوافع3

 72-71 التعاوني . نظریة النظام4

 73-72 . نظریة اإلدارة باألهداف5

 74-73 . نظریة اإلدارة الیابانیة6

 74 خالصة الفصل

 الفصل الثالث: االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة

 76: تهمید  اوال
 77-76 حول االتصال التنظیمي أوال: أساسیات

 78. عناصر االتصال التنظیمي 1

 78 . أنواع االتصال التنظیمي2

 79-78 . أهداف االتصال التنظیمي3

 80-79 . أهمیة االتصال التنظیمي4

 81-80 . هیكل االتصال التنظیمي5

 84-81 . معوقات االتصال التنظیمي6

 85-84 . خصائص االتصال التنظیمي الفعال7
 86 ثانیا: أساسیات حول التكیف الوظیفي

 86 . ألیة التكیف الوظیفي1
 87-86 . العوامل المعرقلة للتكیف الوظیفي2   

 87 . مظاهر التكیف الوظیفي4
 89-88 . مظاهر سوء التكیف الوظیفي5
 90-89 . طرق تحقیق التكیف الوظیفي6

 90 الجزائریةثالثا: تاریخ موجز عن المؤسسة العمومیة 
 91-90 . النشأة1



 95-92 . المراحل2
 97-95 رابعا: االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة العمومیة الجزائریة

 97 خالصة الفصل

 الفصل الرابع: اإلجراءات المنهجیة للدراسة

 99 تمهید
 99 أوال: مجاالت الدراسة

 101-99 . المجال المكاني (الجغرافي) 1
 102 . المجال البشري2
 103-102 . المجال الزمني3

 106-103 ثانیا: فرضیات الدراسة
 106 ثالثا: منهج الدراسة

 112-107 رابعا: مجتمع الدراسة
 112 الدراسة خامسا: عینة

 113 سادسا: أدوات جمع البیانات
 114-113 . المالحظة1
 115-114 . المقابلة2
 119-115 . االستمارة3
 120 . السجالت و الوثائق4

 120 سابعا: أسالیب التحلیل
 121-120 . األسلوب الكمي1
 121 . األسلوب الكیفي2

 122 خالصة الفصل

 الفصل الخامس: عرض وتحلیل بیانات الدراسة
 124 تمهید

 134-124 أوال: عرض وتحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الفرعیة األولى
 145-135 البیانات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثانیةثانیا:  عرض وتحلیل 

 155-146 ثالثا:  عرض وتحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثالثة
 156 خالصة الفصل

 الفصل السادس: مناقشة نتائج الدراسة



 

 158 تمهید
 164-158 أوال: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات

 170-164 الدراسة في ضوء الدراسات السابقةثانیا:  مناقشة نتائج 
 173-170 ثالثا:  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نظریات الدراسة
 174 رابعا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أهداف الدراسة

 176-174 خامسا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقاربات النظریة
 177-176 سادسا: النتائج العامة للدراسة

 177 لفصلاخالصة 
 180-179 الخاتمة

 190-182 قائمة المراجع
 197-192 المالحق



 الصفحة عنوان األشكال رقم

 77 یوضح عناصر عملیة االتصال التنظیمي • 01

 86 یوضح الیة التكیف الوظیفي • 02

 104 یبین الربط بین أبعاد متغیري الفرضیة العامة • 03

 105 یبین الربط بین مؤشرات الفرضیة الجزئیة األولى • 04

 105 الفرضیة الجزئیة الثانیةیبین الربط بین مؤشرات  • 05

 106 یبین الربط بین مؤشرات الفرضیة الجزئیة الثالثة • 06

 107 یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغیر الجنس • 07

 108 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن • 08

 109 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي. • 09

 110 العینة حسب متغیر الحالة العائلیةیبین توزیع أفراد  • 10

 111 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المهنة • 11

 111 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل • 12

 124 اهتمام اإلدارة بإیصال المعلومات للعاملین یبین • 13

 125 كوسیلة إلیصال المعلومات لكافة العاملین بالمؤسسة.یوضح اعتماد اإلدارة لإلعالنات  • 14

یوضح مساعدة التوجیهات المقدمة من طرف المسؤول المباشر في أداء العاملین للواجبات  • 15
 المكلفة إلیهم

126 

 127 یبین دور تلقي األوامر من اإلدارة في معرفة العاملین للمهام التي یجب القیام بها • 16

یبین تشجیع االجتماعات التي تعقدها اإلدارة مع العاملین على المشاركة اإلیجابیة في  • 17
 العمل.

128 

یبین مساعدة المنشورات الصادرة عن اإلدارة على فهم العاملین لقوانین العمل التي تسیر بها  • 18
 المؤسسة.

129 

 130 تقدیمهم ألداء جید في عملهم.یبین مساعدة المعلومات التي تنقلها اإلدارة للعاملین على  • 19

یبین مساعدة التعلیمات الصادرة للعاملین من طرف اإلدارة في العمل على تحقیق  • 20
 األهدافالمطلوبة.

131 

 132 .یبین دور القرارات الصادرة عن اإلدارة في دفع العاملین لبذل مزید من الجهد في العمل • 21

األشكــــــال فھرس  



 

 

 

 133 تأدیة العاملین لمهامهم بسهولة یبین أهمیة االتصال مع اإلدارة في • 22

 135 یبین أهمیة مشاركة العاملین للمعلومات فیما بینهم ومقدرتهم على أداء مهامهم في العمل. • 23

 136 المناسبة في العمل.یبین تبادل الخبرات واتخاذ القرارات • 24

 137 النقاش حول طریقة تأدیة العمل وتجنب الوقوع في األخطاء أثناء ممارسة العمل. نیبی • 25

 138 یبین اآلراء المقدمة والتعامل الجید مع ظروف المحیطة بالعمل • 26

 139 یبین التواصل المباشر مع زمالء العمل وحل المشكالت أثناء أداء العمل • 27

 140 العمل وتأدیة العمل بإتقانیبین االقتراحات التي یقدمها زمالء  • 28

 141 یبین وضوح المعلومات التي توجه من طرف زمالء العمل وتنفیذ المهام الخاصة بالعمل • 29

 142 العمل المشترك مع الزمالء وتحمل المسؤولیات في مكان العمل • 30

 143 یبین إبداء وجهة النظر في العمل والقیام باألعمال الصعبة في مكان العمل • 31

 144 یبین التفاعل مع زمالء العمل واالرتیاح في العمل • 32

 146 االتصال باإلدارة والتزام العاملین بالتعلیمات الصادرة من اإلدارة ةسهول  • 33

 147 والعاملین واحترام قواعد العمل بالشكاوىیبین اهتمام اإلدارة  • 34

 148 المهام الموكلة في الوقت المحددیبین التقاریر التي یقدمها العاملین لإلدارة وٕانجاز  • 35

 149 یبین اهتمام اإلدارة باقتراحات العاملین واالنضباط في العمل • 36

 150 یبین إعطاء الفرصة للعاملین في توصیل آرائهم واإلخالص في العمل • 37

 151 یبین التوضیحات التي یقدمها العاملین عن سیر العمل وزیادة التقدیر لقیمة العمل • 38

یبین استماع اإلدارة إلى انشغاالت العاملین وتطبیق إجراءات العمل المعمول بها في  • 39
 المؤسسة

152 

 153 یبین المحادثة المباشرة مع المسؤول في العمل وشعور العاملین بالمسؤولیة اتجاه العمل. • 40

 154 یبین تطبیق اإلدارة القتراحات العاملین واحترام مواقیت العمل • 41

 155 یبین تواصل العاملین مع اإلدارة وتأدیة المهام في العمل • 42



 

 الصفحة الجدولعنوان  رقم

 102 یمثل توزیع العاملین في المؤسسة • 01

 107 یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغیر الجنس. • 02

 108 العینة حسب متغیر السنیبین توزیع أفراد  • 03

 109 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي • 04

 110 العینة حسب متغیر الحالة العائلیةیبین توزیع أفراد  • 05

 111 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المهنة • 06

 111 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل • 07

 124 درجتهم العلمیةو  یوضح أسماء المحكمین • 08

 125 في االستمارةیوضح العبارات المعنیة بالتعدیل  • 09

 126 استجاباتالمحكمین على بنود االستمارة وقیم صدقها • 10

 127 یبین اهتمام اإلدارة بإیصال المعلومات للعاملین • 11

المعلومات لكافة العاملین یوضح اعتماد اإلدارة لإلعالنات كوسیلة إلیصال  • 12
 بالمؤسسة.

128 

یوضح مساعدة التوجیهات المقدمة من طرف المسؤول المباشر في أداء  • 13
 العاملین للواجبات المكلفة إلیهم

129 

یبین دور تلقي األوامر من اإلدارة في معرفة العاملین للمهام التي یجب القیام  • 14
 بها

130 

تعقدها اإلدارة مع العاملین على المشاركة  یبین تشجیع االجتماعات التي • 15
 اإلیجابیة في العمل .

131 

یبین مساعدة المنشورات الصادرة عن اإلدارة على فهم العاملین لقوانین  • 16
 العمل التي تسیر بها المؤسسة.

132 

یبین مساعدة المعلومات التي تنقلها اإلدارة للعاملین على تقدیمهم ألداء جید  • 17
 في عملهم.

133 

یبین مساعدة التعلیمات الصادرة للعاملین من طرف اإلدارة في العمل على  • 18
 تحقیق األهداف المطلوبة.

135 

یبین دور القرارات الصادرة عن اإلدارة في دفع العاملین لبذل مزید من الجهد  • 19
 في العمل

136 

 فھرس الجــــــداول
 



 

 137 بسهولةیبین أهمیة االتصال مع اإلدارة في تأدیة العاملین لمهامهم  • 20

یبین أهمیة مشاركة العاملین للمعلومات فیما بینهم ومقدرتهم على أداء  • 21
 مهامهم في العمل.

138 

 139 المناسبة في العمل یبین تبادل الخبرات واتخاذ القرارات • 22

یبین النقاش حول طریقة تأدیة العمل وتجنب الوقوع في األخطاء أثناء  • 23
 ممارسة العمل.

140 

 141 یبین اآلراء المقدمة والتعامل الجید مع ظروف المحیطة بالعمل • 24

 142 یبین التواصل المباشر مع زمالء العمل وحل المشكالت أثناء أداء العمل • 25

 143 یبین االقتراحات التي یقدمها زمالء العمل وتأدیة العمل بإتقان. • 26

العمل وتنفیذ المهام یبین وضوح المعلومات التي توجه من طرف زمالء  • 27
 الخاصة بالعمل.

144 

 146 العمل المشترك مع الزمالء وتحمل المسؤولیات في مكان العمل • 28

 147 یبین إبداء وجهة النظر في العمل والقیام باألعمال الصعبة في مكان العمل • 29

 148 یبین التفاعل مع زمالء العمل واالرتیاح في العمل • 30

 149 و التزام العاملین بالتعلیمات الصادرة من االدارة باإلدارةسهولة االتصال  • 31

 150 یبین اهتمام اإلدارة بالشكاوي والعاملین واحترام قواعد العمل • 32

یبین التقاریر التي یقدمها العاملین لإلدارة وٕانجاز المهام الموكلة في الوقت  • 33
 المحدد.

151 

 152 العاملین واالنضباط في العملیبین اهتمام اإلدارة باقتراحات  • 34

 153 یبین إعطاء الفرصة للعاملین في توصیل آرائهم واإلخالص في العمل • 35

یبین التوضیحات التي یقدمها العاملین عن سیر العمل وزیادة التقدیر لقیمة  • 36
 العمل

154 

المعمول یبین استماع اإلدارة إلى انشغاالت العاملین وتطبیق إجراءات العمل  • 37
 بها في المؤسسة.

155 

یبین المحادثة المباشرة مع المسؤول في العمل وشعور العاملین بالمسؤولیة  • 38
 اتجاه العمل.  

156 

 156 یبین تطبیق اإلدارة القتراحات العاملین واحترام مواقیت العمل • 39

 156 یبین تواصل العاملین مع اإلدارة وتأدیة المهام في العمل • 40





 
 
 

 

 
 

                   

 
 مقدمة      



 مقدمة
 

 
12 

 :مقدمة

یعتبر االتصال من المواضیع التي تناولها الباحثون بالدراسة وهذا نظرا لألهمیة الكبیرة التي 

المجتمع یكتسبها على اعتبار أنه أحد أسس النظم االجتماعیة،وعماد العالقات التي تنشأ بهن األفراد في 

وكذا داخل المؤسسة،فالمؤسسة عبارة عن مجموعة من األفراد منظمون بشكل قانوني بغرض القیام بمهام 

 محددة تهدف في مجموعها إلى تحقیق غایات المؤسسة ككل.

ومن هذا السیاق فاالتصال داخل المؤسسة یعد أمر أساسیا ،ألنه یعمل على الربط بین أطراف 

،فخطط االنسجامو  تنظیمیة داخل التنظیم حیث یتحقق من خالله التكاملالفاعلة في المستویات ال

 ،ألنها تعمل على توفیر المعلوماتاالتصالیةوثیقا بالعملیة  ارتباطاوالمؤسسة وأهدافها وقراراتها مرتبطة 

العاملون حتى یتمكنوا من تأدیة أعمالهم بالكفاءة و  ،كما أنها تمثل همزة وصل بین اإلدارة اآلراءو 

تسهل عملیة اإلندماج مع مختلف و  یضمن تحقیق أعلى مستویات التكیف الوظیفي لدیهم الزمة،ماال

األدوار الوظیفیة، حیث تشكل الموارد البشریة إحدى العناصر المهمة في منظومة العمل و  المهام

د المادیة الموار علیها نجاح المنظمات أو فشلها في تجسید أهدافها. فمهما توافرت  التنظیمي، التي یتوقف

یبقى العامل الحاسم في الوصول إلى الفعالیة التنظیمیة المنشودة، لذا فاإلتصال ،فإن نمط سلوك العاملین 

نظیمیة لألفراد فال یمكن للعاملین التنظیمي داخل المؤسسة یعد أحد العوامل المؤثرة في السلوكیات الت

إال بوجود نظام فعال من اإلتصاالت  یؤذونهل الذي اإلندماج والتوافق مع وظائفهم، ومعرفة ماهیة العم

ویخلق لهم بیئة عمل محفزة تساعدهم في تحسین  زمةالالالتنظیمیة ینقل إلیهم المعلومات بالدقة والكفاءة 

 .احتیاجاتهمأدائهم ،والتعبیر عن 

ى باإلتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي لد لذلك وبغرض تناول وبحث موضوع الدراسة المعنون

 العاملین في المؤسسة، تم تقسیم البحث إلى جانبین، جانب نظري وجانب تطبیقي.

 فالجانب النظري إشتمل على ثالثة فصول هي:

معالمها، ثم تناولنا  دالدراسة، وتحدی: كان بعنوان موضوع الدراسة وخصص لضبط إشكالیة الفصل األول

 بلوغها، ثماألهداف التي سعت إلى و  الموضوع، وتبیان أهمیة الدراسة، أهم األسباب الكامنة وراء إختیار

السابقة حول موضوع البحث وٕانتهاء بمقاربة موضوع  متبوعة بالدراساتالتطرق إلى تحدید أهم المفاهیم 

 الدراسة.



 مقدمة
 

 
13 

لإلتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي، خصصته  الذي جاء بعنوان  النظریات المفسرة :الفصل الثاني

لدراسة للرجوع إلى نظریات التنظیم واإلدارة، وفیه تم تناول اإلتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي حسب ا

تصور النظریات الكالسیكیة المتمثلة في كل من نظریة اإلدارة العلمیة، نظریة التقسیم اإلداري، والنظریة 

درسة العالقات اإلنسانیة ،وصوال البیروقراطیة، ثم النظریات النیوكالسیكیة والتي إشتملت على كل من م

ونظریة الحاجات والدوافع، وصوال  yو xللنظریات الحدیثة والتي ضمت كل من النظریة المعدلة ونظریة 

 إلى نظریة النسق التعاوني، إنتهاء بكل من نظریة اإلدارة باألهداف، ونظریة اإلدارة الیابانیة.

حول التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة، وتناولنا فیه أساسیات  كان بعنوان اإلتصال :الفصل الثالث

التكیف الوظیفي، ثم تطرقنا إلى نشأة المؤسسة العمومیة الجزائریة وأهم المراحل التي و  التنظیمي االتصال

 التكیف الوظیفي في المؤسسة الجزائریة.و  التنظیمي االتصالمرت بها وأخیرا تطرقنا إلى 

 یداني فیحتوي بدوره على ثالثة فصول هي:أما الجانب الم

: وتناول هذا الفصل والذي یحمل عنوان اإلجراءات المنهجیة للدراسة، مجاالت الدراسة الفصل الرابع

المجال الزماني)، فرضیات الدراسة، منهج الدراسة باإلضافة إلى و  (المجال المكاني، المجال البشري

 األسالیب التحلیل الخاصة بالدراسة.مجتمع وعینة الدراسة، وصوال إلى 

تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة و  : وعنون بعرض وتحلیل بیانات الدراسة،ثم فیه عرضالفصل الخامس

األولى، تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثانیة، ثم تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الفرعیة 

 الثالثة.

مناقشة نتائج الدراسة، حیث تناولنا مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فرضیات : جاء بعنوان الفصل السادس

الدراسة، مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة، ثم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقاربات 

ى النظریة لموضوع الدراسة ثم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء كل من نظریات وأهداف الدراسة، إضافة إل

 النتائج العامة للدراسة.

 هذه الدراسة إلى خاتمة تضمنت أهم اإلستنتاجات التي خرجت بها الدراسة. انتهتوفي األخیر 

 



 
 

  

 لفصل األول : موضوع الدراسةا
 تمهید

 أوال: إشكالیة الدراسة

 ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

 ثالثا: أهداف الدراسة

 رابعا: أهمیة الدراسة

 خامسا: تحدید مفاهیم الدراسة

 السابقةسادسا: الدراسات 

 سابعا: مقاربة موضوع الدراسة

 خالصة الفصل
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 تمهید:
أي موضوع بحث یتناوله الباحث السوسیولوجي بالدراسة حتى وٕان كان هذا التناول جزئیا ال یمكن 

أن یحدد ویبني إال وفق إشكالیة بحثیة تسمح بإخفاقه لتساؤل منظم یؤسس لمقاربة متضمنة لفرضیات 

الفرضیات بدورها توضع في حیز من النموذج المفاهیمي الذي یوضع التفاعالت بین تخمینیة وهذه 

المتغیرات المعالجة في الموضوع، كما أن هذا التناول لإلشكالیة البحثیة یعطي دالالت معینة تعبر عن 

 أهمیة الموضوع بنسبة للباحث واألسباب الدافعة لدراسته واألهداف المراد الوصول إلیها.

لذا فاإلطار النظري للدراسة یعتبر الركیزة األساسیة لها والمرجع العام للبحث حیث یبرز من 

خالله الباحث أهم القضایا والمسائل التي سیتناولها، ونحن في دراستنا هذه سنتطرق إلى واحدة من 

التنظیمي  الاالتصالمواضیع التي ال تزال تشغل بال الكثیر من الباحثین والمفكرین، أال وهو موضوع 

 اختیاروالتكیف الوظیفي للموظفین في المؤسسة، حیث أن الفعل سیشتمل على إشكالیة الدراسة وأسباب 

الموضوع مرورا إلى األهداف واألهمیة وتحدید المفاهیم ختاما بكل من الدراسات السابقة ومقاربة موضوع 

 الدراسة المتبناة.

 أوال: اإلشكالیة.
لواحد والعشرین تغیرات كثیرة وكبیرة في شتى مجاالت الحیاة وعلى وجه عرف العالم خالل القرن ا

التحدید في الدول المصنعة في أوروبا أوال ثم الوالیات المتحدة األمریكیة ومست هذه التغیرات جوانب كثیرة 

ن أجل والتكنولوجیة، فزادت الحاجة إلى تسییر الموارد البشریة والمادیة م واالجتماعیة االقتصادیةمنها 

لتلبیة حاجیات المجتمع  اجتماعیةتحقیق فعالیة أكبر في جمیع المجاالت، وهنا برزت التنظیمات كضرورة 

إذ تؤثر وتتأثر  االجتماعیةیتفاعل مع التغیرات الحاملة في بیئتها اجتماعي المتزایدة وهي عبارة عن بناء 

 بها.

تقام بطریقة مقصورة لتحقیق  اجتماعیةوالتنظیم كما یعرفه السید الحسیني "هو عبارة عن وحدة 

تحقیق هذه األهداف "حیث یشترط من خالل هذا التعریف لكي  یالءمأهداف محددة وتتخذ طابعا بنائیا 

ته ألبعاد نشاطه واألهداف التي كون أهدافه محددة بدقة، ترسم صیاغیكون للتنظیم وجود واستمراریة أن ت

والبقاء فمن  االستمرارلتي یصوب اهتمامه لها إن ما رغب في یسعى إلى تحقیقها، لما تحدد القضایا ا

البدیهي أن یكون لكل تنظیم أهداف یسعى إلیها كونها مصدر وجوده، واألساس الذي ینظم معاییره 

وأحكامه من خاللها، والقاعدة التي یفسر على ضوئها فعالیته، وفي سبیل تحقیق ذلك البد لتنظیم أن 
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حیث توجد عّدة أنماط  االتصاالتائل والعملیات المساعدة على ذلك من بینها یستعین بمجموعة من الوس

التنظیمي، الذي یعتبر أحد الدعائم األساسیة في العملیة اإلداریة ألي تنظیم والذي  االتصالولعل أهمها 

فهو  زادت أهمیته بعد اتساع نطاق التنظیمات وتسارع نموها وتطورها، إضافة إلى زیادة حجمها وتعقیدها

بكافة المستویات اإلداریة إلى جانب نقل األفكار والمشاعر  وانسیابهایسمح بتسهیل تدفع المعلومات 

والحقائق وغیرها بین األفراد داخل التنظیم، ذلك أن المعلومات بمثابة الوقود الالزم لعملیة المناعة ولحركة 

سة بین المؤسسات، مما یتطلب توفر المناف احتدامالسوق، ولحیاة المنظمات، األمر الذي ینجز عنه 

التنظیمیة على رفع كفاءة العمل  االتصاالت، حیث تعمل االتصاالتحلقات مستمرة وحركة دائمة من 

فهي لیست مجرد تبادل للمعلومات والمعاني ولكنها تبادل یؤدي إلى القیام بأعمال متوقعة تتصل بطبیعة 

لترابط التنظیمي وتماسك مختلف العناصر التنظیمیة عن طریق العالقات التنظیمیة واإلداریة، كونها تحدد ا

 إیجاد الفهم المشترك لطبیعة األهداف الواجب تأدیتها.

التنظیمیة یساعدها على  االتصاالتالمؤسسات بالحصول على نظام جید من  اهتمامفمن خالل 

 االتصاللمهام التي یعمل األمثل للموارد البشریة المتاحة، فمن بین ا االستغاللتحقیق أهدافها عبر 

التنظیمي على تحقیقها داخل المؤسسة هو توجیه األفراد العاملین فیها نحو أهدافها كما یؤدي إلى فهم 

التنظیمي له دور فعال في تكییف العنصر البشري مع  فاالتصالطبیعة العمل وبیئته ودمجهم معه، وعلیه 

لحالة المعنویة والعالقات اإلنسانیة ورضا األفراد عن وظیفته التي یمارسها، ففي معظم األحیان تتوقف ا

وفعالیته،  االتصالوظائفهم وفهمهم لما یقومون به من أعمال ومسؤولیات وكذا إنتاجهم على مدى كفاءة 

أعمالهم بالكفاءة الالزمة عبر مجموعة من التعالیم والقرارات  أداءإذ یمكن هذا األخیر األفراد من 

معلومات المرتبطة بسیاسات المؤسسة والتغیرات المستمرة فیها لیوضح للعاملین ما واإلرشادات وكذلك ال

یجب إتباعه وما یجب تجنبه، وللتعرف على البیئة التي یعملون فیها، كما یساعد على تعزیز التعاون في 

تحقیق العمل بحیث یتیح التفاعل ما بین زمالء العمل وتبادل الخیرات والمهارات، قصد تحسین األداء و 

أكبر فعالیة تنظیمیة، مما یخلق جو مالئما للفرد العامل في المؤسسة یجعله مندمجا وظیفیا وقادرا على 

مع المتطلبات والمتغیرات الوظیفیة الحاملة، هنا یبرز أهمیة التكیف الوظیفي كأحد المواضیع  االنسجام

د العاملین في المؤسسة، الذین لتعاظم دور األفراالحساسة التي تخص السلوك التنظیمي وذلك نظرا 

إغفاله في العملیة  أویعتبرون المحرك األساسي لعمل المنظمات وذلك باعتبارهم جزءا ال یمكن تجاهله 

التنظیمیة واإلنتاجیة للمنظمة، مهما كانت وظیفتها أو أهدافها، فاألفراد هم العنصر التنظیمي القادر على 
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مختلف الكفاءات والمیزات التي لدیهم لخدمة ما تسعى إلیه استیعاب المفاهیم واألفكار واستغالل 

المؤسسات، زیادة على مواجهة التحدیات التي تفرضها الظروف البیئیة، التنظیمیة مما یؤدي إلى نجاح 

 المؤسسة، والحفاظ على بقائها في ظل المشهد التنافسي الذي تعرفه المنظمات الیوم.

سسات تسعى إلى سهر ودمج أفرادها داخل النظام العام والمؤسسة الجزائریة كغیرها من المؤ 

داخل ورشات العمل بین األفراد وتكیفهم مع بیئة العمل وما  واالنسجامللمؤسسة وخلق جو من التوافق 

 إنتاجیةتتطلبه من أدوار ومهام وظیفیة وفهمهم لماهیة الوظائف التي یقومون بها قصد تحقیق أعلى 

تنظیمي فعال كونه أحد  اتصالبضمان  االهتماممة، مما یستوجب علیها وتحسین جودة الخدمات المقد

العوامل المساعدة في تحقیق التكیف الوظیفي لعمال المؤسسة حیث تعد هذه العملیة أحد الطرق التي 

 تجسد ما تطمح إلیه المؤسسات.

ي تحقیق التكیف التنظیمي ف االتصالوعلیه فإن الدراسة الحالیة تسعى للكشف عن الدور الذي یؤدیه 

الرئیسي للدراسة  التساؤلالوظیفي لدى عمال مؤسسة الكاتمیة للفلین بوالیة جیجل، وذلك من خالل طرح 

 أال وهو:

 في مؤسسة الكاتمیة للفلین؟ املینالتنظیمي على تحقیق التكیف الوظیفي للع االتصالكیف یعمل  -

 الفرعیة: وهو التساؤل الرئیسي الذي تندرج فمنه جملة من التساؤالت -

 :التساؤل الفرعي األول 
داخل مؤسسة الكاتیمیة  للعاملین  الوظیفي االندماجالنازل في تحقیق  االتصالكیف یساعد  -1

 للفلین؟

 :التساؤل الفرعي الثاني 

مع وظائفهم داخل مؤسسة الكاتیمیة  العاملین  األفقي في تحقیق توافق االتصالكیف یساهم  -2

 للفلین؟

  الثالث:التساؤل الفرعي 

 في مؤسسة الكاتیمیة للفلین؟ العاملین  التزامالصاعد إلى تحقیق  االتصالكیف یؤدي  -3

 أسباب اختیار الموضوع :ثانیا
أخرى موضوعیة تعبر في و  إن الدافع الرئیسي في اختیار موضوع الدراسة هو مزیج بین دوافع ذاتیة

طموحة في تحدید منهج بحثها و  مستقبلیة،أساسها عن رغبة هذه الدراسة التي تسعى نحو أهداف 
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المستقبلي في سوسیولوجیا التنظیمات هذه الرغبة یمكن تفسیرها أكثر من خالل األسباب التي دفعت 

 :یليهي كما و  هذه الدراسةالباحث للخوض في 
 ذاتیة:أسباب 
  .میوالتنا الشخصیة نحو دراسة المواضیع المتعلقة باالتصال المؤسساتي •

الموظفین فیها على حد و  التي یكتسبها موضوع الدراسة بالنسبة للمؤسسة األهمیةالشعور بمدى  •

  .سواء

 الغموض،الرغبة الذاتیة في تكوین نظرة علمیة شاملة حول موضوع الدراسة قصد إزالة اللبس و  •

 .نظرا للحیرة العلمیة التي أحاطت به

 األسباب الموضوعیة :
   .التخصص المدروس ( علم اجتماع تنظیم وعمل ) إطاراندراج موضوع الدراسة في  •

 .قابلیة الموضوع للدراسة المیدانیة •
 عمل.و  استكمال انجاز مذكرة التخرج في ماستر علم اجتماع تنظیم •

  .خاصة المتعلقة بالتكیف الوظیفيو  قلة الدراسات العلمیة التي تناولت متغیري الدراسة •

 ثالثا : أهداف الدراسة
التكیف و  بالبحث عن االتصال التنظیمي في المؤسسة محل الدراسةو  تطرح إمكانیة التنقیب هذه الدراسة

المنهجیة العلمیة تكون الدراسة الحالیة بصدد الوصول و  النظریة اإلشكالیةبحسب و  الوظیفي للعاملین فیها

 :التالیة األهداف إلى
 العلمیة:أهداف 
 .على التساؤالت المتعلقة بالدراسة اإلجابة •

 .اختبار فرضیات الدراسةو  التحقق •

 .المیدانیة الملموسة في الموضوعو  النظریة األبعادالتعرف على مختلف  •

 .تقنیاتهو  قواعد البحث العلميو  تطبیق مبادئ •

 عملیة: أهداف
  .التكیف الوظیفي في المؤسسة محل الدراسةو  معرفة واقع االتصال التنظیمي •

  .التكیف الوظیفي للموظفین في المؤسسةكشف مختلف العراقیل التي تواجه عملیة  •
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الدور التي تلعبه في و  تسلیط الضوء على سیرورة عملیات االتصاالت التنظیمیة الرسمیة منها •

 .التكیف الوظیفي

 المتبعة في عملیة االتصال التنظیمي في المؤسسة الجزائریة األسالیبو  الطرق أهمالوقوف على 

 .نقائصو  ما یعترض هذه العملیة من صعوباتو 
 الدراسة  رابعا: أهمیة

 األولیةالخطوات  أهم أحدالبحث بالنسبة للمعرفة العلمیة خاصة في الحقل السوسیولوجي  أهمیة إن
 العملیةو  العلمیة األهمیةدراسة سوسیولوجیة تعنى بتسلیط الضوء على  أيو  یدركها الباحث أنالتي ینبغي 

 .المجتمعیة لهاو 
 دراستنا من خالل النقاط التالیة :  أهمیةو تكمن 

 :العلمیة األهمیة
 أحدكون االتصال التنظیمي یعد  المواضیع،تساهم هذه الدراسة في زیادة االهتمام العلمي بمثل هذه  •

كذا االهتمام بالتكیف الوظیفي و  ترفع فاعلیتها التنظیمیةو  التي تقوم علیها المؤسسة األعمدة أهم

 .إنتاجیته زیادةبغرض للمورد البشري 

حول هذا الموضوع بالخصوص التكیف الوظیفي نظرا  أخرىفتح المجال لدراسات علمیة و  توسیع

 .لقلته
 العملیة : األهمیة

في المؤسسة محل الدراسة بالمعرفة النظریة التي ستساعدهم على تحسین جودة  تزوید المسیرین •

  .للعاملین فیهازیادة مستویات التكیف الوظیفي و  االتصال التنظیمي

االتصال  عملیتي:التحدیات التي تواجه و  القصورو  صورة شاملة وواضحة لجوانب النقص إعطاء

 .األولویة ٕاعطائهماو  التكیف الوظیفيو  التنظیمي
 تحدید مفاهیم الدراسة  خامسا:

صحیح لموضوع و  ذلك نظرا لما توفره من فهم دقیقو  كبیرة أهمیةتكتسي المفاهیم في البحث العلمي 

 ضروریة ألي بحث علمي نظرا لما تحمله هذه المفاهیم من معاني مختلفةو  أساسیةتعتبر  إذالبحث 

 .ٕاجرائیاو  متعددة، وهذا ما یحتم على الباحث في حقل سوسیولوجیا التنظیمات تحدید هذه المفاهیم نظریاو 
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م الموجودة في بحثنا، حیث سیتم بعض تعاریف العلماء للمفاهی إلىوسوف نحاول التطرق في هذا الفصل 

 كالتالي:التي تناولتها الدراسة  األساسیةالمفاهیم و  تحلیل كل مفهوم على حدة

 المؤسسة. العامل، االتصال، التنظیم، االتصال التنظیمي، التكیف، التكیف الوظیفي،

 :فيالمتمثلة و  بموضوع الدراسةباإلضافة للمفاهیم ذات صلة 
 ، االتصال الصاعد، االندماج الوظیفي، التوافق، االلتزام. األفقياالتصال النازل، االتصال 

 :االتصال -1
  :لغة 

والذریعة والوصل  االتصالبشيء فیما بینهما وحلة أي  اتصالبالشيء، كل شيء الوصلة وما االتصال 

ضد الهجران والوصل خالل الفصل وفي التنزیل "ولقد وصلناهم القول" أي وصلناهم القول" أي وصلنا 

إلیه وبلغه  انتهىینقطع بشيء بمعنى لم  واتصالذكر األنبیاء من معنى بعضها البعض لعلهم یعتبرون، 

 .)1(لو أنهاه

 اصطالحا : 

عبارة عن عملیة تبادل تفاعلي بین أطراف ذات لغة مشتركة ولیس عمال فردیا منعزال  عرفه ستانلي:

تفاعل وتناغم وانسجام وفهم في ضوء قدرة عملیة التبادل على إحداث حاالت  االتصالحیث یقاس واقع 

 .)2(مشترك

تتم بین أفراد لدیهم مجموعة من  اجتماعيعبارة عن عملیة تفاعل  االتصالیتضح عبر التعریف أن 

 السمات المتطابقة بغیة الوصول إلى إحداث توائم وتجانس بیتهم.

یعرفه بقوله: "عملیة یقوم بمقتضاها المرسل بإرسال الرسالة لتعدیل سلوك المستقبل أو  موفالندونجد 

 .)3(تغییره.

المتمثلین في  االتصالیعطي هذا التعریف المقدم المناصر واألطراف القائمین بممارسة عملیة 

 المرسل والمستقبل وتأثیر الذي یمارسه المستقبل على سلوك المرسل.

                                                           
 .337-336، ص 2007إبن منظور، لسان العرب، دار الفكر العربي، بیروت، ) 1(
، ص 2000بشیر العالق، اإلتصال في المنظمات العامة بین النظریة والممارسة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )2(

17-18. 
 .12، ص 1993والرأي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، عاطف عدلي العبد، اإلتصال )3(
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 قی: الطریقة التي تنتقل بها األفكار والمعلومات بین الناس داخل التنساالتصالوینهي محمود عودة 

 )1(لف من حیث الحجم ومن حیث العالقة المختلطة فیه.معین یخت االجتماعي

داخل المجتمع كون هذه األخیرة  االتصاللسیرورة عملیة  االجتماعيیبین لنا عبر هذا التعریف الجانب 

خصائص معینة من  اإلجتماعیة لهاتتم بشكل تفاعالت تظهر ما بین أفراد المكونین لمختلف الوحدات 

 وحدة األخرى.

 اإلجرائي:التعریف 
بإمكاننا أن نستخلص تعریف إجرائي یخدم  لالتصالإلى ما تم عرضه من تعاریف سابق  استنادا

في المؤسسة هو تلك العملیة التفاعلیة التي یتم ممارستها من طرف  االتصالالدراسة الحالیة وهو: 

بداخل المؤسسات بغیة  الموظفین العاملین في مختلف المستویات التنظیمیة (المستویات العلیا والدنیا)

والتناغم فیها بینهم وضمان سیر حسن لألدوار والمسؤولیات والمهام وتحسین الفعالیة  االنسجامتحقیق 

 التنظیمیة.

 التنظیم:-2
 :لغة 

 )2(مشتقة من أصل ال تیني وتعني أداة یتم بواسطتها إنجاز العمل Organization)وكلمة (

 اصطالحا: 

 )3(التنظیم عبارة عن وحدة اجتماعیة یتم إنشائها من أجل تحقیق هدف معین.یعرفه إتیزوني: على أن 

أحد الوحدات االجتماعیة إذ تكون للوصول لغایات لقد أعطي إتیزوني البعد االجتماعي لتنظیم اعتباره 

 مهنیة.

أكبر وأشمل وهو  اجتماعيأما بارسوتر فقد عرف التنظیم بأنه "نسق فرعي یدخل ضمن إطار نسق 

 )4(المجتمع وأن التنظیمات تمتاز بتوفرها على أهداف محددة وواضحة تعمل على تحقیقها".

تندرج ضمن نسق عام  اجتماعیةویشترك هذا التعریف مع سابقه فهو یعتبر التنظیمات وحدات  -

 المجتمع ویشترط أن توجد لها أهداف مقصورة تسعى لتجسیدها. اسمه
                                                           

 .5، ص 1971محمودة عودة، أسالیب اإلتصال والتغییر االجتماعي، دار المعرفة، القاهرة، )1(
 .93، ص 2007، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن 1ربحي مصطفى علیان، أسس اإلدارة المعاصرة، ط)2(
 .28ص  , 2006الجتماع التنظیم، مخبر علم اإلجتماع للبحث وترجمة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، رابح كعباش، علم ا)3(
 . 28المرجع نفسه ص  )4(



 الفصل األول                                                                      موضوع الدراسة
 

 
22 

ین عبد الحمید أحمد رشوان في كتابه اإلدارة والمجتمع لیعرفه "عملیة تنسیق بینما تطرق إلیه حس -

جهود ووقت الجهود البشریة في أي منظمة حتى تتمكن هذه األخیرة من تحقیق أهدافها بأقل التكالیف وم

 )1(وأقصى كفایة إنتاجیة ممكنة".

الجانب العملي لتنظیم لقد اختلف هذا التعریف مع التعریف بین السابقین في كونه ركز على  -

والمتمثل في قیام مجموعة من األفراد داخل المنظمة بتوحید إمكانیتهم وقدراتهم في سبیل الوصول إلى 

 األهداف المخطط لها وضمان إنتاجیة عالیة.

كما نجد غرین ویال یعرفه "مجموعة من األفراد الذین یعملون بموجب نظام محدد من القواعد  -

 )2(والعالقات المصممة لتحقیق أهداف وغایات محددة.جراءات التعیین وإ 

وقد تناول التعریف التنظیم باعتباره أفعال ونشاطات وسلوكیات یتم تنسیقها وترتیبها وفقا ألنظمة  -

 معینة توجهها لخدمة الهدف المنشود والرغبة المسطرة.

 :التعریف اإلجرائي

تعریف إجرائي وهو: نظام معقد للعالقات  استخالصوتبعا لنوع التنظیم الذي تتناوله الدراسة الحالیة یمكن 

بین العمال والموظفین یشمل على مجموعة من األدوار والمسؤولیات المنسقة بین مختلف الوحدات 

ظفین داخل هذا النظام من األفراد المو التنظیمیة من خالل هیكل تنظیم محدد لتحقیق أهداف حیث یستغل 

التنظیمیة ومحاولة التكیف المتغیرات والمهام  باالتصاالتعلى وسائل وعملیات في سبیل ذلك كالقیام 

 الوظیفیة المكلفة لهم.

 التنظیمي: االتصالمفهوم 3- 
هو عملیة یتم عن طریقها إیصال المعلومات من أي نوع ومن أي ;یعرفه محمد فهمي العطراوي على انه 

عضو في الهیكل التنظیمي للمنشأة إلى عضو آخر قصد إحداث تغییر فهو أداة أولیة من أدوات التأثیر 

 )3(.سلوكیاتهمعلى الفاعلین ووسیلة فعالة إلحداث التغییر في 

                                                           
 .29-28، ص رابح كعباش، المرجع السابق )1(
، 2006اإلسكندریة، مصر، حسن عبد الحمید رشوان، اإلدارة والمجتمع، دراسة في علم اإلجتماع اإلدارة مؤسسة شباب الجامعة، ) 2(

 .66-65ص 
 .35، ص 1989مصر  -عالم الكتب -محمد فهمي العطروي، العالقات اإلداریة في المؤسسات العامة والشركات) 3(
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التنظیمي حیث أنه بإمكانه أن یتم من طرف أي فرد  االتصالهذا التعریف نظرة عامة حول ولقد أعطي 

فاعل داخل التسلل الهرمي لسلطة في التنظیم یهدف من خالله لتغییر السلوك التنظیمي فهو ضروري 

 الستمراریة المؤسسات وتحقیق التغییر الدائم فیها.

عن شبكات  التنظیمي بأنه عبارة لالتصالولقد تطرق "محمد علي محمد" في إعطائه تعریف آخر 

مصممة من أجل نقل المعلومات داخل البناء التنظیمي على مختلف مستویاته، وبدونه یتعذر أن یوجد 

داخل جماعة العمل، وهو  یبعضهمهو العملیة الوحیدة التي تربط األفراد  االتصالتنظیما سلمیا، ألن 

 .)1(ةتعبر علیه كل أنواع المعلومات الفنیة والعالقات اإلنسانیالممر الذي 

التنظیمي داخل المؤسسة  االتصالوقد أكد هذا التعریف على األهمیة الكبیرة الذي یحظى به 

ومدى تأثیره الكبیر على الفعالیة التنظیمیة لدیها وسیرورة األعمال والمهام المختلف وضمان التنسیق ما 

 بین العاملین في الوحدات التنظیمیة.

التنظیمي بأنه هو العملیة التي تهدف إلى تدفق البیانات  االتصالبینما محمد منیر حجاب یعرف 

هابطة وصاعدة بین  االتجاهاتوالمعلومات في صورة حقائق بین وحدات المشروع المختلفة، في مختلف 

 .)2(وأفقیة وعبر مراكز العمل المتعددة داخل الهیكل التنظیمي

مؤشرات الدراسة الحالیة حیث ومن خالل مضمون هذا التعریف نلمس مدى مطابقته مع فرضیات و 

الرسمي الذي یتم ما بین مختلف المستویات التنظیمیة  باالتصالالتنظیمي  لالتصالنظرة شاملة أعطى 

التنظیمي  لالتصالتصل الدراسة لتحدید التعریف اإلجرائي داخل المؤسسة بعد التطرق للتعاریف السابقة 

 حیث هو:

ین والعاملین في مختلف البیانات والمعلومات وٕایصالها بین الموظفتلك العملیة التي یتم عبرها نقل 

الصاعد  كاالتصال االتجاهات الرسمیةحیث تتم في  المستویات التنظیمیة داخل المؤسسة محل الدراسة،

 والنازل واألفقي وذلك بغرض التنسیق والترابط مابین الوحدات والوصول إلى أهداف المؤسسة.

 :مفهوم التكیف4- 
 3(نقیض التخالف والتنافر والتصادم الكلمة فهي واجتماعوالتقارب  التآلف: كلمة تعني لغة(. 

 
                                                           

 .141ص  -1992أسس علم النفس التنظیمي الصناعي: المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر  -مصطفى عشوي)1(
 .44ص  1985م، دار الكتاب المصري، القاهرة معجم المصطلحات لإلعال -أحمد بدوي) 2(
 .11، ص 1987مصطفى فهمي، التكیف النفسي، دار ممر للطباعة، الفجالة، مصر، )3(
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 اصطالحا: 

یعرفه كل من ثائر أحمد غباري وخالد محمد أبو شعیرة "القدرة تكوین العالقات المرضیة بین الفرد وبیئته 

 .)1(والتي تشمل بمنح اإلمكانیات والقوة المحیطة به"

التعریف فالتكیف یتمثل في المحاولة الدائمة للفرد لتحقیق التوائم مع البیئة وما یترتب عنها بناء على هذا 
 من تغیرات.

یعرفه "الطور الذي ینتهي إلیه الفرد أو  االجتماعأما عدنان أبو مصلح في معجم مصطلحات علم 

 .)2(واإلذغان لمتطلباتها أو مسایرتها" االجتماعیةالجماعة في قلوبهم للقوى 

ویختلف هذا التعریف عن سابق في كونه أعطى البعد السوسیولوجي لعملیة التكیف المتمثل في  -

المكونة للمجتمع والمتفق علیها أو التماشي  االجتماعیةخضوع األفراد والجماعات لمختلف المعاییر والقیم 

 معها.

مستمرة یهدف بها الشخص تطرق إلیه الهابط محمد السید عندما عرفه "هو عملیة دینامیكیة بینما  -

 .)3(إلى تغییر سلوكه من أجل تحقیق التوافق بینه وبین المجتمع

وتبعا لما تم ذكره في مضمون هذا التعریف فطمس مدى تطابقه مع منظور سابقه كونه سلط الضوء على 

في تصرفاته وأفعاله تضمن عالقة لعملیة التكیف وٕالزامیة الشخص على تعدیل نواحي  االجتماعيالجانب 

 .)4(مع البیئة المجتمعیة االنسجام

بعد التطرق للتعاریف السابقة تحل الدراسة الحالیة لتحدید التعریف اإلجرائي للتكیف حیث هو: ما مدى 

قدرة الموظفین داخل المؤسسة على نطق نوع من التوافق واالندماج مع مختلف المتغیرات الموجودة في 

 مل ومتطلباتها الوظیفیة عبر مجموعة من األفعال والسلوكیات التنظیمیة الملموسة. بیئة الع

 مفهوم الوظیفة: -5
 من الفعل وظف، یوظف، توظیفا على غیره عمال ما، قدره علیه والوظیفة ما یقدر من عمل لغة" :

 .)1(أو غیره فهو زمن معین والعمل في المصالح اإلداریة جمع وظائف"
                                                           

، ص 2015، دار األعمار العلمي للنشر والتوزیع، عمان األردن، 1ثائر أحمد غباري وخالد أبو شعیرة، التكیف مشكالت وحلول، ط)1(

22 . 
 .101، ص 2015معجم مصطلحات علم اإلجتماع، دار أسامة للنشر للنشر والتوزیع، عمان األردن، عدنان أبو مصلح، )2(
مالل خدیجة، السباقات النفسیة وعالقتها بمستوى التكیف لدى الطلبة الجامعیین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علم النفس، كلیة )3(

 .50، ص 2017-2016، السنة 2وهران العلوم اإلجتماعیة، تخصص القیاس والتقویم، جامعة 
 .590-589، ص 2022، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عیسى مومني، القاموس المدرسي الممتاز عربي، ط)4(
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  اصطالحاأما : 

عرفها روالنایف المعاینة وصالح سلیم الحموري "أنها مجموعة من الواجبات التي تؤدي بواسطة فردها ولها 

صفة التكرار، ولها صفة التماثل وتحتاج إلى تجانس في المعارف والمهارات وهي موجودة بغض النظر 

 .)2(عن وجود من یشغلها أو عدمه"

تشمل مجموعة من االلتزامات یقوم بها الشخص ال یتضح من خالل هذا التعریف أن الوظیفة  -

 وتكون هذه األخیرة تتوافق مع الجانب المعرفي لدیه وما یمتلك من مؤهالت وقدرات.

 .)3(ونجد أحمد ماهر یعرفها "أنها تعتني العمل أو المهنة التي یتم التخطیط لموردها البشریة" -

ظیفة بما تحتاجه من تخطیط لتوفیر ویختلف هذا التعریف عن سابقه من خالله ربطه مصطلح الو 

للوظیفة حیث أن هذا التعریف لم یقدم لنا نظرة شاملة  بأدائهااإلمكانیات البشریة والقوى العاملة التي تقوم 

 وما تتضمنه من واجبات ومسؤولیات.

أما محمد مصطفى أبو بكر عرفها "بأنها عبارة عن مجموعة من الواجبات والمسؤولیات التي یكلف لها 

 .)4(شخص معین یمنح له قدر من السلطات التي تمكنه من القیام بتلك الواجبات والمسؤولیات"

وصالح سلیم الحموري حیث أكد على  من المعایطةویتشابه هذا التعریف مع ما تطرق إلیه كل  -

والمسؤولیات المنظومة لألفراد والتي یقومون بتأدیتها وفقا لما یمنح لهم  االلتزاماتارتباط الوظیفة بمختلف 

 التسلل الهرمي للسلطة.

بینما عرفها بالل الساركنة "بأنها وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة مجتمعیة مع  -

من بها الموظف واحد أو أكثر والوظیفة هي كیان یتضبعضها البعض في المضمون ویمكن أن یقوم 

 معینة" التزاماتمجموعة من الواجبات والمسؤولیات توجب على شاغلها 

وجاء هذا التعریف مطابقا لما سبقه معتبرا الوظیفة عبارة عن كل متكامل من المهم واألعمال التي  -

 تفرض على الموظفین القیام بها.

 

                                                                                                                                                                                     
، عمان، األردن، 1، الكنوز المعرفیة، ط1) روال نایف المعایطة وصالح سلیم الحموري إدارة الموارد البشریة دلیل العلمي، ط1(

 .234ص ، 2013
 .95، ص 2004والتوزیع، دط، مصرالبشریة، الدار الجامعیة للنشر  أحمد ماهر، إدارة الموارد) 2(
 .53، ص 2008محمد مصطفى أبو بكر، الموارد البشریة، مدخل لتحقیق التنافسیة، دط، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ) 3(
 .27، ص 2009ة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، دار المسیر 1بالل السكارنة، أخالقیات العمل، ط )4(
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 التعریف اإلجرائي:

الوظیفة، یمكننا أن نستخلص تعریف إجرائي استنادا إلى ما تم عرضه من تعاریف سابقة تنهي 

 یتالئم مع الدراسة الحالیة وهو:

والمهام ومختلف الممارسات التي یقوم بها عمال المؤسسة محل  األعمال"هي مجموعة من  الوظیفة

حسب الهیكل التنظیمي المتواجد في لهم الدراسة في مختلف الوحدات والمستویات التنظیمیة والتي تمنح 

 ".المؤسسة

 التكیف الوظیفي:مفهوم  -6
یعرفه جواني غاجدا على أنه "جمیع األنشطة التي یبدأ الفرد من أجل إعداد نفسه لواجباته وترتبط  -

 .)1(هذه العملیة ارتباطا وثیقا بتحسین تأهیل الموظف المعین حدیثا

لقد ركز هذا التعریف للتكیف الوظیفي على الموظفین الجدد في المؤسسة معبرا عنه بمختلف  -

 الوظیفیة وتطویر المؤهالت المختلفة.ألداء المهام واألدوار  االستعدادالعملیات التي یقومون بها قصد 

ح الفرد مهتما كما عرفه سعید المهنأ "هي الحالة التي یتكامل فیها الفرد مع وظیفته أو مهنته فیصب

 .)2(التام عنها" الرضابوظیفته ومتكامال معها من خالل طموحه الوظیفي وتحقیق 

ویختلف هذا التعریف عما سبقه في أنه أعطى مفهوم أشمل عن التكیف الوظیفي فهو لم یقترنه بالموظفین 

عبر مؤشرات تم  واالرتباطالجدد بل ربطه بأي فرد مزاول لوظیفته ویتكامل معها ویظهر هذا التكامل 

 ذكرها والمتمثل في أن یكون هذا األخیر طموحا وظفه مقدار عالي من الرضا الوظیفي.

ونجد كل من سافیكاس وبورفیلي یشیران إلى أن "التكیف الوظیفي هو بناء نفسي واجتماعي یتضمن 

التحوالت في األدوار الموارد المتاحة للفرد للتعامل مع المهام الوظیفیة الحالیة والمتوقعة وكذلك 

 .)3(المهنیة"

                                                           
(1)joanna gojda, social and Professional adaptation of employées as a main façton in sharing working conditions, 

journal of U.S china public administration, vol 12, n 10, octobre, 2015, pp 789.     
إبراهیم عموش التنمیة المهنیة وعالقتها بالتكیف الوظیفي لمعلمي المدراس الثانویة الحكومیة في محافظة العامة عمان من وفاء )2(

وجهة نظر مدیري المدارس، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في تخصص اإلدارة والقیادة التربویة، قسم اإلدارة والمناهج كلیة العلوم 

 .13، ص 2020سط، التربویة، جامعة الشرق األو 
طارق رضوان محمد رضوان، التكیف الوظیفي كمحدد للعالقة بین رأس مال النفسي والنجاح التنظیمي، دراسة تطبیقیة، المجلة )3(

 .122، ص 2021العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والتجاریة، كلیة التجارة، جامعة دمیاط، المجلد الثاني، العدد األول، 
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 واالجتماعیةوتضمن هذا التعریف للتكیف الوظیفي في ضوء أنه مجموعة من الجوانب واألبعاد النفسیة 

المتوفرة لدى الفرد والتي تكون مساعدة له على مواكبة التغیرات الحاصلة في الوظیفة المنجزة وما تتطلبه 

 من أعمال وأدوار.

 

 :التعریف اإلجرائي
بعد تطرق وعرض التعاریف السابقة محل الدراسة لتحدید التعریف اإلجرائي للتكیف الوظیفي حیث 

والتوافق مع الوظیفة  لالندماجهو: حالة یكون فیها الموظف أو العامل في المؤسسة محل الدراسة محققا 

لفعالة في العمل التي یقوم بها وهذا یتجلى على مستوى سلوكه التنظیمي داخل المؤسسة كالمشاركة ا

الوظیفي، مما یخلق  االلتزاماألدوار والمهام،  استیعابوالتأقلم مع المتغیرات المحیطة بها وفهم القوانین، 

 أثر إیجابي على عطائه وٕانتاجیته في العمل.  

 :مفهوم العامل6-
في خدمة صاحب العمل  یعمل لقاء اجر مهما كان نوعه أنثى أوكل ذكر " بأنهیعرفه سمیر التشویكي 

 .)1("ٕاشرافهو  تحت سلطته

معنوي تحت  أومن خالل هذا التعریف یتضح بان العامل هو كل شخص یعمل مقابل اجر مادي  -

 العمل.قیادة رب 

خدمة  في اجر،یعمل لقاء و  غیر یدویة أو یدویة أعماال"أي فرد یؤدین  بأنهكما یعرفه احمد زكي بدوي 

 .)2("إشرافهصاحب عمل وتحت 

ركز على صفة  مضمون هذا التعریف تطابقه مع التعریف السابق ذكره حیثمن خالل یتضح  -

لكن  العمل، أثناءعلى العامل  اإلشرافو  هذا األخیر الذي یكون له حق السلطة العمل،تبعیة العامل للرب 

 الحقوق الغیر مادیة للعامل على صاحب العمل  إلىعلى هذا التعریف انه لم یشر  یؤخذما 

 داخل المنظمة أعماالو  یؤدون مهاما األفرادمجموعة من " مأنهونجد عماد لعالوي یعرف العاملین على 

 .)3(" معنوي أواجر مادي  التنظیم، مقابلتربطهم عقود قانونیة مكتوبة للقیام بوظائفهم المحددة داخل و 
                                                           

 .213،ص2000، لبنان، التوزیعو  ،دار أسامة للنشر1التشویكي، المعجم اإلداري، طسمیر )1(

 .488،ص1982د.ط . مكتبة لبنان،، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، احمد زكي بدوي) 2(
دكتوراه،تخصص علم یتهم في العمل الصناعي من خالل اشباع الحوافز المادیة،أطروحة ععالقته بدافو  عماد لعالوي،مفهوم العمل )3(

 .6، ص2012،، قسنطینةمنتوريعمل،جامعة و  النفس تنظیم
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یوجدون  أفرادذلك بكون العمال و  العامل،على البعد االجتماعي في توضیحه معنى  هذا التعریف ركزیو -

الذین تربطهم عقود قانونیة مع المنظمة العاملین فیها، و ، في شكل جماعات یؤذونهو  في أماكن العمل

عائد نوعیة الو  كذلك قیمةو  الوظیفیة داخل المنظمة أدوارهمو  مراكزهمو ، بحیث تحدد بموجبها المنوطة بهم

 للمنظمة.مقابل ما قدموه من عمل 

"یعتبر عامال كل شخص یعیش من  90/11كما عرف المشرع الجزائري العامل في القانون 

 .)1(حامل عمله وال یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من العمال أثناء ممارسته نشاطه المهني

ویتضح من خالل هذا التعریف أنه تطرق للجانب القانوني المتعلق بمصطلح العامل حیث جدده في كل 

عمله ألغراضه  استعمالبانطالق المهنة كعدم  التزامهفرد یسعى العیش من خالل العمل الذي یقوم به مع 

 الشخصیة.

 التعریف اإلجرائي:
ن للدراسة الحالة الحالیة وضع التعریف من خالل عرضنا للتعاریف الخاصة بمفهوم العمال یمك

 اإلجرائي التالي:

العمال هم "كل األشخاص الذین یقومون بمهام محددة في وظیفة معینة في أحد المستویات 

التنظیمیة الرسمیة  االتصاالتالتنظیمیة داخل المؤسسة محل الدراسة، ویتفاعلون فیما بینهم وفق نظام من 

تحقیق مستوى عالي من التكیف الوظیفي لدیهم والمساهمة  االتصاالتمنها بحیث یكون الفرض من هذه 

 في وصول المؤسسة إلى األهداف التي تطمح لها".

 :مفهوم المؤسسة-7

 إلى القاموس  استنادا: هي جمعیة أو معهد أو شركة ویقال مؤسسة علمیة مؤسسة صناعیة لغة

 .)2(العربي (المورد) فكلمة مؤسسة مشتقة من الفعل أسس، یؤسس، مؤسس، مؤسسة

 المؤسسة هي مجموعة من الطاقات البشریة والموارد المادیة (طبیعیة كانت أو مالیة أو  :اصطالحا

وصلة من المهام الم أداءغیرها) والتي تشتغل فیما بینها وفق تركیب معین وتولیف محدد قصد إنجاز أو 

 .)3(طرف المجتمع
                                                           

، 10تربویة، العدد و  مكرر، مجلة أبحاث نفسیة 87طیباوي سعدیة،اتجاهات العمال المهنیین نحو الغاء المادة و  بن كیحول محمد) 1(

 206الجزائر، ص، قسنطینة، 2017
 8، ص2002مؤسسات دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد طرطار: تقنیات المحاسبة العامة في ال)2(
 .15،ص2004أحمد محمد علیق وآخرون: وسائل اإلتصال ومفاهیمه المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، )3(



 الفصل األول                                                                      موضوع الدراسة
 

 
29 

لها حیث تطرق إلى أهم عنصرین تقوم علیه  االقتصاديوقد تناول هذا التعریف للمؤسسة الجانب  -

یلة لتحقیق سالمؤسسات وهي الموارد المالیة والبشریة كما ربط أیضا المؤسسة بالمجتمع ومعتبرة إیاها و 

 غایاته.

شریة متكونة من أخصائیون یعملون معا ألداء كما یرى "دروكو" أن المؤسسة عبارة عن مجموعة ب -

التقلیدیة للمجتمع أو الجماعة أو العائلة بتصمیم  االجتماعیةمهمة مشتركة وهي تتمیز بغالف التجمعات 

قصدي وال یعتمد على الطبیعة النفسیة لإلنسان وعلى حاجاته البیولوجیة ومع ذلك فقد صممت بصفتها 

 .)1(إنتاجا بشریا لتدوم لمدة معتبرة

للمؤسسة فدروكر یعتبرها من صنع  االجتماعيهذا التعریف عن سابقه في كونه تطرق للجانب  ویختلف

 تتقاسم فیما بینهم. اجتماعیةحیث تعمل هؤالء من خالل أدوار  اجتماعیة جماعة

یعرفها على أنها: "هي نمط من النظام الذي یوفر ألفراد المجتمع خدمات ومنافع روجیه البعلیكي  ونجد

 .)2(االجتماعیةالفردیة أو  االستهالكیةمقابل أسعار معینة لتلبیة أغراضهم 

السیاسیة  االجتماعیةالمؤسسة أحد األنظمة  اعتبارویتشابه هذا التعریف مع من سبقه من تعاریف في 

 .إلمداد المجتمع بمختلف الرغبات والحاجیات التي یحتاجها

 التعریف اإلجرائي:
من خالل عرض التعاریف السابقة عن المؤسسة أصبح بإمكاننا أن نصیغ تعریف إجرائي یتالئم مع 

 الدراسة الحالیة وهو: "المؤسسة هي عبارة عن نظام مفتوح یتكون من عناصر بشریة، مادیة، تنظیمیة

المحیطة بها عبر أنواع من التدفقات  االجتماعیةوالتي تتفاعل داخلیا فیما بینها وخارجیة مع البیئة 

والمعلومات التي یعبر عنها بعوامل اإلنتاج من أجل تحقیق أعلى مستویات الفاعلیة التنظیمیة وضمان 

 لها. واالستمراریةالبقاء 

 المفاهیم ذات صلة: 
 النازل: االتصال 

التي تتم من األعلى إلى األسفل أي من سلطة أعلى إلى  االتصاالتیعرفها السعید السید علي: وهي 

اإلداریة والتي عن طریقها  االتصاالتسلطة أدنى من درجات السلم اإلداري في المنظمة وهي أهم أنواع 

                                                           
 .6، ص 1994إسماعیل عربابي: محاضرات في إقتصاد المؤسسة، مطبعة جامعة منتوري، )1(
 .5، ص1994إنجلیزي، دار المعلم، بیروت، روجیه البعلكي: قاموس عربي )2(
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مرؤوس معرفة ما یجب یمكن للرئیس اإلداري من تنفیذ أهداف المنظمة بالطریقة التي یفضلها ویستطیع ال

 .)1(أداؤهعلیه 

بقیامها اإلدارات العلیا في  ستتكلفالنازل هو عملیة  االتصالیتضح عبر عرض هذا التعریف أن 

هرم السلطة بتدریج لتوصله إلى المستویات وللوحدات األدنى منها بعرض التمكن من بلوغ عادات 

 مال وأدوار.المنظمة وفهم هذه األخیرة لما یتوجب القیام به من أع

بینما نجد كل من كاتز وكاهن یعرفانه على "یمثل أداة رئیسیة في نقل األوامر والتعلیمات والتوجیهات 

من الرؤساء والمشرفین إلى المرؤوسین والعمال وذلك من خالل تدرج في السلطة حسب الهرم 

 .)2(التنظیمي"

لفرعیة األولى حیث أنه تطرق إلى من خالل مضمون هذا التعریف نلمس مدى مطابقته مع الفرضیة ا

ى الموظفین في السلطات والتي ل كاألوامر والتعلیمات العلیا إلالناز  باالتصالاألبعاد والمؤشرات المتعلقة 

 التسییر الهرمي للسلطات.تقام حسب 

النازل "یقصد به تلك العملیة التي تنقل بها المعلومات من  االتصالویرى نصر اهللا عمر أن 

من هم أقل درجة في جمیع مجاالت العمل أو ما یطلق علیه السلطة الدنیا وبمعنى  إلىالسلطة العلیا 

 .)3(في المنظمة والمنفذةآخر من قمة التنظیم إلى أدنى المستویات اإلداریة 

ابقین في كونه أعطى البعد التسلسلي في الهرم التنظیمي لعملیة وال یختلف هذا التعریف عن التعریفین الس

 تنازلي بین المستویات التنظیمیة.  اتجاهالهابطة بإیضاح أنها تسیر في  االتصاالت

  األفقي: االتصالمفهوم 

األفقي هو تلك العملیة التي تتم بین العاملین في نفس المستوى بغرض التشاور وتبادل الخبرات  االتصال

 .)4(والمعلومات دون الرجوع إلى المستویات العلیا.

                                                           
 .3، ص 2007یسعد السید علي، األصول الحدیثة في علم اإلدارة العامة، دار الكتاب الحدیث، دراریة، الجزائر، )1(
 .158، ص 2013، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1أسامة خیري، القیادة اإلداریة، ط)2(
القیادة اإلداریة وعالقتها بمشروع إستراتیجیة اإلتصال بالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة دراسة حالة مؤسسة عبد اهللا ناجي محمد، )3(

نفطال الجزائر نموذجا، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر في علوم اإلعالم واإلتصال، كلیة العلوم اإلجتماعیة تخصص علوم 

 .44، ص 2010اإلعالم واإلتصال، جامعة السیاسة، وهران، 
 .11، ص 2011، الجزائر، 1ناصر قاسیمي: اإلتصال في المؤسسة دراسة نظریة وتطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط)4(
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األفقي وهو العاملین في نفس المستویات  االتصالوقد تطرق هذا التعریف ألهم عنصر فعال في  -

یسهل عملیات التواصل  ذي یكسبه بنسبة لهؤالء العاملین في كونهالتنظیمیة كما تحدث عن الدور المهم ال

 والتفاعل فیما بینهم من غیر أن یحتاجون للعودة إلى المراكز األعلى منهم داخل الهیكل التنظیمي.

األفقي: فیعرف بأنه حاالت التفاعل وتبادل المعاني والمعلومات واآلراء  لالتصالكما نجد تعریف أیضا 

ووجهات النظر بین العاملین في اإلدارة أو األقسام التي تقع على نفس المستوى اإلداري في الهیكل 

األفقي في عملیات التنسیق داخل اإلدارة وٕایجاد حلول للمشاكل داخل  االتصالالتنظیمي، حیث یساهم 

ضروري لزیادة درجة التنسیق بین مختلف المصالح والدوائر  االتصاالتالمنظمة، وهذا النوع من إدارة 

 .)1(اإلداریة واإلنتاجیة

 االتصالویختلف هذا التعریف عن التعریف السابق في مضمونه بحیث أعطي البعد اإلداري لعملیة 

د ویكون الغرض من هذه العملیة ضمان األفقي ویجعلها تتم ما بین الوحدات اإلداریة ذات المستوى الواح

 فعالیة وترابط أفضل بین هذه األخیرة.

المعلومات أي إرسالها واستیعاب بین مختلف اإلدارات  انسیاب هواألفقي: بأنه  االتصالكما یعرف  -

واألفراد الذین ینتمون لنفس المستوى اإلداري ویعتبر هذا النوع أمر ضروري إلحداث التنسیق المطلوب 

 .)2(لیة أكبر بین مختلف اإلدارات"بفعا

األفقي عملیة تتم على مستوى اإلدارة  لالتصالوجاء التعریف المقام متفقا مع التعریف السابق باعتباره  -

 وسیلة تحقیق كفاءة األداة فیما بینهم.

 األفقي: لالتصالكما نجد تعریف آخر  -

اإلدارات واألقسام واألفراد الذي هم على مستوى فیعرف بأنه هو إرسال واستقبال المعلومات بین مختلف 

تنظیمي واحد، وهذا البعد یعتبر حیوي لنجاح األداة في المنظمة إذ عن طریقها یتم التنسیق بین وظائفها 

 .)3(المختلفة

األفقي ما بین  االتصالوقد جاء هذا التعریف أشمل مما سبقه من التعاریف األخرى فهم یحصر عملیة 

داریة فقط بل أیضا أكد أنها یضم كل األشخاص العاملین في نفس الموحدات والمستویات اإلالمستویات 

                                                           
 .504، ص 2009، األردن، عمان، 1بشیر العالق، اإلتصال في المنظمات العامة، دار الیازوري، ط)1(
 .290، ص 2003المعاصرة، الدار المصریة اللبنانیة،  حسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید، اإلتصال ونظریاته)2(
 .6، ص 1997عبد الرحمان عبد الباقي عمر، اإلتصاالت في مجال اإلدارة المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، القاهرة، )3(
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داخل الهیكل التنظیمي في المؤسسة سواء كانوا عمال أو مشرفین مقرا باألهمیة التي یحضى بها هذا 

 األخیرة للمنظمة وسیرورة عملها.

 الصاعد:  االتصال 

 :اصطالحا

على فكرة أن الموظفین ال یمتلكون فقط القدرة على  االتجاهیعرفه أحمد زكي یدوي بأنه یرتكز هذا 

استقبال الرسائل وٕانما لدیهم إمكانیة إرسال المعلومات واألخبار كما یمثل النوع الوحید الذي یتمكن من 

 .)1(حول مختلف المواضیع خالل الموظفین من تبلیغ وٕاخبار مسؤولیهم عن عملهم ومواقفهم وكذلك أرائهم

تلك الوسیلة التي تسمح  إنه هوالصاعد یمكن القول  االتصالعبر عرض فكرة الباحث حول  -

 كاالقتراحاتللموظفین بتواجد مع المستویات اإلداریة العلیا عبر استعمالهم لعدید الطرق لتحقیق ذلك 

 حول بعض النقاط. واالستفساراتوبیانات العمل والشكاوي لرئیسهم 

بینما تطرقت إلیه الباحثة خبیزي سامیة بقولها "یتجه من المستویات اإلداریة الموجودة في الدیوان وكذا  -

، تبلیغ عن حدوث مشكالت، اقتراحات، استفساراتالمؤسسات الشبابیة إلى المسؤولین وهو یأخذ شكل 

ي كل نشاط تبلیغ عن نقص في التجهیزات تقاریر حصیلة النشاطات السنویة وكذا عدد منخرط

 .ویظهر هذا النوع بشكل كبیر في هذه المؤسسات

الصاعد من منطلق الدراسة التي قامت بها  االتصالنالحظ من خالل هذا التعریف أن الباحثة عرفت  -

فقامت بذكر مختلف المؤشرات الدالة على هذا النوع من  وملحقاتهفي دیوان مؤسسات الشباب 

 .)2(ل الدراسةالتنظیمیة في المؤسسة مح االتصاالت

 :مفهوم التوافق 

بالتغییر  واالجتماعیةویعرف حامد زمران التوافق بأنه "عملیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة الطبیعیة 

 .)3(والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئته

                                                           
یر في علم اإلجتماع، وتأثیره على تنظیم المؤسسة اإلعالمیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجست االتصالمازن سلیمان الحوش، )1(

تخصص علم اإلجتماع تنظیم وعمل، كلیة العلوم اإلجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، قسم علم اإلجتماع جامعة العقید الحاج لخضر، 

 . 34-33، ص 2006-2005باتنة، 
، عین 01الداخلي والخارجي في المؤسسة الجزائریة، مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، العدد  االتصالخبوزي سامیة، مكانة )2(

 .169، ص 2020دفلى، 
 .78، ص 1988، دار المعارف، القاهرة، مصر، 4حامد زهران، الصحة النفسیة والعالج النفسي، ط)3(
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الفرد لهذه العملیة وهو ما  المتضمنینوقد ركز على التعریف لتوافق على العنصریین األساسیین 

 واالحتفاظفهو من منطلق هذا التعریف محاولة لخلق التواؤم  واالجتماعیةومكوناته بیئته الطبیعیة 

 بعالقة منسجمة مع البیئة.

واإلشباع الناتج عن الحل لصراعات  بالرضاكما یعرفه مدحت عبد الحمید بأنه "الشعور النسبي  •

 .)1(الفرد في محاولته للتوفیق بین رغباته وظروف محیطه

ویتفق هذا التعریف مع سابقه في كونه أخذ على استمراریة عملیة التوافق "حیث أن الفرد یتوجب علیه 

أن یواجه سلسلة ال تنتهي من المشاكل والمواقف المختلفة الموجودة في البیئة المحیطة به والتي تحتاج 

یئة، مما یؤدي بالفرد أن یكون إلى حفظ التوتر وٕاعادة االتزان بین ما یریده من حاجیات وما تطلبه الب

 راضي ویلبي ما یرغبه فیه.

ونجد إبراهیم شوقي عبد الحمید یعرفه بأنه "تلك العملیة التي یسلك بها الفرد ویتفاعل وینسجم مع بیئة 

 .)2(العمل وذلك من خالل مجموعة فریدة من قدراته وحاجاته

دما ممر عملیة التوافق في بیئة العمل فقط ویختلف هذا التعریف للتوافق عن التعریفیین السابقین عن

 والنفسي والبیولوجي لسیر هذه العملیة بالنسبة للفرد. االجتماعيومختلف متغیراتها وأغفل الجانب 

 الوظیفي: االندماج 

تعرفه هبة مصطفى محمد صالحات على أنه: "مستوى الحماس والتفاني واإلخالص الذي یشعر به 

الموظف تجاه وظیفته والمنظمة التي یعمل فیها، ویبدل الجهود المتمیزة لتحقیق أهداف المنظمة وتقدمها 

 .3"واستمرارها

یدة لدى الموظف تنعكس من الوظیفي من منظور هذا التعریف في كونه حالة نفسیة ج االندماج"یرتبط 

وتطرق إلیه عبد ، خالل ما یبدیه في عمله من إخالص وٕالزام وهمة لتقدیم كل ما لدیه لخدمة المنظمة

                                                           
 .82، ص 1990لمعرفة الجامعیة، مدحت عبد الحمید، الصحة النفسیة والتفوق الدراسي، دط، دار ا)1(
 .130، ص 1998إبراهیم شوقي: علم النفس وتكنولوجیا الصناعة، دطـ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، )2(
هبة مصطفى محمد صالحات ،تأثیر التكنولوجیا المتطورة على االندماج الوظیفي ، دراسة حالة شركة عسل للبرمجیات و خدمات )3(

 .31،ص2018یا المعلومات، رسالة ماجیستیر في إدارة االعمال ، معهد اإلدارة و االقتصاد ، جامعة القدس، فلسطین، التكنولوج
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الدایم عبد السالم سكران بقوله: " مدى شعور الموظف بعاطفة إیجابیة تربطه بعمله وهل یكون مهتما 

 .)1(وقلقا عن شكل أداء العمل في وظیفته"

الوظیفي  االندماجهذا التعریف عن سابقه في مضمونه فهو تطرق إلى الجانب النفسي لعملیة  " وال یختلف

 وارتیاحه في العمل الموكل إلیه.  أدائهوما مدى قلق الموظف بشأن 

 :االلتزاممفهوم 

یعرفه كل مایر وآالن بأنه "حالة نفسیة تمیز العالقة بین األفراد والمنظمة وأن لهذه الحالة تأثیر  -

 .)2(على قرارات األفراد بالبقاء في المنظمة"

 األبعاداألفراد في المنظمة ومهمال بذلك االلتزاموقد ركز هذا التعریف على البعد النفسي لعملیة  -

 .االجتماعياألخرى المتعلقة بهذه العملیة والمؤثرة فیها كالبعد 

الرغبة  وامتالكالفرد لبذل جهود كبیرة لصالح المنظمة  استعدادكما نجد بورشر یعرفه على أنه "  -

 .)3(القویة في البقاء في المنظمة والقبول بالقیم واألهداف الرئیسیة للمنظمة"

لألفراد العاملین  االلتزاموال یختلف هذا التعریف عن سابقه فهو سلط الضوء على الجانب النفسي لعملیة 

في المنظمة المتمثل في اإلیمان بقضایا وأهداف المنظمة وتكریس العامل نفسه ألجلها وتحمل كافة 

 التابعیات والمسؤولیات المترتبة على ذلك.

ونفسیة تدل على تطابق أهداف العاملین مع  اجتماعیةبینما یعرفه ناصر تقاسیمي على أنه "هو حالة 

الطرف اآلخر والتمسك بقیم وأهداف المنظمة والشعور  اتجاهكل طرف بواجباته  أهداف المنظمة وشعور

 .)4(فیها االستمرارعنها والرغبة في إلیها والدفاع  باالنتماءالقوي 

                                                           
لسید عبد الدایم عبد السالم سكران، محیط العمل واإللتزام التنظیمي واإلندماج الوظیفي لعوامل في نموذج الدافعیة للعمل لدى )1(

اختیار لخلق نموذج اإلداري في مجال التربیة وعلم النفس، المجلة المصریة للدراسات النفسیة، المجلد أعضاء هیئة التدریس بالجامعة: 

 .79، ص 2009، مصر، 63، العدد 1
 إخالص إبراهیم الطراونة ومحمد إبراهیم الطراونة، الرضا الوظیفي والنیة في ترك العمل لألكادیمیین في جامعتي الحسین بن طالل)2(

 .56-55، ص 2001، 1، العدد 31تقنیة المجلة العربیة لإلدارة المجلدالطفلیة الو 
لرؤیة مشتي زهیة خطار، اإللتزام الوظیفي وعالقته بالرضا الوظیفي لدى أساتذة التعلیم الجامعي (دراسة میدانیة ببعض جامعات )3(

 .137، ص 2020، 6الوسط الجزائري، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، العدد 
، ص 2012صر تقاسیمي، دلیل المصطلحات علم اإلجتماع التنظیم وعمل، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، نا)4(

20. 
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داخل  االلتزامویختلف هذا التعریف لصاحبه ناصر تقاسیمي في كونه أعطى لنا نظرة شاملة عن مفهوم 

المنظمات عندما جمع بین البعد السوسیولوجي والسیكولوجي له، كما أنه من خالل مضمون هذا التعریف 

 نلمس مطابقته مع تصور الدراسة الحالي حیث أنه تطرق إلى األبعاد والمتغیرات االجتماعیة لاللتزام.

 : الدراسات السابقةسادسا

مهما لبناء البحث السوسیولوجي،فهي خطوة من أهم علمیا و  تمثل الدراسات السابقة بناء منهجیا

الخطوات في عملیة البحث لما تكسبه من أهمیة في تدعیم وتوجیه مسارات البحث، إذ أنها مصدر مهم 

بالعدید من األفكار حول مشكالت ذات قیمة علمیة وعملیة تستحق البحث  من مصادر تزوید الباحث

تنا من خالل اإلطالع على األطر النظریة والفروض التي وبیان موقع الدراسة الذي هو بمدد دراس

اعتمدتها هذه الدراسات والنتائج التي توصلت إلیها، وبالتالي تأسیس الموضوع تأسیسا علمیا وفیما یلي 

عرض للدراسات التي تم التوصل إلیها عن متغیري الدراسة االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي لدى 

ت الدراسات السابقة مرتبة في فئتین، الدراسات الخاصة باالتصال التنظیمي عمال المؤسسة، وقد باء

والدراسات الخاصة بالتكیف الوظیفي لدى عمال المؤسسة، وقد جاءت الدراسات السابقة مرتبة في فئتین، 

هذا التصنیف خاصة  واخترناالدراسات الخاصة باالتصال التنظیمي والدراسات الخاصة بالتكیف الوظیفي 

را لطبیعة الموضوع المدروس الذي فرض علینا إتباعه.فمن خالل االستطالع والمسح الواسع للمكتبات نظ

الجامعیة المحلیة ولمواقع البحث العلمي في االنترنیت بحثا عن أیة دراسات مماثلة تناولت نفس المتغیرین 

التي أجریناها ما أدى  متغیري الدراسة الحالیة في دراسة سابقة عنها لم نصادفه عند عملیة البحث

أن الموضوع الراهن للبحث لم یدرس بشكل كلي وشامل وفیما یلي عرض مفعل لهذه  افتراضبالدراسة إلى 

 الدراسات:

 .دراسات متعلقة باالتصال التنظیمي: أوال

 دراسات أجنبیة.-1

 )2021لى:(و الدراسة األ  

وهي دراسة لصاحبها أیمن عبد اهللا نور تحت عنوان فاعلیة مواقع التواصل االجتماعي في 

االتصال التنظیمي خالل أزمة كورونا، دراسة حالة كلیة اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
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، وذلك 02العدد 05اإلسالمیة بالسعودیة وقد نشرت الدراسة في مجلة الرسالة للدراسات اإلعالمیة،المجلد

 )1(.2021في جویلیة 

وقد سعى البحث من خالل هذه الدراسة معرفة مدى فاعلیة مواقع التواصل االجتماعي في االتصال 

التنظیمي خالل أزمة كورونا من خالل أشكال استخدامها في االتصال التنظیمي وسلبیاتها وایجابیاتها 

 مجموعة من التساؤالت كانت كالتالي:وعلى ضوء ذلك انطلق الباحث من خالل دراسته على 

 ما مدى فاعلیة مواقع التواصل االجتماعي كبدیل لوسائل االتصال التقلیدي عند األزمات؟ -

 ماهي أكثر مواقع التواصل االجتماعي فاعلیة في االتصال التنظیمي؟ -

 ماهي سلبیات مواقع التواصل االجتماعي كأدوات وقنوات لالتصال التنظیمي؟ -

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي في االتصال التنظیمي أثناء أزمة كورونا؟ماهي أشكال  -

من المجتمع الكلي وتمثل مجتمع البحث في العاملین  %65وقد أعتمد الباحث في عینة بحثه على 

بكلیة اإلعالم واالتصال من: أساتذة، أستاذات، إداریین، إدارات، موظفین، وكان العدد الكلي للمجتمع 

 ي:كالتال

، موظفات( شطر 19(شطر الطالب) ، موظفین197أعضاء هیئة للتدریس(طالب+طالبات) 

 ).260، لیكون المجموع (44الطالبات)

هذه الدراسة هي دراسة مشابهة لدراستنا الحالیة، حیث هدفت إلى معرفة مدى فاعلیة مواقع التواصل 

االجتماعي في االتصال التنظیمي خالل أزمة كورونا، فأحد متغیرات هذه الدراسة هو المتغیر المستقل 

وهي الظاهرة التي سنتطرق إلیها في دراستنا المیدانیة،كما تشترك أیضا في -التنظیمي االتصال–لدراستنا 

). بینما هذه األخیرة االستمارةأدوات جمع البیانات التي قام بها الباحث وبالتحدید المالحظة واإلستبانة (

ین أن دراستنا تختلف في دراستنا في كونها ربطت االتصال التنظیمي بمواقع التواصل االجتماعي في ح

في الدراسة الحالیة،باإلضافة  اعتمادهاربطته بالتكیف الوظیفي،كما أن العینة المختارة مختلفة عن التي تم 

إلى العینة الدراسة وخصائصها والمتمثلة في أحد الكلیات المتواجدة بجامعة محمد بن سعود اإلسالمیة 

 بالسعودیة.

 االتصالالمعیقات الجدیدة التي تؤثر على عملیة  وقد أفادتنا هذه الدراسة في اكتشاف إحدى

التنظیمي في المؤسسات العصریة والمتمثلة في مواقع التواصل االجتماعي حیث أن هذه األخیرة یمكن أن 
                                                           

أیمن عبد اهللا النور، فاعلیة مواقع التواصل اإلجتماعي في اإلتصال التنظیمي خالل أزمة الكورونا، دراسة حالة كلیة اإلعالم  )1(

 .2021، 02، العدد 05مد بن سعود اإلسالمیة، مجلة الرسالة للدراسات اإلعالمیة، المجلد واإلتصال بجامعة اإلمام مح
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 الرسمیة وخاصة اإلداریة منها(الصاعد، االتصاالتتكون لها مساهمة باإلیجاب أو السلب على سیر 

 .واألفقي) النازل،

 إضافة علمیة لموضوع الدراسة. مما قدم لنا

 )2019الدراسة الثانیة:( 

وهي دراسة قدمت من طرف عزیز علي ناصر القدیم بعنوان "واقع االتصال التنظیمي في االتحادات 

في جوان  1الریاضیة الیمنیة" وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة اإلبداع الریاضي بجامعة الجزائر، العدد

 .)1(2019من سنة 

التنظیمیة في االتحادات الریاضیة  االتصاالتوقد سعت هذه الدراسة الكشف والتقرب من واقع 

الیمنیة ومدى مساهمة االتصال التنظیمي في تحقیق الفاعلیة وكفاءة األداء داخل هذه االتحادات وعلى 

 ضوء ذلك قام الباحث بصیاغة مجموعة من الفرضیات والمتمثلة في:

 :الفرضیة الرئیسة -

 الریاضیة الیمنیة وله دور فعال في تدفق المعلومات. االتحاداتالتنظیمي في  لالتصالك واقع ایجابي هنا

 وقد جاءت الفرضیات التي تفرغت منها كاآلتي:

 الریاضیة الیمنیة. االتحاداتالتنظیمي في  لالتصالهناك مستوى فعال  •

الریاضیة  االتحاداتالمعلومات في  وانسیابالتنظیمي بدور كبیر في تدفق  االتصالیساهم  •

 الیمنیة.

الباحث في دراسته على تطبیق المنهج الوصفي وذلك لتناسبه مع هذا النوع من الدراسات  أعتمدوقد 

 بعرض وصف الوضع الراهن للظاهرة وتفسیره.

 الریاضیة في الجمهوریة الیمنیة والتي بلغ عددها االتحاداتبینما تمثل مجتمع البحث من جمیع 

 إتحاد ریاضي.30

الیمنیة  االتحاداتالباحث العینة العشوائیة، حیث ركز فیها على األعضاء اإلداریین في  أختاروقد 

 أعضاء وأربعة إداریین لكل إتحاد ریاضي. 10شخص بواقع  40والمتمثلین عددهم في 

                                                           
، العدد 10عزیز علي ناصر القدیمي، واقع اإلتصال التنظیمي في اإلتحادات الریاضیة الیمنیة، مجلة اإلبداع الریاضي، المجلد ) 1(

 .2019، الجزائر، 01
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باعتباره أحد أدوات كوسیلة لجمع البیانات والمعلومات المرتبطة بالموضوع  االستبیانواستخدم الباحث 

بعد اإلطالع على العدید من المراجع والدراسات العلمیة  االستبیانالمنهج الوصفي الهامة حیث تم تعمیم 

 المشابهة ومن تم ضبطه والتأكد من صالحیته لجمع البیانات التي أعد ألجلها.

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في:

الریاضیة الیمنیة جید وفعال خاصة ما یتعلق بكون  االتحاداتالتنظیمي في  االتصالإن مستوى  -

 باآلخرین في العمل الریاضي یزید من فاعلیة وٕانجاز المهام. االتصال

 التنظیمي. االتصالمن التطور التكنولوجي في عملیة  االستفادةأنه یتم  -

 في اإلتحاد. االتصاالتهناك وضوح في أهداف عملیة  -

 ومات بین قیادة اإلتحاد واإلداریین یساهم في رفع وتعزیز العالقات.تدفق المعل -

  الریاضیة  االتحاداتالتنظیمي في  االتصالتعتبر هذه الدراسة محاولة لتسلیط الضوء عن واقع

 .تعترفالیمنیة وضرورة عمله داخلها والمعلومات التي 

التنظیمي، كما تتشابه أیضا في  االتصالومن ثم فإن هذه الدراسة تشترك مع الدراسة الحالیة في متغیر 

اختیار نفس المنهج وهو الوصفي، في حین تختلف مع دراستنا في كونها طبقت دراستها المیدانیة في 

مؤسسة تختلف من حیث خصائصها مع المؤسسة التي قمنا فیها بالدراسة المیدانیة وكذلك في طبیعة 

 المجتمع والعینة المختارة.

التنظیمي داخل  االتصال" في إبراز أهمیة ألقدیميسة التي قام بها "عزیز علي ناصر وقد أفادتنا الدرا

المعلومات والتنسیق بها بین الوحدات اإلداریة والزیادة من كفاءة  انسیابالمؤسسات والدور الذي یلعبه في 

النظري  التنظیمي بشكل أفضل واإلحاطة بالجانب االتصالاألداء مما كان مساعد لنا في فهم عنصر 

 منه.

 )2008(:دراسة ثالثة 

ا الوظیفي في ضالتنظیمي والر  االتصالماككورمك وحملت عنوان:و  تهدم بهذه الدراسة كل من نوبلي

حیث نشرت هذه الدراسة من طرف فاطمة شتوح بمجلة العلوم  2008المدارس األساسیة الثانویة سنة

التنظیمي وعالقته بالصراع في المنظمة "دراسة تحلیلیة للتراث السیكوتنظیمي  االتصالاإلنسانیة بعنوان: 

 .2015سنة، 43، العدد من خالل الدراسات السابقة
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التنظیمي لدى معلمي  واالتصالا الوظیفي ضة في التعرف على العالقة بین الر وتركز المشكلة هذه الدراس

ا ضعلى الر  باالتصاللها عالقة  التيوع من السلوكیات المدارس الثانویة وكذلك التعرف على أثر عدد متن

 الوظیفي والتعرف على الفروق وفقا لمتغیرات الدراسة.

مدرسة أساسیة في 25معلما ومعلمة في 365الباحثین من خالل هذه الدراسة على عینة من  أعتمدولقد 

 جنوب ویلز في أسترالیا.

بحیث كانت عبارة عن إستبانة  واإلستبانةكما إستندو في دراستهم على أداة رئیسیة لجمع البیانات وهي 

المتعدد عدة  االنحدارا الوظیفي. وحدد معامل ضالر  صرناالتنظیمي وأخرى بع االتصالخاصة بعناصر 

 الوظیفي. اضالتنظیمي كانت كمتنبئ للر  لالتصالعناصر 

 اسة إلى مجموعة من النتائج التالیة:معلى ضوء ذلك توصلت الدر 

 المدارس األساسیة. يعلمما الوظیفي لدى ضالتنظیمي والر  االتصالمقبولة من وجود درجة  -

 .یهماالتنظیمي في جمیع األبعاد المتعلقة  واالتصالا الوظیفي ضوجود عالقة إرتباطیة بین الر  -

 التنظیمي. االتصالعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة وفقا لمتغیر الجنس على عناصر  -

كلما زاد  , حیثوجود فروق دالة إحصائیا وفقا لمتغیرات:المؤهل, عدد سنوات, الخبرة, التدریب -

 .)1(التنظیمي. االتصالمستوى المؤهل والخبرة والتدریب لدى المعلمون زاد مستوى 

التنظیمي بینما تختلف مع  االتصالوتشترك هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في المتغیر المتمثل في 

جانب أن دراسة الباحثین  ، إلىا الوظیفيضالتنظیمي بالر  االتصالالدراسة الحالیة في كونها ربطت متغیر 

قمنا بإجراء الدراسة المیدانیة علیها والمتمثلة في المؤسسة  التيتمت في بیئة دراسة تختلف عن البیئة 

كانت مجموعة من معلمي المدارس  والتيفي خصائص العینة المختارة  أیضاو  الوطنیة إلنتاج الفلین

 الثانویة.

التنظیمي لم یتم  االتصالإال أن هذه الدراسة أبرزت لنا جوانب تخص  االختالفاتورغم وجود كل هذه 

یها في دراستنا كمتغیرات السن والمؤهل التعلیمي والخبرة, والتأثیر الذي تمارسه هذه المتغیرات التطرق إل

 التنظیمي وكفاءة سیر وفاعلیة هذه العملیة المهمة. االتصالعلى القائمین بعملیة 

 

 

                                                           
 .412، ص السابقعزیز علي ناصر القدیمي،المرجع )1(
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   )2015(:دراسة الرابعة 

التنظیمي" وذلك بكل من مدینتي أفیون  التصالا وهي دراسة لصاحبها غانیبییي تحت عنوان"عملیة 

حیث نشرت هذه الدراسة من طرف الباحثة فاطمة شتوح بمجلة العلوم  2007 ویوساك بتركیا سنة

:دراسة تحلیلیة للتراث ظیمي وعالقته بالصراع في المنظمةالتن االتصالاإلنسانیة بعنوان: 

 .)1(.2015سنة، 43السیكوتنظیمي من خالل الدراسات السابقة العدد

التنظیمي في مدارسهم وفیها  االتصالوقد تناولت هذه الدراسة فحص لتوقعات المعلمین نحو فاعلیة 

إذا كانت التوقعات التوقعات تختلف عند المعلمین سواء في المدارس األساسیة أو المدارس الثانویة وعلى 

 :مایليضوء ذلك هدفت الدراسة إلى 

 االتصال، المؤهل والخبرة على فاعلیة االجتماعیةالحالة  ،العمل ،التعرف على أثر متغیر الجنس -

 .التنظیمي

مدرسة ممن یعملون في المدارس  63معلما في 344الباحث في دراسته على عینة مكونة من  أعتمدوقد 

 .األساسیة والثانویة في المدینة

على اإلستبانة اجمع مختلف البیانات والمعلومات حیث إستعمل مقیاس قورقن لتعدیل  أعتمدكما أنه 

 معلمین.مع ال لتتالءم صیاغة اإلستبانة

 وعلى ضوء ذلك خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كاألتي:

  التنظیمي. االتصالمعدالت المعلمین جاءت مرتفعة على فاعلیة 

  أنهم أبلغوا بما یجب القیام بهم في عملهم من قبل  إلىأشار معلمو المدارس األساسیة والثانویة

البالغات  أما %67وورش العمل مانسبة واإلجتماعات %55المدیر حیث تم إبالغهم شفویا بمانسبة

 .%8الرسمیة كانت تشكل

  حققوا درجات أعلى  األكثر خبرةوجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للخبرة حیث أن المعلمین

 التنظیمي. االتصالمن المعلمین حدیثي الخبرة في فاعلیة 

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للمؤهل العلمي حیث أن المعلمین ذوي المؤهل األعلى من

 المعلمین ذوي المؤهل األقل.

                                                           
فاطمة شتوح، اإلتصال التنظیمي وعالقته بالصراع في المنظمة، دراسة تحلیلیة للتراث السیكوتنظیمي من خالل الدراسات السابقة، ) 1(

 .413-412، ص 2015، الجزائر، 43مجلة العلوم اإلنسانیة المجلد ب، العدد 
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  االتصالأن مهارات  التنظیمي حیث االتصالوجود عالقة إرتباطیة موجدة بین أبعاد فاعلیة 

والكشف عن تأثیر متغیرات ، التنظیمي التنفصل عن بعضها البعض تعتبر هذه الدراسة محاولة للبحث

التنظیمي لدى معلمي  االتصالالمؤهل والخبرة على سیر عملیة  ،اإلجتماعیة الحالة، الجنس العمر

ومن ثم تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في المتغیر التابع وهو ، المدارس األساسیة والثانویة

 التنظیمي. االتصال

, سعى إلیها الباحث لتحقیقها التيلكنها تختلف مع دراستنا في میدان الدراسة وطبیعته وكذلك األهداف 

أیضا في  الفاالخت متغیرین, ویتجسدشملت على  التيأنها تناولت متغیر واحد على عكس دراستنا  كما

 تمثلت في معلمي المدارس األساسیة والثانویة. والتيخصائص العینة المدروسة 

التنظیمي  االتصالمن هذه الدراسة من خالل إثراء معارفنا ومعلوماتنا المتعلقة بمحور  االستفادةوقد تم 

 لم نتطرق لها في دراستنا. والتي

 :سات محلیةادر 2-
 )2020(دراسة أولى: ال-

التنظیمي بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز) في  االتصالتقدم بهذه الدراسة "عبد العزیز خمیس بعنوان 

في مجلة اإلبراهیمي كلیة  واالجتماعیةوالیة ورقلة وهي عبارة عن مقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانیة 

 .)1(2020الدراسات النفسیة والتربویة بجامعة ورقلة جوان 

تناولت هذه الدراسة االتصال التنظیمي وأنواعه وعلى ضوء ذلك قدم الباحث مجموعة من التساؤالت على 

 النحو التالي: 

 التنظیمي بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز) بمدینة ورقلة؟ االتصالما مستوى  •

 لة؟ما نوع االتصال التنظیمي السائد بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز) بمدینة ورق •

هل تجد فرق في مستوى االتصال التنظیمي لدى أفراد عینة الدراسة بمدیریة التوزیع (الكهرباء  •

 والغاز) بمدینة ورقلة تعزى العشر سنوات األقدمیة؟

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وتحلیلها وذلك كونه المنهج األنسب لموضوع 

 الدراسة.

                                                           
(الكهرباء والغاز) بوالیة ورقلة، مجلة االبراهیمي للدراسات النفسیة والتربویة، المجلد عبد العزیز خمیس، االتصال بمدیریة التوزیع ) 1(

 .2020، ورقلة، الجزائر، 01، العدد 03
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یمكن أن تكون لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة أحیانا مع موضوع الدراسة وانطلق من الفرضیات التي 

 الحالیة وتمثلت في:

 تتوقع أن یكون مستوى االتصال التنظیمي بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز) بمدینة ورقلة، مرتفع. -

 النازل بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز) بمدینة ورقلة. االتصالنوع االتصال التنظیمي السائد  -

التنظیمي بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز)  االتصالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى  -

التي كان الباحث یسعى للوصول  األهدافبمدینة ورقلة تعزي لمتغیر سنوات األقدمیة وتمثلت أهم 

 إلیها في:

 االتصال التنظیمي داخل المؤسسة.الكشف عن مستوى  -

 معرفة نوع االتصال التنظیمي السائد في المؤسسة. -

الكشف عن الفروق في مستوى االتصال التنظیمي لدى أفراد عینة الدراسة تبعا لمتغیر سنوات  -

 األقدمیة.

مة وفق حز  اإلحصائيوبخصوص األدوات التي استعملها الباحث قد استخدم االستبانة، وخضعت للتحلیل 

موظف وموظفة موزعین على  527واشتملت العینة على  SPSSللبحوث االجتماعیة  اإلحصائیةالبرامج 

 مختلف األقسام والفروع بمدینة ورقلة.

 كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

 نوات متغیر المستوى التعلیمي ال یؤثر على تنفیذ الخطة اإلتصالیة بینما تتأثر بالسن والجنس وس

 األقدمیة.

 .عدم وجود اختالفات نحو محاور الدراسة تعزي لمتغیر سنوات األقدمیة 

  اإلدارة هي التي تحرص على توفیر المعلومة وعلى تدفقها وانسیابها إلى كافة المستویات اإلداریة

 باستخدام أسهل وأدق التعبیرات حتى یتمكن العامل من فهمها وتطبیقها.

 لها تأثیر أساسي عن فاعلیة االتصال التنظیمي. هناك عدة عوامل تنظیمیة 

  تشترك هذه الدراسة مع دراستنا في المتغیر المستقبل المتمثل في االتصال التنظیمي وأیضا في

طبیعة وخصائص میدان الدراسة والمتمثل في المؤسسة العمومیة سونلغاز والتي تتشابه مع المؤسسة التي 

ن حیث االختالف فیتجسد في أهداف الدراسة، فهذه الدراسة التي قام بها تقام فیها الدراسة الحالیة، أما م

"عبد العزیز خمیس" تهدف إلى الكشف عن االتصال التنظیمي الموجود بمؤسسة السونلغاز بوالیة ورقلة 
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ومعرفة أثر بعض المتغیرات على هذه العملیة، في حین أن دراستنا تسعى لمعرفة دور االتصال التنظیمي 

 یق التكیف الوظیفي لدى عمال المؤسسة. في تحق

  وقد أفادتنا هذه الدراسة في التعرف على أحد العوامل المؤثرة في سیر عملیة االتصاالت التنظیمیة

داخل المؤسسة خاصة لدى العاملین فیها والتي قد تعیق فعالیتها كما أوضحت النتائج المتحول إلیها 

 أثري زاد المعرفي حول الموضوع.كالسن والجنس واألقدمیة في العمل، مما 

 )2019( الثانیة الدراسة-
وقد قدمت هذه الدراسة من طرف حمزة ربعي ومحمد بنیة وخالد بن جلول بعنوان أثر عملیات  -

الجزائریة اإلیصال التنظیمي على إبداع العاملین في مؤسسات التعلیم العالي دراسة عینة من الجامعات 

، في 07، العدد04جلدمنشرت الدراسة بمجلة التنمیة واالستشراف للبحوث والدراسات، ال وقد

وحاول الباحثون من خالل هذه الدراسة توضیح أثر عملیات االتصال التنظیمي على  )1(2019دسمبر

 في:من مجموعة تساؤالت تتمثل  انطلقواإبداع العاملین في عینة من مؤسسات التعلیم العالي لذا فقد 

 ما أثر عملیات االتصال التنظیمي على إبداع العاملین بمؤسسات التعلیم العالي السؤال الرئیسي :

 ؟. بعینة من الجامعات الجزائریة

 تحت هذا السؤال أسئلة فرعیة هي: واندرجت

 ما أثر عملیة االتصال األفقي على إبداع العاملین بمؤسسات التعلیم العالي محل الدراسة؟ 

  سات التعلیم العالي محل الدراسة؟االتصال النازل على إبداع العاملین بمؤسما أثر عملیة 

 ما أثر عملیة االتصال الصاعد على إبداع العاملین بمؤسسات التعلیم العالي محل الدراسة؟ 

 الدراسة من مجموعة فرضیات كالتالي: انطلقتوعلى ضوء ذلك 

  النازل وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین عملیة االتصال

 العالي.

  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین عملیة االتصال الصاعد وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم

 العالي. 

                                                           
حمزة بعلي وآخرون، أثر عملیات االتصال التنظیمي على ابداع العاملین في مؤسسات التعلیم العالي، دراسة عینة من الجامعات  )1(

 .2019، الجزائر، 07، العدد04نمیة واالستشراف للبحوث والدراسات، المجلدالجزائریة، مجلة الت
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  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین عملیة االتصال األفقي وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم

 العالي.

حثون في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي في سبل اإلجابة على اإلشكالیة البا أعتمدوقد 

 المطروحة

وتكونت عینة الدراسة لهذا البحث في عینة من األفراد العاملین في المؤسسات الجامعیة الجزائریة  -

 والمتمثلین في إداري هذه المؤسسات والبالغ عددها أربعة مؤسسات على اختالف كلیاتها.

أداة رئیسیة واحدة والمتمثلة في استمارة  استعمالما بخصوص األدوات المستخدمة في الدراسة فقد تم أ

االستبیان والتي تم توجیهها إلي موظفي وٕاداري المؤسسات الجامعیة محل الدراسة وقد قسمت هذه األخیرة 

 والمحاور جاءت كاألتي: مقیاس لیكرث الخماسي لتحقیق أكبر استجابة اعتمادإلي ثالثة محاور وقد تم 

 البیانات الشخصیة والوظیفیة.: المحور األول -

سؤال تدور حول  13: معلومات حول االتصال التنظیمي في المؤسسة تضمنت المحور الثاني -

 مدى توفر مستویات االتصال التنظیمي.

 .15بداع التنظیمي في المؤسسة تضمنت : معلومات حول اإلالمحور الثالث -

 الدراسة إلي مجموعة من النتائج والمتمثلة في :ولقد خلصت 

 .یؤثر االتصال التنظیمي على كفاءة وٕابداع العاملین في المؤسسة 

  یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین عملیة االتصال النازل وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم

 العالي بعینة من الجامعات الجزائریة.

  بین عملیة االتصال الصاعد وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم ال یود أثر ذو داللة إحصائیة

 العالي بعینة من الجامعات الجزائریة.

  یوجد أثر ذو داللة إحصائیة بین عملیة االتصال األفقي وٕابداع العاملین في مؤسسات التعلیم

 العالي بعینة من الجامعات الجزائریة

 عملیات اإلداریة.عملیة االتصال التنظیمي ضروریة الستمرار ال 

وتشترك هذه الدراسة مع، دراسته الحالیة في متغیر االتصال التنظیمي وفي اعتمادها على المنهج 

الوصفي، والذي یعد المنهج المالئم لهذا النوع من الدراسة، أما فیها یخص نقاط االختالف فتبرز في 

أثر االتصال التنظیمي على إبداع  األهداف حیث أن الباحثون من خالل هذه الدراسة هدفوا إلي معرفة

العاملین بینما دراستها هدفت لمعرفة دور االتصال التنظیمي في تحقیق التكیف الوظیفي وكذلك تختلف 
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،بینما في اختیارها لعینة الدراسة وطبیعة میدان الدراسة فدراسة الحالیة تمت في أحد المؤسسات الصناعیة

 لعالي المتمثلة في الجامعات الجزائریة.تمت هذه الدراسة في مؤسسات التعلیم ا

وقد أفادتنا هذه الدراسة في اإلحاطة أكثر بموضوع االتصال التنظیمي وتعرف على أهمیة 

والدور التي تقدمه في تنسیق العملیات اإلداریة  املینللع بالنسبةاالتصاالت الرسمیة داخل المؤسسة 

 محاور المتعلقة باالستمارة.وضمان إستمراریتها، كمساعدتنا أیضا في صیاغة ال

 )2009(:الدراسة الثالثة-
یط جالل الدین بعنوان "االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي قدمت هذه الدراسة من طرف بوعط -

لنیل شهادة الماجیستیر  مذكرة قدمتدراسة میدانیة على العمال التنفیدین بمؤسسة سونلغاز عنابة، وهي 

السلوك التنظیمي وتسییر الموارد البشریة، قسم علم النفس العلوم التربیة واألرطوفونیا بكلیة  في تخصص

 .)1(2009العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة متنوري محمد قسنطینة

وقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة على اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت في إشكالیة بحثه 

 وهي:

 االتصال السائد في مؤسسة البحث؟ما نوع  -

 .المنفذینهل توجد عالقة بین نمط االتصال السائد في مؤسسة البحث واألداء الوظیفي للعمال  -

 وتفرعت منها فرضیات جزئیة:

 توجد عالقة ارتباطیة قویة بین االتصال النازل واألداء الوظیفي لدى فئة البحث. -

 صاعد واألداء الوظیفي لدى فئة البحث.توجد عالقة ارتباطیة قویة بین االتصال ال -

 كما تضمنت فرضیات إحصائیة صفریة وهي:

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

 الوظیفي یرجع إلى عامل المستوى التعلیمي. أدائهمال یوجد فرق بین العمال المنفذین في  -

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

 وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي لتالئمه مع طبیعة موضوع الدراسة.

                                                           
بوعطیط جالل الدین، االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي دراسة میدانیة على العمال المنفذین بمؤسسة سونلغاز عنابة  )1(

شریة، قسم علم النفس والعلوم تربیة األرطوفونیا، شعبة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تخصص السلوك التنظیمي وتسییر الموارد الب

 .2008علم النفس تنظیم وعمل، كلیة العلوم اإلجتماعیة واالنسانیة جامعة منتوري محمود قسنطینة، 



 الفصل األول                                                                      موضوع الدراسة
 

 
46 

كعینة من المجتمع األصلي وبالتالي عینة  % 25العینة العشوائیة فأخذ نسبة  أختارأما عینة البحث فقد 

 عامل منفذ. 49البحث تتكون من 

التي تم توزیعها على مجتمع البحث بحیث تم حذف  االستمارةموضوع اعتمدت وتماشیا مع طبیعة ال

عمال منفذین) وعینة من العمال  03والمتمثلین في ( االستهالكیةالعاملین الذین تم مقابلتهم في الدراسة 

 عمال، وتم تقسیمها إلى محورین: 10األولیة لتحقق من ثباتها وهو  االستمارةالذین تم توزیع علیهم 

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

 بند. 11بند وأخرى تتعلق باالتصال الصاعد وهي كذلك  11النازل وعددها  االتصال

ب تقدیر بند كأسلو  20المحور الثاني: وتناول فیها الباحث المتغیر التابع وهو األداء الوظیفي وعدد بنوده 

بعض المتغیرات أو البیانات األولیة  إلىذاتي للعمال المنفذین ضمن مؤسسة البحث سونلغاز وتم التطرق 

 التي تم إدراجها ضمن الفرضیات المقربة وقد توصل بعد تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة إلى:

 یة كل نمط في تحقیق وجود نمطي االتصال النازل والصاعد داخل المؤسسة محل الدراسة وأهم

 المعلومات بین اإلدارة والعمال. وانسیابالسیرورة التنظیمیة للمؤسسة 

 .وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة بین االتصال النازل واألداء الوظیفي لدى العمال المنفذین 

  الدراسة.كذلك وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة بین االتصال الصاعد واألداء الوظیفي لعینة 

التنظیمي وكذلك  االتصالومن ثم فإن هذه الدراسة تشترك مع دراستنا الحالیة في المتغیر المستقل وهو 

من حیث المنهج المعتمد فالباحث قام بتوظیف المنهج المعتمد فالباحث قام بتوظیف المنهج الوصفي في 

ب مع البحوث الوصفیة. وتتشابه هذه دراسته مثلما ما قامت به الدراسة الحالیة وهو المنهج الذي یتناس

في هذه الدراسة حاولت معرفة طبیعة العالقة  االختالفأما أوجه  ،األخیرة أیضا في بیئة الدراسة ومیدانها

التنظیمي في تحقیق  االتصالدراستنا تهدف إلى معرفة دور  لكن ،التنظیمي واألداء الوظیفي التصالابین 

 التكیف الوظیفي.

التنظیمي  باالتصالمن هذه الدراسة في التعرف على مختلف المؤشرات واألبعاد المتعلقة  ادةاالستفولقد تم 

األمثل لعینة  االختیارومساعدتنا على  االستمارةالرسمي الصاعد والنازل واإلحاطة به وصیاغة أسئلة 

 المنهجیة للباحث. االنطالقةالدراسة فهي كانت بمثابة 

 .المنفذینالتنظیمي واألداء الوظیفي لدى العمال  االتصالوجود عالقة بین  -

عدم وجود تأثیر لمتغیرات (السن، المستوى التعلیمي، األقدمیة في العمل) على األداء الوظیفي  -

 المنفذینللعمال 
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التنظیمي واألداء الوظیفي  االتصالوتعتبر هذه الدراسة محاولة للبحث عن طبیعة العالقة الموجودة بین 

 االتصالجالل الدین" لمعرفة ماهیة وجود العالقة بین أنواع  بوعطیطحیث سعى" المنفذینللعمال 

التنظیمي الرسمي المتمثلة في الصاعد والنازل واألداء الوظیفي، كما حاول التعرف على الفروق بین 

 لمتغیرات: السن، المستوى التعلیمي واألقدمیة. استنادااألداء الوظیفي للعامل 

 )2008( : رابعةدراسة الال-
التنظیمي الرسمي على  االتصالأثر " دراسة لصاحبتها مارس هناء تحت إشراف د. رواق محمود بعنوان

ٕاطارات ومنفذي المؤسسة" وهي مذكرة قدمت لنیل شهادة و  دافعیة اإلنجاز لدى العمال من خالل أراء

علم النفس العملي والسلوك التنظیمي بقسم علم النفس وعلوم التربیة  اختصاصالماجیستر في 

 .)1(2008محمود.قسنطینة ، جامعة منتوريواألرطوفونیا كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة

 الباحثة في هذه الدراسة من مجموعة تساؤالت وهي: انطلقتوقد 

التنظیمي الرسمي بمؤسسة سونلغاز إلنتاج الكهرباء  االتصالتأثیر  مامدى التساؤل الرئیسي: •

 فرع جیجل على دافعیة اإلنجاز لدى عمال هذه المؤسسة؟

 وجاءت أسئلة فرعیة تتعلق به:

  التنظیمي الرسمي على دافعیة اإلنجاز لدى األفراد؟ اإلتصال مؤثرما 

  التنظیمي الرسمي إلى انخفاض في دافعیة اإلنجاز لدى األفراد؟ االتصالهل یؤدي 

  التنظیمي الرسمي الصاعد إلى ارتفاع في نسبة اإلنجاز لدى األفراد؟ االتصالهل یؤدي 

 وعلى ضوء ذلك تمت صیاغة فرضیات الدراسة والمتمثلة:

  از لدى األفراد التنظیمي الرسمي ودافعیة اإلنج االتصالهناك فروق ذات داللة إحصائیة بین

 العاملین بالمؤسسة من خالل آراء منفذي وٕاطارات هذه المؤسسة.

  هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االتصال التنظیمي الرسمي وانخفاض نسبة دافعیة اإلنجاز

 لدى األفراد العاملین بالمؤسسة من خالل آراء منفذي وٕاطارات هذه المؤسسة.

 التنظیمي وارتفاع نسبة دافعیة االنجاز لدى األفراد  االتصالین هناك فروق ذات داللة إحصائیة ب

 العاملین بالمؤسسة من خالل أراء منفذي وٕاطارات هذه المؤسسة.
                                                           

 دراسة -مارس هناء، أثر االتصال التنظیمي الرسمي على دافعیة اإلنجاز لدى العمال من خالل أراء إطارات ومنفذي المؤسسة )1(

مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في اختصاص علم النفس العملي والسلوك التنظیمي قسم علم النفس  -جیجل-میدانیة بمؤسسة سونلغاز

 .2008وعلوم التربیة واألرطوفونیا، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعیة منتوري، قسنطینة، 
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وقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحلیلي ألنها ترید وصفا دقیقا لظاهرة االتصال 

 جهة أخرى فهو المالئم لمثل هذه الدراسة.التنظیمي من جهة ودافعیة اإلنجاز لدى األفراد من 

أما عینة البحث فقد اشتملت على كل عمال مؤسسة سونلغاز من اإلطارات والمنفذین، والمتمثل عددهم 

 عامل تحكم. 177إطارا و 51فردا منهم  228

املین األفراد الع سلوكیاتوقد اعتمدت الدراسة في جمعها للبیانات على المالحظة من خالل رؤیة مختلف 

بمؤسسة سونلغاز وطرق اتصال اإلدارة بالعمال واتصال العمال باإلدارة، وأیضا قامت الباحثة باستخدام 

 والذي قسمته إلى محورین: االستبیان

 بنود. 10المحور األول: متعلق باالتصال التنظیمي الرسمي وضم  -

 بندا.  40وضم  والمنخفضةمرتفعة المحور الثاني: تناول المتغیر التابع المتمثل في دافعیة اإلنجاز ال -

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج:

) مما یؤكد على وجود اتصال % 94.09اإلدارة تتصل بالعمال من خالل فترة العمل بنسبة ( -

 تنظیمي رسمي بالمؤسسة.

) من أفراد العینة ال تعتبر اإلدارة المسؤولة الوحیدة عن إیجاد الحلول لمختلف % 51.61نسبة ( -

 المشاكل التي تواجههم.

) من أفراد العینة ال تعتبرها عائقا % 75.27رغم عدم فهم العمال للتعلیمات إال أننا نجد نسبة ( -

إلى  % 76إذ أنها تبادر إلیجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجهها خالل فترة العمل، كما تسعى نسبة 

 بدل مجهود متمیز في العمل.

وقد اعتمدت على المنهج  -االتصال التنظیمي–ة تناولت متغیر بحثیا یمكن القول أن هذه الدراس

الوصفي، كما تشترك في طبیعة مكان الدراسة المتمثل في المؤسسة العمومیة سونلغاز وكذلك خصائص 

العینة المدروس وهي العمال من مختلف اإلطارات والمنفذین وهذا ما سوف نتبعه في دراستنا الحالیة، كما 

الدراسة عن دراستنا الحالیة في كونها هدفت إلى الكشف عن تأثیر االتصال التنظیمي تختلف هذه 

الرسمي على دافعیة اإلنجاز، أما بحثنا الحالي یهدف إلى معرفة دور االتصال التنظیمي في تحقیق 

 التكیف الوظیفي.

طرق لها في االتصال وقد أفادتنا النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة في معرفة جوانب أخرى لم تت

التنظیمي فقد بینت أن عدم فهم االتصاالت النازلة من اإلدارة ال یعیق العمال دائما عن أداء عمله 

 واإلنجاز كما هو مطلوبة وذلك عندما یكون العامل شخص مبادر.
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 بالتكیف الوظیفي: متعلقةثانیا: دراسات 

 أجنبیة:دراسات -1

 )2020األولى:(الدراسة -

عموش تحت إشراف خالد أحمد الحرایرة بعنوان التنمیة المهنیة  إبراهیمقدمت من طرف وفاء  

وعالقتها بالتكیف الوظیفي لمعلمي المدارس الثانویة الحكومیة فهو محافظة العاصمة عمان من وجهة 

في  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر استكماالنظر مدیري المدارس، حیث قدمت هذه الدراسة 

تخصص اإلدارة والقیادة التربویة، قسم اإلدارة والمناهج، كلیة العلوم التربویة جامعة الشرق األوسط، سنة 

2020.)1( 

 وقد انطلقت هذه الدراسة من خالل مجموعة من التساؤالت:

ما واقع التنمیة المهنیة للمعلمین في المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من  -

 نظر مدیري المدارس؟ وجهة

ما مستوى التكیف الوظیفي للمعلمین في المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان  -

 من وجهة نظر مدیري المدارس؟

أفراد  استجابة) من متوسطات 0.05هل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -

العینة على واقع التنمیة المهنیة لدى معلمي المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان 

 ومستوى التكیف الوظیفي لدیهم؟

بوصفه المنهج المالئم إلجراء مثل هذه  االرتباطيوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي 

مدیري المدارس الحكومیة الثانویة في مدیریة التربیة والتعلیم الدراسة، بینما تألف مجتمع الدراسة من جمیع 

مدرسة حكومیة وفقا إلحصائیة وزارة  290في محافظة العاصمة األردنیة عمان حیث بلغ عددهم حوالي 

 .2020التربیة والتعلیم سنة 

للخصائص تم سحب العینة عشوائیة حیث رأت الباحثة أنها األنسب  المجتمعونظرا لتجانس بین أفراد 

 التي یتمتع بها مجتمع البحث.

لتحقیق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة على أداة رئیسیة لجمع البیانات والمتمثلة في االستبانة خالل فترة 

واألزمة الصحیة التي أّدت إلى  االستثنائیةالدراسة المیدانیة والتي تم توزیعها إلكترونیا نظرا للظروف 

                                                           
 وفاء ابراهیم عموش، مرجع سبق ذكره.) 1(
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، (Google drive)لمملكة األردنیة الهاشمیة وتم نشر هذه األخیرة عبر موقع في ا المدارسإغالق جمیع 

فقرة موزعة على أربعة مجاالت  35استبانة إلكترونیة مجاب عنها بشكل عامل وتكونت من  16حیث 

وهي (تنمیة إدارة العلمیة التعلیمیة، تنمیة المنهج وطرق التدریس، تنمیة الواجبات الذاتیة نحو المعلم، 

 میة اإلشراف والتدریب).تن

 وجاءت نتائج الدراسة كما یلي:

واقع التنمیة المهنیة للمعلمین في المدارس الثانویة الحكومیة في محافظة العاصمة عمان من  -

 وجهة نظر مدیري المدارس جاءت بدرجة مرتفعة من التقدیر.

 مستوى التكیف الوظیفي للمعلمین في المدارس الثانویة جاء مرتفعا. -

أفراد العینة على واقع التنمیة  استجابةعالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین متوسطات  وجود -

 المهنیة لدى المعلمین.

عموش" محاولة إلبراز العالقة ما بین التنمیة المهني  إبراهیمتعتبر هذه الدراسة التي قامت بها "وفاء 

سعت الباحثة من خالل األسئلة التي والتكیف الوظیفي من وجهة نظر مدیري المدارس الثانویة حیث 

طرحتها في إشكالیة الدراسة التعرف على واقع التنمیة المهنیة ومستوى التكیف الوظیفي للمعلمین وعلیه 

بالتنمیة  االختالففإن الدراسة تشترك مع دراستنا في متغیر التكیف الوظیفي لكن فیما یخص نقاط 

التابع باالتصال التنظیمي كذلك في المنهج المستخدم ففي دراستنا المهنیة بینما في دراستنا ربطنا المتغیر 

اعتمدنا على المنهج الوصفي، لكن هذه الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي اإلرتباطي لكونه من أكثر 

 في بیئة الدراسة ومیدانها وطبیعة المؤسسة المعنیة. لالختالف باإلضافةالمناهج مالئمة لموضوع بحثها 

هذه الدراسة في المدارس الثانویة الحكومیة بالمملكة األردنیة في حین دراستنا المیدانیة تمت حیث تمت 

 في مؤسسة عمومیة جزائریة.  

 )2013:(الدراسة الثانیة -

تحت إشراف عبد الخالق الختاتنة بعنوان التكیف  خصاونةهي دراسة لصاحبها وئام ماهر صالح  -

الوظیفي للمعاقین حركیا، دراسة سوسیولوجیة على عینة من األفراد المعاقین حركیا العاملین في 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في علم  استكماالالمؤسسات الحكومیة في مدینة أربد، رسالة 
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بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة بكلیة األدب، جامعة والخدمة االجتماعیة وذلك  االجتماع

 .)1(.2013البارموك سنة 

 وقد هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى ما یلي:

التعرف على طبیعة التكیف الوظیفي لألفراد المعاقین حركیا العاملین في المؤسسات الحكومیة في  -

 مدینة أربد.

 بیئة العمل) الدافعیة للتكیف الوظیفي لألفراد المعاقین حركیا. معرفة األسباب البیئیة (األسرة، -

 رز معوقات التكیف الوظیفي للمعاقین حركیا.بمعرفة أ -

معرفة عالقة بعض المتغیرات االجتماعیة في التكیف الوظیفي للمعاقین حركیا العاملین في  -

 المؤسسات الحكومیة في مدینة أربد.

 على المنهج الوصفي نظرا لتالؤمه مع طبیعة موضوع الدراسة. وقد اعتمد الباحث من خالل دراسته

أما مجتمع الدراسة فتكون من المعاقین حركیا العاملین في المؤسسات الحكومیة في مدینة أربد، أما عینة 

 معاق واستخدمت العینة القصدیة لمالئمتها للدراسة. 150الدراسة فقد بلغ حجمها 

فقرة  45كأداة لجمع المعلومات من أفراد العینة واستمارة على  االستبیانواستخدم الباحث لجمیع البیانات 

 موزعة على محاور الدراسة المختلفة وهي كما یلي:

المحور األول: تضمن البیانات األولیة (الخصائص دیموغرافیة واالجتماعیة ألفراد العینة واحتوى  -1

 ال. اسؤ  11على 

 أسئلة. 8المحور الثاني: محور مفهوم الذات وتضمن  -2

 أسئلة. 6المحور الثالث: محور العالقات االجتماعیة في العمل وقد تضمن  -3

 أسئلة. 10المحور الرابع: محور البیئة األسریة وقد تضمن  -4

 أسئلة. 10المحور الخامس: محور بیئة العمل وتضمن   -5

 وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما یلي:

لمعاقین حركیا في المؤسسات الحكومیة في ضوء وجود درجة مرتفعة في تحقیق التكیف الوظیفي ل -

 في العمل). االجتماعیةمؤشرات الدراسة (مفهوم الذات والعالقات 
                                                           

هر صالح الخصاونة، التكیف الوظیفي للمعاقین حركیا، دراسة سوسیولوجیة على عینة من األفراد المعاقین حركیا العاملین وئام ما )1(

الخدمة االجتماعیة، قسم علم االجتماع و  في المؤسسات الحكومیة في مدینة أربد،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في علم االجتماع

 .2013ب جامعة البرموك، والخدمة االجتماعیة، كلیة اآلدا
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أن األسباب البیئیة المتمثلة في بیئة العمل واألسرة هي أحد أهم المؤشرات في تحقیق التكیف  -

 الوظیفي للمعاقین حركیا في المؤسسات الحكومیة.

أن صعوبة المواصالت من البیت إلى المؤسسة والعكس وعدم وجود  أشارت نتائج الدراسة إلى -

 تشریعات خاصة بالمعوقین تحمیهم من مشاكل العمل یحد من التكیف الوظیفي لدیهم.

التابع المتمثل في التكیف الوظیفي وكذلك في المنهج  المتغیروتشترك هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في 

في حین تختلف مع الدراسة الحالیة من حیث األهداف، حیث أن دراستنا  المعتمد وهو المنهج الوصفي،

تهدف إلى التعرف على دور االتصال التنظیمي في تحقیق التكیف الوظیفي للمعاقین حركیا كما أنها هذه 

مع  االختالفاألخیرة اعتمد على متغیر واحد بینها اعتمدنا في دراستنا على متغیرین وكذلك یتجلى 

ي طبیعة بیئة الدراسة التي تمت في المؤسسات الحكومیة في مدینة أربد وهذا ما یتنافى مع دراستنا ف

 -الجزائر -الفلین الكاتمیة بوالیة  جیجل وٕانتاجالدراسة الحالیة التي تمت في المؤسسة العمومیة لصناعة 

من الدراسة التي تم عرضها عبر مساعدتنا في إمدادنا ببعض المعلومات المتعلقة بجانب  باالستفادةوقمنا 

 التكیف الوظیفي وكذا فهم جید للمصطلح وضبط المفهوم اإلجرائي له.

 دراسات محلیة: 
 )2017الدراسة األولى:(-

في تحقیق  وقد قدمت هذه الدراسة من طرف سارة مرزوق ومبارك بوعشة بعنوان "دراسة أثر التمكین

وقد نشرت هذه الدراسة بمجلة الدراسات  -ببسكرة  دراسة حالة مجمع عموري–الوظیفي للعاملین  االندماج

 .)1(2017، وذلك في دیسمبر 3، العدد4االقتصادیة، المجلد 

وحاول الباحثتان من خالل هذه الدراسة لإلجابة على مجموعة من التساؤالت في إشكالیة الدراسة والمتمثلة 

 في:

 السؤال الرئیسي:

 في الوظیفة؟ اندماجهمما مدى تأثیر تمكین الموظفین على مستوى  -

 وتنبثق من السؤال الرئیسي عّدة تساؤالت فرعیة وهي:

 ما مستوى التمكین في مجمع عموري من وجهة نظر الموظفین فیها؟ -

                                                           
مرزوق سارة وبوعشة مبارك، أثر التمكین في تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین، دراسة حالة مجمع عموري بسكرة، مجلة الدراسات ) 1(

 .2017، 3، العدد4إقتصادیة المجلد
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 الموظفین بالمجتمع مع وظائفهم من وجهة نظر الموظفین فیها؟ اندماجما مستوى  -

 الموظفین بوظائفهم في المجتمع المدروس؟ اندماجما أثر أبعاد التمكین المقترحة في مستوى  -

 في صیاغة مجموعة من فرضیات الدراسة كالتالي: انطالقاوعلى ضوء ذلك 

 :الفرضیة الرئیسیة

الوظیفي للموظفین  االندماجتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة لتمكین بأبعاده المقترحة على مستوى  

 ).0.05بمجمع عموري ببسكرة عند مستوي الداللة (

 الفرضیات الفرعیة:

 مستوى التمكین بالمجمع عموري مرتفع لكن بدرجات متفاوتة حسب األبعاد المكونة له. -

جمع مع وظائفهم مرتفع وبدرجات متفاوتة حسب األبعاد المكونة مستوى اندماج الموظفین بالم -

 .االندماجلمتغیر 

 الوظیفي بوظائفهم في المجمع. اندماجأثر أبعاد التمكین هي أنه یساهم بشكل كبیر في  -

موظف  42وقد تمت هذه الدراسة على عینة من الموظفین العاملین بمجمع عموري ببسكرة والبالغ عددهم 

 ناصب.من مختلف الم

الباحثان على أداة رئیسیة في جمع مختلف المعلومات والبیانات  أعتمدوفي سبیل تحقیق أهداف الدراسة 

أساسیین، جزء األول یتعلق  جزأینحول الدراسة وتمثلت في االستبیان، كأداة للبحث والتي قسمت إلى 

ؤال موزعین على محورین س 30بالمتغیرات الشخصیة والوظیفة للمبحوثین والجزء الثاني یحتوي على 

 37أساسیین كل محور یتعلق بمتغیر من متغیرات الدراسة وبعد توزیعها على عینة البحث تم استرجاع 

 على مقیاس لیكرث الثالثي. االعتماداستبیان صالح للدراسة والتقییم، حیث تم 

 وتوصلت الدراسة في نهایة البحث للنتائج التالیة:

یة معنویة بین التمكین واندماج الموظفین في مجمع البحث، مما یؤكد وجود عالقة إرتباطیة إیجاب -

 على توجه المجمع نحو تطبیق المحاور التي یتضمنها التمكین. 

بوظائفهم في  اندماجهموجود تأثیر معنوي ذو داللة إحصائیة لتمكین الموظفین على مستوى  -

تمكین لرفع مستوى شعورهم باالندماج في المجمع المبحوث أي یسمح بتوفیر الموظفین أسالیب وأدوات ال

 وظائفهم.

عدم وضوح الصورة لدى المسؤولین بالمجمع حول التمكین مع تخوفهم من سلب مناصبهم لصالح  -

 المرؤوسین.
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 االندماجه هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في أحد المؤشرات التي لها عالقة بالتكیف الوظیفي وهو وتتشاب

الوظیفي، وكذلك في طبیعة العینة المختارة وخصائص مجتمع البحث الذي یتقارب مع مجتمع التي طبقت 

علیه الدراسة المیدانیة، في حین تختلف مع دراستنا من حیث األهداف فقد هدفت دراسة الباحثان إلى 

 معرفة دور االتصال التنظیمي في تحقیق االندماج الوظیفي لدى عمال المؤسسة.

أفادتنا هذه الدراسة في صیاغة فرضیات الدراسة وخاصة الفرضیة الجزئیة األولى والتعرف على أحد  وقد

 مؤشرات الدالة على التكیف الوظیفي وكذلك ساعدتنا في إثراء الجانب النظري للمتغیر التابع.

 )2011دراسة ثانیة:(ال-
دراسة لصاحبتها زغبوب سامیة دراسة میدانیة ببعض الثانویات والیة سطیف بعنوان "التكیف المهني 

لمستشاري التوجه في ظل اإلصالحات الجدیدة" تحت إشراف الدكتورة زرافة فیروز وهي مذكرة مقدمة لنیل 

واالجتماعیة بجامعة  نسانیةاإلشهادة الماجستیر في علم االجتماع التربیة، قسم علم االجتماع، كلیة العلوم 

 .)1(2011منتوري، قسنطینة سنة 

وتركز مشكلة الدراسة على إمكانیة أن یتكیف مستشار التوجیه المدرسي والمهني في مهنته في ظل 

التربویة الجدیدة وعلى ضوء ذلك قدم الباحث مجموعة من التساؤالت في إشكالیة على النحو  اإلصالحات

 التالي:

الرئیسي والمتمثل في: هل یمكن لمستشار التوجیه المدرسي والمهني أن یتكیف في مهنته التساؤل  -

 في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة؟

 وقد تفرعت عنه أسئلة جزئیة وهي:

 هل للعالقات االجتماعیة داخل المحیط المهني تأثیر على التكیف المهني لمستشار التوجیه؟ -

 ویة على التكیف المهني لمستشار التوجیه؟هل تؤثر ظروف العمل داخل الثان -

 ومن خالل ذلك قام الباحث بصیاغة فرضیات الدراسة كالتالي:

 یمكن لمستشار التوجیه المدرسي والمهني أن یتكیف في مهنته في اإلصالحات التربویة الجدیدة. -

على  مستشار التوجیه المدرسي والمهني لعالقات اجتماعیة داخل محیط عمله دلیل إقامةأن  -

 تكیفه داخل المؤسسة. 
                                                           

دراسة میدانیة ببعض ثانویات والیة زغبوب سامیة، التكیف المهني لمستشاري التوجیه في ظل االصالحات التربویة الجدیدة  )1(

سطیف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في علم اجتماع التربیة، أقسام علم االجتماع، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة 

 . 2011منتوري قسنطینة، 
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 المشاركة في النشاطات العلمیة والمهنیة تساعد على تكیف المستار. -

أما بخصوص المنهج الذي اعتمده في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي وهذا تماشیا مع طبیعة الدراسة 

الل الوسط المهني المنهجیة على محاولة التعرف ما إذا كان مستشاري التوجیه متكیفون مهنیا وذلك من خ

الذي یمارسون فیه مهنتهم والتعرف أكثر على األجواء وأثرها ومساعدتها على التكیف كما أن الباحث 

اعتمد في دراسته على اختیار العینة القصدیة والمنتظمة والمتمثلة في المستشارین الحاملین لشهادات 

 مستشارا ومستشارة. 68لغ عددهم لیسانس في: علم النفس، علوم التربیة، علم االجتماع، والبا

 وبخصوص األدوات التي تم استخدامها لجمع البیانات والمعلومات حول الدراسة تمثلت في:

 لمیدان الدراسة بغرض التعرف على الجو  االستطالعیة: من خالل الزیارة المیدانیة المالحظة

 مهنهم.ع م انسجامهممدى السائد في میدان الدراسة عبر مالحظة أفعال وسلوكیات المستشارین و 

 :واستعملت هذه األداة مع مستشاري التوجیه المدرسي والمهني واعتمد الباحث على  المقابلة

المقابلة المقننة والتي كانت مهمة للبحث في الحصول على معلومات أولیة عن المستشارین العاملین 

 بالمؤسسات محل الدراسة.

 سؤال  47فبعد ما قام الباحث بتحكیمها من طرف بعض األساتذة أصبحت مكونة من  :االستمارة

 موزعا على أربعة محاور وهي:

 أسئلة. 8أسئلة متعلقة بالبیانات الشخصیة وتحتوي على 

 سؤاال. 17: یتضمن أسئلة تتعلق بمهنة مستشار التوجه المدرسي والمهني ویضم المحور األول

 أسئلة. 10ئلة تتعلق بمستشار التوجیه المدرسي والمهني ویشمل یتضمن أس المحور الثاني:

ات التربویة صالح: یتضمن أسئلة تتعلق بالتكیف المهني لمستشاري التوجیه في ظل اإلالمحور الثالث

 سؤاال. 12الجدیدة ویشمل 

 ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نعرض أهمها كاآلتي:

 والمهني في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة متكیفون في مهنتهم.مستشاري التوجیه المدرسي  -

داخل محیط عمله دلیل على تكیفه  اجتماعیةإقامة مستشار التوجیه المهني والمدرسي لعالقات  -

 داخل المؤسسة.

المشاركة في النشاطات العلمیة والمهنیة تساعد مستشار التوجیه المدرسي والمهني على التكیف  -

 المهني.
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ابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في المتغیر التابع (التكیف المهني) وكذلك في المنهج المعتمد وتتش

والمتمثل في المنهج الوصفي وأیضا أدوات جمع البیانات حیث استخدم الباحث: المالحظة، المقابلة، 

سة المقدمة من طرف فهذه الدرا االختالفاالستمارة وهو ما قمنا به في دراستنا لكن فیما یخص نقاط 

صاحبتها "زغبوب سامیة" اعتمدت على متغیر واحد فقط بینما في دراستنا اعتمدنا على متغیرین كما یبرز 

في العینة المختارة والمتمثلة في مستشاري التوجیه المدرسي والمهني وطبیعة بیئة الدراسة  االختالف

ف عكس دراستنا المیدانیة التي أجریت في ومیدانها حیث تمت هذه الدراسة ببعض ثانویات والیة سطی

 المؤسسة الوطنیة إلنتاج الفلین الكاتمیة بوالیة جیجل.

وقد أفادتنا هذه الدراسة في التعرف على بعض الجوانب المؤثرة على عملیة تكییف العاملین داخل 

في نفس الوقت بنسبة لسیر هذه العملیة وهي العالقات  معرقلةالمؤسسة والتي قد تكون مساعدة أو 

االجتماعیة داخل العمل وكذلك أیضا المشاركة في النشاطات المهنیة التي تحسن وتطور من األداء 

 الوظیفي للعامل، وهذا ما كان لنا مساعد في إیجاد المراجع المتعلقة بعنصر التكیف الوظیفي نظرا لقلتها.

لمعالم النظریة والمنهجیة والتصوریة للدراسات السابقة حسب ما تملیه الضرورة بعد ما تم عرض أبرز ا

 2021 ، إلى غایة2007العلمیة والمنهجیة للبحث السوسیولوجي والتي أجریت في الفترة الممتدة من عام 

، االختالفقدمت الدراسة الحالیة تعقیبا على هذه األخیرة ووضحت أوجه التشابه معها وأوجه  فقد

 الستفادة منها ویمكن تلخیص ذلك وفق ما یلي:وا

لقد تم االستفادة من هذه الدراسات عبر االطالع على التجارب المیدانیة لها التي ساعدتنا في  -

 ضبط أهداف دراستنا وأهمیتها العلمیة والعملیة والمجتمعیة.

لدراسة الحالیة االطالع على األدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسات ساعد على بناء أدوات ا -

 المتمثلة في المالحظة، دلیل المقابلة، محاور االستمارة.

ساعدتنا الدراسات السابقة في تكوین اإلطار النظري للدراسة الحالیة خاصة المتعلقة بالمتغیر  -

التابع "التكیف الوظیفي" وذلك نظرا لقلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع مثل الدراسة التي قامت بها 

كموش" التي قدمت لنا مفاهیم حددت معنى التكیف الوظیفي وتعرفنا من خالل ذلك  إبراهیماحثة "وفاء الب

 على العوامل المؤثرة في هذه العملیة.

والتطرق إلیها  یهماكما أن الدراسات المتعلقة بالمتغیرین أفادتنا في صیاغة المؤشرات الخاصة    -

 ى مدى سیادتها في المؤسسة محل الدراسة.في دراستنا الحالیة عبر محاولة التعرف عل
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وفي العناصر الالحقة من هذه الدراسة، تستفید من الدراسات السابقة بمقارنة نتائجها مع نتائج  -

الدراسة الحالیة، واالستعانة بها في التحلیل وتفسیر البیانات الكمیة وكذلك فرضیات الدراسة الحالیة في 

 ضوئها.

طبیعة الدراسة الحالیة في تناولها ألحد متغیري الدراسة أو أحد  تتفق الدراسات المختارة مع -

بینها وبین دراستنا  االختالفمؤشراتها وتتشابه أیضا في اعتماد المنهج الوصفي في دراستها بینهما 

الحالیة یكمن في األهداف التي ترید الوصول إلیها هذه الدراسات ومجال تطبیق الدراسة اإلمبریقیة وما 

راسة الحالیة عن سابقتها أنها تعد من الدراسات على األقل األولى محلیا التي بحثت في موضوع یمیز الد

التكیف الوظیفي، وهو ما یدل على ذلك هو عدم وجود دراسات تناولت المتغیرین معا كما ذكر ذلك 

 سابقا. 

 سابعا: مقاربة موضوع الدراسة

دوره في تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة، وفي و  التنظیمي االتصالإن الحدیث عن 
 االتصالالفترة الزمنیة المخصصة للقیام بالدراسة، یوجه البحث للحدیث عن العناصر الفاعلة في عملتي 

هم األفراد العاملون داخل المؤسسة، والممارسون لهذه العملیات التنظیمیة، و  التكیف الوظیفيو  التنظیمي
وفي هذه الدراسة الحالیة إرتأینا إلى تبني المقاربات النظریة المتمثلة ، هم دور مباشر في سیرهاوالذین ل
 نظریة اإلدارة باألهداف لبیتر دراكر.و  ونظریة النسق التعاوني،، yو Xمن: نظریةفي كل 

 
كیف التو  التنظیمي االتصالوألن التعریف بالشيء جزء من تصوره، فقد تناول "دوغالس ماغریغور" 

 االقتراحات) تستند على عدد من X)، حیث أن نظریة (y) و(Xالوظیفي انطالقا من مفهوم نظریتي (
 االتجاهاتمستوحاة من  االقتراحاتطبعا هذه و  حول طبیعة السلوك التنظیمي للعاملین السلبیة

 یحبون لعملأن األفراد العاملین في التنظیمات سلبیون بطبیعتهم وال - الكالسیكیة ولعل أهمها:
 قلة الطموح الوظیفي.و  یحاولون تجنبه، كما یتمیز هؤالء األفراد بالكسلو 
المزایا المادیة أهم حوافز العمل، كما یعطي هؤالء األفراد األهمیة لعنصر األمن و  كما یعتبر األجر -

 .االستقرارو  الوظیفي
التنظیمي داخل المؤسسة تتسم بعدم الثقة وسوء  االتصالفإن عملیة  االقتراحاتومن خالل هذه  -

، كما یتبنى اإلداریون سلوكیات معینة االتصاالتیمهل العاملون إلى النظر بالشك لكافة أنواع و  الفهم،

العاملین مع الوظائف  اندماجالنازل، مما قد یؤثر سلبا على  االتصال التجاهتتحدد من خالل إتباعهم 
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معدالت األداء الوظیفي لدیهم، فتتسم سلوكیاتهم بقلة التفاعل، ونشوب  انخفاضو  التي یقومون بها

 الرسمي في التنظیم. االتصال انسیابغیر رسمیة نظرا لعدم  االتصاالتشبكة من 

التكیف الوظیفي من منظور " لذا إذا أراد القائمین على تسییر المؤسسات تحقیق أعلى مستویات  -

اإلیجابیة  االقتراحات)، من خالل X( ) المعاكسة لنظریةyنظریة (ور"، كان إلزاما علیهم تبني غماغری

المتمثلة فیـ األفراد ال یكرهون العمل، بل یحبونه ألنه و  التي تقدمها لألفراد العاملین داخل التنظیم

بالنسبة لهم مصدر لتحقیق الذات، كما أن لدیهم القدرة على تحمل المسؤولیة والرغبة في تحقیق 

، وبناء على ما استغاللهاالتفكیر لم یعمل التنظیم على و  و درجة عالیة من اإلبداع في،الوظی اإلنجاز

)، یسوده yالتنظیمي داخل المؤسسة من منظور وتصورات نظریة ( االتصالسبق ذكره فإن عملیة 

العاملین الصداقة الناجحة ما بین و  ، إلى جانب التعاوناالتصالالتفهم بین كافة أطراف و  نوع من الثقة

اإلداریین، مما یساعد في خلق جو مالئم وتهیئة كل الظروف الممكنة التي تدفع األفراد و  في التنظیم

القیام و  القدرة على تحمل أعباء العمل، واكتسابتحقیق التكیف الوظیفي لدیهم و  إلى تحسین أدائهم

خل التنظیم إتباع مجموعة بمختلف األدوار الوظیفیة كما یجب ولتجسد كل هذا توجب على اإلدارة دا

 من السلوكیات والتي تتمثل في:

المعلومات خالل  ابیانسو  الهابط ما ینجم عنه تحریكو  الصاعد االتصال التجاهإتباع معظم اإلداریین  -

 .االتصاالتجسر مفتوح من 

القرارات، حیث یعتمد على مدخالت األعضاء من كافة  اذخاتعلى أسلوب الالمركزیة في  االعتماد -

 المستویات اإلداریة.

إلى المعلومات الواردة من كافة المستویات اإلداریة بالمنظمة مما یعمل على تحسین نوعیة  االستناد -

 القرارات.

 ،بینهم األمانوهي السلوكیات التي تنعكس ال محالة على العاملین إذ یؤدي ذلك إلى نشوب جو من  -

 النازل االتصالالمعلومات من خالل قنوات  انسیابالتفاعل، وٕاشباع حاجیاتهم نظرا لتزاید  استمراریةو 

، إذ أنه وحسب رؤیة دوغالس األفقي، وكذا أهمیة الصاعد لتشجیع إصغاء اإلدارة ألراء العاملینو 

التنظیمیة وتوفرها لدى كافة العاملین في المستویات  االتصاالتور، یمكن القول أن مرونة غماغری

 التنظیمیة هي إحدى السبل لتحقیق التكیف الوظیفي لهم وتمكینهم من التعامل الجید مع ظروف العمل

 المتغیرات المتعلقة بها.و 
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إلى  اهتمامهمكذلك ذهب شیستر بارنارد في نظریة النسق التعاوني في دعوة اإلداریین إلى توجیه  -

مع الوظائف  واندماجهمذلك نظرا للدور الذي تلعبه في تكیف العاملین و  التنظیمیة، تصاالتاال

 المكلفة إلیهم داخل المؤسسة عن طریق مشاركتهم في صنع بعض القرارات ومناقشة أهداف المنظمة

امل ، ویضیف إلى ذلك أن الفرد هو العواالجتماعیةفسح المجال لهم للتعبیر عن حاجیاتهم النفسیة و 

اإلستراتیجي في التنظیم، وعلیه یوجب على اإلداریین إیجاد السبل الكافیة لحث األفراد على التعاون، 

ولیس  اإلتباعالسلطة على أنها تقع على عاتق  اتصاالتومن هذا المنطلق یعرف "شیستر بارنارد"،، 

خیر ال یقبل هذه السلطة تتطور في قبول األفراد بها أكثر، غیر أن هذا األ االتصالالرؤساء، فجذور 

 إال إذا تحققت مجموعة من الشروط وهي:

معروفة لجمیع أفراد التنظیم بحث أن خطوط السلطة الرسمیة واضحة،  االتصالأن تكون قنوات  -

 وسهلة ومفهومة.

 حتى ال یحدث سوء فهم. االتصالمرور المعلومات على جمیع مراكز خط  -

 وى المالئم لتلقي المعلومات ونقلها بكفاءة.على المست االتصالوجود أفراد في مراكز  -

 قصیرة ما أمكن. االتصالأن تكون خطوط  -

یتبین إذ من خالل هذه الشروط السابقة أن تحقیق التكیف الوظیفي لدى األفراد العاملین، وضمان 
تكون سهلة التي و  الفعالة،و  التنظیمیة الدائمة االتصاالتمساهمتهم وتعاونهم، یتجلى عبر توفیر قنوات من 

لدیه و  مجا في عملهدلإلستعاب ومتاحة، بما یحقق التكامل بین المستویات التنظیمیة، فیصبح الفرد من
 الرغبة نحو تحقیق ماهو مطلوب إلیه وظیفیا.

 التنظیمي االتصالهذا ونقرأ عند "بیتر داركر" في نظریته اإلدارة باألهداف خاصة ما تعلق بموضوع  -

الوظیفي، بأن اإلدارة باألهداف هي نمط من اإلدارة یقوم على مجموعة من دوره في تحقیق التكیف و 

 االتفاقو  المرؤوسون، المتمثلة في تحدید األهدافو  العملیات التي یشترك في تنفیذها كل من الرئیس

المستمر بین الطرفیة، من خالل إتاحة قنوات و  الدائم االتصالعلى تحقیقها، وذلك ال یتحقق إال عبر 

منها الصاعدة والنازلة، ولجلب التدفق المستمر بین العاملین، حیث یصبحون على درایة  التاالتصا

أن هذا النمط من اإلدارة یمكن المرؤوسین من إبالغ رؤسائهم  باإلضافةباألدوار الموكلة إلیهم، 

الحدیث من اإلدارة في تحقیق التكیف  النموذجبمجریات العمل وفهم بشكل أفضل، ویساعد هذا 

ویجدون في  بااللتزاملوظیفي للعاملین في المؤسسات، فغالبا ما نرى األفراد یفقدون تدریجیا شعورهم ا
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السبب وراء و  بعض األحیان صعوبة في مواكبة ما تفرضه علیهم وظائفهم من مسؤولیات وأعمال،

لتواصل بین الشفافیة، وسوء ا انعدامو  إلى التوجیه وعدم وضوح األدوار الوظیفیة، االفتقارذلك هو 

یخلق بیئة عمل محفزة ومفتوحة، و  یسد هذه الفجوة االستراتیجيالمرؤوسین، فهذا النموذج و  الرئیس

 األقسام التنظیمیة .و  حتى یستطیع األفراد العاملین في مختلف الوحدات

التي تتضمنها مختلف النظریات التي سوف نتبناها في موضوع دراستنا  األفكاربعد عرضنا لجملة 
قد استفدنا منها في وضع موضوع الدراسة في قالب نظري یوجه  األخیرةهذه  إنالحالي یمكن القول 

یكون ذو قیمة علمیة دون  أنفالبحث السوسیولوجي ال یمكن له  االمبریقیة،بحثنا منهجیا للقیام بالدراسة 
التحقق من صدق الفرضیات بناءا و  یسمح له بالقیام بدراسات میدانیةو  نظري یخدمه إطار إلى االستناد

 ذلك.على 

 خالصة الفصل:
بعد عرضنا لهذا الفصل نكون قد تطرقنا إلى اإلشكالیة وأسباب الدراسة، أهمیتها، أهدافها وأبرز 

وأوضحنا المقاربة التي تبنت لتقدم المفاهیم المتعلقة بها، كما عرضنا مختلف الدراسات السابقة 

الموضوع، وبذلك اتضح أمامنا العدید من جوانب الموضوع والتي بدورها ستكون سندا یساعد على إتمام 

 .ما تبقى من مراحل البحث
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 :تمهید

اجتماعیة تشهد عملیات اجتماعیة مماثلة لتلك التي تحدث على مستوى یمثل التنظیم وحدة 

المجتمع، ومن الطبیعي أن فهم ما یحدث على مستوى التنظیم یعیننا على فهم ما یحدث على مستوى 

المجتمع، ونظرا لكون المجتمع نسق واسع یحمل في طیاته ظواهر متنوعة، ومختلفة وأحیانا أخرى 

إطار نظري واحد شامل بكل هذه الظواهر المجتمعیة فنجد كل نظریة على حدة  متناقضة فیستحیل إیجاد

تهتم بتقدیم تغیرات لظواهر معینة، وٕان الجدیر بالذكر أن تنوع هذا اإلطار النظري ما هو إال نتاج التنوع 

من الحاصل داخل المجتمع، وعلیه فإن البحث السوسیولوجي لإلشكالیات االتصال التنظیمي، وما یرتبط 

قضایا  ومشكالت مطروحة في السیاق التنظیمي، والمتمثلة في التكیف الوظیفي في إحدى جوانبه التي 

تتناولها الدراسة الحالیة یقتضي أن یوجه في إطار مقوالت ومفاهیم النظریات التي تعاملت مع التنظیم، 

معتمدة في التقصي والبحث ویتجدد تحلیل الدراسة الحالیة لمتغیري دراستها في حدود هذه النظریات ال

النظري والمیداني الذي نقوم به في محاولة لتبسیط التصورات المتعلقة بها. وفي محاولة لإلحاطة 

بموضوع االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي تتناول الدراسة الحالیة في هذا الفصل الخلفیة النظریة 

ت الكالسیكیة، النیوكالسیكیة والحدیثة التي من للموضوع من جهة نظریات التنظیم واإلدارة سواء النظریا

شأنها تقدیم توضیح تفصیلي أكثر لموضوع الدراسة، حیث أخذت الدراسة الحالیة من هذه النظریات ما 

 یفیدها في إطارها التصوري المحدد في الفصل األول ومن أهم هذه النظریات.

ول مساهمة في الفكر اإلداري خالل منتصف تعد النظریات الكالسیكیة أالنظریات الكالسیكیة: : أوال

القرن التاسع عشر، وقد اتسمت هذه النظریات بمنطلقها الفلسفي المستند إلى مبدأ العقالنیة والرشد في 

التعامل مع اإلنسان في إطار العملیات اإلنتاجیة وأكدت على الجوانب المادیة في التعامل معه فالدافع له 

یة وتحسین األداء هو المتغیر المادي وبالتالي فتحقیق التكیف الوظیفي للعامل نحو العمل والرفع من إنتاج

 یكمن في الحافز المادي.

كما یعتبر االتصال داخل المنظمة أحد العوامل التي یتم من خاللها السیطرة والتحكم في سلوك 

اتجاهات وهي:  النظریات الكالسیكیة على ثالثة العمال لضمان الوصول لألهداف المسیطرة وتشمل

 اإلدارة العلمیة، التقسیم اإلداري، النظریة البیروقراطیة.
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سمي تایلور نظریة اإلدارة العلمیة وذلك نسبة لتطبیق المنهج العلمي، وأوردها  اإلدارة العلمیة: نظریة-1

، واستخلص تایلور مجموعة من المبادئ تمثل واجبات اإلدارة في 1911في كتابه اإلدارة العلمیة عام 

م المصنع، األول هو التحدید العلمي لكل ما یعرفه العمال عن المعارف المختلفة، ووضعها في جداول، ث

تردها إلى قوانین وقواعد وصیغ ریاضیة ویعني ذلك أن اإلدارة تضع علماء لكل عنصر من عناصر 

 العمل یحل محل المعارف التي كان قد اكتسبها العمال بصورة عشوائیة من الحرف التقلیدیة.

لسائم والثاني أن تعمل اإلدارة على اختیار العمال بطریقة علمیة ثم تدربهم وتعلمهم وكان النظام ا

من قبل أن العامل یختار بنفسه العمل الذي یؤدیه ثم یدرب نفسه علیه ألن اإلدارة كانت مشغولة باآلالت 

 وتحسینها وتطویرها.

أما المبدأ الثالث: تعاون اإلدارة مع العاملین إلنجاز األعمال وفقا للطرق العلمیة وذلك بإتباع األسالیب 

 ا وشأنهم فإنهم یتمسكون باألسالیب القدیمة التي تعودوا علیها.الجدیدة في أداء العمل ألنهم لو تركو 

المبدأ الرابع: أن تعمل اإلدارة على تقسیم العمل بینها وبین العمال بالتساوي فیقوم كل طرف بالعمل الذي 

یناسبه، بدال من أن یتحمل العامل النصیب األكبر من العمل والمسؤولیة على أن یسند المدیر مسؤولیة 

ط العمل، ومن ثم إذا اشتركت اإلدارة مع العمال في عمل واحد ویدرك كل طرف أن فائدته تخطی

 االقتصادیة تعتمد على أداء الموظف اآلخر وتعاونه معه فلن یحدث اضطرابات أو مشاكل.

ووفقا للمبادئ التي وقعها تایلور فإنه یكون بذلك ركز على الجانب الرسمي لالتصال التنظیمي من -

تصال مابین القیادة اإلداریة وأعضاء التنظیم العمال وهذا عبر االهتمام بتدریبهم وتعلیمهم وتقسیم خالل اال

العمل وعدم السماح لهم بالقیام باألسالیب التقلیدیة، أثناء أداء مهامهم في العمل، فكل هذا یؤدي في 

نتاجیة مما یحقق التكیف وجهة نظر اإلدارة العلمیة إلى تحسین ظروف العمل والتخصص فیه وزیادة اإل

 )1(الوظیفي لهم.

في الوقت الذي انتشر فیه استخدام أسلوب تایلور خارج الوالیات المتحدة  نظریة التقسیم اإلداري:-2

، كان رجل األعمال الفرنسي فایول: متمسكا في وضع األسس العامة 20األمریكیة مع مطلع القرن 

لإلدارة والتنظیم معتمدا في ذلك على خبراته الطویلة ومالحظاته المباشرة، وٕاذا كان تایلور قد ركز جهوده 

متكاملة في اإلدارة العامة النظریته  من دراسة تنظیم العمل على مستوى المصنع فإن فایول قد حاولفي 

                                                           
النظریات البنائیة الوظیفیة، مؤسسة شباب الجامعة، دون طبعة، -األبعاد المتعددة-حسین رشوان، نظریات في علم اجتماع التنظیم)1(

 .58-56إسكندریة، مصر، ص 
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وتصلح لكل أنواع المؤسسة وبدأت أفكاره تظهر وتنتشر منذ أن نشر كتابه تحت عنوان" اإلدارة الصناعیة 

مولیة والدقة في وصف ، ومع ظهور أفكار بدأ الفكر اإلداري ینمو ویتخذ طابع الش1916والعامة" سنة 

ومعالجة مختلف جوانب التنظیم لقد الحظ أن جمیع المؤسسات الصناعیة المعقدة تشمل على ستة أنواع 

 )1(من النشاطات أو الوظائف الرئیسیة التالیة.

 : یتضمن عملیات التخطیط، التنظیم والتوجیه، التنسیق، الرقابة.داريالنشاط اإل -

 تثمارات، الموارد، المصاریف.تضمن االسالنشاط المادي:  -

 یتضمن مختلف العملیات الحسابیة واإلحصائیة.نشاط المحاسبة:  -

 یتضمن مختلف عملیات بیع وشراء المواد المتعلقة بنشاط المؤسسة. النشاط التجاري: -

 یتضمن تحضیر عمل اإلنتاج وكیفیة تنفیذه. النشاط الفني: -

 یتضمن حمایة األفراد والممتلكات التابعة للمؤسسة. نشاط األمن: -

 )2(تتمثل هذه المبادئ فیما یلي: مبادئ التنظیم عند فایول:

مبدأ تقسیم العمل، مبدأ السلطة والمسؤولیة، مبدأ النظام واالنضباط، مبدأ وحدة القیادة، مبدأ وحدة -

مكافأة، مبدأ المركزیة، مبدأ تدرج التوجیه، مبدأ خضوع المصلحة الشخصیة للمصلحة العامة، مبدأ 

 السلطة، الترتیب، المساواة، استقرار العاملین، المبادأة، التعاون وروح الفریق. 

حسب النسق التایلوري فإن االتصال التنظیمي بین المفكرین والمستندین یختصر في وسائل إعالمیة 

وقع فیها بصفة فردیة ومنه فإنه ال یوجد مكتوبة من طرف المفكرین والمسیرین، فالعامل یتلقى توجیهات وم

 ناتج عن تجربة شخصیة. شيءأي هامش حریة یسمح له بتغییر أو إضافة 

أما فایول فیرى أن االتصال داخل المؤسسة مجرد معلومات رسمیة وهو بذلك یهمل المعلومات أو -

كیف الوظیفي في رأي االتصال غیر الرسمي، وانطالقا من المبادئ التي تم عرضها یتضح جلیا أن الت

فایول یمكن أن یجسد انطالقا من تقسیم العمل، وتوزیع األدوار والسهام بین مختلف المستویات التنظیمیة، 

مما یجعل الوظائف واضحة وغیر غامضة لألفراد العاملین داخل المؤسسة، فاإلدارة الرشیدة هي التي 

ل وكذلك لتنسیق األعمال مابین نفس المستویات توجههم نحو القیام بمختلف المهام والرقابة على العما

 تتوجب وجود عالقات مباشرة مابین المرؤوسین مما یعزز التعاون ویحقق الفعالیة ویزید من اإلنتاجیة.

                                                           
 .368، ص2005محمد جمال یحیاوي، دراسات في علم النفس، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،)1(
 .68، ص1997اإلسكندریة، مصر، ,قیس محمد العبیدي، التنظیم المفهوم والنظریات والمبادئ، دون طبعة )2(
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لقد أبرز ماكس فیبر من خالل نموذجه للسلطة العقالنیة، عدة  (ماكس فیبر): النظریة البیروقراطیة -3

جوانب هامة متعلقة باالتصال إذ یعتبره سلوك رسمي منظم بین أعضاء المجموعة المنظمة، حیث أن 

قائمة المهام والقواعد التنظیمیة المرتبطة به هي التي توحد محتواه وتحدد أطرافه ویتم االتصال بشكل 

كل التنظیمي ووفق تدرج السلطة التي تتحكم فیه معاییر السلوك المتفق علیها رسمي في إطار الهی

 بالمؤسسة.

یعتبر فیبر البیروقراطیة شكال من أشكال اإلدارة التي تقوم على شكل خاص من الشرعیة التي تضفي 

ین صفة القوة والسلطة على المركز والوظیفة فتتخلص إسهامات ماكس فیبر لالتصال التنظیمي في تدو 

وتوثیق كل خاصیة لنموذجه المثالي للتنظیم البیروقراطي بمعنى أن تكون األوامر والتعلیمات واإلجراءات 

اإلداریة والقرارات الرسمیة واإلجراءات المكتوبة، یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة وهذا یتطلب وجود إطارات 

 )1(لیة الرجوع إلیها سهلة.بشریة إلعداد الكتیبات والتعلیمات وحفظها وفهرستها لتكون عم

ولم یكتفي بالحدیث عن االتصال التنظیمي بل أوضح الكیفیة التي یحقق من خاللها التكیف الوظیفي 

حیث یرى بأن: یتكیف العامل مع وضعه التنظیمي بوجود التخصص ونظام تقسیم العمل حسب 

مرؤوسیه بشكل واضح االعتماد المؤهالت والخبرات التي یتمتع بها العامل ویصبح كل رئیس مسؤول عن 

على النسق الثابت نسبیا من األنظمة والقواعد المحددة للبناء التنظیمي ونشاطاته بغیة تحقیق أعلى 

 )2(درجات الفاعلیة والكفایة.

النظریة البیروقراطیة فان االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي ال یتحققان داخل  إلیهوبناءا إلى ما تطرقت 

 عبر تطبیق القواعد المتضمنة لتقسیم العمل والتخصص الوظیفي والتسلسل الهرمي الواضح التنظیم إال

لسلطات واختیار على أساس الجدارة والكفاءة كل هذه العوامل تمثل لب تحقیق ذلك وضمان استمراریة 

 المؤسسة.

وق على أي نظم إداریة فالبیروقراطیة كما اعتبرها ماكس فیبر هي الطریقة المثلى واألسلوب اإلداري المتف

أخرى وذلك لتمتعها بصفة العقالنیة في معالجة المشكالت اإلداریة واعتمادها العمل المكتبي وكذا 

انصیاع المرؤوسین بشكل تام للمسؤول اإلداري األعلى وهذا ما یبین بوضوح اتجاه االتصاالت التي تبدأ 

وامر والتوجیهات المتجهة نحو العاملین في من المستویات العلیا وتركز على األنظمة والقواعد واأل

                                                           
نسیمة حدوثي، أبعاد تدفق االتصال التنظیمي في المؤسسة االقتصادیة(من منظور الفكر اإلداري والتنظیمي)، مجلة آفاق العلوم، )1(

 .263، ص2017جامعة الجلفة، العدد الثامن،
 .63الكریم بوحفص، تطور الفكر التنظیمي الرواد والنظریات، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ص عبد)2(
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المؤسسة وما على األفراد سوى التكیف مع البناء الرسمي للقوانین وقواعده والقضاء على العوامل 

 الشخصیة والعاطفیة الغیر الرشیدة.

من خالل عرض أفكار النظریات الكالسیكیة حول االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي یتضح لنا أنه 

لرغم مما جاءت به من مبادئ وأفكار تساهم في تحقیق أهداف المؤسسة، إال أنها أهملت الجانب وعلى ا

الغیر الرسمي للمؤثر على العملیتین السابقتین، فهي لم تراعي الطبیعة اإلنسانیة واالجتماعیة للفرد العامل 

ة والرقابة على العمال من واعتباره مجرد آلة، فاالتصاالت من منطلق هذه النظریات وجدت لتسهیل القیاد

خالل قنوات االتصال الرأسیة الرسمیة ذات االتجاه الواحد والمرتبطة بالعمل فقط وٕالزامیة العامل على 

التكیف معها، فالتركیز المفرط علیها في ظل إغفال االتصاالت الغیر الرسمیة التي تهیئ الجو المالئم 

به من أدوار ومسؤولیات له انعكاس سلبي على إنتاجیة للعامل حتى یتكیف ویندمج مع وظیفته وما تتطل

األفراد ومقدرتهم على التأقلم واالنسجام مع بیئة العمل، وبالتالي فإتاحة الفرصة لالتصاالت الغیر رسمیة 

وكذا أاتجاه االتصال من األسفل إلى األعلى هو األمر الذي سیشعر العمال والموظفین بأهمیتهم ما 

 ا لدیهم من مهارات واستغاللها لخدمة أهداف المؤسسة.یدفعهم لتقدیم كل م

 ثانیا: النظریات النیوكالسیكیة

جاءت هذه النظریات كرد فعل على النظریات الكالسیكیة التي ركزت بمختلف اتجاهاتها الفكریة على 

العمل الجانب الرسمي لكل من عملیتي االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي من خالل االهتمام بتقسیم 

والتخصص والتسلسل الهرمي والتأكید على االتجاهات الرسمیة لسیر االتصاالت من أعلى إلى األسفل 

وغیرها، وأهملت الجانب السلوكي لألفراد والجماعات في المنظمات، وتعتبر المدارس النیوكالسیكیة 

االهتمام الالزم ویعتبر كمعالج لقصور المدرسة الكالسیكیة في تناولها للعنصر اإلنساني وعدم إعطائه 

اتجاها فكریا متمیزا في الفكر التنظیمي من خالل تركیزها على الجوانب اإلنسانیة سواء كانت النفسیة 

للفرد أو ما یتعلق بالجماعات الصغیرة أو التنظیم الغیر الرسمي باعتبارها تمثل أحد العوامل المؤثرة في 

ي تسهیل مهمة التكیف واالنسجام العمال مع وظائفهم نجاح االتصاالت التنظیمیة ومرونتها وكذلك ف

 ;أهمهالعل مجموعة من المدارس  وتتضمن النظریات النیوكالسیكیة

 مدرسة العالقات اإلنسانیة (التون مایو) .1

لقد أكدت مدرسة "التون مایو" الجوانب المتعلقة بالمتغیرات السلوكیة للمنظمة وهي تشیر إلى أن 

الوسط االجتماعي لتفاعله مع اآلخرین بل في إطار هادف ومتفاعل مع جماعة  الفرد ال یعمل بمعزل عن

العمل (الوسط االجتماعي) فهو یتأثر بهم من حیث القیم والمعتقدات والطموحات الجماعیة، وتؤثر هذه 
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العالقات دالئل واضحة حول مستوى اإلنتاجیة المتحققة، إذ أن المصنع أو العمل هو یشابه نظام 

تتماثل فیه الطاقات الفردیة كما یعمل الفرد في إطار تحقیق التوازن بین اتجاهات الجماعة اجتماعي 

واتجاهات الفرد ذاته، فأي موقف یخالف الجماعة یواجه بعدم القبول والرفض منها، مما یدفع الفرد إلى 

لألفراد فیها االنصهار في جودته االختالف الذاتي مع جماعة العمل، وبالتالي خلق التوازن النسبي 

 وتحقیق أهدافهم من خالل النظام االجتماعي.

لقد أكدت مدرسة العالقات اإلنسانیة" لمایو" على أهمیة التنظیم غیر الرسمي وعبرت عنه بالقیم 

وبأنماط السلوك التي ال تحددها القواعد والسیاسات الرسمیة وٕانما تنشأ بصورة تلقائیة نتیجة لتفاعل األفراد 

عض، في حقول العمل أو المیدان الذي تعمل به المنظمات المختلفة، أما التنظیم الرسمي مع بعضهم الب

كما هو مألوف في االتجاهات الكالسیكیة في بناء المنظمات، فیتحدد بقواعد وأنماط معینة تتسم بالثبات 

ساسیة في تطویر واالستقرار النسبیین، ولذا فإن إیجاد التنسیق بین كال النوعین من التنظیم یعد حلقة أ

المنظمات وتحقیق أهدافها، ووعي عن البنیان أن جماعات العمل موجودة في المنظمات قبل كتابات 

مایو، إال أن دراسة اآلثار التي تربطها باإلنتاجیة ورفع معنویة األفراد تبلورت تدریجیا من خالل التجارب 

ركها في حقول اإلنتاج واإلنتاجیة بصورة خاصة المیدانیة التي أجراها " مایو" مؤكدا على اآلثار التي تت

 فمن أهم الجوانب التي أكدها مایو بالخصوص هي: 

 البحث عن السبل المثلى في خلق التكامل والتفاعل الهادف بین التنظیمین الرسمي وغیر الرسمي.-

 العالقات التنظیمیة بین المستویات العلیا والدنیا وأنماط التفاعل القائم بینهما.-

 االهتمام بالقیادة الجماعیة والمشاركة في اتخاذ القرارات من حیث دورها في تحقیق أهداف المنظمة.-

بناء فلسفة جدیدة من االتصاالت بین األفراد، أخذ في االعتبار جمیع األبعاد التنظیمیة، الرسمیة وغیر -

 الرسمیة.

صیاغة النموذج الجدید لعالقات لقد فتحت هذه اإلسهامات أبواب واسعة للعدید من الباحثین في -

 )1(.اإلنسانیة في إطار المنظمة

لقد أكدت هذه المدرسة على أهمیة التنظیم غیر الرسمي وعبرت عنه بالقیم وأنماط السلوك التي ال 

تحددها القواعد والسیاسات الرسمیة ویحقق العامل أو الموظف حسب هذه النظریة تكیفه الوظیفي، انطالقا 

سسة له الجو النفسي واالجتماعي المناسب المتمثل في مختلف العالقات االجتماعیة من توفیر المؤ 
                                                           

دار ,خلیل محمد حسن الشماع وخیضر كاظم محمود، نظریة المنظمة، جامعة كالیفورنیا الوالیات المتحدة األمریكیة،الطبعة األولى )1(
 .360،ص2000 المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،
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والشعور باالنتماء إلى جماعة العمل مما یزید من فرص تأقلمه مع الوظیفة وزیادة األداء الوظیفي، 

 .باإلضافة إلى فتح قنوات االتصاالت الغیر رسمیة وتفعیلها مابین العاملین

 یثةالحد النظریات ثالثا:

 لقد تطور الفكر التنظیمي بإستمرار وظهرت بوادر جدیدة في نظریة المنظمة من خالل دراسات وبحوث

عدیدة أكدت على ضرورة وضع أسس جدیدة تتناسب مع اعتبار المنظمة نظاما اجتماعیا هادفا وذلك 

قصد الوصول إلى تحقیق أكبر فعالیة تنظیمیة ممكنة وضمان استقرار المنضمات في ظل جو التنافسیة 

أحد أهم العملیات  الذي یفرضه النظام االقتصادي العالي، لذا فقد كان البد أن تأتي نظریات حدیثة تتناول

المؤثرة على استمراریة المنظمة ونجاحها المتمثلة في االتصال التنظیمي، وكذلك البحث عن األسباب التي 

تدفع األفراد العاملین إلى االندماج والتكیف مع الوظائف الموكلة لهم كون أن المنظمة ال تستطیع 

ة والتغیر والتجدید ومن بین أهم النظریات االستغناء عن العنصر البشري في ظل بیئة تتمیز بالحركی

 الحدیثة التي تناولت هذین الموضوعین نجد:

 نظریة المعدلة (لیكرت).1

 وخالفا للنظریة الكالسیكیة یقترح لیكرت نظریته المعدلة، كما یطلق علیها كأسلوب بدیل في اإلدارة، هذه

التي جاءت بها النظریة العملیة المتمثلة النظریة وكما یظهر من إسمها إنا هي تعدیل لجملة من األسس 

في القضاء على اإلشراف وٕانخفاض اإلنتاجیة باستخدام أسلوب التنظیم الوظیفي وتحدید معدالت األداء 

 أو أهداف العمل وقیاس العمل المحقق باألهداف المقررة.

تنظیم كعامل أجزاء الوتركز النظریة المعدلة على ضرورة توفر قدر كاف من الدافعیة في جمیع 

ضروري ومهم لتحقیق األهداف المسطرة من طرف التنظیم، وهنا تبرز ضرورة توجه اإلدارة إلى القواعد 

األكثر فاعلیة في إنتاج الدافع للعمل واإلنجاز، وكما یقول لیكرت" إن النظریة المعدلة تدعو إلى أن تكون 

رفع أجور واتخاذ قرارات علیها ال وتدریب و إجراءات تنفیذ الوظائف التنفیذیة المختلفة من إشراف وٕاتص

 نیة أساس یؤكد ویدعم الدافع إلى العمل".مب

فالعمل الجماعي حسب لیكرت یمثل أساس تكوین العالقات اإلنسانیة وعلى اإلدارة العمل على 

تنمیته من خالل القیادة المرنة لخلق جماعات عمل یسودها روح الفریق ونظم االتصاالت الفعالة التي 

الشعور  تربط كامل أجزاء التنظیم وتوحد أفكاره ونظام المشاركة في اإلدارة الذي یساعد على خلق
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باإلنتماء وبالتالي الوالء واإللتزام واإلحساس بالمسؤولیة والحوافز الجماعیة وقد اقترح لیكرت أربعة أنماط 

 قیادیة هي:

 وهي نمط استقاللي یتم فیه توجیه العمال على أساس التهدید والعقاب؛: النمط االوتوقراطي 

 كنهم ال یشاركون في اتخاذ القرار؛النمط االستشاري: حیث یتم استشارة العمال على انفراد ل 

 النمط االستشاري الجماعي: حیث یتم استشارة العمال كمجموعة لكنهم ال یشاركون في اتخاذ القرار؛ 

  نمط المشاركة الجماعیة: الذي یقوم على أساس التعاون بین جمیع األفراد وحیث تتخذ القرارات

 .)1(العامة والفردیة الممنوحة ویراقب تنفیذها جماعیا، كما تحدد الجماعة األهداف

وبناءا على ما تم عرضه من األفكار الخاصة بالنظریة المعدلة یتضح أن هذه النظریة على عنصر 

التنسیق والتجانس بین نشاطات أعضاء المنظمة من خالل التفاعل المستمر والتأثیر المتبادل بینهم، وهذا 

ین كل المستویات التنظیمیة التي تتیح تدفق المعلومات التفاعل ال یتحقق إال عبر شبكة من االتصاالت ب

وفرصة االلتقاء بین أعضاء  المنظمة واتخاذ القرارات بناءا على استخدام المعلومات المتاحة بشكل كامل، 

حیث تعتبر وظیفة االتصاالت من منظور لیكرت مساعدة في تحقیق التعاون والعمل الجماعي بین األفراد 

لك بسماح انتقال المعلومات أو سهولة تدفقها ومشاركة اإلدارة لألفراد في اتخاذ مختلف داخل التنظیم، وذ

القرارات، مما له أثر على أدائهم ودافعیتهم نحو اإلنجاز حیث یسهم كل هذا في إندماج العاملین مع 

ومهم في  وظائفهم وتكییفهم مع مختلف األدوار والمهام الموكلة إلیهم، فشعور الفرد بأنه عنصر فعال

 التنظیم له انعكاسات إیجابیة على مستوى تكیفه الوظیفي.

 Yو X نظریة

 تنظر إلى العامل على أنه ضعیف Xوز تتضمن وجهتي نظر متناقضتین، فالنظریة غعرف بها ماكری

الطموح وكسول بطبیعته ویكره العمل وتحمل المسؤولیة وتقدیم المبادرات، وال یعمل إال بالطرق القسریة 

 والتهدید بالعقوبات وهي طرق التسییر بالمراقبة المعتمدة في الكالسیكیة.

التي تنظر إلى العامل على أنه محب للعمل ویعتبره وسیلة لتحقیق رغباته  Yویقترح بدلها نظریة 

وطموحه لذلك فهو یعمل دون الحاجة إلى الرقابة ویكتفي بالرقابة الذاتیة والمشاركة واإلدارة باألهداف وهو 

                                                           
 .(بالتصرف).98-96عبد الكریم بوحفص، مرجع سابق، ص)1(
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المادیة  نظام یعتمد على الدمج وتوفیر اإلمكانیات والمشاركة والنظرة اإلنسانیة، كما تقوم على الحوافز

 .)1(والمعنویة، وأن اإلكراه لیس الوسیلة الوحیدة لتحقیق األهداف

هو الذي یعمل على  Yو  Xوز في نظریةغیمي حسب ما تطرق له دوغالس ماكریفاالتصال التنظ

الربط ما بین أهداف التنظیم وأهداف الفرد ویتعامل مع منطق الرؤیة اإلیجابیة للعامل عبر اتصال یسمح 

عمال في اتخاذ القرارات، والقیام بدور فعال داخل التنظیم، مما ینتج عنه تكیف وظیفي سلیم بمشاركة ال

لهم فهذا النوع من اإلتصاالت التنظیمیة یمكن األفراد من تحقیق رغباتهم ویحفزهن مادیا ومعنویا بما 

لمرن والمفتوح هي تجسید للنموذج اY ینعكس ذلك في نماذج السلوك التي یظهرونها في العمل، فنظریة 

في التنظیم، حیث من خالله یتحقق االستقرار التنظیمي وبالتالي یكون أحد األسباب لمنع حدوث أزمة في 

االتصال التي تهدم الكیان اإلداري، فالمرونة في االتصال وٕاتاحته لألفراد العاملین داخل المؤسسة هي 

تحقیق األهداف الوظیفیة وأداء الواجبات إحدى السبل لتحقیق التكیف الوظیفي لدیهم ومساعدتهم على 

 واألعمال المكلفة لهم بإنتاجیة عالیة.

 نظریة هرم الحاجات.3

 وهي من النظریات الحدیثة نتیجة للنقائص التي أظهرتها مدرسة العالقات اإلنسانیة ظهرت المدرسة

السلوكیة ومن أبرز روادها: إبراهام ماسلو، فریدریك هیرزبیرغ، وقد حاولت هذه المدرسة أن تعطي 

تفسیرات واقعیة لسلوكات األفراد واإلدارة معتبرة أن اإلنسان لیس سلبیا بطبعه، وال یكره عمله بل یحبه ألنه 

أن لدیه الحماس والدافعیة للعمل  مصدر رضاء النفسي، وبأن لدى الفرد القدرة على تحمل المسؤولیة مثلما

واألداء المتمیز ولدیه الرغبة في االستقاللیة بالعمل وكرامته للرقابة المباشرة من جانب رؤسائه، كما تشیر 

هذه النظریة إلى إمكانیة نمو الفرد وتطوره وظیفیا محققا بذلك طموحاته كما قدم "أبراهام ماسلو" هرمه 

 یة بتسلسلها وأقسامها التالیة:المشهور على الحاجات اإلنسان

 (المأكل والمشرب، والمسكن...إلخ) الحاجات الطبیعیة األساسیة. 

 حاجات األمان واالستقرار المادي والمعنوي. 

 الحاجات االجتماعیة، وحب اآلخرین واالنتماء للجماعة. 

 حاجات التقدیر واالحترام والمكانة االجتماعیة والتفوق. 

 یق الطموح.حاجات تحقیق الذات وتحق 
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وعلیه قد دعت هذه النظریة إلى اإلدارة التشاركیة االستشاریة، بوضع أنظمة لتفویض السلطة 

وتنمیة مهارات ممارسة السلطة المفوضة ولعل أبرز ما وجه لهذه النظریة من انتقادات هو أن اهتمامنا 

التشاركیة  اإلدارةة وداعیة إلى والتنظیمی اإلداریةبالجوانب السلوكیة جاء على حساب اهتمامنا بالعملیات 

وتلبیة الحاجات النفسیة لدى األفراد ووضع أنظمة لتفویض السلطات وتنمیة مهارات ممارسة السلطة 

التفویضیة، یمكن القول بأنه من خالل هرم الحاجات الذي وضعه "ماسلو" والخاص بالحاجات والدوافع 

وذلك بالتحدث عن حاجة الموظف إلى التقدیر یسلط الضوء على االتصال التنظیمي الغیر الرسمي، 

واالحترام من طرف اإلدارة وشعوره باالنتماء االجتماعي داخل المؤسسة واألمن الوظیفي، ولكل هذه 

إذا ما تم توفیرها للموظف، فأنه سیصل إلى مرحلة تحقیق الذات  األساسیةالحاجات النفسیة واالجتماعیة و 

 .)1(عملیة تكیفه الوظیفي داخل المؤسسة والطموح الوظیفي مما له أثر على

المنظمة في نظر سیستر برنارد  هي نظام تعاوني یعتمد على فاعلیة التعاون  نظریة النظام التعاوني:.4

بین أعضائه، كما یتوقف استمراره على السبل الكفیلة بتحقیق أهدافه، فالمنظمة في تصوره عبارة نظام من 

بوعي وشعور، والمنظمة تبعا لهذا المنطق هي بمثابة وحدة فرعیة  المتسلطةاألنشطة أو القوى الشخصیة 

من نظام أكبر یضم وحدات أصغر منه، ویمثل عالقة متفاعلة بین أجزائه ویمثل العنصر اإلنساني من 

وجهة نظریة برنارد أهمیة حیویة في بناء العالقات التعاونیة السائد في المنظمة، وقد نادى بشكل مریح 

عطاء التنظیم الغیر الرسمي األهمیة المتمیزة على الرغم من تجاهله من قبل المدرسة التقلیدیة، وقد في إ

أشار بارنارد إلى أن التنظیم غیر الرسمي یمثل مجموعة متفاعلة من العالقات واالتصاالت بین األعضاء 

 في ظل التنظیم الرسمي.

وانب األساسیة التي یعتمدها التنظیم الرسمي یعد التنظیم غیر الرسمي في نظر برنارد من أهم الج

 في تحقیق أهدافه من خالل حقیقتین هما:

یؤدي التنظیم الرسمي إلى خلق مفاهیم واتجاهات وعادات معینة بین األعضاء تتبلور من خاللها  .1

 أنماط سلوكیة على درجة معینة من التأثیر في سلوك التنظیم الرسمي الذي یسود المنظمة المعنیة؛

یؤدي التنظیم الغیر الرسمي إلى خلق وتهیئة ظروف ومناخ معین یستطیع من خالله التنظیم الرسمي  .2

 أن یحقق جانبا كبیرا من األهداف التي یسعى إلیها.
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لذا فإن نظریة النظام التعاوني من خالل تسلیط الضوء على التنظیم غیر الرسمي وتأكید ضرورة 

وجود التماسك واالرتباط بین أعضاء المنظمة تكون ركن على الجانب غیر الرسمي من االتصال 

األخیر التنظیم الرسمي كما یساهم هذا  معنىالتنظیمي فالعنصر اإلنساني فللعنصر اإلنساني تأثیر على 

في المساعدة على التكیف الوظیفي بتوفیره بیئة العمل المناسبة المدعمة لالتصاالت بین أعضاء المنظمة 

المضافة في عملهم، والبد من  والقیمةحترام االوأجزائها وتعزز شعور الموظفین بالتكامل الشخصي و 

نجاح عملیة االتصال التنظیمي اإلدارة أن تراعي وتستغل أبعاد التي یحققها االتصال الغیر الرسمي إل

 الرسمي وضمان التكیف الوظیفي.

 نظریة اإلدارة األهداف.5 

 1954كتابه الذي نشره عام  في Thepractice of mangement»«رجع هذه النظریة إلى "بیتردراكرت

مجموعة من  فیه على أهمیة وضع األهداف للمنظمة والفرد معا، وهذا النمط من اإلدارة عبارة عن وأكد

العملیات یشترك في تنفیذها كل من الرئیس والمرؤوسین وتتضمن هذه العملیات تحدید األهداف المطلوب 

تحقیقها  تحدیدا واضحا وتحدید مجاالت المسؤولیة الرئیسیة لكل فرد في التنظیم في ضوء النتائج 

 ریة.المتوقعة، واستعمال هذه المقاییس كمعاییر لتنظیم سیر العملیة اإلدا

 یمكن تلخیصها فیما یلي: مبادئ اإلدارة باألهداف:

  تركز اإلدارة باألهداف على إشتراك الرئیس ومرؤوسیه في تحدید أهداف منظمته في جمیع المستویات

 اإلداریة ویسعى هذا األسلوب إلى تقریب وجهات النظر بین الرؤساء والمرؤوسین؛

  األعلى منها في التسلسل التنظیمي، كما یجب أن یجب أن تكون أهداف الوحدات مربوطة باألهداف

 تكون هذه األهداف واقعیة وواضحة ویمكن قیاسها؛

  تعتمد اإلدارة باألهداف على أن المرؤوسین یودون معرفة األهداف التي تطلب المنظمة تحقیقها

 ویدون أن تقاس فاعلیة أدائهم بمدى تحقیقهم لهذه األهداف؛

  مرؤوسیه على المشاركة وأن المرؤوس یمكن  یشجع إفتراضات أن الرئیسیعتمد هذا األسلوب على

 .)1(الوثوق في قدراته، وأنه یسعى إلى تنمیة شخصیته وتحقیقها من خالل وضعه ألهداف منظمته

وحسب هذه المبادئ التي أقرها "بیتردراكر" فإنه فالبد على اإلدارة الناجحة أن تتیح قنوات االتصال 

ك المتعلقة بالرؤساء والمرؤوسین حتى یتم تحدید األهداف المشتركة، مما یشجع روح التنظیمي خاصة تل
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المشاركة ویطور قیم التعاون بین األفراد ومختلف المستویات، ویجبر على التنسیق وتخطیط المشترك 

ظمة ولكل هذا إنعكاس على قابلیة األفراد داخل التنظیم لتكیف مع وظائفهم كما یقیس فاعلیة أداء المن

 على مدى تحقیقهم لألهداف.

  ي)شریة اإلدارة الیابانیة (ولیام أو نظ.6 

ز على تعتبر هذه النظریة النموذج الیاباني في اإلدارة في البیئة األمریكیة لتتماشى مع األمریكیة التي ترك

تتعامل مع قوى عاملة أقل تجانس من العمالة التي تعمل  (Z)واألداء فالنظریة ةالفردیة وتربط بین المكافأ

فیقوم مبدأ اإلدارة الیابانیة على أن العامل یعمل بأكثر طاقة ممكنة عندما یشعر  (Z)بموجبها النظریة 

 باألمان الوظیفي.

 ومن أهم عناصر اإلدارة الیابانیة ما یلي:

  واإلخالص التام بالعمل، لذلك  الموظف بالمؤسسةالثقة الكاملة من قبل إدارة المؤسسة بالموظف وثقة

 .یحافظ العامل على إنتاج سلعة جیدة دون مراقبة المسؤولین علیه

 المحافظة على العامل مدى الحیاة؛ 

  المشاركة في صنع القرار جاء تباع أسلوب االبتكار وخلق المناخ المناسب في وضع األهداف واتخاذ

 .ملینار المناسب من قبل معظم العاالقر 

  تستخدم اإلدارة الیابانیة أسلوب حلقات الجودة حیث تشكل لجان في كل مصنع وظیفتها تحدید وتحلیل

 واقتراح حلوال لمشاكل فنیة؛

  الشعور الجماعي بالمسؤولیة، فالمسؤولیة ال یتحملها المسؤول فقط بل العامل وهذا من قیم واتجاهات

 الیابانیین؛

  ،حد والكل یعمل بإخالص لتحقیق الهدف؛وا فالهدفالشعور بروح الفریق 

 ) ویطلق على النظریة اإلداریة الیابانیة بنظریةZ"في اإلدارة نسبة إلى العالم "ولیام أوتي (. 

 فهناك سمات غیر طبیعیة الحیاة الوظیفیة في مؤسسات األعمال في الیابان.

 .مدى الحیاة حتى یبلغ سن التقاعد الوظیفة -

 .والترقیة التقییم -

 .)1(التقاعد المبكر وذلك إلعطاء الفرصة للشباب في العمل والترقیة في الحیاة العملیة -
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 المؤسسة توجب التركیز على جمیعبناءا على نظریة اإلدارة الیابانیة لتحقیق أكبر فاعلیة داخل  -

القرار، االتصاالت الرسمیة وغیر الرسمیة منها من طرف اإلدارة، وذلك من خالل المشاركة في صنع 

مل الجماعي للمسؤولیة وفي حالثقة في العامل وقدراته، خلق روح التعاون بین جماعات العمل، وال

إطار كل هذا تم خلق بیئة عمل محفزة ومشجعة للموظفین، وبالتالي یندمجون مع وظائفهم، مما یعود 

 بالنفع على الفرد العامل والمؤسسة على حد سواء.

 الفصل:خالصة 

هذا الفصل بتقدیم وطرح األفكار والتصورات التي تضمنتها النظریات التي تناولت لقد قمنا في 

متغیرات بحثنا والمتمثلة في النظریات الكالسیكیة انطالقا من نظریة اإلدارة العلمیة وانتهاءا بالنظریة 

والنظریة  كل من مدرسة العالقات اإلنسانیة ضمنتك النظریات النیوكالسیكیة والتي البیروقراطیة، وكذل

، أما النظریات الحدیثة فشملت كل من المدرسة السلوكیة ونظریة النسق التعاوني yو  xالمعدلة، ونظریة

ونظریة اإلدارة باألهداف انتهاءا بنظریة اإلدارة الیابانیة لولیام أوشي، وبناء على ما تم تقدیمه یبدو أن 

عالجت متغیرات التنظیم وفي مقدمتها اإلتصال هناك تباینا واضحا في األطر التصوریة والمعرفیة التي 

التنظیمي والتكیف الوظیفي، وبهذا نكون قد ألممنا بجمیع جوانب الموضوع وبناء اإلطار التصوري النظري 

 للبحث.
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 تمهید: 

ن الفرد في اتصاالت دائمة مع غیره في المنظمة فهناك االتصال بین الرؤساء والمرؤوسین إ     

واالتصال مع العمالء، واالتصال مع الزمالء ویعتبر االتصال عملیة رئیسیة وضرورة حیویة في بناء 

عالقات إنسانیة طیبة، داخل المنظمة، وتشكل المنظمة حقال جیدا لدراسة االتصال ومع تطور 

مجتمعات أصبحت هناك حاجة ماسة وملحة إلى االتصال باعتباره ضرورة اجتماعیة للتعامل والتواصل ال

أن تتطور وتستمر بدونه وهكذا أصبح االتصال عنصر حضري  نال یمكبین األفراد والجماعات التي 

 جوهري دخلت برامجه في سائر مؤسسات المجتمع وتنظیماته المختلفة.

االتصال التنظیمي داخل المؤسسات سواء كانت اقتصادیة أو خدماتیة فهو یعتبر أمر وما یهمنا هنا هو 

ضروري وأساسي جدا من خالل أنه یمكن األفراد من تأدیة أعمالهم بالكفاءة الالزمة، كما یساعد على 

نشأة التعاون في العمل یوجه ویحفز العاملین ویؤثر على سلوكهم ویساعدهم على التعرف على محیطهم 

 الذي یعملون فیه.

فاالتصال التنظیمي یعد بمثابة قلب الحیاة النابض في جسم المنظمة، وأكید الهدف العام من االتصال     

التنظیمي توجیه مختلف سلوكیات األفراد نحو تحقیق أهداف المنظمة، إذ یتوقف المنظمة لیس فقط على 

 حقیق العمل الجماعي.كفاءة أفرادها وٕانما أیضا على التعاون القائم بینهم وت

ونحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى إبراز عملیة أو عناصر االتصال والوقوف من الشرح    

والتفصیل على االتصال التنظیمي محور دراستنا من خالل هیكله، تعریفه، والذي نقف فیه على شكلیه 

التنظیمي ونحاول في األخیر أن  رسمي ونتطرق كذلك إلى أنواع االتصالر الغی في التنظیم الرسمي و

نسلط الضوء على أهمیة االتصال التنظیمي وأهدافه وذكر معوقاته وال یفوتنا طبعا أن نحاول إعطاء 

بعض خصائص االتصال الفعال التي تسلهم بقدر كبیرا نظرا ألهمیة االتصال التنظیمي في المنظمة، في 

 تحقیق األهداف المسطرة من طرف المؤسسة.

 ساسیات حول االتصال التنظیمي أوال: أ

 عناصر االتصال التنظیمي-1

المرسل أو القائم باالتصال هو الشخص الذي یبدأ عملیة االتصال  نأ بالرسالة:المرسل أو القائم -

بإرسال األفكار والمعلومات واآلراء من خالل الرسالة التي یقوم بإعدادها وهو كذلك مصدر الرسالة 
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فیها عملیة االتصال ویقصد به الشخص أو مجموعة من األشخاص أو الهیئة أو أو النقطة التي تبدأ 

 الجهاز الذي یود التأثیر في اآلخرین بشكل معین لیشاركوه في األفكار واتجاهات معینة.

المنبه الذي ینقله المصدر إلى المستقبل وتتضمن المعان واألفكار واآلراء التي تتعلق  يوه الرسالة:-

ة یتم التعبیر عنها رمزیا سواء باللغة المنطوقة أو غیر المنطوقة وتتوقف فاعلیة بموضوعات معین

 االتصال على الفهم المشترك للموضوع واللغة التي یتم التواصل بها  

بها األداة التي من خاللها أو بواسطتها یتم نقل الرسالة من المرسل إلى المرسل إلیه أو  دنقص الوسیلة:-

 براء االتصال واحدة من العناصر األساسیة في العملیة االتصالیة.المستقبل وبنسبة لخ

یعد المتلقي أهم حلقة من حلقات العملیة االتصالیة، فالقارئ هو الشخص المهم المتلقي أو المستقبل: -

حینما نكتب والمستمع هو الشخص المهم عندما نتحدث، لذا یعد المستقبل وسماته الشخصیة هو أول 

 سل التي یجب أن یضعها أمامه إذ أراد أن یحقق هدفه من الرسالة التي یثبتها.األولویات المر 

یعد التأثیر مسألة نسبیة ومتقاربة بین شخصین وآخر وجماعة وأخرى وذلك بعد تلقي الرسالة التأثیر:-

لى االتصالیة وفهمها، یكون هذا التأثیر مختلف فمنه المؤقت والفوري والبطيء، ومنه ثمة فإن التأثیر ع

 .)1(هو الهدف النهائي الذي یسعى إلیه المرسل والنتیجة التي یتوخى تحقیقها القائم باالتصال

 یوضح عناصر عملیة االتصال التنظیمي : )1الشكل رقم(

 

 

 التغذیة المرتدة (بیئة االتصال)                               

 

، دار األیام للنشر 1ط االتصال داخل المؤسسة دراسة نظریة ومیدانیة،كمال وآخرون،  بنجی المصدر:
 .52-، ص2018والتوزیع، عمان، 

 

 

 

                                                           
-47، ص2018، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان، 1نجیب كمال وآخرون، االتصال داخل المؤسسة دراسة نظریة ومیدانیة، ط-)1(

52. 

 المستقبل الوسیلة الرسالة المرسل
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 وتتمثل هذه األنواع فیما یلي: أنواع االتصاالت التنظیمیة:-2

بموجب  : وهي االتصاالت التي تحصل من خالل خطوط السلطة الرسمیة والمعتمدةاالتصال الرسمي

هابط) واالتصال  -اللوائح والقرارات المكتوبة، وتنقسم على النحو التالي: االتصال الرأسي (صاعد

 )1(األفقي.

: یدل على عملیة التفاعل بین الرؤساء، أو القیادات المسؤولة وتتجه إلى المرؤوسین أي االتصال الهابط-

 دون معرفة آرائهم واقتراحاتهم مثال. القرارات والتعلیمات، مثل: إصدارمن األعلى إلى األسفل 

: هو عكس االتصال السابق، حیث یستطیع المرؤوسین تقدیم االقتراحات أو الحقائق، االتصال الصاعد-

 )2(شكاوي ، طلبات ....الخ، المالحظ أن كلتا النوعین یصبان في اتجاه واحد.

لعرضین أو األفقي)، ویتم بین العاملین : ویوجد نوع الثالث من االتصال وهو (االتصال ااالتصال األفقي-

الذین یشغلون المستویات اإلداریة المتكافئة أو المتساویة كما یحدث في االتصال بین المدیرین ورؤساء 

األقسام بعضهم البعض كل على مستواه، ووفقا لهذا النوع من االتصاالت یتم إرسال واستقبال المعلومات 

 )3(د على نفس المستویات األفقیة داخل الهیكل التنظیمي للمشروع.والبیانات بین اإلدارات واألفرا

وهي االتصاالت التي تنشأ بوسائل غیر رسمیة بعیدا عن اللوائح واإلجراءات  االتصال الغیر رسمي:-

الرسمیة، وٕانما تحددها الحاالت الشخصیة والعالقات االجتماعیة، ویمتاز هذا النوع من االتصاالت 

% من الوقت في 80التصاالت الرسمیة وقد أشارت بعض البحوث أنه یختصر أكثر من بسرعته قیاسا با

 )4(نقل المعلومات.

 أهداف االتصال التنظیمي:-3

تختلف أهداف عملیة االتصاالت تبعا لطبیعة المنظمة وأهدافها الرئیسیة إذ أن هناك أهداف أساسیة في 

 )5(أغلب عملیات االتصال وهي: 

                                                           
التنظیم، مداخل نظریة ودراسات میدانیة، مكتبة ألنجلو العصریة، اعتماد محمد عالم وٕاجالل إسماعیل حلمي، علم اجتماع -)1(

 .183، ص2013القاهرة، مصر،
 .141، ص2012عبد الرحمن الوافي، الوجیز في علم النفس االجتماعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،-)2(
 ،104اعتماد محمد عالم وٕاجالل إسماعیل حلمي، مرجع سابق، ص -)3(
 .103المرجع نفسه، ص-)4(
 .123، ص2002خضیر كاظم حمود، السلوك التنظیمي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، -)5(
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عملیة اتصالیة لیس إیصال المعلومات واألفكار كما یتبادر إلى الذهن فقط، إنما عن الهدف من أي  -

 الهدف من هو اإلقناع فأي عملیة اتصالیة البد أن تهدف إلى اإلقناع بأمر ما بطریقة أو بأخرى.

اطالع المرؤوسین على تعلیمات األهداف المطلوب تنفیذها والتعرف على مدى التنفیذ والمعوقات -

 ة إلى تسهیل عملیة اتخاذ القرار.باإلضاف

مساعدة اإلدارة في القیام بأعمالها الرئیسیة مثل وضع البیانات والخطط وتقسیم العمل والتوفیق بین  -

 جهود العاملین.

 توفیر المناخ اإلیجابي الذي یرغب العاملین في اإلنجاز وتوجیه الموارد البشریة والفنیة والمالیة. -

دوائر واألقسام مع بعضها، وتنسیق وصول وتدفق المعلومات من أجل تحقیق ربط المدیریات وال -

 األهداف المنشودة.

من خالل ما تقدم یتضح لنا ارتباط أهداف االتصاالت التنظیمیة بجمیع مراحل ووظائف المنظمات 

ومات وخططها وأهدافها أیضا، لذلك كان لزاما على المنظمات باختالف أنواعها وأحجامها أن تهتم بمق

 ومتطلبات االتصاالت التنظیمیة لكي یحقق االتصال أهدافه في تلك المنظمات وتحقق المنظمات أهدافها.

 أهمیة االتصال التنظیمي:-4

تنبثق أهمیة االتصال التنظیمي في أثره الفعال على تسییر العمل في المنظمات ألن فهم مضمون الرسالة 

قف والغرض من االتصال واالتجاه الفكري السائد في یتوقف على عدة عوامل من بینها ظروف المو 

 المنظمة والحاجة النفسیة لطرفي االتصال ومهارات االتصال.

 )1(وتظهر أهمیة االتصال التنظیمي كعملیة حیویة وأساسیة لكل منظمة في الجوانب التالیة:

التي تصدرها اإلدارة  : حیث یسهم االتصال في نقل األوامر والتعلیماتفهم العاملین لطبیعة العمل -

العلیا المتعلقة بطبیعة المهام التي یقوم بها العاملون في المنظمة، لذا یتم إطالعهم وأحاطتهم بموقف 

وسلوك اإلدارة العلیا بما یساعد العاملین على تفهم طبیعة أعمالهم المختلفة واألهداف التنظیمیة التي 

تى یتم تعاونهم مع اإلدارة وتعاونهم مع بعضهم یسعون إلیها ومدى مساهمة جهودهم في تحقیقها ح

 البعض مما یحقق رضاهم وارتفاع معنویاتهم.

                                                           
العثیمین فهد سعود عید العزیز، االتصاالت اإلداریة، أهمیتها، أهدافها، أسالیبها، شركات الصفحات الذهبیة المحدودة، الریاض، -)1(

 .17-15، ص1993
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: یساعد االتصال في إحاطة اإلدارة العلیا بمجریات األمور بنقل ما لدى اإلحاطة بمشاكل العمال-

یشة الظروف وبالتالي یمكن اإلدارة العلیا من تفهم ومعا يوشكاو العاملین من مالحظات وآراء ومقترحات 

 المحیطة بهم مما یساعد على تحسن أداء العاملین في المنظمة.

یسهم االتصال في خلق وحدة المفهوم والهدف ورفع الروح المعنویة، مما  تنمیة العالقات اإلنسانیة:-

 یؤدي إلى زیادة التفاعل االجتماعي والعالقات اإلنسانیة وتحقیق نتائج إیجابیة للمنظمة وللعاملین.

: یحقق االتصال الفعال تقاربا في وجهات نظر العاملین المختلفة، مما یسهم قیق التنسیق في العملتح-

في تحدید الرؤیة الشاملة لكل جوانب العملیة اإلداریة، ویقلل سوء التفاهم واالختالفات التي تطرأ في 

 محیط العمل.

د على توطید العالقة بین المنظمة : حیث یساعد االتصال الجیوعي األفراد بنشاط المنظمة وأهدافها-

والعاملین وتعریفهم بالظروف االقتصادیة االجتماعیة التي تعمل المنظمة في إطارها وتزویدهم بنوعیة 

 العناصر البشریة المتاحة وكل ذلك یؤدي إلى كسب تأییدهم للمنظمة والحد من الشائعات.

لعالقة بین المنظمة وبین القوى االجتماعیة : یعمل االتصال على تدعیم اتوطید العالقة مع المجتمع-

حیث یمكن عن طریق  وقراراتها،التي بإمكانها فرض تأثیرها على المنظمة وعلى تحدید أهدافها وسیاستها 

 االتصال الفعال مع القوى كسب تأییدها وتشجیعها.

بوظائف اإلدارة المختلفة  : تأتي أهمیة االتصال لعالقته المباشرة والقویةتحقیق الفعالیة لوظائف اإلدارة-

 كالتخطیط والتوجیه والرقابة واتخاذ القرارات.

 :هیكل االتصال التنظیمي-5

یتكون كل نسق من عدة وحدات ومستویات مختلفة وهذه الوحدات والمستویات تشكل هیكل المنظمة 

أبدا فصل الهیكل والنظام اإلداري لها الذي یحدد بصفة رسمیة مكانة ودور كل فاعل داخله، وال یمكن 

التنظیمي عن هیكل السلطة إذ أن هذا األخیر هو الذي یحدد حدود المهام التنظیمیة التي ترتبط بدرجة 

 أساسیة بمناصب العمل.

حیث وجد صلة عضویة بین التنظیم اإلداري وعملیة االتصال ،إذ نجد التنظیم الرسمي هو الذي یعمل 

ولیات والواجبات وكذلك العالقات الوظیفیة وبجواره التنظیم غیر على تقسیم العمل  ویحدد السلطات والمسؤ 

الرسمي والذي یتحدد بین العاملین أو الفاعلین على أسس شخصیة تفاعلیة، ولكال النوعین  من التنظیم 

صلة وثیقة ومباشرة بعملیات االتصال، فنتیجة للتفاعل الحاصل بین الفاعلین  في إطار الهیكل التنظیمي 
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ضي بتبلیغ المعلومات واألوامر والتعلیمات والمطالب إلى مختلف المستویات واألقسام فقد أصبح الذي یقت

 من الضروري وجود منافذ ومسالك لهذه العملیة والتي نعبر عنها بالهیكل الرسمي الذي یتمیز بأنماط.

 وأشكال رسمیة لحركة المعلومات.

لرسمي للنسق، كما یمكن ربط االتصال التنظیمي لهذا یمكن الحدیث عن اتصال رسمي مرتبط بالتنظیم ا

 )1(الغیر رسمي بجماعات معینة داخل التنظیم الرسمي نفسه.

 معوقات االتصال التنظیمي:-6

 هناك ثالثة أنواع من المعوقات وهي:

 معوقات نفسیة -

 ثقافیة -معوقات اجتماعیة -

 معوقات تنظیمیة. -

اإلنسانیة في عملیة االتصال المتمثلة بالمصدر(المرسل)  وهذه تتعلق بالعناصر المعوقات النفسیة: -

والمستقبل وتحدث أثرا عكسیا بسبب الفروق الفردیة مما یجعل األفراد یختلفون في أحكامهم على األشیاء، 

 وبالتالي فهمهم لعملیة االتصال وأهم هذه العوائق هي:

 تباین اإلدراك: -

 في األسباب التالیة:  تمكن أسباب اإلدراك المشوش للمرسل إلیه -

 تأثیر التوقعات والحاجات والخبرات السابقة للمرسل إلیه على إدراكه لمقومات الرسالة. -

 مدى تناسب المثیرات التي تحتوي علیها الرسالة مع درجة ومستوى وعي المرسل إلیه. -

 مدى بساطة محتویات الرسالة وانتظامها. -

حیث یصعب تفهم الوسائل ذات المحتویات غیر المألوفة من جانب درجة الخبرة في محتویات الرسالة  -

 )2(المرسل إلیه.

 :اإلدراك االنتقائي -

یمیل الفرد إلى االستماع إلى ما یتناسب مع معتقداته وأفكاره وآرائه والعمل على إعاقة المعلومات التي     

 تتعارض مع ما یؤمن به من قیم واتجاهات وآراء وأفكار.
                                                           

 .16-15،ص 2020زي، االتصال التنظیمي، الجامعة االفتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة السوریة، بشار ح-)1(
 .66.ص1989أحمد صقر عاشور، السلوك اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعیة، القاهرة، -)2(
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 :االنطواء -

 عدم مخالطة اآلخرین أو تبادل المعلومات معهم. -

 )1(تشویه وترشیح المعلومات مما یؤدي إلى انحراف العمل عن تحقیق أهدافه. -

 اللغة: -

هي وسیلة اتصال یتم نقل المعلومة أو الفكرة من خاللها، أما شفاهة أو كتابة، إال أن اللغة قد تتحول إلى 

اختالف مستوى التعلیم والثقافة مما یؤدي إلى عدم فهم الكلمات واأللفاظ عقبة أما االتصال في حالة 

المتبادلة بین الطرفین فیفسرها كل طرف حسب فهمه الخاص كما أن عامل التخصص قد یشكل صعوبة 

في االتصال وبطبیعة الحال فإن شكل اللغة تظهر أكثر في االتصاالت المكتوبة، أما االتصاالت الشفهیة 

 )2(تبقى متاحة لتوضیح المعاني واالستفسار عن مدلول األلفاظ والكلمات. فإن الفرص

 :االنفعاالت -

إن الحالة االنفعالیة لكل من مرسل المعلومات ومتلقیها ستحدد ما إذا كانت المعاني الصحیحة هي التي 

 یتم تبادلها أو هناك حاجز انفعالیا بینهما یمنع من تحقیق هذه النتیجة.

 االختالفات الوراثیة:  -

أن المقصود باالختالفات الوراثیة هي تحدید نسبة كل مرسل المعلومات ومتلقیها ومعرفة ما إذا كان 

أصلها متجانسا وٕاال تعذر علیها نقل المطلوب والمعروف، أن مركز اإلنسان في الحیاة یتشكل بقوة أفكاره 

 واتجاهه.

 تنقیة وغربلة المعلومات: -

سبة لالتصاالت الصاعدة وتشیر إلى استبعاد أو تعدیل بعض المعلومات موضع الرسالة تحدث عادة بالن

لتحقیق إنسیابیتها أو زیادة قیمتها من منظور المستقبل،ویكمن السبب في اللجوء إلى تنقیة المعلومات 

 المرسلة لإلدارة العلیا كونها األساس في ممارسة الرقابة.

مال التفاصیل، بحیث یقتصر االتصال على الحقائق كما یدرك بها : عملیات التجرید یعني إهالتجرید

 ولیس كما هي موجودة.

                                                           
 .45.ص1997، 6، طأحمد ماهر(ا): السلوك التنظیمي، مدخل بناء المهارات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة-)1(
 .24، ص2004أحمد ماهر(ب)، كیف ترفع مهاراتك اإلداریة في االتصال، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، -)2(
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 معوقات اجتماعیة ثقافیة: 

 ویمكن توضیح هذه العوائق فیما یلي:

: ونقصد به االختالف في البنیة االجتماعیة للفاعلین أي أن أطراف االتصال ینتمون التباعد االجتماعي-

ذه النقطة على الفوارق اللغویة والعرقیة والدینیة والفكریة، حیث یعتبر هذا إلى مناطق مختلفة وتشمل ه

 العامل من أكثر الحواجز شیوعا أمام االتصال التنظیمي ذا الحجم الكبیر إذ تتعقد االتصاالت فیه.

ة االختالفات الثقافیة: إن التمایز والتباین بین الثقافات بین الفاعلین ینتج عنه اختالفات في اللغ-

المستعملة ومنه یكون التمایز فیما بینهم مختلف وهذا ما یجعل العملیة االتصالیة تتسم بالصعوبة فاللغة 

لیست الكلمات نفسها إنما مدلوالت تلك الكلمات، فالمعاني من الممتلكات الخاصة بالفاعل فهو یستخرجها 

 )1(ثقافیة التي یعیش فیها.في ضوء خبراته وعاداته وتقالیده المتواجدة في المجتمع والبیئة ال

 المعوقات التنظیمیة:

 یمكن تقسیم هذا النوع من العوائق فیما یلي:

التأثیر على كمیة المعلومات الهامة لالتصال، فتكون أقل بكثیر في القاعدة مقارنة بالمستویات، -

 الوسطى والعلیا.

العملیة االتصالیة داخل التنظیم، ذلك أن تفاوت مراكز السلطة عند فاعلي التنظیم یؤدي إلى صعوبة -

 لعدة أسباب، كخوف وخجل العامل البسیط من رئیسه في العمل.

أن تعدد المستویات اإلداریة یعني طول المسافة بین القاعدة وقمة الهرم الهیكل التنظیمي ومرور -

 المعلومات بسلسلة من المستویات اإلداریة مما یعرض المعلومات لعملیة التحریف. 

 صعوبات انطالقا من التخصص في العمل: -

بالرغم من أن تقسیم العمل یقصد به التخصص بهدف رفع أو زیادة إنتاجیة العاملین وبالتالي الرفع من 

 ناجعة التنظیم، إال أن هذا األخیر یصبح عائق في عملیة االتصال داخل المنظمة.

 مشاكل مترتبة عن درجة الرسمیة:-

عقیده یحتم علیها المیل إلى استخدام االتصال الكتابي والذي له العدید من حیث أن كبر التنظیم وت

 السلبیات.

                                                           
 .62-61أحمد صقر عاشور، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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 غالبا ما یكون غیر محفز.-

الطابع الرسمي یركز على المعلومات التقنیة، الكمیة وٕاغفال المعلومات النوعیة حول العالقات بین -

 الفاعلین.

 وا بالغ المعلومات إلى العاملین.عدم السرعة في الظروف االستثنائیة والتي تقتضي سرع-

 احتماالت التحریف الكبیرة،-

 عدم توافر التغذیة المرجعیة.-

 صعوبات تتعلق بالتنظیم وربطه بالبیئة الخارجیة:

 ویشمل هذا العنصر على:

 قصور سیاسة نظام االتصال وذلك لعدم وجود سیاسة واضحة عن نوایا اإلدارة  -

 واالستشارة هو سبب رئیسي في العداء األزلي بینهما.التداخل بین التنفیذ  -

 االعتماد الزائد على اللجان. -

 عدم االستقرار التنظیمي والتغیرات المتتالیة في فترات متقاربة ال یوفر المناخ المالئم لالتصال الجید. -

 )1(العجز والقصور في ربط التنظیم وبیئته الخارجیة. -

 خصائص االتصال التنظیمي الفعال:  -7

) بأن البدایة السلیمة للعملیة االتصالیة والتي تتعلق بالمعلومات 1985یشیر كل من ویلي ووایت (

 )2(وأصول تبادلها هي وجود ما یرید الرئیس اإلداري توصیله وتبلیغه إلى مرؤوسیه.

على نقل المعلومات وتحقیق فهم مشترك  إذ یرى " مالح الشتواني": أن القدرة على االتصال تعني القدرة

بین القائم باالتصال والطرف اآلخر الموجهة إلیه الرسالة معینة ویكون االتصال ناجحا إذ ترتب علیه 

 )3(ردود فعل ایجابیة.

 ومن أهم العوامل التي یجب مراعاتها ما یلي:

                                                           
 .63-62، ص 2007أحمد ماهر،إدارة الموارد البشریة، اإلسكندریة، -)1(
 .50، ص2002السلوك التنظیمي والتطویر اإلداري، دار هومة، الجزائر، جمال الدین عویسات،-)2(
 .161، ص1999صالح الشتواني، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة، مدخل األهداف، مؤسسة سبات، الجامعة اإلسكندریة، -)3(
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التي یبنى علیه المتلقي أن یكون موضوع ثقة من المتلقي باعتباره أن هذه الثقة تعد األساس  •

تفاعله، كما یجب أن تتوفر لدیه مهارات اتصالیة عالیة وملما برسالته عارفا لكیفیة تصمیمها 

 )1(بطریقة تجذب انتباه المتلقي وتساعده على إدراك ها حتى یضمن نجاح العملیة االتصالیة.

تنظیم الرسمي والغیر رسمي دافعیة التناسق والتكامل والتساند بین نظام االتصال وبین طبیعة ال •

 من حیث احتیاجات المنظمة وطبیعة وظروف بیئة العمل.

صیاغة الرسالة بحیث تحتوي على خیرات تتضمن استمرار انتباه المتلقي وتشویقه لمتابعة الرسالة  •

 وال یستعمل إال الوسائل والرموز التي یفهمها المتلقي.

مختلف مجاالت وقطاعات العمل بالمنظمة مع ضرورة وجود نظام شامل للمعلومات والبیانات ل •

ضرورة تحقیق االرتباط والتكامل بین هذا النظام ونظام االتصال حتى تتضح كافة األمور 

 المستهدفة كما وكیفا بما یحقق األهداف المطلوبة للمنظمة.

ضرورة توفر قدر من مهارات االتصال والعمل على تنمیة تلك المهارات والقدرات الخاصة  •

سین االستماع واإلنصات والحدیث لدى جمیع العاملین في مختلف المستویات اإلداریة وكذلك بتح

مهارات التفكیر والكالم والفهم والتحلیل في المستویات اإلداریة العلیا وكذلك الكتابة والقراءة 

خصوصا في المستویات الدنیا قدر المستطاع حیث یمكن للمشاركین في عملیة االتصال في 

المستویات اإلداریة التعبیر بوضوح وبدقة عن مشاعرهم ومیولهم وآرائهم ورغباتهم  مختلف

 ومقترحاتهم والفهم واالستیعاب الواضح مما یقوله اآلخرون.

مما سبق یمكن القول أن االتصال الجید هو الذي تدعم فیه األقوال واألفعال فضرورة توفر الثقة 

لمعلومات المتبادلة كشرط أساسي دون إهمال وضع االتصال وفقا والمصداقیة بین العاملین واإلدارة في ا

 الحتیاجات المنظمة بما یخدم أهدافها ویجعل منها من المنظمات بفضل نمط اتصالها الفعال.

 

 

 

 

                                                           
 .22، ص2002، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، االتصالمنال طلعت محمود، مدخل إلى علم -)1(
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 أساسیات حول التكیف الوظیفي :ثانیا

 :آلیة التكیف الوظیفي-1

 ) التالي:2الشكل رقم ( تتجسد آلیة التكیف الوظیفي في

 التكیف الوظیفي آلیةیوضح  :)2( الشكل رقم

 

 

 

 

، عمان، دار الحامد 1، طمحددات الرضا الوظیفي لدى أساتذة التعلیم الثانويعبد الحلیم،  المصدر:

 2016للنشر والتوزیع، 

 للتكیف الوظیفيالعوامل المعرقلة -2

 تتباین العوامل التي تحد من التكیف الوظیفي نذكر منها:

وتتضمن العقاب أو التهدید كونه مدخال لتغییر سلوك الفرد في االتجاه المرغوب ومن  الحوافز السلبیة:

الوسائل المستخدمة في مثل هذه األحوال وسائل التأنیب، والتوبیخ واإلنذار وخفض األجور، وحجب 

ة ویرى كثیر من المشرفین بأن العقاب أو التهدید به أداة فاعلة لتحقیق الطاعة والوالء، لكنه قد الترقی

یكون سببا لخوف الفرد إلى درجة ال تمكنه من االستجابة بطریقة إیجابیة للتعلیمات وبالتالي تنمو لدیه 

 .)1(اتجاهات غیر مالئمة نحو العمل

یرات سلوكیة یتفاعل معها المعلمون بشكل متذبذب وغیر وهي أنماط ومتغ انحراف األمن الوظیفي:

مستقر وتتضمن الغموض بمهمات المعلم وصالحیاته والمدة الزمنیة للوظیفة، أو قلة االحترام والتقدیر 

من قبل زمالئه، وعدم العدالة بالترقیات في تقدیر األداء الوظیفي للمعلم، وهذه األمور من شأنها إحداث 

 ظیفي وعدم مقدرته على التكیف في بیئة عمله.إنحراف بأمنه الو 

                                                           
 .204 ،ص2018والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة ، األردن، عمان، دار2التنظیمي، ط الهادي، السلوك عبد ماجد ساعدة -)1(

 تكیف رضا إشباع آداء دافعیة حاجات 

 تغذیة عكسیة
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یعد النزاع ظاهرة سلوكیة طبیعیة تنتج عن بعض العالقات التي تسود بیئة العمل  النزاع في العمل:

كصدى الختالف وجهات النظر والدوافع والحاجات وصراع األدوار والمسؤولیات أو البحث عن السلطة 

 .)1(يأو السیطرة أو الكسب المادي أو المعنو 

ضغوط العمل: وتكون هذه الضغوط ناتجة عن تفاعل اإلنسان مع بیئة العمل كوجود مشكالت داخل 

المدرسة بین المعلم وزمالئه، أو المعلم ومدیر المدرسة، أو عبء الدروس الیومي، أو عدم وجود البیئة 

درس وتفعیله مثل الغرف المدرسیة التي تساعد المعلم على حل مشكالته، أو عدم توافر متطلبات إنجاح ال

 .)2(الصفیة والصاالت المناسبة أو الوسائل التعلیمیة

إن الحكم على الموظف أو العامل على أنه متكیف مع وظیفته أو غیر  مظاهر التكیف الوظیفي:-3

ذلك یتطلب منا معرفة مختلف المظاهر التي تمكننا من معرفة ذلك،لذا یمكن حصر هذه المظاهر فیما 

 یلي: 

 القدرة على الحفاظ على العالقات االجتماعیة داخل العمل وتنمیتها بحیث تسود روح التعاون؛-

 التعامل بذكاء مع المشكالت التي یواجهها العامل في وظیفته وحلها إن تطلب العمل؛-

 اتخاذ قرارات عملیة تخدمه وتخدم صالح المؤسسة؛-

 االجتهاد فیه؛القدرة على االلتزام بمواعید العمل واالهتمام و -

 القیام باألداء الوظیفي على الشكل الجید؛-

الرضا عن العمل ومختلف جوانبه ومكوناته (عالقات العامل بزمالء العمل، ووجهة نظره في رؤسائه -

للعمل، ووجهة نظره في الظروف  االجتماعيأو المشرفین علیه وأجرته، وحساسیة لمركزه في البناء 

 .)3(المحیطة بعمله)

                                                           
 المسیرة ، األردن، عمان، دار3التعلیمیة،ط المؤسسات إدارة في التنظیمي محمد،السلوك السید المجید عبد عبده، فاروق فلیة -)1(

 .132 ،ص2014 والطباعة، والتوزیع للنشر
 والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة ،األردن، عمان، دار1معها،ط التعامل واستراتیجیات النفسیة شفیق،الضغوط ربیع عمار-)2(

 .220 ،ص2019
مكناسي محمد، التوافق المهني وعالقته بضغوط العمل لدى موظفي المؤسسات العقابیة"دراسة میدانیة على أعوان السجون  -)3(

 اإلنسانیةبمؤسسة إعادة التأهیل قسنطینة"، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس والعمل وتنظیم، كلیة العلوم 
 , (بالتصرف).47، ص 2007التربیة واألرطوفونیا، جامعة منتوري، قسنطینة، واالجتماعیة، قسم علم النفس وعلوم 
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 مظاهر سوء التكیف الوظیفي -4

لقد تمخضت الدراسات السیكولوجیة عن عدة نتائج یعكس بعضها بعضا مظاهر سوء التكیف الوظیفي 

 لدى العاملین في المهن المختلفة ویمكن إجمالها فیما یلي:

التورط كثرة التغیب والشكاوي واإلصابات، مخالفة النظام، إثارة المشكالت، المرض التمارض، الجزاءات، 

في الحوادث، كثرة التنقل، اإلضراب عن العمل، التنمر والعصیان، الرفض العصبي للمهنة. وفیما یلي 

 سنوضح بعض المظاهر.

 التنقل من عمل آلخر •

عندما یبرز سوء التكیف الوظیفي في شعور العامل بوحدته داخل التنظیم الصناعي، فهذا الشعور 

التي یعمل بها فیزداد كرها لعمله وغالبا ما یظهر جلیا في تركه للمؤسسة  االنتماءبعدم األمان وعدم 

 .واالنتماءللعمل والبحث عن عمل آخر یوفر له األمن 

 سوء العالقات بالتنظیم الصناعي •

عندما یكون العامل غیر متكیف مع عمله، فأنه یفقد توازنه مع المحیط االجتماعي والمهني، وبالتالي فإن 

غیابه عن العمل یزداد ویكثر تكاسله وٕاهماله فهذه الوضعیة تصبح مثیرة للمشاكل داخل التنظیم 

مظاهر عدیدة  الصناعي، فیكون مصدر تعب وقلق زمالئه ورؤسائه ومرؤوسیه، وسوء توافقه یظهر في

 منها: 

 كرهه للناس دون سبب معقول أو عدوانه علیهم؛ 

 كثرة التشاكي؛ 

 .متقلب في سلوكه أي أنه مصدر تعب وٕازعاج لغیره ونفسه 

 األمراض النفسیة والمهنیة •

المرض النفسي وهو اضطراب في الشخصیة یبدو في صورة أعراض نفسیة وجسمیة مختلفة 

 .الشاذةمنها: القلق، الوسواس والشكوك واألفكار المتسلطة، والمخاوف 

ومن عالمات الصحة النفسیة قدرة الفرد على اإلنتاج في حدود ذكائه وحیویته واستعداداته إذ ما یكون 

 .)1(شخصیات هذا ما الكتب والصراعات النفسیة والتعب السریعالكسل والخمول دالئل على 
                                                           

فرج عبد القادر طه: سیكیولوجیة الشخصیة المعوقة لإلنتاج دراسة نظریة وتطبیقیة، التوافق المهني والصحة النفسیة، مكتبة  -)1(
 .56الخانجي، القاهرة، ص
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 حوادث العمل •

حیث تعتبر هذه األخیرة مشكلة خطیرة تواجه المسؤولین في كل مجتمع وتتزاید خطورتها كلما ازداد 

المجتمع تطورا وانتقاال من مرحلة الزراعة إلى مرحلة التصنیع، حیث تساهم طبیعة مرحلة التصنیع 

تعویض العاملین والموظفین كافة بشكل متزاید ألخطار المحركات واآلالت والمعدات والتیار  وظروفها في

 الكهربائي...إلخ.

ولقد وردت تعریفات عدیدة للحادثة ونذكر منها: إن حادثة العمل من عصابة یتعرض لها العامل ما یؤدي 

للعامل والمؤسسة على حد السواء، لتعطل النشاط المبذول، وما یترتب عن ذلك من خسائر مادیة ومعنویة 

ومن هذا التعریف نجد أن الحادثة هي كل ما یحدث دون أن تتوقعه مما ینجم عنه ضرر للناس ولألشیاء 

 .)1(وبالتالي فهي تعبر عن الفشل الذي ال یحقق التوقع الظاهر لألمام أثناء العمل

 ظاهرة التغیب  •

رر بحجة أو سبب قانوني من طرف العامل في إن التعریف المعطى للتغیب: هو كل غیاب غیر مب

 مكان عمله، ولهذا التعریف رغم بساطته األهمیة بإبراز فكرة مهمة وهي أنه غیر مبرر بسبب قانوني.

وتعتبر ظاهرة التغیب عن العمل من أبرز المشاكل التي جلبت اهتمام الكثیر من الباحثین في كل  •

نبها وبكل أنواعها وأنماطها المنتظرة لكونه مؤشرا هاما المجتمعات ولقد تعرضوا إلیها من جمیع جوا

 .)2(لظواهر عدیدة منها سوء التكیف الوظیفي

نقصد بها مختلف اإلجراءات والوسائل التي یمكن االعتماد علیها في طرق تحقیق التكیف الوظیفي:  -5

 سبیل تحقیق تكیف وظیفي فعال للموظفین وتتمثل هذه الطرق في:

  ویقصد بها مختلف الشروط العادیة التي یعمل فیها الموظف  ظروف العمل المالئمة:توفیر مختلف

في إضاءة وتهویة ورطوبة واآلالت، وال شك أن العمل من جانب المسؤولین على تهیئة ظروف العمل 

المالئمة والمناسب یسهم في رفع معدالت اإلنتاج عالوة على زیادة رضا العامل عن عمله وزیادة 

 ه.تكیفه فی

 :إن المجال النفسي لكل فرد في جو المؤسسة یتضمن غیره من األفراد  تقویة العالقات بین الموظفین

وخاصة الزمالء وما یجمعهم بهم من تفاعل مبني أساسا على األخذ والعطاء، التعاون والمنافسة وكلما 
                                                           

 .125 ، ص1986 العربیة، بیروت، النهضة ظیمي، داروالتن الصناعي النفس علم: طه القادر عبد فرج -)1(
 .284 الجزائریة، ص الجامعة المطبوعات دیوان الجزائریة، الصناعة في الریفیة العاملة الید: مخلوف بن محمد -)2(
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ومن ثم توفیر الصحة أمكننا الجمع بینهما واستخدامهما استخداما یضمن سالمة العالقات المتبادلة 

 .)1(النفسیة مما یساعد على تحسین عالقات العمال وزیادة التوافق بینهم

  :وذلك بانتقاء أفضل األشخاص وأكثرهم صالحا لشغل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب

 .الوظیفة وأن یتم االختبار على أساس الجدارة واالستحقاق

 :تلقى الفرد أیا كان موقعه جدیدا أو قدیما عامال أو مدیرا فالبد أن ی التدریب المستمر للموظف

التدریب المنظم فالتدریب یعني زیادة األداء وارتفاع المهارة ونقص في اإلصابات وحوادث العمل كما 

یزید من معنویات العاملین كما أن له أهمیة لمواجهة التغیرات فضال عن أن ظهور المهن 

ورة عقد العدید من البرامج التدریبیة والتدریب الجید یمكن أن والصناعات الجدیدة یقتضي بالضر 

 .)2(یساعد في الكشف عن االستعدادات والمهارات الكامنة لدى العاملین

 :فعندما تشبع الحاجات أو الرغبات یزید استقرار الفرد ویقل  إشباع حاجیات األفراد داخل المؤسسة

یص دوافع العمل یساعد المنظمة على إشباعها التوتر ویحصل التوازن في سلوكه، لذا فإن تشخ

بالوسائل التحفیزیة المناسبة سواء منها الحوافز المادیة أو المعنویة، فتؤدي مختلف الدوافع اإلیجابیة 

 .)3(إلى زیادة التعاون بین األفراد أنفسهم وبین األفراد واإلدارة وتقلیل الصراعات داخل المنظمة

 الجزائریة المؤسسةثالثا: تاریخ موجز عن 

لیس هناك شك أن فرنسا االستعماریة عندما غادرت الجزائر بعد اإلعالن عن االستقالل لم  النشأة:-1

تترك ورائها قاعدة صناعیة تشمل التذكیر واإلشادة بها ورغم نوع من الخطاب المجدد للتواجد الكولونیالي 

االستعماریة وٕاسهامها الحضاري في الجزائر، الذي یحاول في العدید من المناسبات أن یمجد المرحلة 

والمؤسسات والمنشآت العصریة التي تركها المستعمر بعد رحیله ، الجزائر وفي سنة االستقالل تركت لها 

فرنسا وسائل تحسد علیها أغلب البلدان الغنیة، لكن یصعب على بلد مختلف في أغلبه تحمل منشآت 

تواجد قاعدة صناعیة أقامها الفرنسیون في الجزائر المستعمرة،  عصریة ، ففي الواقع لم تعرف الجزائر

                                                           
 والسیاسي، العدد القانوني الفكر التدقیق، مجلة واستیراتیجیة النظریات للعاملین المهني التوافق: محمد ودحماني ذیب فهیمة -)1(

 .470 ص ثلجي، األغواط، عمار الثالث، جامعة
 276 ،ص2017مصر، القاهرة،العمل، دون طبعة، دار الكتاب الحدیث، وضغوط التصالا سیكیولوجیة: حمدي علي -)2(
 .284-832، ص ص، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 2نوري منیر: تسییر الموارد البشریة، ط -)3(
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ولكن  وبالرغم  من المدة الطویلة التي قضتها فرنسا الرأسمالیة في الجزائر فإنها لم تعمل على خلق نسیج 

 صناعي بالجزائر قد یكون لها سندا أمام منافسات رأسمالیات أخرى.

ها باألساس نحو القطاع الزراعي الذي كانت فرنسا إن الجهد االقتصادي الكولونیالي كان موج

االستعماریة في حاجة إلیه أكثر من القطاع الصناعي وٕان لم تقم بعصرنة القطاع الزراعي ذاته الذي بقي 

قطا بدائیا لم یستفد منه  الجزائریون، فكل الجهد االقتصادي االستعماري كان یصب في القطاع الزراعي 

ة حاجیات الجزائریین وٕاشباعها وهم الذین واجهوا كل أنواع الحرمان الغذائي أمام الذي لم یتمكن من تلبی

غیاب تام لبرنامج صناعي واضح المعالم، فعلى سبیل المثال لم تقم فرنسا االستعماریة بإنشاء مصانع 

ي كان إلنتاج السیارات بالجزائر وال مصانع للحدید والصلب على غرار ما كان موجود في المترو بول الت

یهاجر إلیها الجزائریون بحثا عن العمل بها، ولما بدأ االهتمام المتأخر بالصناعة فكان بدوافع سیاسیة 

وعسكریة السیما ما عرف بمشروع قسنطینة، حیث أن من وضعوا هذا المشروع منحوا للتصنیع وظیفة 

ات من السكان اقتصادیة وسیاسیة للمساهمة في مضاعفة بعض مناصب الشغل، وٕادماج بعض الفئ

 األصلیین في النظام الكولونیالي قصد امتصاص المقاومة الوطنیة واإلبقاء على االستعمار.

صحیح أنه كانت ورشات صناعیة في قطاعات محدودة لكنها ال تسمح بالتحدث عن وجود نشاط 

جدا فمن صناعي بأتم معنى الكلمة، وتدخل الجزائر مرحلة االستقالل وهي في أوضاع اقتصادیة صعبة 

ناحیة اإلمكانیات والهیاكل الصناعیة المتوفرة غذاة االستقالل فهي في حالة شبه انعدام، فیمكن القول أن:" 

أهم التجهیزات الصناعیة كانت مكونة من ما تركه القطاع العمومي الكولونیالي (الكهرباء، الغاز، السكك 

متواضع وتقوم بتحویل منتوجات القطاع الحدیدیة)، كما أن معظم الوحدات اإلنتاجیة هي ذات حجم 

 .)1(األولي: مطاحن، مصبرات، معاصر، معامل الصابون...إلخ

 

 

 

 

 
                                                           

الكرونولوجیا والسوسولوجیا، مجلة التنمیة  :المؤسسة الجزائریة من السبعینات إلى المرحلة الحالیة: سعید سبعون ووداد دریوش -)1(
 ).بالتصرف(77-74، ص 2019 ، الجزائر،14، العدد 5 وٕادارة الموارد البشریة، المجلد
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 )1965-1962(الجزائریة المراحل التي مرت بها المؤسسة -2

"المؤسسة المسیرة ذاتیا"  1965التي أعقبت االستقالل مباشرة وامتدت حوالي  مرحلة التسییر الذاتي: -أ

 .)1(وتعتبر هذه التجربة للمؤسسات االقتصادیة تكریسا لتوجیهات سیاسیة معینة

، حین غادر 1962ولقد فرض هذا النوع من التسییر من الواقع والظروف السائدة في األیام التالیة لعام 

التراب الوطني، تاركین المؤسسات التي كانوا یدیرونها شاغرة مما أدى بالعمال  المعمرون األوروبیون

الجزائریین بمواصلة عملیة اإلنتاج والتسییر للمؤسسات وقد تبع هذا بإصدار السلطة السیاسیة لبعض 

في النصوص القانونیة التي تحدد الصفة التنظیمیة للمزارع والمؤسسات المسیرة ذاتیا، تسییر المؤسسات 

إطار هذا النظام كان یتم بواسطة لجنة التسییر الذاتي التي یقوم العمال بانتخابها، ثم تقوم هذه األخیرة 

باختیار رئیس لها من بینهم بطریقة دیموقراطیة، إلى جانب الرئیس هنا المدیر الذي یعین من طرف 

على وجود تردد في تطبیق مبدأ الوزارة الوصیة، هذا ما شكل تناقض في مضمون التسییر الذاتي مما یدل 

 المركزیة والالمركزیة في عملیة تسییر المؤسسات االقتصادیة.

المدیر قانون هو العون المنفذ لقرارات مجلس للتسییر المؤسسة، لكن هذه القوانین خولت له عدة 

ه أنها غیر صالحیات كممثل للدولة، كان له حق االعتراض على برامج االستغالل والتنمیة إذا ما تبین ل

مطابقة للبرنامج الوطني، یوظف الید العاملة (العمال الدائمون)، یراقب المشتریات والمبیعات، كما أنه 

 تصرف في الخزینة والقرارات تكون غیر قابلة للتنفیذ في حالة لم یوافق علیها.

في التسییر وأخذ  األمر الذي أدى إلى تكریس المركزیة والتعقیدات البیروقراطیة وعدم مساهمة العمال

القرارات. وكانت نتیجة هذا بروز العدید من الصراعات العمالیة حول عملیة تسییر وتنظیم المؤسسة، 

والقیود من ذلك تواجد فئة من المسیرین وذوي التخصصات استثارت ببعض المزایا المادیة واإلداریة 

 .)2(وتحولها إلى فئة بیروقراطیة تحتكر السلطات واتخاذ القرارات

إن الصعوبات التي واجهتها المؤسسات خالل التسییر  ):1971-1965(الوطنیة مرحلة الشركة -ب

الذاتي والتي لم تسمح بالتوسع جعل الدولة تفكر في تأسیس الشركات الوطنیة وذلك للحد من نفوذ 

ام تأمیمات بإبر  1966الرأسمال األجنبي وتحقیق االستقالل االقتصادي، فشرعت السلطة انطالقا من سنة 

                                                           
 .89-88المرجع نفسه ، ص  -)1(
رسالة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر في تخصص علم االجتماع تنظیم وعمل، كلیة العلوم االجتماعیة، قسم حشماوي مختاریة:  -)2(

 .42-40 ، ص2011 علم االجتماع، جامعة وهران،
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مكثفة للمناجم والبنوك والتأمین والعدید من الصناعات األخرى ولتسییر هذا أنشأت الدولة العدید من 

 الشركات منها:

؛ الشركة الوطنیة للعربات 1967؛ الشركة الوطنیة لمواد البناء 1966الشركة الوطنیة للمناجم سوناریم 

 وغیرها. 1966رات ؛ الشركة الوطنیة للمصب1967والحافالت سوناكوم 

أما بخصوص التسییر في هذه الشركات فإن األمر یتمثل في وجود مدیر عام یتم تعیینه بموجب 

قرار وزاري، یتولى تسییر الشركة تحت سلطة الوزارة الوصیة ویتمتع بسلطات واسعة، وٕالى جانبه توجد 

بعض الوزارات والحزب، ولقد هیئة استشاریة تساعده في تسییر شؤون الشركة، تتألف من ممثلین عن 

منحت للمسیر السلطة المطلقة في التسییر دون مشاركة العمال في ذلك وفي عملیة اتخاذ القرارات، هذا 

ما أدى إلى بروز المشاكل البیروقراطیة المرتبطة بسوء االتصال العمودي وبحجم السلطة التي اكتسبها 

ة العدید من الصراعات داخل المؤسسات بین اإلدارة بعض المسیرین اإلداریین، وهذا ما أدى إلى إثار 

والعمال والمشرفین، وإلزالة التناقضات الموجودة في عالقات العمل أصدرت السلطة میثاق التسییر 

 .)1(االشتراكي للمؤسسات

إن التطبیق الفعلي للنظام االشتراكي في الجزائر لم  ):1980-1971مرحلة التسییر االشتراكي (-ت

وذلك بموجب صدور وثیقة رسمیة لتسییر المؤسسات العمومیة  1971نوفمبر  6-5تاریخ یكن إال ب

بصورة جماعیة وفقا للمنهج االشتراكي وهي میثاق التسییر االشتراكي للمؤسسات العامة، خاصة مبدأ 

ح إشراك العمال في اإلدارة والتسییر بهدف تجاوز عالقات العمل السلمیة القائمة على األجر، فقد أصب

العامل منتجا ومسیرا في نفس الوقت، تم تطبیق النظام االشتراكي في إطار المؤسسة االشتراكیة التي هي 

ملك الدولة تابعة للقطاع العام وتولت الدولة االستثمار فیها ومشاركة العمال في إدارتها وقد سیرت وهي 

ل عامة واهتمت بالشخصیة تسیر حسب مبادئ التسییر االشتراكي، أما عن رأسمالها فكان من أموا

المعنویة واالستقالل المالي، وتضمنت وحدة أو عدة وحدات، ویعتبر عمالها منتجون ومسیرون في آن 

واحد وقامت على التعاون بین جمیع المنتجین وعلى الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج ونبذ االستغالل، 

اتخاذ القرارات وذلك للقضاء على الفوضى كما تمیز النظام االشتراكي بمركزیة التخطیط الشامل و 

 االقتصادیة وغیرها، كما تمیز بوجود هیئة مركزیة تتمثل في الحزب الواحد.

                                                           
 51-50حشماوي مختاریة، المرجع نفسه، ص  -)1(
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إال أن ما یمكن مالحظته في هذه المرحلة هو اضطالع المؤسسة العمومیة االشتراكیة بعدد كبیر 

االتصاالت، وقصور نظام من المهام (البعض منها لیست له أي صلة بمهمتها الرئیسیة) وانعدام 

المعلومات ومركزیة القرار إلى جانب كل هذا، لقد اقتصر قانون التسییر االشتراكي للمؤسسات على 

تطویر الظروف وشروط العمل أكثر من مساهمته في رفع أداء المؤسسة، فهذا زاد من صعوبة المراقبة 

 .)1(وتشابك المسؤولیة حیث انعكس ذلك في سوء التسییر واإلدارة

و ضعف التمویل  أدائهاما یمیز المؤسسات العمومیة الجزائریة هو ضعف  إن : الخوصصةمرحلة -ج

الذاتي و تراكم دیونها ، و ضعف مختلف جوانب التسییر و انعدام التنسیق فیما بین المؤسسات و فروعها 

تحقیق  إلىتهدف  األخیرةو غیرها التي دعت الى التعجیل  بعملیة الخوصصة و هذه  األسبابفكل هذه 

 : هي األهدافجملة من 

عملیة الخوصصة تساهم في زیادة القدرة التنافسیة  الن للمؤسسات: اإلنتاجیةرفع الكفاءة -1

، الن الوسط الجدید الذي تعمل فیه المؤسسة الخاصة یفرض اإلنتاجیةكفاءة  وبالتالي زیادةللمؤسسات 

 .إفالسها أو، والمالیة اإلنتاجیةعلیها تحسین كفاءتها 

لها فرصة تحقیق  یتیحوبالتالي  اإلنتاجیةذلك من خالل رفع الكفاءة  ویتم التكالیف:تخفیض -2

 .أسهمها أسعارترتفع  وبالتالي ئج ایجابیة نتا

من خالله یسهل  ان السوق المالي ضروري لجلب المستثمرین النه : تطویر االسواق المالیة-3

تداول االسهم و السندات، و یحقق نوع من التكافؤ في الفرص بین كبار و صغار المدخرین وهو القناة 

االساسیة لتوجیه المدخرات الوطنیة و االجنبیة و تجمیع الموارد البشریة على اوسع نطاق و طرحها 

 .2للمتعاملین

كل المؤسسات االقتصادیة معنیة بالخوصصة  والتطبیق:الخوصصة في الجزائر بین النظریة -4

من عملیة  وال یستثنىحدود النسبة المسموح بها قانونیا،  واالختالط فياو على االقل معنیة بنظام الشراكة 

                                                           
لجزائر وحتمیة تطبیق الحكم الراشد، مجلة بن عیسى بن علیة، زیتوني عبد القادر: تطور المؤسسة العمومیة االقتصادیة في ا -)1(

 .51-50، ص ص، 2018المنتدى للدراسات والبحوث االقتصادیة، العدد الرابع، 

نسیمة امال حفیري، سیاسة الخوصصة  و اثارھا في ادارة المرافق العمومیة ، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسة، العدد ) 2(
 .114-113، ص 2018الثاني، 
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الخوصصة اال المؤسسات االستراتیجیة في نظر الحكومة و قد افرزت سیاسة االصالحات في الجزائر 

 هي:ثالثة قطاعات استراتیجیة و 

النشاطات التي تحتاج الى استمراریة  وهي :مؤقتةالقطاع الذي تبقى الدولة تساهم فیه بصفة -5

، و من الممكن للدولة ان تثري الموارد المستثمرة بفضل اعادة هیكلة والخدماتفي عرض المنافع 

 عمیقة تهدف الى تنمیة فعلیة.

باالحتكارات التقلیدیة للدولة و كالنشاطات الخاصة  الدولة:القطاعات التي یبقى ضمن ملكیة -6

 كذا في المیدان الذي تنظمة قوى السوق.

و یخص ذلك النشاطات التي تركت : القطاعات التي تضمن الدولة دور التاطیر و التنظیم-7

 1للخوصصة كالتجارة و القطاع السیاحي

 االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة العمومیة الجزائریة :رابعا

بعد عرض تاریخ موجز للمؤسسة الجزائریة المتضمن نشأتها والمراحل التي مرت بها وصوال إلى ما هو -

علیه اآلن والمتمثل في مرحلة الخوصصة مجبرة إیاها على مواكبة التطورات االقتصادیة العالمیة وما 

مرتفعة لها مساهمة في  فرضته من تحدیات المتعلقة بالتنافس الشدید وضرورة تقدیم خدمات جیدة وٕانتاجیة

تطویر االقتصاد الوطني، األمر الذي یدفع المؤسسات الجزائریة سواء كانت عمومیة أو خاصة عن 

أفضل وانجح السبل لتحسین كفاءتها وزیادة الفاعلیة والقدرة على التنافس حتى تتمكن من بلوغ ذلك ألنه 

وظف كأداة فعالة لضمان القدرة على یستوجب علیها التركیز على العنصر البشري المتمثل في الم

التكیف، وذلك بتوفیر مختلف المصادر المساعدة على ذلك نذكر من بینها االتصال التنظیمي كأهم 

وسیلة مساهمة في تحقیق عملیة التكیف الوظیفي لدیه، فهذا األخیر یتمیز بمهارات عالیة وقدرات 

لرفع كفاءة األداء، مما یقر إلى أنه البد على  وٕامكانیات تسعى المؤسسة لالستثمار فیها واستغاللها

المؤسسة الجزائریة أن تأخذ بعین االعتبار مجمل األسالیب التنظیمیة التي توجه نسق الفعل التنظیمي 

وتؤثر على الممارسات واألفعال ومستویات تكیف الموظفین وارتباطهم بالوظیفة المؤدیة بشكل یمكن أن 

وعند الحدیث عن االتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة یكون طابعه إیجابي أو سلبي 

الجزائریة البد من التطرق إلى دراسات میدانیة تناولت الموضوع ألنها األقرب واألنسب لتسلیط الضوء عن 

 واقع المؤسسات الحالیة والتي من خاللها یمكن أن نتعرف عن الكیفیة التي یسیر بها العملیتین السابقتین.
                                                           

 .117-115نسیمة امال حفیري، مرجع سابق، ص )1(
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ومن هذا السیاق توجد دراسة امبریقیة تناوال موضوع الدراسة الحالیة والتي ترجع لصاحبتها" رحماني 

مریم" بعنوان" انعكاسات االتصال التنظیمي على فاعلیة الموظفین بإذاعة قسنطینة الجهویة وذلك على 

التنظیمي تأثیر كبیر  عینة من العاملین في مختلف أقسامها  وقد توصلت إلى نتائج مفادها أن لالتصال

على فعالیة الموظفین وتكیفهم فاالتصال التنظیمي البناء بین موظفي إذاعة قسنطینة الجهویة ساهم في 

تحقیق التوازن واالستقرار في المؤسسة وخلق مناخ عمل سهل على األفراد تحسین قدراتهم والشعور 

ل شيء، فعندما یرسل أحد العاملین رسالة إلى بالحماس والثقة بالنفس باإلضافة إلى األخذ المبادرة في ك

اآلخر أو العكس یستجیب الطرف اآلخر بالطریقة المتوقعة  وبالتالي یحصل الطرفان على ما یریدان وهذا 

 )1(.الشكل من االتصال التنظیمي یجعل الموظفین مرتاحین

كما توجد دراسة أخرى وضحت واقع االتصاالت التنظیمیة في المؤسسة والتكیف الوظیفي للموظفین تلك -

التي قام بها" زخاف محمد" بعنوان االتصال الرسمي وعالقته بالوالء التنظیمي لدى العاملین في اإلدارة 

دت على سیادة أنماط االتصال الریاضیة وذلك بمدیریة الشباب والریاضة بوالیة مسیلة  حیث أن النتائج أك

الرسمي بأنواعه (الصاعد، النازل، األفقي) في هذه المؤسسة فكلما زاد االتصال الرسمي زادت معه طردیا 

معدالت الوالء الوظیفي وتحقیق التفاهم والتناسق بین العاملین مما ینعكس على اندماجهم مع الوظائف 

ات ووصول التعلیمات اإلداریة وتتیح فرص إبالغ السلطات المنوطة إلیهم ألنها توفر انسیابیة المعلوم

العلیا بمشاكل العمال وبیانات وعن مدى سیرورته في المستویات الدنیا وٕایصال االنشغاالت كما أن 

متغیرات السن والمستوى التعلیمي واألقدمیة في العمل لیس لها تأثیر كبیر في فهم العملیة االتصالیة 

 )2(.داخل المؤسسة

عرضنا للدراستین السابقتین نالحظ أن المؤسسات العمومیة  في الجزائر تعتمد على االتصال  بعد

التنظیمي الرسمي لتحقیق تكیف وظیفي لدى العاملین فیها فكلما كانت االتصاالت التنظیمیة الرسمیة 

م ذلك على فعالة وتتم بطریقة المناسبة ساعد ذلك العاملین على القیام بوظائفهم بشكل أفضل ویحفزه

ممكن كما تزید هذه   االندماج وفهم مختلف األدوار والمهم الوظیفیة المكلفة لهم وتأدیتها على أكمل وجه

                                                           
رحماني مریم، انعكاسات االتصال التنظیمي على فعالیة الموظفین، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد الثاني، جامعة الجزائر )1(
 128-121ص ,  3,2016
في اإلدارة الریاضیة، المجلة العلمیة لعلوم وتقنیات األنشطة زحاف محمد، االتصال الرسمي وعالقته بالوالء التنظیمي لدى العاملین )2(

 54-11ص 2016,الجزائر  ,مسیلة ,البدنیة والریاضیة، العدد الثالث عشر
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االتصاالت من نسب االلتزام الوظیفي لدیهم بحیث یشعر العاملین داخل المؤسسات العمومیة بالوالء 

الرسمي وحده ینعكس سلبا في كثیر من   واالنتماء إال أن إفراط هذه المؤسسات في االعتماد على االتصال

األحیان على األداء الوظیفي للعاملین فقد ابثث الواقع المؤسسات العمومیة في الجزائر تعاني من عدید 

المشكالت المتعلقة بالعاملین لدیها كانخفاض مستویات اإلنتاجیة وبروز الصراعات العمالیة وظاهرة 

ت العمومیة الجمع بین الجانب الرسمي والغیر رسمي لالتصال التغیب وعیرها مما یفرض على المؤسسا

 التنظیمي وهذا من اجل تسهیل عملیة التكیف الوظیفي للعاملین وتحقیق اكبر فعالیة تنظیمیة.

 

 خالصة الفصل:

تم في هذا الفصل المعنون باالتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة التطرق إلى 

تنظیمي والتكیف الوظیفي كما تم التطرق إلى تاریخ المؤسسة الجزائریة بذكر أساسیات حول االتصال ال

النشأة والمراحل التي مرت بها انتهاء بتسلیط الضوء عن واقع عملیتي االتصال التنظیمي والتكیف 

 الوظیفي في المؤسسات العمومیة الجزائریة.
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 :تمهید

أن یقترب الباحث میدانیا أو الدخول في عملیة تفسیرها  السوسیولوجیةیستلزم من أجل فهم الظاهرة 

ریقیة اإلمبالواقع الملموس للظاهرة محل الدراسة فالجمع بین الجوانب التصوریة، النظریة ریقیا من مبوإ 

 السوسیولوجي على معالجة هذه الظاهرة بدقة سوسیولوجیة. القدرة للباحثوالمیدانیة تفسیرا، وفهما یعطي 

وظیفیا ة مع بعضها بنائیا، ومترابطة متناسقالبحث السوسیولوجي مجموعة من األفكار ال أن إعتبارعلى 

 فهو أیضا عملیة دینامیكیة له قواعده، ومتطلبات البد من توفرها.

في المتعارف علیها  اإلجراءات المنهجیة استعمالالحالیة تم وحتى ینطبق هذا المعنى على الدراسة 

المیداني من التصور النظري المصاغ في الفصول النظریة  االقتراب دبعالسوسیولوجي، المیدان  البحث 

والمعلومات حول  اإلجراءات المنهجیة من الناحیة البحثیة بالنسبة للدراسة الحالیة البیانات األولیة،وتولد 

في  الوظیفیة كأساس قوي یستند علیه الباحث السوسیولوجي الظاهرة المدروسة أین یتم تحلیلها أبنیتها

ني تفسیره وفهمه لها، وفي ذلك حددت الدراسة الحالیة مجاالت بحثها في : المجال الجغرافي، الزم

 والبشري كما منهجها، وأدواتها في جمع البیانات، وحددت مجتمع الدراسة لجمع البیانات األولیة منه.

 االتصال تبیان واقعل وشخصت الدراسة الحالیة هذه المراحل المتسلسلة لإلجراءات المنهجیة تمهید

 التنظیمي والتكیف الوظیفي في المؤسسة وفق الدراسة المیدانیة.

 أوال: مجاالت الدراسة

، وذلك لمل یكتسبه من أهمیة أثناء الدراسة االجتماعيیعد مجال الدراسة نقطة أساسیة في البحث 

(المجال  مجاالت رئیسیةفلكل دراسة ثالثة إطالقا،  االجتماعيبما ال یمكن أن یستغني عنها الباحث 

 ، ومنه فتتجلى مجاالت هذه الدراسة في :المكاني، المجال البشري، المجال الزماني)

 المجال المكاني:  .1

الذي تجري فیه الدراسة المیدانیة، ویتطلب على الباحث التعریف الدقیق ویعتمد به المكان الجغرافي 

 .1بالمكان الذي یمثل مجتمع بحثه

                                                           
 .67ص 2009، دار الطباعة، قسنطینة، الجزائر،2علي غربي، أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة ط 1
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المكاني لدراستها والمتمثل في مؤسسة الكاتمیة للفلین حیث سنحاول التعرف على وتم تحدید المجال 

 أهدافها.ونشأتها، وٕاعطاء شرح عن نشاطها و  ز مراحل تطورهااالمؤسسة من خالل إبر 

 -جیجل-للفلین سة الكاتمیةتقدیم مؤسّ 

هامة في سوق سات القطاع العام التي تحتل مكانة سة جیجل الكاتمیة للفلین هي إحدى مؤسّ مؤسّ 

سة كونها محل الفلین على المستوى الوطني من خالل ما توفره من منتجات، ومن أجل التعریف بالمؤسّ 

 الهیكل التنظیمي لها.و  سة، أهدافهاالدراسة سنتطرق إلى التعریف بالمؤسّ 

 -جیجل-تعریف مؤّسسة الكاتمیة للفلین

م مقرها 09/09/1976بتاریخ  67رقم ) بمقتضى األمر SNLالمؤّسسة الوطنیة للفلین ( أنشأت

الجزائر العاصمة، وطبقا لإلصالحات المتعلقة بإعادة الهیكلة االقتصادیة للمؤّسسات وبموجب األمر 

المواد العازلة و  تم إنشاء المؤّسسة تحت اسم المؤّسسة الوطنیة للفلین 2/01/1983المؤرخ في  72/43

 لجزائر العاصمة إلى والیة جیجل.)، حیث تم نقل مقّرها من اENLالمشتقة منه (

والتي تضمنت  12/01/1988المؤرخة في  04-03/88-01/01/88-88وبعد صدور القوانین 

المواد العازلة إلى مؤّسسة اقتصادیة عمومیة و  المؤّسسة الوطنیة للفلیناستقاللیة المؤّسسة العمومیة، حّولت 

 16/03/1991مستقلة، ثم حّولت إلى مؤّسسة عمومیة في شكل شركة ذات أسهم بعقد موثق مؤرخ في 

تّم رفع رأس مالها  1992سهم، وفي عام  800دج مقسمة إلى  20.000.00حیث قّدر رأس مالها ب 

لى والیة عنابة نتیجة لسوء األوضاع األمنیة وفي تم نقل المقر إ 1994دج، وفي عام  50.000.00إلى 

األساسي للمؤّسسة وأنشئ مجمع صناعة الفلین موثق تمت مطابقة القانون بعقد  05/06/2000تاریخ 

)G.L.A/spa بعقد  01/07/2000دج، وفي  50.000.00) والفروع المنبثقة عنه برأس مال یقدر ب

القانوني لشركة ذات لمؤّسسة العمومیة االقتصادیة في الشكل موثق تم إنشاء فرع جیجل الكاتمیة للفلین ا

 08/03/2006دج، وفي  351.175.00یقدر حالیا ب دج والذي  1.000.00أسهم برأس مال قدره 

 .  « S.O.D.I.A.F »وبموجب تعدیل القانون األساسي للمؤّسسة أصبحت تابعة إلى المجمع 

) سابقا E.N.Lإحدى الوحدات التابعة للمؤّسسة الوطنیة (مؤّسسة جیجل الكاتمیة للفلین حالیا تعتبر 

هكتار، ویتكون من  4.60. ویتربع على مساحة تقدر ب-جیجل–حیث یوجد مقر المؤّسسة بطریق بجایة 
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ب ورشتین األولى إلنتاج الفلین والثانیة إلنتاج المواد العازلة. كما تقدر المساحة المغطاة للمصنع كلیا 

 یلي: تتوزع كما ²م10.642

 .²م750ورشة الصیانة مساحتها تقدر ب -ورشة إنتاج الفلین الممّدد مساحتها تقدر ب -

 . ²م5.374 -

 .²م1.130المخزن مساحته تقدر ب  -

 .²م1800 ورشة المنتجات العازلة مساحتها تقدر ب -

 .²م786اإلدارة وملحقاتها مساحتها تقدر ب  -

تستعمل لتخزین المادة  ²م8.350تقدر ب مساحة مهیأة وغیر مغطاة من جهة أخرى یضم المصنع 

 قنطار. 27.000المتمثلة في الفلین، قدرة استیعابها تصل إلى األولیة 

 

 وأهدافها -جیجل–األهمیة االقتصادیة لمؤسسة الكاتمیة للفلین 

 یمكن حصر األهمیة االقتصادیة للمؤسسة فیما یلي:    

نشاطها وبقیت مستمرة في اإلنتاج، فهي تشكل تعتبر من المؤسسات العمومیة التي حافظت على  −

 دعما للقطاع العمومي.

السعي لتصدیر أكبر و  المواد العازلةو  تغطیة احتیاجات السوق الوطنیة من مادة الفلین يالمساهمة ف −

 كمیة ممكنة من اإلنتاج، مما یعني المساهمة في زیادة الصادرات على المستوى االقتصادي الوطني

 تنشیط حركة التعامالت مع الخارج.و  عبةجلب العملة الصو 

القومي، واستغالل طاقات محلیة خاصة من مادة و  دعم القطاع الصناعي على المستوى المحلي −

 الوالیات المجاورة.و  الفلین التي تغطي مساحات واسعة من تراب الوالیة

 وتسعى المؤّسسة من خالل عملها الى تحقیق مجموعة من األهداف من أهمها:

 أكبر ربح ممكن كأي مؤسسة اقتصادیة.تسعى إلى تحقیق  −

 توسیع مجال نشاطها وذلك بفتح نقاط جدیدة إلنتاج وتسویق المنتجات. −

 إّتباع الطرق المتطورة في اإلشهار لتسویق منتجاتها. −

 الّسعي إلى تطویر العالقات مع الدول األجنبیة من أجل تسویق منتجاتها إلیها. −

 إلیها. من منتجات الفلین والمواد العازلة والتي هي في حاجة دائمةتغطیة الّسوق الوطنیة  −
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 المجال البشري: .2

المحددة مسبقا والتي ترتكز  أنه مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر "موریس أنجرسویعرفه 

 عدد العاملون بمؤسسة الكاتمیة للفلین:، والجدول التالي یوضح 1علیها المالحظات 

 یمثل توزیع العاملون في مختلف المصالح بالمؤسسة. :)01(الجدول رقم 

 عدد العمال  المصالح

 5 اإلدارة العامة 
 3 مدیریة اإلدارة العامة 

 3 المالیة و  مدیریة المحاسبة
 8 مدیریة التموین 
 7 مدیریة التجارة 

 14 دائرة النظافة واألمن
 8 مصلحة الصیانة 

 16 مصلحة إنتاج الفلین 
 16 مصلحة إنتاج المواد العازمة 

 5 فرع واد العنب 
 85 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 -جیجل-الوثائق الّداخلیة لمؤّسسة الكاتمیة للفلین المصدر:

بالفترة التي تستغرقها الدراسة وتمتد من بدایة التفكیر في الزماني المجال  : یحددالمجال الزماني .3

 ، وقد تمت دراستها على عدة مراحل وهي: 2النتائج  استخالصإلى غایة مشكلة البحث 
، وذلك بعدما تم قبول 2022الشروع في هذه الدراسة بدایة موسم البدایة : كانت المرحلة األولى .أ

خطة  وثم بموافقة المشرفة على الدراسة بعد توجیهها وٕاعداد، االجتماعالعناوین على مستوى قسم علم 

أدبیات  واستعراضالبحث، حیث تم البحث عن المادة النظریة بجمع المراجع المختلفة من مكتبة الكلیة 

                                                           
 .298ص  2004موریس أنجرس، منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة ، ترجمة مجموعة من الباحثین، دار التنمیة، د.ط، الجزائر، 1
التوزیع، عمان األردن، و  ، دار وائل للنشر2المراحل وتطبیقات)، طو  قواعدمحمد عبیدات وآخرون ، منهجیة البحث العلمي(ال2

 .46ص1999
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الموضوع، ودامت فترة جمع المادة العلمیة قرابة الثالثة أشهر، نظرا لقلة المراجع التي تناولت متغیر 

 عربیا ومحلیا. ظیفيو التكیف ال

بدایة البحث عن المؤسسة التي تتناسب مع موضوع الدراسة، فكان مع  : تزامنتثانیةالالمرحلة  .ب

على مؤسسة الكاتمیة للفلین، وذلك بعدما تمت الموافقة من قبل رئیس اإلدارة العامة للمؤسسة في  االختیار

طبیعة و  بعدها تحصلنا على مختلف المعلومات عن المؤسسة وهیكلها التنظیمي، . ثم28/03/2022

لها، حیث ساعدنا ذلك في أخد صورة  االستطالعیةالظروف المحیطة به بعد قیامنا بالزیارات و  سیر العمل

 واضحة حول المؤسسة محل الدراسة.

بعد توجیه األستاذة المشرفة ، كما تم  االستمارة: تم في هذه المرحلة إعداد ثالثةالالمرحلة  .ت

ول أمینة) غعرضها على األساتذة المحكمون (األستاذ غراز الطاهر، األستاذ زیتوتي محمد، األستاذة بل

ماي، حیث تم توزیع 15ماي إلى  09ومناقشتها معهم وٕاجراء التعدیالت، وذلك في الفترة الممتدة من 

التأكد من صدق وثبات و  عاملون في المؤسسة، 10تتكون من على عینة صغیرة التجریبیة  االستمارات

القیام بالمسح وقد تم  2022ماي 17النهائیة على المبعوثین بتاریخ  االستمارة، ثم قمنا بتوزیع االستمارة

في المؤسسة التي یعملون في مختلف المصالح المتواجدة فیها، وقد تم عامل متواجد  50الشامل على 

بإجراء المقابلة  2022ماي19مباشرة بعد  توزیعها في نفس الیوم، كما قمنا بتاریخ  تاالستمارا إسترجاع

للوقوف على حقیقة و  قد تفیدنا في موضوع الدراسةمع بعض األفراد الذین یعملون بالمؤسسة ألخد إجابات 

 التكیف الوظیفي.و  صال التنظیمير عملیتي االتسی

جوان، وفي هذه المرحلة األخیرة من البحث  9ماي إلى  21من  امتدت يوالت الرابعة:المرحلة  .ث

النتائج النهائیة العمل على تحلیلها، ثم الوصول إلى تحلیل و  التعلیق علیهاو  قمنا بتبویب البیانات وتفریغها

المقاربات النظریة، وكذلك في ضوء األهداف المسطر لها و  الدراسات السابقة،و  ي ضوء الفرضیاتفلها 

 ل األول.فصنذ المسبقا م

 ثانیا: فرضیات الدراسة
 الواردة في إشكالیة الدراسة، أهدافها في ضوء مراجعة لمختلف التصوراتاألطروحات لتجسید 

عبارة تخمینیة بشأن العالقة بین  الفرضیة: بأنهاالدراسات السابقة حول الموضوع. ویمكن تعریف و 
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متغیرین أو أكثر، والفرضیات هي عبارة عن جمل تحریریة تربط بشكل عام أو بشكل خاص المتغیرات 

 حیث جاءت الفرضیات كالتالي:1بمتغیرات أخرى 

 الفرضیة العامة:

الرسمي على تحقیق التكیف الوظیفي العاملون داخل المؤسسة الكاتمیة  يلتنظیما االتصالیعمل  −

 للفلین 

مؤشرات و  من هذه الفرضیة العامة تم استنباط ثالث فرضیات جزئیة وفق تحدید أبعاد وانطالقا −

 المتغیر المستقل والتابع كما یلي: 

 داخل المؤسسة الكاتمیة للفلین. ینلامیفي للعظالو  االندماجالنازل في تحقیق  االتصالیساعد  −

 ن مع وظائفهم األفقي في تحقیق توافق العاملی االتصالیساهم  −

 ن داخل مؤسسة الكاتمیة للفلین العاملی التزامالصاعد إلى تحقیق  االتصالیؤذي  −

 : یبین الربط بین أبعاد متغیري الفرضیة العامة.3الشكل رقم

 المتغیر المستقل                                                   المتغیر التابع         

 التكیف الوظیفي                          ظیمي الرسمي                     التن االتصال

 الدور                                             

 

 الوظیفي االندماج                                                       النازل   االتصال −

 األفقي                                                        التوافق االتصال −

 االلتزام                     -------االلتزام  -الصاعد                االتصال −

 

 

 

                                                           
 .49، ص 2015التوزیع و  محمد عبد العالي النعیمي، طرق ومناهج البحث العلمي، جامعة الشرق األوسط، الوراق للنشر 1

    المجال
إلجمالي لتحقیق ا

 الفرضیة
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 یبین الربط بین مؤشرات الفرضیة الجزئیة األولى.:4الشكل رقم

 المتغیر التابع     المتغیر المستقل                                                   

 االندماج الوظیفي  لنازلا االتصال

 یساعد

 

 فهم القوانین -                                                    -التعلیمات واألوامر −

 إستعاب األدوار والمهام       -                                            القرارات و  إیصال المعلومات −

 الوظیفیة                                                                             

 المشاركة الفعالة في                     -                                                    الدوریة االجتماعات −

 العمل                                                                               

 

 ن داخل المؤسسةالوظیفي للعاملی االندماجالنازل في تحقیق  االتصالیساعد 

 بین مؤشرات الفرضیة الجزئیة الثانیة.یبین الربط  :5رقمالشكل 

 المتغیر التابع        المتغیر المستقل                                                      

 التوافق مع الوظیفة                                                         ألفقيا االتصال   

 

 التأقلم مع ظروف العمل -                                       مشاركة المعلومات حول العمل  −

 القدرة على التعامل مع   -التشاور ومناقشة مشكالت                                               −

 مشكالت العمل                     المشكالت                                             العمل

 مواكبة متطلبات و  مسایرة -                                          اآلراء و  تبادل وجهات النظر −

 مسؤولیات الوظیفةو                                                                         

 

 ن مع وظائفهم داخل المؤسسة.األفقي في تحقیق توافق العاملی االتصالیساهم 

    المجال
إلجمالي ا

لتحقیق 
 الفرضیة

    المجال
إلجمالي ا

لتحقیق 
 الفرضیة
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 یبین الربط بین مؤشرات الفرضیة الجزئیة الثالثة. :6الشكل رقم 

 لمتغیر المستقل                                                   المتغیر التابع ا      

 االلتزام                                                           الصاعد االتصال

 

 مواقیت العمل احترام -                                                          األداءتقاریر  −

 للقواعد والتعلیمات االمتثال -              -                                            رفع الشكاوي −

 تأدیة المهام في موعدها   -    واآلراء                                             االقتراحاتإیصال  −

 المحدد                                                                           

 

 

 داخل المؤسسة العاملین لدى االلتزامالصاعد إلى تحقیق  االتصالیؤدي 

 منهج الدراسة ثالثا:
 أن طبیعة الدراسة الحالیة، والخصائص الممیزة لها، وطبیعة التأثیر بین متغیراتهابدون شك 

 اعتمدناتحقیقها هي أهم العوامل األساسیة في تحدید المنهج المستخدم فیها، ولهذا  التي تعزماألهداف و 

الوصفي من أجل تحدید أبعاد الظاهرة المدروسة ویمكن تعریف المنهج  في كل ما سبق على المنهج

أغراض محددة  التفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلىو  الوصفي بأنه: طریقة من طرق التحلیل

 1.اجتماعیةأو مشكلة  اجتماعیة لوضعیة

التنظیمي في تحقیق التكیف  االتصالونظرا ألهمیة هذه الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن دور 

الوظیفي لدى عمال المؤسسة، فإن هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفیة القائمة على التحلیل من 

المعطیات من الواقع و  األساس ال تقتصر على مجرد جمع البیانات خالل المالحظة، التشخیص وعلى هذا

 نتائجها طبقا ألهداف الدراسة الحالیة. واستخالصمعها وتحلیلها وتفسیرها سوسیولوجیا، جوٕانما 

 

                                                           
المطبوعات الجامعیة، بم عكنون، الجزائر،  ، دیوان4محمد محمود الذنبیات، منهج البحث وطرق إعداد البحوث، طو  عمار بوحوش1

 .139ص ،2007

    المجال
إلجمالي ا

لتحقیق 
 الفرضیة



 الفصل الرابع      اإلجراءات المنھجیة للدراسة

107 

94%

6%

7الشكل رقم

ذكر

أنثى

 الدراسة رابعا: مجتمع
الذي یستهدف دراسته، ویتم  المجتمع الكل أو المجتمع األكبر  « أنه:مجتمع البحث على یعرف 

تصمیم نتائج الدراسة على كل مفرداته إال أنه یصعب الوصول إلى هذا الجمهور أو المجتمع المستهدف 

   1» منه لجمع البیانات االقترابالممكن الوصول إلیه أو و  فیتم التركیز على المجتمع المتاح

على مجتمع البحث ككل، بكل عناصره والجدیر بالذكر أن الدراسة الحالیة التي تجري بحثها 

المتواجدین  50فقط ب  اكتفتو  ائها على جمیع العاملونر عامل في المؤسسة، لم تقوم بإج 85المتمثل في 

 عامل. 35البالغ عددهم و  ن لدورات تدریبیة خارج المؤسسةیالباقي كانوا خاضع نداخل المؤسسة أل

 الدراسة: لمجتمع السوسیووظیفیةاالخصائص   .1

یمثل الهدف من إنجاز هذه الجداول البسیطة معرفة أهم الخصائص السوسیولوجیة التي یتمیز بها أفراد 

أفضل، وأشمل عن جزء مهم من مجتمع الدراسة وهم العاملون في مؤسسة عینة الدراسة لتحقیق فهم 

 الكاتمیة للفلین بوالیة جیجل.

 .متغیر الجنس : یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب02الجدول رقم

 متغیر الجنس.

من العینة المدروسة یمثلون الذكور  %94، یتبین أن نسبة )05من خالل البیانات الكمیة للجدول رقم (

قتها كما هو موضح في الشكل مقارنة بساب، وهي نسبة ضئیلة %6في حین أن نسبة اإلناث قدرت ب 

 .)7رقم (

 2001محمد شفیق: البحث العلمي الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیة، المكتب الجامعي للحدیث، اإلسكندریة، مصر، 1
 .120ص 

الجنس       العینة   التكرار النسبة المئویة

 ذكر 47 94%

 أنثى 3 6%

 المجموع 50 100%
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المسیطرة لهؤالء العاملون في المؤسسة محل الدراسة  السماتإذ نالحظ من خالل هذه النتائج أن من بین 

أن غالبیتهم ذكور أي أن جنس الذكور یطغى على جنس اإلناث على مجتمع الدراسة، ویمكن إرجاع ذلك 

الذي یتالئم مع العنصر الرجالي أكثر خاصة في الورشات و  إلى طبیعة العمل في مؤسسة الكاتمیة للفلین

یا یتناسب مع طبیعة البنیة الجسدیة والفیزیولوجیة للرجل ر الجهد العضلي دوَرا محو ین یلعب التقنیة أو  الفنیة

في حین نجد فئة قلیلة من العنصر النسوي یعمل في اإلدارة ألنها تتالئم مع بیئتهم  مقارنة بالمرأة، 

 العمل في المهام اإلداریة.  یتطلبهاالقدرات التي و  الفیزیولوجیة

 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن. :30الجدول رقم 

) أن 06الدراسة بتوزیعهم حسب فئات عمریة، وأظهرت نتائج الجدول رقم (قامت  نیوثحالمبلسن بالنسبة 

، تلیها %28سنة تمثل أكبر نسبة من مجموع مجتمع الدراسة حیث بلغت نسبتها [26-31]الفئة العمریة 

،  [51-55]و ،[44-49] ،و[38-43]ثم أقل نسبة لفئات  26%سنة بنسبة   [32-37]الفئة العمریة 

ن، ولعل یوثحمبیها الدراسة الحالیة أي ففلم تسجل فما فوق    61من و  [56-61]أما الفئات العمریة من

ذلك یرجع إلى خصوصیة العمل المتواجد في مؤسسة الكاتمیة للفلین الذي یحتاج إلى مجموعة من 

العمل،و التي تقل مع المهارة في التعامل مع مختلف المواقف الجدیدة في مكان و  القدرات الفیزیولوجیة

عالیة على لیتضح جلیا من النسب المسجلة  سابقا، حیث أن فئة الشباب هي ا ي السن، وهذا ماالتقدم ف

 على تحمل أعباء األعمال التقنیة المقدرةأفراد مجتمع الدراسة، ذلك ألن هذه الفئة هي التي تملك 

12%

28%

26%

18%

10%
6%

8الشكل رقم 

18-25 26-31 32-37 38-43 44-49 51-55

النسبة 
 المئویة

         العینة
 السن  

12% 6 [25-18] 
28% 14 [31-26] 
26% 13 [37-32] 
18% 9 [43-38] 
10% 5 [49-44] 
6% 3 [55-51] 
0% 0 [61-56] 
فما فوق   61 0 0%

 المجموع 50 100%

التكرار 
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 [26-31]تطویر القدرات، وهم المنحصرون في الفئة العمریة من و  المهارات الكتسابقابلیتها و الفنیة،و 

عند القیام بدراسة المیدانیة في المؤسسة. ةسنة، وهي المالحظة المسجل [32-37]سنة، حتى 

 یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي.: 40الجدول رقم 

المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى  07تبین الشواهد الرقمیة الواردة في الجدول رقم 

ذوي %24، تلیها نسبة %54بنسبة  الثانويمي یالتعلیمي، أن معظم أفراد العینة ذوي المستوى التعل

من ذوي المستوى التعلیمي المتوسط، في حین لم تسجل  %22مقابل نجد نسبة الالمستوى الجامعي، في 

 أو دون المستوى. ابتدائيذوي المستوى التعلیمي  مبعوثون منالدراسة أي 

واءمة لم، نظرا الثانويیمكن تفسیر طغیان ذوي المستوى تعلیمي من هذه المعطیات اإلحصائیة  وانطالقا

ادات العلیا ألن ههذا المستوى مع طبیعة العمل في المصنع، حیث ال یعتمد بدرجة كبیرة على ذوي الش

 وثینالمبحمن  24%أغلب األعمال التي یقومون بها تتطلب جهد عضلي أكثر منه فكري، أما نسبة 

التي قمنا بها في مؤسسة الكاتمیة للفلین وجدنا فئة منهم  االستطالعیةالدراسة تخص فئة الجامعیین، فبعد 

وجود بعض  اكتشفناتعمل في المراكز اإلداریة المالئمة للشهادات العلیا الحاصلون علیها بینما توجد، كما 

السیئة التي  االقتصادیةاألفراد ممن یملكون شهادات علیا یعملون كعمال تنفید، وذلك نظر لألوضاع 

 الجامعیة، وعلیه فإن المؤسسة محلغیاب فرص العمل بما یناسب الشهادات و  مع الجزائريیعیشها المجت

0% 0%

22%

54%

24%

9الشكل رقم

امي

ابتدائي

متوسط

ثانناوي

جامعي

النسبة 
 المئویة

          المستوى التعلیمي التكرار 
 لعینةا 

 أمي 0 0%
 ابتدائي 0 0%
 متوسط 11 22%
 ثانوي 27 54%
 جامعي 12 24%
 المجموع 50 100%
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62%

38%

0% 0%

10الشكل رقم

متزوج

أعزب

أرمل

مطلق

من  المبحوثینتحقیق أهدافها وزیادة فعالیتها، في حین أن باقي  رضبغالدراسة تستقطب الفئة الجامعیة 

التعلیمي  تتطلب عمال بغض النظر عن مستواهمو  ذلك لكون المؤسسة إنتاجیة یرجعفئة التعلیم المتوسط و 

 من أجل القیام بالمهام الموكلة إلیهم.

 العینة حسب متغیر الحالة العائلیة.توزیع أفراد  نیبی :50الجدول رقم 

أفراد العینة حسب الحالة  ) التي تمثل توزیع8( البیانات الرقمیة الواردة في الجدول رقممن خالل نالحظ 

ن و من مجموع أفراد العینة تلیها فئة المتزوج %62العائلیة أن أعلى نسبة كانت لفئة العزاب وقد قدرت ب 

 ن واألرامل أیة نسبة.المطلقی، في حین لم تسجل الدراسة بخصوص %38بنسبة 

ن، وهذا یدل على أن المتزوجیو  وبناء على ماسبق من بیانات فإن النسب األكبر كانت لكل من فئة العزاب

 ارتباطاالمعروف عن هذه الفئات أنها األكثر و  ،االستقرارأكثر من نصف أفراد العینة یعیشون في جو من 

 المادي.و  األسري ارتباطهم نتیجةبأعمالهم،  التزاماو 

النسبة 
 المئویة

الحالة العائلیة         التكرار
العینة 

 أعزب 31 62%
 متزوج 19 38%
 مطلق 0 0%
 أرمل 0 0%

 المجموع 50 100%
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30%

34%

36%

11الشكل رقم

إطار

عون تحكم

عون تنفیذ

 : یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر المهنة.06الجدول رقم

من أفراد العینة هم أعوان  %36یتضح من خالل البیانات اإلحصائیة الموجودة في الجدول أعاله أن نسبة

من أفراد العینة هم إطارات، وهي  %30من فئة عون التحكم، في حین نجد نسبة  %34، تلیها نسبة تنفیذ

، وهذا التنفیذسبة األكبر كانت لفئة عمال نمجال عملها اإلدارة، ومنه فإن الو  بسابقتیها ةنسبة متقاربة مقارن

 عمال للعمل في المصالح اإلنتاجیة، وأیضا راجع لطبیعة مهامهاراجع إلى أن المؤسسة تركز أو توظف 

 التي تقتضي التركیز على هذه الفئة ومنحها فرصة المشاركة في المساهمة لتحقیق أهدافها.و 

 االقتصادیةالسیاسیة العاملین الى التوجهات  بین أعدادویكمن ارجاع هذا التقارب في النسب المئویة 

لعمل لتتطلع إلى توظیف أكبر عدد ممكن من طالبي  اجتماعیةدولة رعایة  باعتبارهاللدولة الجزائریة، 

 .العمومیة االقتصادیةبصفة مباشرة داخل المؤسسات  انعكستالبطالة، التي  على حدة  التغلب بهدف

لعینة حسب متغیر األقدمیة في العمیبین توزیع أفراد ال: 07الجدول رقم

18%

62%

6%

4%
4%

6%

0% 0%

12الشكل رقم

سنوات5اقل من 

10الى اقل من 5من 
سنوات

15الى اقل من 10من
سنة

الى اقل من 15من 
سنة20

25الى اقل من20من 
سنة 

30الى اقل من 25من 
سنة

المهنة         التكرار المئویةالنسبة 
 العینة

 إطار 15 30%
 عون تحكم 17 34%
 عون تنفید 18 36%
 المجموع 50 100%

 األقدمیة في العمل      التكرار النسبة المئویة
 العینة

 سنوات 05أقل من  9 18%
 سنوات 10 اقل منإلى 05من 31 62%

6% 3 
 15 اقل من سنوات إلى 10من
 سنة

 سنة20أقل من  إلى 15من 2 4%
 سنة25أقل من إلى20من 2 4%
 سنة30اقل من  إلى25من 3 6%
 سنة 30أكثر من  0 0%

 المجموع 50 100%
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المتمثلة في و  %62) یتبین أن أكبر نسبة كانت 10من خالل المعطیات الكمیة الواردة في الجدول رقم (

تمثل خبرة العمل  %18سنوات، فیما نجد نسبة  10إلى 5العینة الذین تتراوح خبرتهم في العمل من أفراد 

، %6سنة بنسبة 15إلى  10سنوات، وقدرت نسبة العاملون الذین تقدر خبرتهم في العمل من  5ألقل من 

سنة، وسجلت أدنى النسب لمن خبرتهم في  30إلى 25ذو الخبرة من  العاملین وأمر ذاته ینطبق على

من ذوي الخبرة  نأي عاملیسة سنة، بینما لم تسجل الدرا 25إلى  20ومن  سنة، 20إلى  15العمل من 

 5سنة في العمل، ویعود السبب في كون أغلب أفراد العینة تتراوح أقدمیتهم في العمل من  30ثر من كاأل

سنة) وهي الفئة التي تمتلك قوة  37إلى 26سنوات إلى تمیزهم بعمر متوسط یتراوح (من  10إلى أقل من 

ال مالمؤسسة إنتاجیة، وعبر عرض المعطیات الكمیة السابق ذكرها یمكن القول أن الع باعتباربدنیة هائلة 

الفهم و  التكیف الوظیفي،و  االندماجاألقدمیة، ماتمكنهم من و  في مؤسسة الكاتمیة للفلین لهم من الخبرة

جیدة،  تماعیةاجل عالقات یالخبرة، وتشك باكتسابالسریع للبیئة التنظیمیة للمؤسسة، فاألقدمیة تسمح لهم 

 التعاون في المؤسسة.و  االنسجامفیما بینهم، من أجل تحقیق  االتصالوضمان فعالیة أكبر لعملیة 

خامسا: عینة الدراسة 
أنها تسمح بالحصول في حاالت اإلمبریقي، حیث وتعتبر العینة إحدى الدعائم األساسیة للبحث 

دون أن و  ، وفي الوقتاالقتصادیةو  ملموس في الموارد البشریة اقتصادكثیرة على المعلومات المطلوبة مع 

 عن الواقع المراد معرفته. االبتعادیؤدي ذلك إلى 

 ومع ذلك یمكن تعریف العینة على أنها" المجموعة الجزئیة التي یقوم الباحث بتطبیق دراسته علیها

 .1"هي تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكليو 

البالغ عددهم و  العاملون بحیث لم نستطع إیجاد جمیع داخل هذه المؤسسة، ونظرا لظروف خاصة

عامال نظرا ألن نسبة منهم وجهوا إلى تربص خارج الوالیة، مما فرض علینا العمل مع العاملین  85

الذي بلغ عددهم اإلجمالي حسب المعلومات المقدمة من طرف مسؤول قسم و  المتوفرین داخل المؤسسة

ذلك نظرا لقدرتنا على التحكم في و  أسلوب المسح الشامل باعتمادعامال)، فقد قمنا  50( یةالموارد البشر 

كل أفراده، وهذا من أجل  واستجوابیمكن دراسته و  رصغیالمجتمع  باعتبارمفردات مجتمع البحث 

 الحصول على نتائج أكثر دقة ومصداقیة عن مجتمع الدراسة.

 .128ص  2009كنون، الجزائرن،، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ع1حسان الجیالني، أسس البحث العلمي، طو  سالطنیة بلقاسم1
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 أدوات جمع البیانات سادسا:

ل نوع من أنواع البحوث، إذ أن طبیعة كمتطلبات و  عیطبیعة المواض فاختالو  أدوات جمع البیاناتتعدد 

الموضوع هي التي تفرض علینا نوعا من األدوات المناسبة لذلك، حیث تعتبر هذه األدوات الوسیلة 

أداة  استخدامیمكن للباحث و  ق المناسبة التي یسعى الباحث للوصول إلیهاائاألساسیة للحصول على الحق

 في دراستنا على األدوات التالیة: االعتمادلهذا قد تم و  أو أكثر لجمع البیانات،

 المالحظة: .1

یمكن القول أن المالحظة تعتبر من أهم أدوات جمع البیانات المستخدمة في إنجاز أي بحث، حیث 

ن، یوثالمبحالعالقات بین و  أعطت أداة المالحظة للدراسة الحالیة المجال لمالحظة، األفعال، والتفاعالت

ظة البسیطة من خالل الزیارات المتعددة للمؤسسة من أجل حفي هذه الدراسة المیدانیة المال استخدمناوقد 

قامت الدراسة الحالیة بتسجیل العدید من المشاهدات أو المالحظات البسیطة و  أولي لموضوع، استطالع

الحظه في الظروف تالفعل الذي سوف و  وماتلت، والمعدون أن یكون لها أي تخطیط مسبقا لنوع البیانا

 دون تهیئة مسبقة.و  العادیة دون ضبط

 وقد سجلت الدراسة الحالیة مجموعة مالحظات خالل الدراسة المیدانیة كالتالي:

 تكامل بین العاملین في المؤسسة أثناء تأدیتهم لمهامهم.و  انسجاموجود  -

لكن أهمها هي اإلعالنات بمختلف  االتصالالمؤسسة محل الدراسة على العدید من وسائل  اعتماد -

ن بكل جدید خاصة بالمؤسسة. یأنواعها إلعالم العامل

فروعه نظرا لطبیعة و  ن داخل المؤسسة یسوده الضجیج في أغلب أقسامهیالذي یعمل فیه العامل المحیط -

المواد العازلة. و  المستعملة إلنتاج الفلینالعمل، الذي یحتاج إلى اآلالت 

ذلك راجع لكثافة العمل في المؤسسة، وزیادة و  نیالمؤسسة على نظام المداولة بین العامل اعتماد -

 كیة في التعامل مع الظروف المحیطة به.یدینامو  الضغط المستمر فیه، بسبب ما یتطلبه من جهد عضلي

أقلم مع مختلف المشكالت التي تعترضهم في مكان العمل، وكذلك قدرة العاملون في المؤسسة على الت -

 إـتقانهم لألعمال التي یقومون بها.
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 اإلدارات لمختلف العمال أثناء أدائهم لمهامهم في العمل وتقدیم اإلرشاداتو  المشرفینمساعدة  -

 التوجیهات إلیهم لتحقیق أعلى مستوى األداء الوظیفي لدیهم.و 

 ن.یتأدیة المهام من قبل العاملصرامة في  وجود -

 المقابلة:  .2

ومعلومات حول الموضوع المراد دراسته،  التي وفرت بیاناتو  المقابلة استخدامتم إلى جانب المالحظة 

هذه األداة في جمع البیانات  استعملتو  ،المیدانیةفي البحوث  االستعمالفهي تعتبر من األسالیب الشائعة 

 نوعا.و  ألنها أتاحت لنا الحصول على معلومات مهمة خاصة بالدراسة الحالیة كّما

صباحا من  ةشر اعلى الساعة الع 2022مارس  28وقد أجرینا في دراستنا مقابلتین كانت األولى بتاریخ 

أجل طلب الموافقة على إجراء الدراسة المیدانیة في مؤسسة الكاتمیة للفلین، أما المقابلة الثانیة فكانت 

مبعوثون، منهم مدیر اإلدارة  08البالغ عددهم و  نالمبحوثیالتي أجریت مع عدد من  2022أفریل  17میو 

طرحنا علیهم و  الوحدات المتواجدة بالمؤسسةو  ن في مختلف األقسامالعاملیالعامة، أما الباقي فكانت مع 

جملة من األسئلة وهي: 

 المعتمدة في المؤسسة من طرف اإلدارة ؟ االتصالأكثر وسائل  ماهي .1

التعلیمات في العمل ؟ وفي حال ما قامت بذلك، هل تساعدك هذه و  هل تقدم لك اإلدارة التوجیهات .2

 تقدیم أداء جید في عملك ؟و  األخیرة في التأقلم

 تصف طبیعة عالقتك بزمالئك في العمل ؟كیف  .3

 هل یقدم لك زمالئك المساعدة عندما تعترضك مشكلة أثناء قیامك بالعمل ؟ .4

التي تقدمها لها في العمل؟ وفي حال ماثبت ذلك، هل هذا  اآلراءو  باالقتراحاتاإلدارة  اهتمامما مدى  .5

یدفعك ألن تكون ملتزما في عملك؟  االهتمام

 وكانت اإلجابات على أسئلة المقابلة كاألتي:

بنا أغلبیة جاالتي تعتمدها إدارة المؤسسة، فقد أ االتصالفیما یخص وسائل :01جواب السؤال  −

في المؤسسة محل الدراسة، حیث  استعماالو  ن، أن اإلعالنات تعد الوسیلة األكثر تداوالالمبحوثی
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على الوسائل  اعتمادهم، مع اطریقهن عن العاملیأن اإلدارة تقوم بتوصیل المعلومات لكافة 

 المقابلة الشفویة لكن بنسبة قلیلة.و  الهاتفیة كاالتصاالتاألخرى 

 أجوبة العاملون في المؤسسة فإن اإلدارة تقوم بتقدیم التوجهاتوحسب  :02جواب السؤال  −

هذه التعلیمات المقدمة تساعدهم في تحقیق و  التعلیمات إلیهم في العمل عن طریق المشرفو 

 تحسین األداء لدیهم.و  مع وظائفهم االندماج

ن، المبحوثیالعالقات بین العاملین في المؤسسة، وبناًءا على أراء طبیعة  عن :03جواب السؤال  −

في مؤسسة الكاتمیة  الصناعي التفاهم فیما بینهم، وذلك ألن العملو  فإنها عالقات تتسم بالتعاون

 داخلي للمؤسسة.  استقرارللفلین یتطلب وجود التنسیق مابین، مایعني وجود 

ة عندما تواجهني مشكالت أثناء نعم، یقدمون زمالئي في العمل لي المساعد: 04جواب السؤال  −

اولتي للعمل، فمثال أنا عامل أعمل في هذه المؤسسة مند سنتین، ودائما ما أجد زمالئي ز م

الطرق المثلى للتعامل مع المواقف الصعبة و  خاصة ذوي الخبرة یقدمون لي النصائحو  فالعمل

 التي تعترضني.

وهذا ما صرح  التي یقدمها العاملون لها، اآلراءو  باالقتراحاتال تهتم اإلدارة : 05جواب السؤال  −

سنة أو  20حیث ذكر أحدهم، على الرغم من أنه یعمل في المؤسسة قرابة  نالمبحوثیبه أغلبیة 

الحلول التي و  لهم بخصوص سیر العمل هاالتي یعملو  اآلراءأكثر، إال أن اإلدارة لم تراعي 

یقترحها للمشكالت الموجودة في أماكن العمل طیلة فترة تواجده بالمؤسسة. 

 :االستمارة .3

تسجل على صحیفة وتترجم أهداف البحث وعن طریقها یتمكن وتعرف على أنها مجموعة من األسئلة 

إلى مرحلتها النهائیة عبر مجموعة من  استمارتناوقد وصلت  1الباحث من جمع معلومات وبیانات 

 المراحل:

 على مشرفة الدراسة في صورتها األولى. االستمارةعرض  −

 بتوزیعها على المحكمین من أجل تقدیم مالحظاتهم حول بنائهاإخضاعها للصدق الظاهري: −

لمحور الفرضیات، وكذلك سالمة  انتماءهاو  شكلها الظاهري، ومدى وضوح صیاغة األسئلةو 

 الصیاغة اللغویة.

 .217ص  2014اإلجتماعیة مكتبة الدراسات الجامعیة،و  فضیل دلیو، البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة 1



 الفصل الرابع                                                         اإلجراءات المنھجیة للدراسة
 

 
116 

ن المحكمیاألساتذة و  في ضوء التوجیهات التي أبدتها األستاذة المشرفة، االستمارةوتم تعدیل 

ارات، وتوضیح البعض اآلخر، حیث تمحورت مالحظات المحكمین بالعبتعدیل صیاغة بعض 

) الذي یوضح أسماء األساتذة المحكمین 08فیما یلي الجدول رقم (و  حول صیاغة األسئلة،

 ودرجتهم العلمیة.

 الدرجة العلمیة أسماء المحكمون

 -أ -أستاذ محاضر غراز طاهر
 -ب –أستاذة محاضرة  بالغول أمینة
 -ب –أستاذ محاضر  زیتوني محمد

 درجتهم العلمیة.و  نالمحكمییوضح أسماء  :)8الجدول رقم(

سؤال حول محاور  40تضمنت و  إلى شكلها النهائي االستمارةوعلى ضوء هذه الخطوات وصلت 

الخماسي، وبهذا  تیكار ل لمسحسب  احتماالتفیها خمس و  الفرضیات، حیث جاءت األسئلة مغلقة

 المحاور هي كاألتي:  ذههو  أربعة محاور رئیسیة االستمارةتضمنت 

الجنس، السن، المستوى المتمثلة في و  خاص بالبیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسةاألول: المحور 

 .06إلى  01أسئلة مرقمة من  06التعلیمي، الحالة العائلیة، المهنة، األقدمیة في العمل، ویحتوي على 

سسة، وذلك ؤ ن في المللعاملیالوظیفي  االندماجو  النازل االتصالبیانات حول وقد تناولت الالمحور الثاني:

 ) سؤال موزعة عبر مؤشرات الفرضیة الفرعیة األولى.16بمجموع (

توافق العاملون مع وظائفهم في المؤسسة، و  األفقي باالتصالتضمن بیانات المتعلقة  المحور الثالث:

 موزعة عبر مؤشرات الفرضیة الفرعیة الثانیة. 26إلى  17أسئلة مرقمة من  10وذلك بما یعادل 

العاملون  التزامو  الصاعد باالتصالمتعلقة  36إلى  27أسئلة مرقمة من  10یشتمل على  المحور الرابع:

 في عملهم في المؤسسة موزعة عبر مؤشرات الفرضیة الفرعیة الثانیة.

قمنا بعرضها  االستمارةصدق المحكمون وحتى نتمكن من صدق  : یقصد بهالصدق الظاهري .أ

هم السابق و  االجتماعتخص علم  االجتماعیةو  على األساتذة المحكمین في كلیة العلوم اإلنسانیة

 ).9ذكرهم في الجدول رقم (
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 والجدول التالي یوضح العبارات المعنیة بالتعدیل.

 یلالبند بعد التعد البند قبل التعدیل رقم البند

تساعدك التوجیهات المقدمة لك من طرف  9
 مسؤولك المباشر بالواجبات المكلف بها.

تساعدك التوجیهات المقدمة لك من طرف 
مسؤولك المباشر في أداء الواجبات 

 المكلف بها.
یسمح لك الحدیث الیومي مع زمالئك في  18

 القرارات المناسبة في العمل. إتحاد
یسمح لك تبادل الخبرات مع زمالئك في 

 القرارات المناسبة في العمل. إتحاد
بزمالئك في العمل یجعلك راضیا  اتصالك 26

 عن عملك
تواصلك مع زمالئك یجعلك مرتاحا في 

 عملك.
 أسئلة. 03: یوضح العبارات المعنیة بالتعدیل 09الجدول رقم 

مایقصد أن یقیسه سواء تعلق األمر  فعلیا،الموضوع  االختیار یقیسیقصد به أن  صدق المحتوى: .ب

أراء و  ، ویعتمد هذا الصدق على مالحظاتاالستعداداتأو  االتجاهاتبالقدرات، السمات، 

لحساب هذا النوع من الصدق البد من حساب صدق كل بند بصفة منفردة و  ن. وعلیهالمحكمی

 مفادها:و  وفق المعادلة اإلحصائیة "لوشي"

𝑛𝑛11−𝑛𝑛2
𝑛𝑛

 ن الذي قالوا أن البند یقیس.المحكمیهي عدد  n1حیث أن  -   

- 𝑛𝑛2  ن الذي قالوا أن البند ال یقیس.المحكمیعدد 

- 𝑛𝑛 المحكمون اإلجمالي. عدد 

 الموالي یوضح ذلك.والجدول 
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 وقیم صدقها. االستمارةن على بنود المحكمی استجابات): 10الجدول (

 قیمة الصدق نالمحكمی استجابات رقم البند

 ال یقیس یقیس
1 3 0 1 
2 3 0 1 
3 3 0 1 
4 3 0 1 
5 3 0 1 
6 3 0 1 
7 3 0 1 
8 3 0 1 
9 2 1 0.33 

10 3 0 1 
11 3 0 1 
12 3 0 1 
13 3 0 1 
14 3 0 1 
15 3 0 1 
16 3 0 1 
17 3 0 1 
18 2 1 0.33 
19 3 0 1 
20 3 0 1 
21 3 0 1 
22 3 0 1 
23 3 0 1 
24 3 0 1 
25 3 0 1 
26 2 1 0.33 
27 3 0 1 
28 3 0 1 
29 3 0 1 
30 3 0 1 
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31 3 0 1 
32 3 0 1 
33 3 0 1 
34 3 0 1 
35 3 0 1 
36 3 0 1 

   36 عدد البنود
   33.99 ص م، مج

مج، ص م= 
 مجموع محتوى البنود

 عدد البنود
  =33.99

36
 =0.94  

 االستمارة، وعلیه یمكن القول أ، هذه 0.60>0.94أي:  0.60من  ومنه ما نالحظ أن هذه القیمة أكبر

  صادقة لما أكد لقیاسه.

 :االستمارةثبات 

 تجریبیة على المبحوثین قمنا بحسب القانون استمارات 10بعد توزیع 

 

𝑎𝑎 =
n

n − 1 × �1 −
𝑠𝑠2 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠2𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡� 

𝑎𝑎 =
30

30 − 1 × �1 −
10.44

140.71� 

𝑎𝑎 = 1.03 × [1 − 0.07] 

ألفاكرونباخ = 1.03 × 0.93 

= ألفاكرونباخ 0.95 

 ثابتة. االستمارةمنه یمكن القول أن هذه و  0.60قیمة ألفاكرونباخ أكبر من 
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 الوثائق:و  السجالت .4

یتحصل علیها الباحث من  المعلومات،و  السجالت مصدر أخر مهم للحصول على البیاناتو  الوثائقتعتبر 

بها، بحیث تمكنه هذه الوثائق من تدعیم  جهات الرسمیة داخل المؤسسة المراد إجراء الدراسة المیدانیة

 .1تعمیق تحلیالتهو  معلوماته

بعض المعطیات  ة، ومعرفالوثائق والسجالت للحصول على المعلومات الخاص بالمؤسسة استخدمناوقد 

من بعض السجالت في معرفة  االستفادةهیكلها التنظیمي، وكذا و  عن البعد التاریخي لها، من حیث النشأة

 عدد العاملون فیها وكذا تحدید المجال الجغرافي.

 سابعا: أسالیب التحلیل
من  انطالقاعملیة التحلیل من أهم مراحل البحث العلمي، باعتبارها خطوة علمیة یقوم بها الباحث  تعتبر

 االنتهاءطریق األدوات المستخدمة في بحثه، على هذا األساس وبعد تفریغ البیانات المتوصل إلیها عن 

 استمارةو  ها أدوات جمع البیانات من مقابلةتمن الدراسة المیدانیة قمنا باستخراج المعطیات التي تضمن

 الكیفي.و  بغیة تحلیلها بشكل موضوعي عن طریق التحلیل الكمي

معالجتها حسابیا فهو یعتمد على و  نات رقمیااألسلوب الكمي: هو األسلوب الذي یعبر عن البیا .1

 ئویة في الكشف عن فرضیات الدراسةماإلحصاء في معالجة البیانات، إذ أنه یعتمد على النسب ال

 البیانات البحث بمعنى تكمیم  استمارةالمعطیات الواقعیة التي حصلنا علیها من  یعمل على تكمیمو 

 ه الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة:جعلها نسب ووضعها في جداول، ومن خالل هذو 

نسبها المئویة و  عرضها في جداول بسیطة ومركبة مع حساب تكراراتهاو  تبویب البیانات −

 باستخدام المعادلة:

100 × عدد  التكرارات

 مجموع أفراد العینة
=  المئویةالنسبة%

 

 التي مفادها: باالعتماد على معادلة " لوشي" االستمارةصدق حساب  −

                                                           
الترجمة، جامعة منتوري، و  اإلتصال للبحثاالجتماع علي غربي، أسس المنهجیة في العلوم اإلجتماعیة، مخبر علم  و فضیل دلیو 1

 .217ص  2003قسنطینة،



 الفصل الرابع                                                         اإلجراءات المنھجیة للدراسة
 

 
121 

− ن2 ن1

 ن
= . ب . م  ص

 المحكمین الذین إعتبروا أن البند یقیس.                                    ن 1 

 أن البند ال یقیس. اعتبرواعدد المحكمین الذین                             ن 2  

   عدد المحكمین اإلجمالي.                                       ن

 

 القانون: باستخدامقیاس العالقة بین بعض المتغیرات إحصائیا  −

−التكرار المتوقع� �التكرار المشاھد
2

 التكرار المتوقع
= كا

2
 

حیث:
 مجموعة العینة

2
=  التكرار المتوقع

كاوتقارن 
2

كاالمحسوبة مع  
2

 الجدولیة عند درجة حریة  تحسب كما یلي: 

 

 )1-الصفوف)(عدد 1-درجة الحریة =(عدد األعمدة    

 ومستوى داللة مقابل لدرجة الحریة المتحصل علیها.

 والنتائج الجانب النظري في تحلیل البیانات عن طریق عرض ویعتمد على األسلوب الكیفي:  .2

دالالت و  مفاهیم ذات مضامینو  تفسیر المعطیات الكمیة بحیث محاولة التعبیر عنها بكلمات

تكامل و  ارتباطأعمق من األرقام، فالتحلیل الكیفي یزید المحتوى بعدا إنسانیا معبرا یساعد على 

 فع مستواه العلمي.ر و  تقویمهو  یساهم في تدعیم البحثو  اعدسأجزاء البحث كما ی

 السابقةنقله في الدراسات و  یمكننا تدعیم التحلیل الكمي بالتحلیل الكیفي من خالل ما تم التطرق إلیه

 مترابطة.و  النظریات المتعلقة بموضوع الدراسة لیصبح البحث وحدة متكاملةو 
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 خالصة الفصل:

المعنون باإلجراءات المنهجیة للدراسة بتوضیح أهم الخطوات المنهجیة للدراسة و  تم في هذا الفصل

التعرف على و  الدراسةالمیدانیة، حیث تم تحدید اإلطار العام للدراسة من خالل التعریف بالمؤسسة محل 

الزمنیة، تم التطرق إلى المنهج المستخدم في دراستنا و  البشریةو  تطورها وكذا مجاالتها الجغرافیةو  نشأتها

 .اقتراحاتو  الطریقة أو األسلوب الذي اتبعناه للوصول إلى حلول باعتباره

علیها في جمع  االعتماد، واألدوات التي تم اختیارهاوكیفیة  عینة الدراسة استعراضباإلضافة إلى 

السجالت وٕابراز دورها في تحصیل و  والوثائق االستمارةالبیانات المتمثلة في المالحظة، المقابلة، 

 المعلومات من المیدان.

لتجسید ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل و  التحلیل الكیفيو  وفي األخیر تم تناول أسالیب التحلیل الكمي

 تحلیل البیانات التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة.و  سیتم في الفصل السادس عرض



 

 

 

 

  

 عرض وتحلیل بیانات الدراسة: الخامسالفصل 

تمهید 

 وتحلیل البیانات في ضوء الفرضیة الفرعیة االولى  عرض اوال:

 عرض وتحلیل البیانات في ضوء الفرضیة الفرعیة الثانیة  ثانیا:

 عرض وتحلیل البیانات في ضوء الفرضیة الفرعیة الثالثة  ثالثا:

 خالصة الفصل 
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 تمهید

عن التساؤل  لإلجابةإن معاینة المعلومات والبیانات التي تم الوصول إلیها یعد خطوة ضروریة 

الرئیسي لإلشكالیة والتأكد من صدق أو نفي فرضیات الدراسة أي تقدیم إجابة لما طرحناه من تساؤالت 

 من فرضیات. افترضناهوما 

ولذلك سنحاول في هذا الفصل تفریغ البیانات والمعلومات المتحصل علیها من أفراد عینة الدراسة ثم 

 تحلیلها وتفسیرها.

األولى الفرعیة بیانات في ضوء الفرضیةأوال: عرض وتحلیل ال  

 للعاملین داخل المؤسسة. الوظیفي واالندماجالنازل  االتصالالمحور الثاني: 

اإلدارة بإیصال المعلومات للعاملین اهتمام یبین )11الجدول رقم (  

 

في الجدول رقم  یتبین من خالل المعلومات

من المبحوثین صرحوا على حرص اإلدارة بتوصیل ونقل المعلومات إلیهم،  % 80) ، أن مت نسبته 11(

یدل على أن اإلدارة  بموافق بشدة، وهذا ما اأجابو  % 22أجابوا بموافق، بینما نجد  %58نسبته  إذ نجد ما

للفلین یستدعي إعالم كافة  الكاتمیة النازل، فالنشاط اإلداري في مؤسسة االتصالبعملیة  اهتمامتولي 

مستویات اإلنتاجیة، العاملین بكل التغیرات التي تطرأ داخل المؤسسة وذلك قصد تحقیق أعلى التنظیم 

لوطنیة باحتیاجاتها من الفلین والمواد العازلة، وهذا ما أشارت إلیه النظریات كون المؤسسة تمد السوق ا

22%

58%

14%

6% 0%

13الشكل رقم 

موافق بشدة 

موافق 

محاید

غیر موافق 

ةغیر موافق بشد

النسبة 

یةئو الم  

العینة               التكرار  

       

 االحتماالت 

 موافق بشدة 11 22%

 موافق 29 58%

 محاید 7 14%

 غیر موافق 3 6%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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المتمثلة في كل من (نظریة اإلدارة العلمیة، نظریة التقسیم اإلداري، نظریة البیروقراطیة) الكالسیكیة في 

 وظیفیاا صیل المعلومات لكافة العاملین بالمؤسسة لكي یتسنى لهم أن یتكیفو ى ضرورة تو التي أكدت عل

 إلیهم. الموكلةمع األدوار و المهام 

من أفراد العینة أجابوا بمحاید، وقد یرجع ذلك إلى مزاولة بعض من  % 14بالمقابل نجد ما نسبته 

هذه األعمال بالنسبة لهم ال تحتاج لمعلومات  هؤالء العاملین ألعمال روتینیة تعودوا علیها بحیث أصبحت

اإلدارة بتوصیل المعلومات إلیهم، وربما  اهتمام نفوا %6نسبته  مابها، ونجد دوریة من اإلدارة كي یقوموا 

 یعود ذلك إلى غیاب ثقتهم باإلدارة وسوء التفاهم معها.

اإلدارة لإلعالنات كوسیلة إلیصال المعلومات لكافة العاملین  اعتماد ): یوضح12الجدول رقم (

 بالمؤسسة.

 

 )12من خالل الشواهد الرقمیة في الجدول رقم (

اإلدارة على اإلعالنات كوسیلة إلیصال المعلومات لكافة العاملین بالمؤسسة، نالحظ أن  باعتمادوالمتعلق 

إلیهم، اإلدارة على اإلعالنات كوسیلة إلیصال المعلومات  باعتمادمن أفراد العینة أقروا  %66ما نسبته 

المعلومات  ب هذه البیانات نجد بأن إدارة المؤسسة تعتمد في إیصالهامنهم على ذلك، فحس %18وأكد 

تؤكده مالحظتنا الیومیة خالل فترة الدراسة  المتعلقة بالعمل على اإلعالنات كوسیلة رئیسیة، وهذا ما

بأن  المیدانیة والمقابالت التي أجریناها مع العاملین في المؤسسة، فقد أقرت نسبة كبیرة من المبحوثین

60%14%

14%

12%

0%

14الشكل رقم 

موافق بشدة 

موافق 

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة

النسبة 

یةئو الم  

       العینة          التكرار

 تاالحتماال

 موافق بشدة 9 18%

 موافق 33 66%

 محاید 4 8%

 غیر موافق 4 8%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%



 الفصل الخامس                                                        عرض وتحلیل بیانات الدراسة
 

 
126 

ة، وقد یعود ذلك إلى بساطتها، زیادة على التي تعتمدها اإلدار  االتصالاإلعالنات تعد أحد أهم وسائل 

 العاملین بغض النظر عن مستواهم التعلیمي. من طرف فهمها

وهي نفس النسبة فیما  %8بمحاید، وذلك بنسبة تقدر ب  أجابواأما فیما یخص المبحوثین اللذین 

في الوسط  اندماجهمبها، أو إلى عدم  اهتمامهمأجابوا بغیر موافق، وقد یعني ذلك غلى عدم  یخص اللذین

 المهني.

یوضح مساعدة التوجیهات المقدمة من طرف المسؤول المباشر في أداء العاملین  :)13الجدول رقم (

 للواجبات المكلفة إلیهم

 

یتبین من خالل أرقام الجدول أعاله الذي یوضح 

مساعدة التوجیهات المقدمة من طرف المسؤول المباشر 

من إجمالي  %58في أداء العاملین للواجبات الموكلة إلیهم، أن أعلى نسبة أجابت بموافق حیث قدرت ب 

القرارات  بتنفیذالمكلفین  باعتبارهمن المسؤولین المباشرین المتبادل بی االلتزامالنسب، وهذا راجع إلى 

قد نرجعه إلى غیاب أو  ، ما%16في حین بلغت نسبة من أجابوا بالحیاد، الصادرة إلیهم في العمل، 

 إلى المؤسسة لدى هؤالء العاملین. باالنتماءنقص الشعور 

وهي نسبة قلیلة مقارنة مع النسب السابقة  %6هذه العبارة ب  بندكما نجد نسبة غیر موافقین على 

 مرؤوسیهم. توجیهاتلدى هذه الفئة في فهم  الذكر، ویمكن تفسیرها لوجود بعض المشاكل أو الصعوبات
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 االحتماالت

 موافق بشدة 10 20%

 موافق 29 58%

 محاید 8 16%

 غیر موافق 3 6%

موافق بشدةغیر  0 0%  

 المجموع 50 100%
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 من اإلدارة في معرفة العاملین للمهام التي یجب القیام بها. األوامر ): یبین دور تلقي14الجدول رقم (

 

بأن   %58)، أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 14تظهر القراءة اإلحصائیة للجدول رقم (

األوامر التي یتلقاها العاملون من طرف اإلدارة تساعدهم في معرفة المهام التي یجب القیام بها في العمل، 

، وهذا مؤشر على أن األوامر التي تنقلها اإلدارة للعاملین واضحة وغیر معقدة، %16وهذا ما أكدته نسبة 

وفق المعاییر المطلوبة ألداء العمل، وفي یسمح بالتعرف على المهام والمسؤولیات الواجب تأدیتها  مما

بأن  الوظیفي باألداءالتنظیمي وعالقته  االتصالجالل الدین بعنوان:  بوعطیطهذا الصدد أكدت دراسة 

العمل على معرفة ماذا ترید اإلدارة منهم، والتعرف على طریقة أداء المهام بالدقة والسرعة في األداء، مما 

 22بینما اجاب ما نسبته لألعمال التي یجب القیام بها،ي دور في معرفتهم یحقق عرض اإلدارة لیس له أ

الذي  الذي یشتغله هؤالء العاملینمن المبحوثین بغیر موافق و قد یرجع ذلك الى طبیعة المنصب  %

 الحریة في أخد القرارات دون العودة إلى اإلدارة خاصة أعوان التحكم واإلطارات. یعطیهم

ویمكن إرجاع ذلك إلى عدم تعاونهم مع الباحثین، أو  %4اید، فقد بلغت نسبتهم بمح أجابواأما من 

ربما إلى خوفهم من تسریب المعلومات إلى رؤسائهم، وهذا ما قمنا بمالحظته أثناء قیامنا بالدراسة 

 المیدانیة في المؤسسة.
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  االحتماالت

 موافق بشدة 8 16%

 موافق 29 58%

 محاید 2 4%

 غیر موافق 11 22%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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التي تعقدها اإلدارة مع العاملین على المشاركة اإلیجابیة  االجتماعات): یبین تشجیع 15الجدول رقم (

 العمل.في 

 

من المبحوثین وافقوا  %32)، أن ما نسبته 15للجدول رقم (یتضح من خالل قراءتنا اإلحصائیة 

التي تعتمدها اإلدارة مع العاملین تشجعهم على المشاركة اإلیجابیة في العمل، وهو  االجتماعاتعلى أن 

لى عتعمل  االجتماعاتمن أفراد العینة اللذین أجابوا بموافق بشدة، وهذا یعود إلى كون  %22ما أكده 

المباشر بین المرؤوسین و الرؤساء مما یساعد إیصال الرؤساء  واالتصالیق خلق جو من التنس

للمعلومات وطرق أداء العمل للعمال بصفة مباشرة، وهو ما یحفز العاملین على تقدیمهم اإلضافات في 

التنظیمي الرسمي على دافعیة اإلنجاز  االتصالالعمل، وهذا ما یتوافق مع دراسة مارس هناء بعنوان: أثر 

 المؤسسة. ومنفذيلدى العمال من خالل أراء إطارات 

أبدو عدم موافقتهم، وهذا راجع إلى أن  %18أجابوا بمحاید وأیضا  %28وبالمقابل نجد ما نسبته 

 الدوریة. االجتماعاتیشاركون في  هذه الفئة والمتمثلة في أعوان التحكم ال
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  االحتماالت

 موافق بشدة 11 22%

 موافق 16 32%

 محاید 14 28%

 غیر موافق 9 18%

 غیر موافق بشدة 0 0

 المجموع 50 100%
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): یبین مساعدة المنشورات الصادرة عن اإلدارة على فهم العاملین لقوانین العمل التي 16الجدول رقم (

 تسیر بها المؤسسة.

 

 

من إجمالي  %36أن النسبة المقدرة ب  )16تبین البیانات اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم (

عینة الدراسة قد وافقوا بأن المنشورات الصادرة عن اإلدارة تساعدهم على فهم قوانین العمل التي تسیر بها 

بموافق بشدة، وقد یرجع ذلك إلى أن المنشورات تعد  أجابواالذین  %18المؤسسة، وهذا ما أكدته نسبة 

 السهلة والبسیطة كما أنها مباشرة وذات بعد إلزامي. االتصالیةأحد الوسائل 

أبدوا رفضهم لمساعدة المنشورات الصادرة عن اإلدارة في فهمهم  %26في حین نجد ما نسبته 

المؤسسة التي ربما تأتي مختصرة وال تقدم ذلك إلى طبیعة بعض المنشورات في  یعودلقوانین العمل، وقد 

 التي تسیر بها المؤسسة محل الدراسة. لمشروحات كافیة إلدراك قوانین العما

وقد یرجع ذلك إلى  ،البندهذا على من المبحوثین أجابوا بمحاید  %10وبالمقابل أظهرت ما نسبته 

 الحظناهالباحثین، وهذا ما  في التعاون مع االة أو عدم رغبتهمالعمل والالمب اتجاهعدم الشعور بالمسؤولیة 

 .االستطالعیةعلى بعض أفراد العینة أثناء الدراسة 
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): یبین مساعدة المعلومات التي تنقلها اإلدارة للعاملین على تقدیمهم ألداء جید في 17الجدول رقم (

 عملهم.

      

من المبحوثین أجابوا بأن المعلومات  %60 بأن نسبة) 17تشیر البیانات الواردة في الجدول رقم (

على ذلك، مما یدل  %14التي تنقلها اإلدارة  إلیهم تساعدهم على تقدیم أداء جید في العمل، وأكدتها نسبة 

على أن المعلومات التي تنقلها اإلدارة للعاملین واضحة ومفهومة لدى أغلبیتهم نظرا لطبیعة المعلومات 

لتأویالت وتفسیرات كثیرة خاصة لدى العمال المنفذین اللذین یعتبرون الفئة الخاصة بالعمل التي ال تحتاج 

 ) في عنصر الخصائص9كما تم اإلشارة إلیه في الجدول رقم ( ,بة في مجتمع الدراسةالغال

 عمل روتیني اعتادوا على مزاولته.لمجتمع الدراسة فهم في غالبیة األوقات یمارسون  السوسیووظیفیة

أجابوا بغیر موافق وهي نسبة قلیلة مقارنة مع سابقتها وهذا ربما یعود  %14نسبته  بالمقابل نجد ما

إلى سوء فهم العاملین للمعلومات المقدمة إلیهم من طرف اإلدارة بسبب المستوى التعلیمي أو لعامل الخبرة 

أظهرت  في العمل وهذا ما أكدته دراسة غانبیي بعنوان"عملیة االتصال التنظیمي في المدارس" حیث

النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة أن للمؤهل العلمي والخبرة في العمل دور في زیادة فاعلیة االتصال 

 التنظیمي.

رأیهم حول هذا البند یعود ذلك إلى تخوفهم من تسرب إجابات  أبدوا %12في حین نجد ما نسبته 

بلة مع بعض المبحوثین حیث الحظنا تلعثما في االستمارة لإلدارة من وهذا ما الحظناه خالل قیامنا بالمقا

 .األسئلةاإلجابة وخفضا للصوت وتغیر مالمح الوجه ومحاولتهم التهرب من اإلجابة على بعض 
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): یبین مساعدة التعلیمات الصادرة للعاملین من طرف اإلدارة في العمل على تحقیق 18الجدول رقم (

 األهداف المطلوبة.

 

) 18تبین الشواهد الكمیة الواردة في الجدول رقم (

األهداف والمتعلق بمساعدة التعلیمات الصادرة للعاملین من طرف اإلدارة في العمل على تحقیق 

منهم أكدوا موافقتهم بشدة ویمكن إرجاع  %18من عینة الدراسة أجابوا بموافق، بینما  %46المطلوبة، إن 

ذلك إلى سالسة العملیة االتصالیة النازلة في إطار المؤسسة وخلوها من البروتوكوالت والتعقیدات مما قد 

یساعد العاملین على القیام بالمهام الموكلة إلیهم وهو ما قد یعمل على تحقیق األهداف المرجوة في العمل 

ضرورة تحدید االحتیاجات یبر في نموذجه البیروقراطیة للتنظیم فقد أكد على وهذا ما ذهب إلیه ماكس ف

الوظیفیة لألفراد في المنظمة البیروقراطیة بصورة رسمیة في إطار القواعد واللوائح والتعلیمات المعتمدة 

عد ما من والتي تتسم بالكلیة والشمول والعمومیة بحیث یستطیع األفراد العاملین فهم واستیعاب هذه القوا

 شأنه أن یؤدي إلى زیادة الكفاءة والفعالیة في األداء.

من أفراد العینة أجابوا بغیر موافق ویمكن إرجاع ذلك لسببین وهما  %22في حین نجد ما نسبته 

وجود صراع مع اإلدارة بالنسبة لهذه الفئة كما أن قناة االتصال في المؤسسة تعتمد على الطابع 

وهو ما  یرورة العملیة االتصالیة داخل المؤسسةسوسائل الحدیثة ما قد یعرقل عن البعیدا الكالسیكي 

 الحظناه عند نزولنا لمیدان الدراسة.
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أجابوا بمحاید وهذا یدل على عدم وجود موقف لهم حول هذا البند  %12في المقابل نجد ما نسبته 

ة التي تتطلب القوة البدنیة فهي ال الخاص باالستمارة وربما یعود ذلك لطبیعة األعمال التي یمارسها خاص

 تحتاج إلى تلقي تعلیمات من اإلدارة لكي یقوموا بها.

): یبین دور القرارات الصادرة عن اإلدارة في دفع العاملین لبذل مزید من الجهد في 19الجدول رقم (

 .العمل

 

 

من المبحوثین صرحوا أن القرارات التي  %32): أن نسبة 19تبین الشواهد الكمیة في الجدول رقم (

حیث أفراد العینة اللذین  %20تحددها اإلدارة تدفعهم لبذل المزید من الجهد في العمل وهذا ما أكدته نسبة 

للعاملین نحو القرارات الصادرة عن إدارة أجابوا بموافق بشدة، وتعكس هذه النسبة النظرة اإلیجابیة 

المؤسسة، وهذا ربما یرجع لكون اإلدارة تسعى إلرضاء العاملین خاصة العمال التنفیذیین منهم كون هذه 

 وهذا ما لرئیسي لتحقیق أعلى مستویات اإلنتاجیة، الفئة تمثل مجمل القوى في المؤسسة هو المصدر ا

یعد من صمیم العقالنیة فال یمكنها إصدار قرارات تضر بمصلحة هذه الفئة ویؤدي إلى تعطیل السیر 

الحسن للعمل باعتبار المؤسسة عمومیة ولها مكانة في السوق الوطني ونتیجة لذلك فإن العاملین إذا 

وم من تحتهم فإن ذلك یعكس رغبتهم في العمل ویعزز دافعیتهم نحو القیام تحوجدوا أن القرارات اإلداریة 

 بجهود تساهم في زیادة الفاعلیة التنظیمیة للمؤسسة.

النسبة 

یةئو الم  

       العینة      التكرار

 االحتماالت 

 موافق بشدة 10 20%

 موافق 16 32%

 محاید 15 30%

 غیر موافق 9 18%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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وقد یرجع ذلك إلى عدم  %30في المقابل نجد نسبة معتبرة من المبحوثین أجابوا بمحاید والبالغة 

أجابوا بغیر موافق وربما  %18ا نجد النسبة البالغة درها اإلدارة في المؤسسة بینمصتإدراكهم للقرارات التي 

 هذا یعود إلى عدم وصول القرارات إلى هذه الفئة وأیضا لوجود خالفات بینها وبین اإلدارة.

 .یبین أهمیة االتصال مع اإلدارة في تأدیة العاملین لمهامهم بسهولة): 20الجدول رقم (

 

 

عن موافقتهم أن اتصال اإلدارة بهم  اعربوا %42) أن ما نسبته 20نالحظ في الجدول رقم (

، وهذا ما قد یمكن  %58على ذلك أي بمجموع قدر ب 16یجعلهم یقومون بمهامهم وأقر ما نسبته 

من خالل مختلف األوامر والتعلیمات التي ترتبط بالعمل إرجاعه إلى المیزة التي یقدمها االتصال النازل 

وهو ما تطرق إلیه "هنري فایول" في نظریة بها أعمالهم،  تجعل العاملین على درایة للكیفیة التي یؤدون

التكوین اإلداري الذي صاغ عدد من المبادئ والعناصر المحددة للعملیة اإلداریة من أهمها وجدة إصدار 

أو في المستوى اإلداري األعلى وهو ما یعزز  ید المدیراألوامر والتوجیه حیث تتركز السلطة في 

الخاصیة التوجیهیة لالتصال النازل وبالتالي تحقیق العاملین لالندماج الوظیفي عبر تأدیة األدوار 

 الوظیفیة بسهولة.

یعود ذلك إلى عدم ثقة هذه الفئة في الباحثین القائمین  بمحاید وقد أجابوا %26جد نسبةفي حین ن

 د هذه الفئة غیر المبالیة بعملها.وربما أیضا طبیعة أفراعلى هذه الدراسة 
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تفسیر هذه النسبة بردها إلى المستوى  نمن المبحوثین أدلوا بعدم موافقتهم، یمك %16بینما یوجد 

التعلیمي الذي یتمتع به أفراد هذه الفئة التي تجد صعوبة في تقییم وتأویل مختلف المعلومات واألوامر 

رة مما ینشأ عنه سوء الفهم الذي یقلل من فعالیة العملیة االتصالیة النازلة، ما قد التي تصدر من اإلدا

  ینتج عنه صعوبة في قیام هؤالء العاملین بالمهام المكلفة إلیهم.
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 الثانية الفرعية ةضيثانيا: عرض وتحليل البيانات في ضوء الفر 

 لدى العاملين داخل المؤسسةالمحور الثالث: االتصال االفقي والتوافق 

مشاركة العاملین للمعلومات فیما بینهم ومقدرتهم على أداء مهامهم في ): یبین أهمیة 21الجدول رقم (

 العمل.

 

 

كانوا موافقین على أهمیة مشاركة   %66)، أن ما نسبتهم 21یتضح من خالل الجدول رقم (

على ذلك، وقد یعود  %18العاملین للمعلومات فیها بینهم على أداء المهام المنوطة بهم، وأكد ما نسبته 

الذي یمتاز بالطابع الودي والخالي من التعلیمات واألوامر مما قد یساعد  األفقيذلك إلى طبیعة االتصال 

التي أكدت  راغر یغو ملدوغالس ) Ÿعلى تأدیة العاملین للمهام الموكلة إلیهم، وهذا ما ذهبت إلیه نظریة (

ل على أهمیة هذا النوع من االتصاالت التنظیمیة، وما ینجر عنه من انسیاب للمعلومات، وسهولة الحصو 

 علیها، لذلك یمارس األفراد العاملون في المؤسسة أعمالهم بأریحیة.

من المبحوثین بعدم موافقتهم على أهمیة مشاركة العاملین للمعلومات  %10بینما صرح ما نسبته 

فیما بینهم على أداء مهامهم، وقد یعني ذلك لبعض الصراعات العمالیة ذات الطابع الجهوي، وهي إحدى 

 التنظیمیة المتوارثة منذ الفترة االستعماریة. رواسب الثقافة

أجابوا بمحاید، وقد یعود ذلك إلى طبیعة هذه الفئات التي ال تبالي بسیر العمل وغیر  %6في حین 

 مستعدة للتعاون مع الباحثین في هذه الدراسة.
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 المناسبة في العمل. ن تبادل الخبرات واتخاذ القرارات): یبی22الجدول رقم (

 

 

  

برات بین العاملین یساعد صرحوا أن تبادل الخ %76، أن ما نسبتهم اإلحصائیةیتبین عبر القراءة 

على ذلك، وربما یعود ذلك إلى ممیزات  %18القرارات المناسبة في العمل، وأقرت ما نسبته  اتخاذ في

االتصال االفقي الذي یلعب دورا مهما في إتاحة المجال للتعبیر عن مختلف اآلراء بین األفراد العاملین، 

المباشر من غیر قیود، مما العاملین فیما بینهم والتواصل  التقاءكما یؤدي هذا النوع من االتصال إلى 

قرارات صائبة في بیئة العمل، وهذا ما  التنظیمي لألفراد العاملین باتخاذعلى السلوك  انعكاسینتج عنه 

تناولته مدرسة العالقات اإلنسانیة التي أكدت على ضرورة وجود نظام فعال من االتصاالت تسوده 

ءة األداء، أما عن نسبة إجابة بمحاید فقد تحددت العالقات االجتماعیة، وجعله وسیلة لتنمیة ورفع كفا

وهي نسبة قلیلة مع سابقتها، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدم ثقة أفراد العینة في الباحثین لخشیة  ،%6ب

 إلى المسؤولین. االستمارةتسرب معلومات 
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النقاش حول طریقة تأدیة العمل وتجنب الوقوع في األخطاء أثناء ممارسة  ن): یبی23( الجدول رقم

 العمل.

 

)، أن ما نسبته 23(یتضح من خالل الجدول رقم 

من المبحوثین أجابوا بأن النقاش حول طریقة العمل یجنبهم الوقوع في األخطاء أثناء ممارسة  60%

على ذلك، ویمكن رد ذلك إلى أن النقاشات ما بین العاملین بخصوص طرق  %24العمل وأكد ما نسبته 

واألفكار المقدمة من كل جانب وفي  القیام بالعمل تعمل على توسع المدارك لدیهم، من خالل االقتراحات

التي وقع  االخطاء السابقة المناسبة والتعرف على اتخاذ القراراتكل وقت تقریبا األمر الذي یمكنهم من 

 فیها زمالئهم.

أجابوا بالحیاد في الموضوع وهو ما قد یرجع إلى عدم اهتمام هذه  %10في حین نجد أن ما نسبته 

 %6الدراسة بسبب عدم رغبتهم في التعاون مع الباحثین، بینما نجد ما نسبته  الفئة بإبداء رأیهم حول هذه

إلى وجود خالفات بینهم وبین باقي العاملین اآلخرین، أو ربما عدم بغیر موافق، ربما یعود ذلك  أجابوا

 اندماجهم في بیئة العمل، وهو ما قمنا بمالحظته على بعض من أفراد العینة أثناء قیامنا بالدراسة

 االستطالعیة.
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 ): یبین اآلراء المقدمة والتعامل الجید مع ظروف المحیطة بالعمل.24الجدول رقم (

 

 

من إجمالي المبحوثین أقروا أن اآلراء  %90) أن نسبة 24للجدول رقم ( القراءة اإلحصائیةتشیر 

المقدمة من طرف زمالئهم في العمل تساعدهم على التعامل الجید مع الظروف المحیطة بالعمل، إذا نجد 

ل جید وتعاون أجابوا بموافق بشدة، وهذا یدل على أنه یوجد تواص %22أجابوا بموافق، بینما  8ما نسیته 

فیما بینهم تساعدهم على مواجهة  یطرحونهابین العاملین في المؤسسة محل الدراسة، وأن اآلراء التي 

مختلف المشكالت التي تعترضهم في العمل وما یطرأ علیهم من تغیرات، وهذا ما أكدته الدراسة 

ظ وجود اتصال أفقي قوي بین االستطالعیة التي تمت في وحدات وأقسام مؤسسة الكاتمیة للفلین حیث لوح

 العاملین.

أجابوا بمحاید، وقد یرجع ذلك إلى تخوف بعض من هذه الفئة من  %8في حین نجد ما نسبته 

أجابوا بغیر  %2، بینما نجد تسرب آرائهم إلى اإلدارة العلیا، أو عدم رغبتهم في التعاون مع المبحوثین

ا یعني وجود فئة من العاملین في المؤسسة لم یندمجوا مع موافق بشدة وهي نسبة قلیلة مقارنة بسابقتها، م

 باقي زمالئهم في العمل.
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 ): یبین التواصل المباشر مع زمالء العمل وحل المشكالت أثناء أداء العمل25الجدول رقم (

 

 

)، المتعلق بالتواصل المباشر مع زمالء العمل وحل المشكالت أثناء 25من بیانات الجدول رقم (

، أي مجموع بلغ  %18من المبحوثین أدلوا بموافق، وبموافق بشدة بنسبة  %70أداء العمل، أن نسبة 

، األمر الذي یعكس أهمیة االتصال األفقي في المؤسسة وما یتیحه من تفاعل مستمر ودینامیكي  88%

بین األفراد العاملین فیعمل على ذلك عالقات اجتماعیة داخل مكان العمل تسهل اندماج األفراد في البیئة 

ان التكیف الوظیفي اونة" بعنو صلتي قام بها "وئام ماهر صالح الخالمهنیة، وهو ما أكدته الدراسة ا

التكیف الوظیفي للمعاقین حركیا تعود للمعاقین حركیا، حیث توصل إلى وجود درجة مرتفعة في تحقیق 

 لمؤشر العالقة اإلجتماعیة في العمل.

أجابوا بمحاید، وهي نسبة قلیلة مقارنة بسابقتها، وقد یرجع ذلك إلى  %12بالمقابل نجد ما نسبته 

ع باقي زمالئها في العمل، نظرا ألن هؤالء األفراد یعدون من العاملین الجدد في أن هذه الفئة لم تندمج م

 المؤسسة.
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 .): یبین االقتراحات التي یقدمها زمالء العمل وتأدیة العمل بإتقان26الجدول رقم (

 

 

) الذي یبین االقتراحات التي یقدمها زمالء العمل وتأدیة العمل 26من خالل الجدول رقم (   

من العاملین الذین أجابوا بأنهم موافقون أن االقتراحات التي  %60بإتقان، أن أعلى نسبة والمقدرة ب

من المبحوثین  %18تساعدهم في تأدیة أعمالهم بالكفاءة الالزمة، وأكد ما نسبته یقدمها زمالء العمل 

على ذلك، وهذا ما یدل على وجود فئة بین العاملین في المؤسسة، وتقبلهم ألفكار بعضهم البعض وهذا ما 

وهذا راجع إلى أن  %16)، أما اإلجابات التي كانت بمحاید فقدرت نسبتها ب25الجدول رقم (أكدناه في 

 العتبارات ذاتیة تتعلق بهذه الفئة.طبیعة هؤالء األفراد لم تسمح لهم بإدالء وجهة نظرهم 

 أجابوا بغیر موافق وهي نسبة قلیلة مقارنة مع سابقتها، وقد یعود ذلك إلى %6بینما نجد ما نسبته 

أن هؤالء العاملین غیر مندمجین مع باقي زمالئهم في العمل، ونقص التفاعل االجتماعي معهم وأیضا قد 

 یعزو إلى اغترابهم في بیئة العمل.
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): یبین وضوح المعلومات التي توجه من طرف زمالء العمل وتنفیذ المهام الخاصة 27الجدول رقم (

 بالعمل.

 

 

) أن أغلبیة العاملین صرحوا بأنهم موافقون على أن وضوح 27یتضح من خالل الجدول رقم (

 %68تنفیذ المهام الخاصة بالعمل، وقدرت نسبتهم ب المعلومات المقدمة من طرف زمالئهم تساعدهم في

والذین أجابوا بموافق بشدة، وهو مؤشر على أن المعلومات  %18وهو ما أكده أفراد العینة البالغة نسبتهم 

التي یتم تبادلها لبن العاملین في المؤسسة محل الدراسة واضحة، وهذا ما ینتج عنه تنفیذ المهام المطلوبة 

التي تتم انطالقا من هذه اإلجابات المقدمة من طرف المبحوثین  األفقيفقنوات االتصال  على أكمل وجه،

رناند " في نظریة النسق التعاوني ، بینما دعا إلى اب شیسترلبیتهم وهذا ما تطرق إلیه " سلسة ومفهومة ألغ

ظیم ، وذلك لحث وخطوطها سهلة ومعروفة لجمیع األفراد في التنأن تكون قنوات االتصاالت التنظیمیة 

األفراد على التعاون في تحقیق األهداف التنظیمیة، وهو ما یؤدي إلى زیادة مستویات التوافق لدى 

 العاملین مع الوظائف التي یؤذونها.

أجابوا بمحاید نحو هذا البند، وقد ال تتطلب االستعانة بمعلومات  %14المقابل نجد ما نسبتهفي 

دوریة تقدم من طرف زمالئهم كالوظائف التنفیذیة التي یشترط فیها استخدام الجهد العضلي دون الحاجة 

 إلى التفكیر.
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 .): العمل المشترك مع الزمالء وتحمل المسؤولیات في مكان العمل28الجدول (

 

الخاص بالعمل المشترك مع الزمالء وتحمل المسؤولیات في مكان )28نالحظ من خالل الجدول (

من المبحوثین بموافق بشدة أي بمجموع بلغ  %12أجابوا بموافق، في حین أجاب  %62العمل، أن نسبة 

، وهذه النسبة تعكس الجو اإلیجابي الذي یسود بیئة العمل داخل المؤسسة والتناغم الموجود بین  74%

العاملین ما یمكنهم ذلك أخد مسؤولیات أكبر في العمل وتحمل أعباءه، وقد یرجع ذلك إلى طبیعة العمل 

في مؤسسة الكاتمیة للفلین الذي یتطلب أداء األعمال بالسرعة والدقة الالزمة، مما یفرض علیهم تقسیم 

العمل وتنسیق الجهود فیما بینهم، وأیضا للممیزات التي یوفرها العمل الجماعي بین األفراد في المساعدة 

وان "التكیف المهني لمستشاري "زغبوب سامیة" بعن على تكیفهم وهذا ما أثبتته الدراسة التي قامت بها

 التوجیه".

) 10وكذلك للخبرة في العمل التي یتمتع بها أغلب مجتمع البحتة التي ذكرناها في الجدول رقم (

من العاملین یمتلكون  %62الذي یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر األقدمیة في العمل، فما نسبته 

عكس على انسجامهم في مكان العمل فلمتغیر األقدمیة في سنوات، ما ین 10إلى 5خبرة مهنیة تمتد من 

"عب العمل دور في رفع مستوى االتصال التنظیمي، وهذا ما أكدته النتائج التي توصلت إلیها دراسة 

العزیز خمیس" بعنوان: االتصال التنظیمي بمدیریة التوزیع (الكهرباء والغاز بوالیة ورقلة) أنه توجد فروق 

 ة في مستوى االتصال التنظیمي تعزي لمتغیر األقدمیة في العمل.ذات داللة إحصائی

أجابوا بمحاید، وقد یعود ذلك إلى طبیعة البحوث السوسیولوجیة وما  %18بالمقابل نجد ما نسبته 

یعرضها من معلومات التي إحداها عدم تقبل اإلفراد لفكرة التعاون مع الباحثین السوسیولوجیین وعدم الثقة 
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 موافق بشدة 6 12%

 موافق 31 62%

 محاید 9 18%

 غیر موافق 4 8%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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البیئة بغیر موافق ما قد یفسر أن هذه الفئة لم تحقق التوافق مع  %8حین أجاب ما نسبته فیهم، في 

یكون هؤالء األفراد هم العاملین الجدد في المؤسسة أو الذین یقومون بالتربص واالجتماعیة، وقد  المهنیة

التكوین المهني فیها، فمؤسسة الكاتمیة للفلین تستقطب كل سنة عدد من الممتهنین بالشراكة مع معهد 

 ."ریسشابوني إد"

 ): یبین إبداء وجهة النظر في العمل والقیام باألعمال الصعبة في مكان العمل.29الجدول رقم (

 
 

) الخاص بإبداء وجهة النظر في العمل والقیام 29تبین المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم (

من المبحوثین أظهروا موافقتهم، في حین أجاب   %58ما نسبته  باألعمال المعینة في مكان العمل أن

بموافق بشدة، وهذا ما یدل على انسیابیة قنوات االتصال األفقي بین العاملین داخل المؤسسة،  16%

والدور المهم الذي یلعبه في جعل األفراد یقومون بتأدیة المهام صعبة التنفیذ، فطرح العاملین ألفكارهم 

ظیفي ویرفع من اإلنتاجیة، األداء الو یحسن  وٕاعطائهم الحریة في تبادلها یشجعهم على روح اإلبداع، ما قد

أثر "وهو ما توصلت إلیه الدراسة التي قام بها كل من حمزة بعلي، ومحمد بنیة، وخالد بن حلول بعنوان: 

هذه األخیرة  خلصت، حیث عملیات االتصال التنظیمي على إبداع العاملین في مؤسسات التعلیم العالي"

بي لعملیات االتصال األفقي على اإلبداع التنظیمي إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثر إیجا

 للعاملین.

من المبحوثین أجابوا بمحاید حول هذا البند الخاص بالمحور الثاني  %18بینما نجدد ما نسبته 

أو لعدم المباالة بسیر  في اإلجابة العتبارات شخصیة لالستمارة، ما یدل على عدم رغبة هؤالء األفراد

 العمل في المؤسسة.
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من المبحوثین أدلوا بعدم موافقتهم والسبب في ذلك قد یعود إلى عدم  %8بالمقابل یوجد ما نسبته 

شعور هذه الفئة باالنتماء إلى جماعات العمل التي یعملون فیها، وسوء التفاعل االجتماعي معها، وهذا ما 

د وجدنا البعض من األفراد یتوافق مع ما تمت مالحظته عند القیام بالدراسة االستطالعیة في المؤسسة فق

 تحقیق التوافق واالنسجام مع باقي العاملین. یعانون صعوبات فيالعاملین 

 ): یبین التفاعل مع زمالء العمل واالرتیاح في العمل.30الجدول رقم (

 

 

) والمتعلقة باالتصال مع زمالء العمل واالرتیاح في 30تشیر البیانات الواردة في الجدول رقم (

دوا بأن تواصلهم مع زمالئهم یجعلهم مرتاحین في العمل في حین أن نسبة بأ قد %52العمل أن نسبة 

أكدوا على ذلك، وهذا مؤشر یدل على أن االتصال األفقي ما بین العاملین یلبي الحاجات  16%

اإلجتماعیة لدى هؤالء األفراد، مما ینعكس على الحالة النفسیة لهم أثناء القیام بالعمل، وبالتالي ینتج عن 

مل والمؤسسة على حد سواء، ذلك التوائم مع البیئة المهنیة والتوافق معها، واإلحساس باالنتماء لرفقاء الع

في نظریة الحاجات والدوافع والذي في هرمه (هرم ماسلو) تطرق إلى ضرورة  ام ماسلو اوهو ما أكده إبراه

الحرص على تقویة الروابط اإلجتماعیة ما بین  والتي من بینها اهتمام المؤسسة بإشباع الحاجات المختلفة

 في بیئة العمل. االندماجي إلى زیادة العاملین وٕانشاء الجماعات المهنیة، مما یؤد

 یعود ذلك إلى: حیادهم وقد من المبحوثین قد عبروا عن %28بینما نجد ما نسبته 

 عدم رغبة أفراد العینة في التعاون مع المبحوثین. -
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 وجود فئة من العمال الجدد التي لم تتعرف على زمالء العمل بشكل كافي. -

أجابوا بغیر موافق، وقد یعود هذا إلى عدم ارتیاح هذه الفئة في  %4وفي األخیر نجد ما نسبته 

العمل، وضعف تواصلها مع باقي العاملین في المؤسسة، نتیجة الختالف وتباین في المستوى التعلیمي، 

  ما یعیق فعالیة االتصاالت األفقیة.
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  الثالثةالفرعیة  في ضوء الفرضیة وتحلیل البیانات عرض ثالثا:

  في المؤسسة والتزام العاملینالصاعد  االتصال الرابع:المحور 

 اإلدارة.بالتعلیمات الصادرة من  والتزام العاملین باإلدارةاالتصال  ةسهول ):31( الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

    بنسبة) تبین القراءة اإلحصائیة ان غالبیة المبحوثین اجابوا بموافق 31خالل الجدول رقم ( من   

ما ینعكس ذلك  باإلدارة،یدل على ان العاملین في المؤسسة یجدون سهولة في االتصال  وهو ما42%

ومشاكل انشغاالتهم  والتعبیر عنعلى مستویات االلتزام الوظیفي لدیه فكلما استطاع التواصل مع االدارة 

 إلدارةحیث یزداد احترامهم  فیها،فاعلین  للمؤسسة وانهم افرادجعلهم ذلك یشعرون باالنتماء  العمل،

 %18نسبة  تأكده وهو ما منها، ات الصادرةوالتعلیماالوامر  قلتطبیجاهدین  وبالتالي یسعونالمؤسسة 

 بشدة.الذین اجابوا بموافق 

یمكن رده الى ان هذه الفئة تعتبر من العاملین الجدد في  وهو ماقد اجابوا بمحاید  %34في حین نجد 

فالمؤسسة  مهني،لتدریب  یخضعونحدیثا بالخصوص االشخاص الذین الیها  والذین انظمواالمؤسسة 

محل الدراسة تستقطب كل عام العدید من الممتهنین وفق عقود مبرمة مع معهد التكوین المهني شابوني 

ذلك الى ان هذه الفئة القلیلة تعاني من  ویمكن رداجابوا بغیر موافق  6%بینما نجد ما نسبته  ادریس،

بعض العاملین اثناء قیامنا ادلى به  وهذا ماكم ان مصالحها تتعارض معها  االدارة،صراعات مع 

 المؤسسة.بالدراسة االستطالعیة في 

 

النسبة 

 المئویة

       العینة      التكرار

 االحتماالت 

 موافق بشدة 9 18%

 موافق 21 42%

 محاید 17 %34

 غیر موافق 3 6%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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 .والعاملین واحترام قواعد العمل بالشكاوى): یبین اهتمام اإلدارة 32الجدول رقم(

 

 

موافقین على اهتمام اإلدارة  ،% 40) أن ما نسبتهم 32نالحظ من خالل الجدول أعاله رقم (

واحترام قواعد العمل من قبل العاملین فیما بینهم على أداء المهام الموكلة إلیهم، وأكد ما نسبته  بالشكاوى

ذلك، وقط یعود ذلك إلى طبیعة االتصال الصاعد الذي یشعر األفراد العاملین بالمؤسسة  على 16%

بالتقدیر والتأیید، غیر أن العمل وهو ما یتفق ما ذهب إلیه "لیكرت" في نظریة المعدلة الذي یرى بأن 

 المرؤوسین یستجیبون بطریقة إیجابیة ومرضیة مما یشعرهم بالتقدیر.

والعاملین  بالشكاوىالمبحوثین بعدم موافقتهم على اهتمام اإلدارة  من %14بینما أجاب ما نسبته

واحترام قواعد العمل في أداء مهامهم، وهذا قد یعود لبعض النزاعات العمالیة فهي أحد رواسب الفعالیة 

 التنظیمیة.

عطي أفراد العینة حیادهم، وقد یعود ذلك إلى طبیعة هذه الفئة التي ال ت من %30في حین أجاب 

 اهتمام بحسن سیر العمل وغیر متعاونة مع الباحثین في هذه الدراسة.
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یةئو الم  

       العینة      التكرار

 االحتماالت 

 موافق بشدة 8 16%

 موافق 20 40%

 محاید 15 30%

 غیر موافق 7 14%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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 .): یبین التقاریر التي یقدمها العاملین لإلدارة وٕانجاز المهام الموكلة في الوقت المحدد33الجدول رقم (

 

 

 

موافقین على التقاریر التي یقدمها العاملین لإلدارة  % 40)، أن ما نسبتهم 33یبین الجدول رقم (   

على ذلك وهذا ألن تقدیم  % 20وانجازهم المهام الموكلة في الوقت المحدد، وقد أكد ما یقدر بنسبة 

العالین لإلدارة معلومات عن سیر العمل ما یطرأ عنه من تغیرات والمشاكل المتعلقة به یعزز مبدأ 

" في نظریة اإلدارة دركار بیترالمشاركة لدیهم وبالتالي اإلحساس بااللتزام اتجاه العمل، وهو ما أكده "

 ة بین الرؤساء والمرؤوسین.باألهداف الذي أكد فیها على ضرورة وجود المشارك

المبحوثین بعدم موافقتهم على التقاریر التي یقدمها العاملین لإلدارة  من %14نسبتهم بینما صرح ما 

واتخاذ المهام الموكلة ویمكن تفسیر ذلك بأن هؤالء العاملین لدیهم خالفات مع اإلدارة ونقص التواصل 

 معها.

وقد یرجع ذلك إلى أن هذه الفئة من مجتمع البحث تقوم  ،یدبمحا من أفراد العینة % 26في حین أجاب 

بأداء وظائف روتینیة، ال تتطلب تقدیم تقاریر للعمال واألداء لإلدارة ألنهم یؤذونها بكفاءة نتیجة للتعود 

 علیها.
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یةئو النسبة الم        العینة      التكرار 

 االحتماالت 

 موافق بشدة 10 20%

 موافق 20 40%

 محاید 13 26%

 غیر موافق 7 14%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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 ): یبین اهتمام اإلدارة باقتراحات العاملین واالنضباط في العمل.34الجدول رقم (

 

 

 موافقة  %42) فإننا نسجل نسبة تقدر ب 34من خالل إجابة أفراد العینة في الجدول رقم (یتبین 

  %26حات العاملین واالنضباط في العمل، كما نجد نسبة الموافقة عالیة بنسبة على اهتمام اإلدارة باقترا

ویعود ذلك إلى أن سعي اإلدارة الدائم إلى الجدیة في ألخذ بمختلف اآلراء واألفكار التي یقدمها لها 

س على العاملین باعتبارهم األفراد األقرب إلى بیئة العمل ما یولد عندهم باالنتماء التنظیمي، ما ینعك

الضروریة  التي یجب أن توفرها المؤسسة للعامل وهو  سلوكیات العاملین كون االنتماء أحد أهم الحاجات

لم یعبروا عن   %20من خالل هرم الحاجات والدوافع وفي حین نجد نسبة  ابراهام ماسلوا ما ذهب إلیه

 التعاون مع المبحوثین. رأیهم في موضوع البند، ربما یمكن إرجاعهم إلى عدم رغبة هذه الفئة في

صرحوا بعدم موافقتهم بأن اهتمام اإلدارة لهم یجعلهم منضبطین في عملهم، وقد  % 14بینما نجد 

، وكذلك وجود صراع بینها یعود ذلك إلى عدم اهتمام إدارة المؤسسة باقتراحات هذه العینة من المجتمع

  وبین اإلدارة.
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       العینة      التكرار

 االحتماالت 

 موافق بشدة 13 26%
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 محاید 9 18%

 غیر موافق 7 14%

 غیر موافق بشدة 0 0%

 المجموع 50 100%
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 للعاملین في توصیل آرائهم واإلخالص في العمل.): یبین إعطاء الفرصة 35الجدول رقم (

 

 

 

على أن إعطاء الفرصة للعاملین في توصیل  موافقین %42) أن ما یقدر بنسبة 3یبین الجدول رقم (

تصال على ذلك ویعود ذلك إلى اال % 22ب آرائهم یدفعهم لإلخالص في العمل، وقد أكدت ما یناسب 

بشكل مالئم وهذا الصاعد الفعال الذي یمتاز بالمرونة والسهولة الذي قد یعمل على أداء العمال لمهامهم 

، وهذا ما یبرز في نظریة اإلدارة باألهداف الذي اعطت أهمیة یزید من إخالص العمال في أداء العمل

لنوع هذه االتصاالت ما یعمل من سهولة الحصول على المعلومات ومحصلة لممارسة األفراد العاملون 

 لما یخص عملهم بأمان.

أفراد العینة حیادهم، وهذا راجع إلى طبیعة هؤالء المبحوثین التي ال تعطي  من %20في حین أبدى 

 األهمیة البالغة للدراسة الحالیة وعدم االستعداد لتعاون مع الباحثین.

العاملین بعدم موافقتهم، وهذا یعود إلى أن هذه الفئة ال تعطي لهم فرصة توصیل  من %16بینما صرح 

جابیة في ایآرائهم لإلدارة العلیا في المؤسسة محل الدراسة، األمر الذي ال یمكنهم من االستجابة بطریقة 

 .مكان العمل
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 موافق بشدة 11 22%
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 غیر موافق 8 16%
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 ): یبین التوضیحات التي یقدمها العاملین عن سیر العمل وزیادة التقدیر لقیمة العمل.36الجدول رقم (

 

 

موافقین على أن التوضیحات التي یقدمها  42 %) أن النسبة التي تقدر ب36یوضح الجدول رقم (     

وهذا راجع  14العاملین عن سیر العمل تعمل على زیادة تقدیرهم لقیمة العمل، فأكد على ذلك ما نسبته 

إلى االتصال الصاعد الذي یزید من فعالیة االتصال التنظیمي، وزیادة كذلك في الجهد لتحقیق أكبر قیمة 

"مارس هناء" بعنوان:"أثر االتصال التنظیمي الرسمي على دافعیة ة للعمل، وهذا ما أشارت إلیه دراس

 اإلنتاج لدى العمال" والذي یساهم في إعطاء جهد أكبر وتقدیر في أداء العمل.

المبحوثین بمحاید، وهو ما یدل على أن هناك فئة من المبحوثین  من % 26ة بالمقابل أجاب ما نسب

 ة نتیجة عدم الثقة بالقائمین علیها.تخشى اإلدالء بآرائها حول هذه الدراس

من أفراد العینة أنهم غیر موافقین على أن التوضیحات التي یقدمونها لإلدارة عن  % 18في حین أقر 

سیر العمل یعمل على زیادة تقدیرهم للعمل، واألمر الذي یرجع إلى أن هذه الفئة تعاني من خالفات مع 

ض معدل إدارة المؤسسة، كما أنها تجد صعوبة في التوافق واالندماج مع وظائفهم، ما ینتج عن ذلك انخفا

 احترامهم للعمل الذي یقومون به.
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): یبین استماع اإلدارة إلى انشغاالت العاملین وتطبیق إجراءات العمل المعمول بها في 37الجدول رقم (

 المؤسسة.

 

 

على أن استماع  موافقین %42یتبین لنا أن النسبة التي تقدر ب ) 37الجدول رقم( خالل من

   %14اإلدارة النشغاالتهم یدفعهم إلى تطبیق إجراءات العمل المعمول بها في المؤسسة، وأكدت ما نسبته 

العمال، ویتجسد هذا في وهو ما یعود إلى المیزة التي یوفرها االتصال الصاعد في إیصال انشغاالت 

" التي أكدت أن االتصال الوظیفيعطیط جالل الدین" "االتصال التنظیمي وعالقته باألداء دراسة "بو 

ل التي یقومون الصاعد یعمل على حفظ حقوق العاملین داخل المؤسسة، ما ینعكس على أدائهم لألعما

 بها.

وهي نسبة التوافق طردیا مع نسبة اإلجابة بغیر  ،%22أما بالنسبة لإلجابة بمحاید فقد قدرت ب 

موافق، ویرجع ذلك إلى الطبیعة غیر المبادلة لهذه الفئة بسیر العمل، وأیضا إلى عدم احتیاجها إلیصال 

انشغاالتها، بحكم أن هناك نسبة منهم تعمل في اإلدارة خاصة اإلطارات وأعوان التحكم التي تتوفر في 

لمالئمة للعمل في هذه المؤسسة، وهو ما الحظناه أثناء قیامنا بالدراسة غالبیة األوقات الظروف ا

 عملهم.مندمجین في  واعوان التحكمحیث وجدنا االداریین االستطالعیة 

 

16%

50%

22%

12%

0%

39الشكل رقم 

موافق بشدة 

موافق 

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة

النسبة 

یةئو الم  

       العینة      التكرار

 االحتماالت 

 موافق بشدة 7 14%

 موافق 21 42%

 محاید 11 22%

موافقغیر  11 22%  
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): یبین المحادثة المباشرة مع المسؤول في العمل وشعور العاملین بالمسؤولیة اتجاه 38الجدول رقم (

 العمل.

 

 

على أن المحادثة المباشرة مع المسؤول  موافقة %50) أن نسبة 38یتضح من خالل الجدول رقم (    

وهذا من خالل االتصال  %16تزید من شعورهم بالمسؤولیة اتجاه العمل، وما أكد على ذلك ما نسبته 

ویظهر هذا من خالل الصاعد والمباشر من أجل طرح المشاكل التي تعترضهم أثناء أدائهم لعملهم، 

ن االتصاالت الذي یعمل على زیادة الحافز للعاملین حتى النوع مالتي تناولت هذا لماغریغور ) Ÿنظریة (

  إلیهم.یتسنى لهم الشعور بالمسؤولیة اتجاه العمل الموجه 

الى عدم زغبة هذه الفئة في التعاون  یكون راجعقد  بمحاید، وهذا ماافراد العینة  من %22في حین اجاب 

 ).38مع المحبوثین كما تم االشارة الیه في الجدول رقم (

 المؤسسة، ماهذه الفئة تجد صعوبة في التواصل مع ادارة  موافقتهم، وذلك الن بعدم %12بینما صرح 

 عد لدى بعض العاملین في المؤسسة یدل على وجود عراقیل تعترض عملیة االتصال الصا
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 ): یبین تطبیق اإلدارة القتراحات العاملین واحترام مواقیت العمل.39الجدول رقم (

 

 

موافقین على أن تطبیق اإلدارة القتراحاتهم  50%) أن نسبة 39نالحظ من خالل الجدول رقم (    

على  14%یجعلهم یحترمون مواقیت العمل فیما بینهم على أداء المهام المنوطة إلیهم، وهذا ما أكد بنسبة 

طابع یسوده التعلیمات وآراء العاملین، وهذا ما  یأخذالصاعد الذي  االتصالذلك، وقد یساهم على ذلك 

االتصال التنظیمي على فعالیة الموظفین من طرف الباحث " رحماني مریم"  انعكاساتذهبت إلیه دراسة 

المسطرة في هذه المؤسسة  األهدافخلق مناخ عمل یسهل تحقیق  االتصالوالذي من شأنه یعمل هذا 

، والتفاؤل والثقة بالنفس مما یزید من دافعیة لحماسخاصة وأن الفرد في هذا السیاق غالبا ما یشعر با

من أفراد  4% مواقیت العمل وأدائها بارتیاح داخل المؤسسة بینما تبین ما نسبة واحترامعاملین األفراد ال

العینة أن تطبیق اإلدارة القتراحاتهم ال یجعلهم یحترمون مواقیت العمل، وهي نسبة قلیلة مع سابقتها، ما 

 حیط المهني.وعدم تحقیقها لالندماج في الم اإلدارةیمكن رده إلى عدم رضا هذه الفئة عن 

ذلك إلى طبیعة هذه الفئات التي ال تعطي أهمیة  وقد یعودمن أفراد العینة حیادهم،  32%في حین أجاب 

 .عاون مع الباحثین في هذه الدراسةللت االستعدادبسیرورة العمل وعدم 
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 تواصل العاملین مع اإلدارة وتأدیة المهام في العمل.): یبین 40الجدول رقم (

 

 

 40%) تبین القراءة اإلحصائیة أن غالبیة المبحوثین أجابوا بموافق بنسبة 40من خالل الجدول رقم (

فتعتبر النسبة األعلى وهذا ما یشیر إلى أن تواصل العاملین مع اإلدارة یجعلهم یقومون بتأدیة المهام 

الذین أجابوا بموافق بشدة ویرجع ذلك إلى الممیزات التي یتیحها اتصال  18%كاملة، وهذا ما أكدته نسبة 

لمشاكل الموجودة في العمل بطریقة العاملین باإلدارة من خالل السماح بالتعبیر عن آراء األفراد وطرح ا

مباشرة وٕایصالها بكل شفافیة ومصداقیة ما یؤدي إلى التزام العاملین في تأدیة األعمال المكلفة إلیهم، وهو 

ما تؤكده الدارسة التي قام بها "عزیز علي ناصر القدیمي" بعنوان واقع االتصال التنظیمي في االتحادات 

 الریاضیة الیمنیة.

هذه الفئات والتي ال تهتم  تمتاز بها ویعود ذلك إلى الطبیعة التي 24%بمحایدتهم بنسبة  بینما أجاب

 بسیر العمل وغیر مستعدة للتعاون مع الباحثین في هذه الدراسة

 هذه الفئات والتي ال تهتم بسیر العمل وغیر مستعدة للتعاون مع الباحثین في هذه الدراسة. تمتاز بها

بعدم موافقتهم على تواصل العاملین مع اإلدارة وتأدیة المهام في العمل كاملة  18%بینما أبدى ما نسبته 

بالعمل، وقد یرجع ذلك لبعض النزاعات والمشاكل التي قد یصادقها األفراد العاملین، والظروف المحیطة 

 وجود صعوبة في التواصل داخل المؤسسة. كوكذل
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  الفصل:خالصة 

حیث ,تحلیل البیانات المتعلقة باالتصال التنظیمي و التكیف الوظیفي تمحور هذا الفصل في مجمله حول 

ثم عرض و تحلیل البیانات المتعلقة بفرضیات الدراسة و التطرق الى اهم النتائج المتعلقة بالدراسة 

و محاولة التعرف على استجابات افراد مجتمع الدراسة نحو االتصال التنظیمي و دوره في  ,المیدانیة 

و ,یعكس واقع المؤسسة العمومیة الجزائریة  كنموذجتحقیق التكیف الوظیفي في مؤسسة الكاتمیة للفلین 

و في ضوء  ,سیتم في الفصل القادم مناقشة و تفسیر هذه النتائج في ضوء الفرضیات و الدراسات السابقة

 انتهاءا بمناقشتها في ضوء مقاربة موضوع الدراسة .,كل من النظریات و اهداف موضوع الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 مناقشة نتائج الدراسة: السادسالفصل 
 

 تمهید

 أوال : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات

 : مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقةثانیا

 مناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة :ثالثا

 مناقشة النتائج في ضوء أهداف الدراسة :رابعا

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء مقاربة موضوع الدراسة خامسا :

 النتائج العامة للدراسة : سادسا

 خالصة الفصل
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 تمهید:

المجهود  هولربما و ال یتجزأ عن مراحل البحث السوسیولوجي  عنصرمناقشة وتفسیر نتائج الدراسة 

فسي فرضیة رئیسیة، الذي یحتاج من الباحث الدقة والعنایة الشدیدة لما یترتب عنه من إثبات أو ن

وتوضیح الباحث على إجراء مقارنة بین دراسته، ونتائج دراسات سابقة  وتساعد النتائجیة، فرضیاته الجزئ

وأدوات ج، أسالیب معالجة البیانات بینها من حیث المجال الجغرافي، المنه فیماواالختالف أوجه التشابه 

 .البیانات التي استخدمها جمع

ومن خالل هذا الفصل تقوم الدارسة الحالیة بمناقشة النتائج التي توصلت إلیها من خالل أداة 

، وتفسیرها في ضوء الفرضیات مع تحدید رأیها حول واقع هذه النتائج، وساهمت هذه النتائج من االستمارة

، لتنتقل بعد ذلك واالختالف فیها، اقاالتفاسات المشابهة وتحدید جوانب ع نتائج الدر إجراء مناقشة م

، باإلضافة إلى مناقشتها في ضوء األهداف التي سطرتها لنفسها منذ والمیدانيلمناقشة وتفسیر النظري 

 .مباشرة الخاتمةا الفصل ثم بعدها الدراسة الحالیة لوضع خالصة لهذ انتقلتبدایة الفصل األول، بعد ما 

 :الفرضیاتالدارسة في ضوء  نتائجأوال: مناقشة 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الفرعیة األولى. -1

ها قد عكست ادوالتي مف االستمارةمن خالل تحلیلنا للمؤشرات التي تناولها المحور الثاني من 

 مجموعة من النتائج تتجلى:

اإلدارة بتوصیل المعلومات إلى كافة العاملین في المؤسسة، وهذا  اهتماممن المبحوثین أكدوا  %58

دلیل على أن إدارة المؤسسة محل الدراسة تولي أهمیة كبیرة لنقل وٕایصال المعلومات المتعلقة بالعمل إلى 

جمیع العاملین، وذلك للدور المهم الذي تحظى به المعلومات في القیام بمختلف العملیات اإلداریة، كما 

 هم هذه األخیرة في فهم العاملین لطریقة العمل و اإلجراءات المتعلقة به.تسا

من أفراد مجتمع البحث أثبتوا أن اإلدارة تعتمد على اإلعالنات كوسیلة إلیصال المعلومات  %66

 إلیهم باعتبارها بسیطة و سهلة الفهم لجمیع العاملین بالمؤسسة.

من أفراد العینة أكدوا أن التوجیهات المقدمة من طرف مسؤولیهم 58%تشیر الشواهد الكمیة أن  -

المتبادل ما بین  االلتزامإلى  وهذا راجعالواجبات المكلفة لهم في العمل،  أداءالمباشر تساعدهم على 
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والعاملین، فالمسؤول المباشر یلزم قانونیا بتقدیم اإلرشادات للعاملین لكي یفهموا  المباشرینالمسؤولین 

 االندماجالعاملین تطبیق وٕاتباع هذه التوجیهات لتحقیق أعلى مستویات  ءرهم الوظیفیة، على هؤالأدوا

 الوظیفي لدیهم.

من المبحوثین أقروا بأن تلقي األوامر من اإلدارة یسمح  58%د اإلحصائیة أن نسبة هتؤكد الشوا -

ه إلى وضوح األوامر التي تسر لها لهم بالتعرف على األعمال التي یجث القیام بها، األمر الذي یمكن رد

 إدارة المؤسسة محل الدراسة إلى العاملین.   

وأیضا للطابع التوجیهي الرسمي التي تمتاز بها، كما تمتاز باإللزامیة حیث تفرض على المرؤوسین 

 في المؤسسة إتباعها وٕاال سیتم معاقبتهم.

التي تعقدها اإلدارة مع العاملین تشجعهم غلى  االجتماعاتأن  امن المبحوثین أكدو  32%-

، واآلراءمن تواصل وطرح لألفكار  االجتماعاتلما توفره هذه  وذلك نظرال، مالمشاركة اإلیجابیة في الع

مختلف المشكالت الموجودة في بدایة العمل، فیشعر العاملین في المؤسسة بأن اإلدارة تهتم  والوقوف على

 إنتهاج سلوك إیجابي في العمل.بهم ما یدفعهم ذلك إلى 

مجتمع الدراسة أكدوا أن المنشورات الصادرة عن اإلدارة تساعدهم على فهم من إجمالي  36%-

قوانین العمل التي تسیر بها المؤسسة، وهذا دلیل على أن المنشورات التي تقدمها اإلدارة للعاملین واضحة 

بها أفراد المؤسسة، كما تقدم لهم شروحات كافیة عن  وتتالئم مع جمیع المستویات التعلیمیة التي یتمیز

 القواعد التنظیمیة للعمل في المؤسسة.

جید  أداءتشیر البیانات الكمیة بأن المعلومات التي تنقلها اإلدارة للعاملین تساعدهم على تقدیم  -

المقدمة من طرف أثبتوا ذلك، ألن المعلومات  60%والمقدرة نسبتهمفي عملهم، حیث أن أغلبیة العاملین 

اإلدارة والمتعلقة بطبیعة الوظائف التي یتم مزاولتها من قبل العمال التنفیذیین لیست معقدة وسهلة 

 لإلستیعاب، مما یدل على وضوح قنوات اإلتصال النازل في المؤسسة محل الدراسة.

هم على من أفراد مجتمع الدراسة أكدوا أن التعلیمات الصادرة من طرف اإلدارة تساعد %46-

تحقیق األهداف المطلوبة في عملهم، فیما یدل أن العلیمات التي تقدمها اإلدارة في المؤسسة تطبق من 

هم في تجسید تمهم وظیفیا ومساهماجدإلیهم مما له بعد إیجابي على إن بالنسبة ةفیها ومفهوم لینقبل العام

 من عملهم. رضغال
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من المبحوثین صرحوا أن القرارات التي تصدرها اإلدارة تدفعهم إلى بذل جهد من الجهد  32%-

في العمل، وهو ما یعني أن القرارات التي تصدر من المستویات اإلداریة تخدم صالح العاملین في 

 المؤسسة، ما ینعكس على دافعیتهم نحو القیام بالعمل ویعود حرص اإلدارة على ذلك بسبب أن هؤالء

العاملین والذین یتمثلون في العمال التنفیذیین، یعدون أكبر نسبة من العمالة المتواجدة في المؤسسة، كما 

 أنها تعد الركیزة األساسیة التي تستند علیها في تحقیق أعلى المستویات اإلنتاجیة.

اإلدارة بهم یساعدهم في تأدیة مهامهم  جمالي عینة البحث صرحوا أن إتصالمن إ %42-

وفي القیام بمساعدة العاملین سهولة، ما یؤكد أن عملیة اإلتصال النازل في المؤسسة محل الدراسة لها ب

على مزاولة، وممارسة االنشطة الخاصة بعملهم، وهذا قد یعود إلى الممیزات التي توفرها عملیة اإلتصال 

 لتي یقومون بها في تنفیذ أعملهم.باإلدارة بالنسبة لهذه الفئة من توجیه وأوامر تجعلهم یفهمون الكیفیة ا

وبناءا على ماسبق وتبعا لما تضمنه الفرضیة الفرعیة األولى من مؤشرات یمكن التأكید على أن 

الكاتمیة للفلین، وعلیه فإن اإلتصال النازل یساعد على تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین داخل مؤسسة 

 الفرضیة الفرعیة األولى تحققت إلى حد كبیر.

 عرض وتحلیل البیانات في ضوء الفرضیة الفرعیة الثانیة:-2

الفرضیة الثانیة والتي مفادها: یساهم اإلتصال األفقي في تحقیق توافق العاملین مع وظائفهم -

 داخل المؤسسة.

من إجمالي المبحوثین یؤكدون على دور مشاركة المعلومات مع الزمالء في جعلهم قادرین  %66-

یدل على وجود إتصال أفقي قوي ما بین العاملین في  األمرمنهم في العمل، وهذا  على تأدیة ما یطلب

 الوظیفي لدیهم. األداءالمؤسسة والذي ینعكس بدوره على رفع مستوى 

من إجمالي أفراد العینة عبروا عن موافقتهم على أن تبادل الخبرات مع زمالئهم في العمل  %76-

یسمح لهم بإتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما یؤكد وجود عالقات بین العاملین في المؤسسة یسودها 

لباقي الزمالء،  یعملون خالل فترة التواجد في المؤسسة وتقدیم ماالتعاون والدیموقراطیة في طرح األفكار، 

تسمح بتقییم جید لألوضاع والظروف المحیطة بالعمل  والقدرات التيوهو ما ینتج عنه إكتساب المعارف 

 وتنفیذ اإلجراءات بناءا على ذلك.
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أن النقاش بخصوص طریقة العمل یجنبهم الوقوع في األخطاء  صرحوامن مجتمع الدراسة  %60-

أثناء ممارسة عملهم، وهذا یشیر إلى أن قنوات اإلتصال األفقیة ما بین العاملین في المؤسسة محل 

تواصل وتفاعل إجتماعي مستمر یعمل  وأیضا وجودأغلبیة األفراد،  وتوفرها لدىالدراسة تمتاز بالمرونة 

 .العمل لمختلف الممارسات الخاطئة في على إدراك العاملین

المبحوثین أبدوا أنهم یستفیدون من اآلراء المقدمة من طرف زمالئهم في العمل  من %68 -

بالتعامل الجید مع الظروف المحیطة بعملهم األمر الذي قد یرجع إلى وجود تواصل جید ومتین بین 

 نصائحالعاملین في المؤسسة محل الدراسة، بحكم أن غالبتهم یمتلك خبرة كافیة في العمل، تخول له تقدیم 

لزمالئهم، مما یؤدي إلى إكتساب المقدرة على التأقلم مع بیئة العمل وما یطرأ عنها من  وٕابداء اآلراء

 تغیرات.

إجمالي مجتمع البحث، أثبتوا أن التواصل المباشر مع زمالئهم في العمل سهل علیهم من  %70 -

تي یوفرها اإلتصال األفقي لألفراد للعمل، وهذا نتیجة للممیزات ال األداءحل المشكالت التي تواجههم أثناء 

اآلراء وطرح الصعوبات التي  والتفاعل والتعبیر عن األحادیثداخل المؤسسة فهو یتیح فرصة تبادل 

لزمالء خاصة ذوي األقدمیة في العمل، دون ا خالل التواصل مع منواألدوار تعرقل ممارسة األعمال 

 هذا النوع من اإلتصاالت داخل المؤسسة.العودة إلى اإلدارة العلیا، ما یزید من فعالیة 

التي یقدمها زمالئهم لهم في العمل تساعدهم  تاالقتراحامن مجتمع الدراسة صرحوا بأن 60 % - 

في تأدیة عملهم بإتقان، ویمكن إرجاع ذلك إلى األثر اإلیجابي الذي یتركه التفاعل الذي یحدث ما بین 

 في العمل. أدائهمسیة األفراد ما ینعكس إیجابا على العاملین في نفس المستوى التنظیمي على نف

المبحوثین أكدوا أن وضوح المعلومات التي تقدم من طرف  من 68%وتبین النتائج الكمیة أن -

الذي  األمرزمالء العمل یجعلهم یستفیدون منها في تنفیذ المهام الخاصة بالعمل وفق ما هو مطلوب، 

مختف ضغوط العمل، ما یعني  وذلك لتحقیقیضمن السیر الحسن للعمل ما بین العاملین وتنسیق الجهود 

 تحقیق الرضا ولتوافق مع المهمات المكلفة والمتطلبات الوظیفیة.

من العاملین أن العمل المشترك مع زمالئهم یشجعهم على تحمل المسؤولیات %62كما أكدت  -

ما بین أفراد العینة في بیئة العمل مما ینتج عن  یدل على وجود تنسیق وتعاون داخل مكان العمل، ما
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ذلك خلق جو مالئم في بیئة العمل، األمر الذي یدفع العاملین في المؤسسة على تقلد مسؤولیات صعبة 

 في العمل.

ام من إجمالي المبحوثین أقروا على أن إبداء وجهة نظرهم في العمل تساعدهم على القی%58   -

ببعض األعمال الصعبة في مكان العمل، ما یعزوا إلى توفر إتصال أفقي مرن بین العاملین في المؤسسة 

 یسهل عملیة اإلندماج وتوافق مع متطلبات الوظیفة.

من األفراد العاملین أكدوا على أن تواصلهم مع زمالئهم یجعلهم مرتاحین في عملهم، وهذا  %52 -

لألفراد داخل المؤسسة ما ینعكس  ةواالجتماعیفقیة تشبع الحاجات النفسیة األ االتصاالتیرجع إلى كون 

 ملهم.التي یشعر بها العاملین إتجاه ع على الحالة

المحور الثاني،  وتحلیل بیاناتمن خالل النتائج السابقة الذكر والمتوصل إلیها بعد عملیات التفریغ 

نستنتج أن كل المؤشرات تؤكد إلى حد بعید، أن نمط اإلتصال األفقي یساهم في تحقیق توافق العاملین 

 الفرعیة الثانیة محققة. إن الفرصةمع وظائفهم داخل المؤسسة، ومنه القول 

 الدراسة في ضوء الفرضیة الفرعیة الثالثة: جمناقشة نتائ-3

 االلتزامهم إلى فعباإلدارة تد اتصالهمإجمالي عینة الدراسة یؤكدون أن سهولة من  %42 - 

الصاعد في تحقیق الفعالیة  االتصالبالتعلیمات الصادرة إلیهم، وهو ما یدل على األهمیة التي یكتسبها 

مؤسسة التنظیمیة، وضمان السیرورة الجیدة للعمل، فمن غیر الممكن أن یلتزم األفراد العاملین داخل ال

بالتعلیمات التي تصدر من اإلدارة دون أن تتاح لهم الفرصة للتواصل معها لفهم الغرض من هذه 

 التعلیمات والكیفیة التي یستلزم تطبیقها.

أفراد مجتمع البحث أقروا أن إهتمام اإلدارة بالشكاوي التي یرفعونها إلیهم تشجعهم من  %40 -

التي  االنشغاالتعلى إحترام قواعد العمل، وهو ما قد یرجع إلى أن إدارة المؤسسة تعطي قیمة لمختلف 

رمون إجراءات یقدمها العاملین إلیها، ما یؤذي إلى نشوء ثقة لدى هذه الفئة في اإلدارة، فیجعلهم ذلك یحت

 العمل التي تسیر بها المؤسسة، والقواعد والتشریعات الخاصة، نتیجة اإلحساس بالوالء لها.

من العاملین، بأن التقاریر التي یقدمونها لإلدارة بخصوص العمل  %40كما أكد أیضا ما نسبته  -

بعین  تأخذن اإلدارة تساعدهم على إنجاز المهام الموكلة إلیهم في الوقت المحدد، وهذا مؤشر على أ
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منه ضالتقاریر الخاصة بالعمل التي ترسل من طرف العاملین في المؤسسة، هذه التقاریر وما تت االعتبار

من معلومات حول شؤون العمل تجعل اإلدارة تلم بجمیع األمور التي تحیط بالعمل، وبالتالي معرفة 

 األعمال الموكلة لهم. بأداء االلتزاممختلقة الطرق والوسائل التي تمكن العاملین من 

في  االنضباطتدفعهم إلى  باقتراحاتهماإلدارة  اهتمامأكدوا أن  المبحوثینمن إجمالي  %42 -

 العمل.

من العینة أقروا بأن إعطائهم الفرصة لتوصیل آرائهم عن العمل یزید من إخالصهم في  %42 -

الصاعدة السائدة في المؤسسة متوفرة لدى جمیع  االتصاالتالعمل، ما یمكن إرجاعه إلى أن قنوات 

، مما یزید من الشعور بأنهم أفراد فاعلین داخل المؤسسة، وهذا واالحتیاجاتالعاملین وتحقق لهم الرغبات 

 في مكان العمل. االلتزامینتج عنه 

 من المبحوثین ذهبوا إلى أن ما یقدمونه لإلدارة من توضیحات عن سیر العمل یساعدهم %42 -

في زیادة تقدیرهم لقیمة العمل الذي یقومون به، وهذا یمكن رده إلى حاجة العاملین إلى معرفة سیر 

األعمال في مؤسسة الكاتمیة للفلین، وذلك نظرا لطبیعة العمل المتواجد في المؤسسة الذي یتطلب 

ناسبة، ما یجعل األفراد اإلفصاح عن التغیرات التي تطرأ علیه اإلدارة حتى یتم التعامل معها بالطریقة الم

 العاملین یدركون أهمیة ما یقومون به.

یشجعهم على تطبیق  انشغاالتهمإلى  رةمن األفراد العاملین أن استماع اإلدا 42%كما أكد  -

 إجراءات العمل المعمول بها في المؤسسة.

ي العمل من إجمالي مجتمع البحث أكدوا أن المحادثة المباشرة مع المسؤول المباشر ف %50 -

تي یقدمها هذا النوع من التواصل لتجعلهم یشعرون بالمسؤولیة إتجاه العمل، وقد یعود ذلك نتیجة للمیزة ا

، نتیجة لإلحتكاك والتفاعل المباشر فیما بینهم ما ینتج معرفة كل ما یتعلق والمرؤوسینما بین الرئیس 

 المؤسسة.بالعمل وٕادراك أهمیتهم كعناصر فاعلة في تحقیق أهداف 

من مجتمع البحث على تطبیق اإلدارة لإلقتراحات التي یقدمونها تدفعهم إلى  50%وغیر أن  -

یعزز باإلنتماء إحترام مواقیت العمل، وهذا یرجع إلى أن إنتهاج اإلدارة هذا نوع من األسلوب مع العاملین 

 ، ما ینعكس ذلك على سلوكم التنظیمي.والوالء للمؤسسة
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العمل العینة یصرحون أن تواصلهم مع اإلدارة یجعلهم یقومون بتأدیة مهامهم في من أفراد  %40 -

منها كاملة، ما یمكن رده إلى أن عملیة تفاعل العاملین مع اإلدارة تمتاز بالمرونة وتؤكد بیئة ینتهوا  حتى

 وجه. أكملالعمل، وبالتالي تأدیة أعمالهم على 

الصاعد  إن اإلتصالنته الفرضیة الثالثة یمكن القول وبناءا على ما سبق ذكره وتتبعا لما تضم -

 یؤذي إلى إلتزام العاملین في المؤسسة.

 النتائج في ضوء الفرضیة العامة: مناقشة-4

لقد تأكد من خالل الفرضیات الفرعیة، صدق الفرضیة العامة والتي مفادها أن یعمل اإلتصال 

التنظیمي الرسمي على تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة، حیث أوضحت الشواهد الكمیة 

سسة، باإلضافة الوظیفي للعاملین داخل المؤ  تحقیقاالندماجونتائج الدراسة أن اإلتصال النازل یساعد في 

الصاعد إلى إلتزام  االتصالأن اإلتصال األفقي یساهم في تحقیق توافق العاملین مع وظائفهم، كما یؤذي 

 العاملین في المؤسسة.

 السابقة:في ضوء الدراسات  جثانیا: مناقشة النتائ

بعد تعرضنا في الجانب النظري إلى طرح اإلشكالیة وعرض التراث النظري الذي تناول اإلتصال -

التنظیمي والتكیف الوظیفي بمختلف مؤشراته، وبعد الدراسة المیدانیة التي قمنا بها من أجل إختبار 

ر من الدراسة الفرضیات المطروحة والتأكد من صدقها وبعد التوصل إلى النتائج، سنحاول في هذا المحو 

إجراء مقارنة بین ما تم التوصل إلیه من النتائج في البحث، وبین نتائج الدراسات السابقة التي تعرضنا لها 

 من هذه الدراسة. األولبشي من التحلیل والتفصیل في الفصل 

انب والجدیر بالذكر أنه بالرغم من إسهام الدراسات السابقة في فهمنا لموضوع الدارسة وٕاثرائها للج

الدراسات التي أجریت في سیاقات  جلیة تقترب في أجزاء منها مع نتائالنظري له، إال أن الدراسة الحا

إجتماعیة متقاربة، و تبتعد عنها في جاوبن أخرى، و هذا یعود إلى كون الدراسات السابقة لم تتناول 

وتحاول هذه الدراسة التعرض  التنظیمي والتكیف الوظیفي كما تناولته الدراسة الراهنة،موضوع اإلتصال 

الدراسة الراهنة وهذه الدراسات  بینمن خالل إجراء مقارنة  األخرىإلى مختلف ماتوصلت إلیه الدراسات 

ج هالمتناولة، من حیث المنهجیة المعتمدة في العمل والتي تشمل مقارنة المجال الجغرافي (المكاني)، المن

 آلتي:د،أدوات الدراسة،نتائج الدراسة كامالمعت
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 مجاالت الدراسة:-1

تغیر اإلتصال لقد أجریت الدراسات في بیئات أجنبیة ومحلیة، ففیما یتعلق بالدراسات الخاصة بم

) باإلضافة إلى دراستین لكل من ( بوعطیط 2020 خمیسكل من (عبد العزیز  ةالتنظیمي، فإن دراس

 عنابة، ) تم إجراءها في نطق البیئة الجزائریة ( ورقلة،2007)، (ومارس هناء 2008جالل الدین 

سوق  البواقي، أم ) في كل من (قالمة،2019(بلعي وباحثون آخرون  جیجل)، في حین تمت دراسة

افي مع دراستنا الراهنة التي أجریب هي األخرى في البیئة ) وبالتالي تتشابه من حیث المجال الجغر أهراس

) في البیئة السعودیة و دراسة 2021الجزائریة وبالتحدید في والیة جیجل، فیما نجد دراسة (أیمن عبد النور

) 2008) تمت في البیئة الیمنیة، في حین أن (دراسة نوبلي وماككورمك 2021(عزیز علي تامر القدیمي 

) تمت في البیئة التركیة، األمر الذي ینطبق 2007 بيتمع األسترالي، أما (دراسة غانیأجریب في المج

أیضا على الدراسات المشابهة المتعلقة بموضوع التكیف الوظیفي، فقد أجریت كذلك في بیئة جزائریة كل 

ة ) بوالی2011) بوالیة بسكرة ودراسة (زغبوب سامیة 2017من دراسة (سارق مرزوق ومبارك بوعشة 

ة، أما دراسة وئام ماهر صالح كانت في بیئة أردنی 2020سطیف، بینما دراسة وفاء إبراهیم عموش 

كانت بالعراق، وهما دراستان تختلفان عن البیئة الجغرافیة لمجال دراستنا بإعتبارهما  2013اونة صالخ

 أجریا خارج الجزائر.

وعلیه یمكن القول أن تشابه بعض هذه الدراسات مع بیئة دراستنا ساعد في توفیر معلومات حول 

تؤثر في نتائج البحث النهائیة نظرا ألهمیة المجال  عملیاتخصائص مجتمع الدراسة والحصول على 

 الجغرافي في إمكانیة التوصل لنفس النتائج.

 المنهج:-2

لدراسات السابقة حسب طبیعة موضوع كل دراسة وحسب ما لقد تنوعت المناهج التي إتبعت في ا

 یتماشى مع أهداف الدراسة، وعلیه سنقوم بمقارنة المناهج المتبعة في الدراسات السابقة.

 نالحظ فیما یتعلق بالدراسات الخاصة باإلتصال التنظیمي، أنها إعتمدت أغلبیتها على المنهج-

)، (وبوعطیط جالل الدین 2019(عزیز علي ناصر ) و 2020 الوصفي كدراسة (عبد العزیز خمیس

) وهو ما یتفق مع المنهج الذي إعتمدناه في دراستنا، في حین نجد كل من دراسة حمزة بلعي 2008

) إعتمدوا على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من أجمل جمع 2008)، ومارس هناء (2019وآخرون (
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الدراسة الحالیة، بینما نجد أیضا دراسة كل من (أیمن  الحقائق ووصفها وصفا دقیقا، وهو ما یختلف مع

لم یحددوا لنا المنهج  2007ي ی) ، ودراسة غانیب2008) و (دراسة نولي وماككورمك 2021عبد اهللا نور 

المتبع في دراساتهم، أما بالنسبة للدراسات التي تناول متغیر التكیف الوظیفي فجلها إعتمدت على المنهج 

 ، كما2021وزغبوب سامیة  2013 الخصاونةنسبة لكل من دراسة ماهر صالح الوصفي، وذلك بال

اإلرتباطي، وهو ما یتعارض مع ما  المسحيالمنهج الوصفي  2020 إستندت دراسة وفاء إبراهیم عموش

) لم تحددا لنا المنهج الذي 2017تبنیناه في دراستنا، و بالمقابل فإن دراسة (سارة مرزوق ومبارك بوعشة 

 وه في دراستهم.إستعمل

مع الدراسة الراهنة من ناحیة المنهج وخاصة  هشابتوبناءا على ما تم تقدیمه فإن جل الدراسات ت

 أننا إعتمدنا أیضا على المنهج الوصفي، إن كل هذه الدراسات تنتمي إلى الدراسات الوصفیة.

 أدوات الدراسة:-3

یدان الدراسة وتمثلت في م تم اإلعتماد في هذه الدراسة على أدوات جمع البیانات من

مجمل هذه ،والمقابلة،الوثائق والسجالت، و بالمقارنة مع الدراسات السابقة نجد أن االستمارةالمالحظة

 االستمارةة إعتمدت على د، فمعظم الدراسات السابقة والمشاهاألدواتالدراسات إستخدمت نفس هذه 

، وهذا 2011بلة والمتمثلة في دراسة زغبوب سامیة ، باإلضافة إلى إستخدام دراسة وحیدة للمقاوالمالحظة

 یرجع لمالئمتها مع الدراسات الوصفیة.

على عینة من المجتمع األصلي محل الدراسة، ولكن كما نجد أن كل الدراسات السابقة إعتمدت -

مجتمع الدراسة الذي یتم فیه إجراء الدراسة صغیر، لذا لجأنا إلى أسلوب المسح الشامل والتي تماثلت 

فهي أیضا إستخدمت نفس األسلوب، أما بالنسبة لدراسة (وفاء  2008بذلك معه دراسة مارس هناء 

)، فقد 2008)، (بوعطیط جالل الدین 2019ر القدیمي )، (عزیز علي ناص2020إبراهیم عموس 

إعتمدوا على العینة العشوائیة، في حین إعتمدت باقي الدراسات على العینة الطبقیة والمتمثلة في كل من 

) بینما نجد باقي 2021، أیمن عبد اهللا نور 2013 ختاتنة، عبد الخالق 2011دراسة (زغبوب سامیة 

 لمعتمدة لها.الدراسات تم تحدد العینة ا
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 نتائج الدراسة:-4

وظیفي، وعلیه سیتم صال التنظیمي في تحقیق التكیف التسعى الدراسة للكشف عن دور لإلت-

 التطرق ألهم النتائج المتوصل إلیها و مناقشتها في ضوء ما توصلت له الدراسات السابقة من نتائج:

توصلت الدراسة الراهنة إلى أن اإلتصال المتبادل ما بین اإلدارة والعاملین یعمل على تحقیق -

منهم، كما یدفعهم وجود  42%اإلندماج الوظیفي لدیهم غیر أن تسهیل تأدیة المهام، وهو ما كشفته نسبة 

منهم، وهو نفس ما  40%قنوات اإلتصال الصاعدة إلى إلتزامهم في العمل، وهذا ما أكدت علیه ما نسبة 

 اإلتصال  66%والتي نصت أهم نتائجها على أن وجود 2008توصلت إلیه دراسة بوعطیط جالل الدین 

بین اإلدارة والعمال ما یرفع  وٕانسیاب المعلوماتالنازل والصاعد داخل المؤسسة یحقق السیرورة التنظیمیة 

 من مستویات األداء الوظیفي.

لي ناصر القدیمي والتي حملت عنوان "واقع اإلتصال التنظیمي في و بالعودة إلى دراسة عزیز ع -

ة جید نیاإلتحادات الریاضیة الیمنیة"، فإنه توصل أن اإلتصال التنظیمي في اإلتحادات الریاضیة الیم

ما یتعلق بكون اإلتصال باآلخرین في العمل یزید من فاعلیة و إنجاز المهام، وهي نفس وفعال خاصة 

وصلنا إلیها من خالل إجابات المبحوثین حول مشاركة المعلومات مع زمالء العمل والقدرة النتیجة التي ت

من إجمالي عینة الدراسة أقروا أن اإلتصال مع زمالئهم من خالل  66%على أداء المهام، حیث نجد 

تشارك المعلومات یجعلهم قادرین على تأدیة مختلف الواجبات و المسؤولیات المطلوبة منهم في العمل، 

وهذا ما یؤكد أن اإلتصال األفقي یعتبر أحد أهم اإلتصاالت التنظیمیة الرسمیة التي تحقق الفعالیة في 

التي یتم من  ویساعد األفراد العاملین في التوافق والتكیف الوظیفي، فهو الوسیلة اإلجتماعیةالمؤسسات 

خاللها التفاعل المستمر بین األفراد و الجماعات داخل التنظیم من خالل تجادل المعلومات واآلراء و 

 60%ما نسبته  تأثیره في المواقف و اإلتجاهات، وهو ما عبر عنه مجتمع الدراسة الحالیة، فقد صرح

 منهم أن النقاش بخصوص طریقة تأدیة العمل بجنبهم الوقوع في األخطاء أثناء ممارسة عملهم، كما أن 

یستفیدون من األراء المقدمة المقدرة من زمالئهم في التأقلم و اإلنسجام الجید مع ظروف بیئة %68

عنوان التكیف الوظیفي للمعاقین  " تحتالخصاونة العمل، وهي ما ذهبت إلیه دراسة "وئام ماهر صالح 

 وتحقیق التكیف الوظیفي للعاملین في المؤسسة. الجتماعیةإلى وجود إرتباط بین العالقات ا حركیا



مناقشة نتائج الدراسة      الفصل السادس                                                           
 

 
168 

بالمقابل نجد دراسة زغبوب سامیة بعنوان "التكیف المهني لمستشاري التوجیه في ظل اإلصالحات 

لتوجیه المدرسي والمهني في تحقیقهم للتكیف الجدیدة" كشفت عن أهمیة المشاركة المهنیة لمستشاري ا

من المبحوثین الذین إعتبروا أن العمل المشترك مع زمالئهم في العمل  62%المهني، وهو ما یؤكده 

یمكنهم من التكیف في مكان العمل، وذلك عبر دفعهم لتحمل مسؤولیات ذات مستوى عالي، فالعمل 

في لدیهم، وهو ما أثبتته الدراسة التي توصل إلیها الباحثون الجماعي ما بین العاملین یحسن األداء الوظی

حمزة بلعي، محمد بنیة، وخالد بن جلول بعنوان "أثر عملیات اإلتصال التنظیمي على إبداع العاملین في 

مؤسسات التعلیم العالي"، أن عملیة اإلتصال األفقي تؤثر على إبداع العاملین، وهو یشترك مع ما 

من المبحوثین بأن إبداء وجهة نظرهم في العمل  58%سة الحالیة، حیث صرح توصلت إلیه الدرا

 تساعدهم على تنفیذ بعض األعمال الصعبة.

كما توصلت دراسة مارس هناء بعنوان أثر اإلتصال التنظیمي الرسمي على دافعیة اإلنجاز لدى -

سمي یؤدي الرفع من دافعیة العمال من خالل أراء إطارات و منفذي المؤسسة أن اإلتصال التنظیمي الر 

اإلنجاز لدى عمال المؤسسة، و تقترب هذه النتیجة مع النتیجة العامة للدراسة التي توصلت إلى أن 

اإلتصال التنظیمي الرسمي بعمل على تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین في المؤسسة، حیث توصلنا في 

واألفقیة لها دور في دفع العاملین نحو اإلنجاز في دراستنا أن كل من أنماط اإلتصاالت الصاعدة والنازلة 

إلیهم على أكمل وجه، باإلضافة للقیام بالجهد في العمل، المنوطة  العمل و القیام باألعمال و األدوار

من أفراد مجتمع البحث أكدوا أن تواصلهم مع اإلدارة یجعلهم یقومون بتأدیة مهامهم  40%حیث نجد 

ن اإلدارة تدفعهم إلى بذل المزید منهم صرحوا أن القرارات الصادرة ع 32%ینما كاملة حتى ینتهوا منها، ب

 من المجهودات في عملهم.

في حین نجد دراسة عبد العزیز خمیس "بعنوان اإلتصال التنظیمي بمدیریة التوزیع الكهرباء و  -

الغاز بوالیة ورقلة" والتي تتعارض نتائجها مع الدراسة الحالیة، في كونها توصلت إلى أن نمط اإلتصال 

في حین أن دراستنا المتعلقة از بوالیة ورقلة هو اإلتصال األفقي، غفي مدیریة التوزیع للكهرباء و الالسائد 

باإلتصال التنظیمي و التكیف الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة أكدت أن مؤسسة الكاتمیة للفلین تعتمد 

الرسمیة (اإلتصال النازل، اإلتصال الصاعد، اإلتصال األفقي) و على جمیع أنواع اإلتصاالت التنظیمیة 

ل المكاني للمؤسستین و الخصوصیة التي تتمتع بها كل یمكن تفسیر هذا التعارض بسبب إختالف المجا

 مؤسسة.



مناقشة نتائج الدراسة      الفصل السادس                                                           
 

 
169 

لنتائج الدراسة المتعلقة ب "فاعلیة مواقع التواصل اإلجتماعي في اإلتصال  األولیةأن القراءة كما  -

التنظیمي خالل أزمة كورونا" لصاحبها أیمن عبد اهللا نور،ومقارنتها مع نتائج بحثنا المیداني،تكشف لنا 

 فات الواضحة بین الدراستین، حیث أن هذه الدراسة إهتمت بمعرفة مدى فاعلیة مواقع التواصل عن اإلختال

في اإلتصال التنظیمي من خالل أشكال إستخدامها، وسلبیاتها، وٕایجابیاتها على ضوء ذلك، االجتماعي 

تنظیمي الرسمي تصال العكس ما حاولنا معرفته في دراستنا الحالیة، التي تسعى إلى التعرف على دور اال

 في تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة.

ویتضح من خالل مقارنة نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة سارة مرزوق ومبارك بوعشة والمعنونة  -

أنها تتفق  -دراسة حالة مجمع عموري بوالیة بسكرة–بـ أثر التمكین في تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین 

سة الحالیة في توصلها أن التمكین الوظیفي للعاملین في المؤسسة یؤثر على إندماجهم الوظیفي، مع الدرا

وتوجیهه من خالل األوامر والتعلیمات  منح العامل الثقة في قدراتهوهو ما تؤكده نتائج الدراسة الحالیة، ف

ة، وتهیئة الظروف ار الجدیدالتي تقدم له، وتعزیز مشاركته الفعالة في العمل عبر السماح له بطرح لألفك

السلطة وٕاتخاد القرارات الالزمة،یجعله متكیف مع وظیفته ومتوافق معها، وكل هذا ال  حملالمساعدة له لت

 یتم إال بوجود قنوات من اإلتصاالت التنظیمیة الرسمیة الفعالة.

على التنمیة المهنیة الحالیة كونها ركزت  بینما نجد دراسة "وفاء ابراهیم عموش" إختلفت مع الدراسة

إهتمام دراستنا على الكشف عن مساهمة  انصببالتكیف الوظیفي للمعلمین، في حین  و ربطها

اإلتصاالت التنظیمیة خاصة الرسمیة منها في تسهیل عملیة التكیف الوظیفي لدى العاملین في المؤسسة، 

میة المهنیة و التكیف الوظیفي یالحظ ففي الوقت الذي توصلت إلیه الباحثة وفاء إلى وجود عالقة بین التن

أن الدراسة الراهنة أسفرت عن وجود دور لإلتصال التنظیمي في تحقیق التكیف الوظیفي، كما أن الدراسة 

السابقة تمت في المدارس الثانویة التي تختلف في ممیزاتها وخصائصها عن المؤسسات الصناعیة 

فیه دراستنا (المجتمع الجزائري) ن المجتمع الذي تمت العمومیة، باإلضافة إلى الفروق المتواجدة بی

 والمجتمع األردني.

وماككورمك فقد تشابهت في النتائج مع الدراسة الحالیة، إذ توصلت  نوبليأما فیما یخص دراسة -

، وهذا ما یتماثل مع أحد النتائج واإلتصال التنظیميإلى أن هناك عالقة قویة بین الرضا الوظیفي 

زمالئهم یجعلهم مرتاحین في عملهم من أفراد العینة، أن التواصل مع  52% أقرها، فقد المتوصل إلی
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وجود مختلف اإلتصاالت التنظیمیة داخل المؤسسة بعمل على إشباع حاجیات العاملین وتولد شعور ف

 إیجابي لدیهم إتجاه العمل.

كما إختلفت دراسة غانییبي بعنوان "عملیة اإلتصال التنظیمي" مع الدراسة الحالیة فیما یخص  -

النتائج المتوصل إلیها، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أكثر أسالیب اإلتصال المستعملة في المدارس 

و اإلجتماعات وهو ما األساسیة و الثانویة في كل من مدینة أفیون ویوساك التركیة هي األسالیب الشفویة 

من العاملین في مؤسسة الكاتمیة للفلین، أن إدارة المؤسسة 66% یتعارض مع نتائج بحثتنا التي أكد فیها 

تعتمد بشكل كبیر على اإلعالنات كمصدر رئیسي لتوصیل المعلومات إلیهم ألنها تعد وسیلة سهلة الفهم 

التنظیمي وحده دون ربطه بمتغیر التكیف الوظیفي،  االختالفبالنسبة لكل األفراد العاملین، ویرجع هذا 

وهو ما نتج عنه في بیئة إجتماعیة تختلف عن البیئة التي قمنا فیها بالدراسة،  الدراسة السابقة كما تمت

 إختالف نتائج الدراستین.

ت كل منها أحد نومما سبق یمكن القول أن دراستنا هذه إنطلقت من الدراسات السابقة التي تضم

تصال التنظیمي في تحیق التكیف الوظیفي في اال یري الدراسة، لتقوم دراستنا الحالیة بالبحث عن دورمتغ

المؤسسة، وبالتالي فإن دراستنا هذه مكملة للنقص الذي جاء في الدراسات السابقة، ذلك أن دراستنا الحالیة 

 م في فعالیة المؤسسة.ربطت بین اإلتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي كأهم العملیات التي تساه

 الدراسة:في ضوء نظریات  النتائج: مناقشة ثالثا

بعد التطرق في الفصل الثاني إلى مختلف النظریات ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الراهنة -

 راسة في ضوء هذه النظریات.دول في هذا الفصل مناقشة نتائج السوف نحا

الكالسیكیة التي نادت إلى إعتبار اإلتصال التنظیمي كأداة للتحكم في سلوك كانت البدایة مع النظریات 

العاملین من أجل تحقیق أهداف المؤسسة، وأنه یتم بإتجاه واحد رأسي من األعلى إلى األسفل و العمل 

على إستبعاد اإلتصال الصاعد إال من أجل التقاریر الخاصة بالعمل، وترى أن سیادة العالقات الرسمیة، 

والتخصص الوظیفي في العمل، ووجود الحوافز المادیة هي السبل لتحقیق التكیف الوظیفي للعاملین، 

ماكس فییر" ، هذا األخیر الذي رأى أن المؤسسة ال جاء به "تایلور" و''ووحدة األمر، وهذا من خالل ما

ما توصلنا إلیه خالل تحقق التكیف ألفرادها إال أذا ركزت على البناء الرسمي و القوانین، ومن خالل 

 أكدها ماالتي أجریناها نالحظ أن المؤسسة تنتهج المبادئ التي تم ذكرها سابقا، وهذ مبریقیةالدراسة اإل
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 58%المبحوثین في إجاباتهم، وهي بدورها تسهل عملیة اإلندماج الوظیفي للعاملین، حیث أكد ما نسبته 

والمهام التي یتوجب علیهم  األدوارمنهم أن تلقي األوامر من اإلدارة یساعدهم في التعرف على مختلف 

من األفراد العاملین أقروا أن المعلومات التي تنقلها اإلدارة  60% قیام بها في مكان العمل، كما نجدال

ما ركز على كیفیة تقسیم العمل الوظیفي وهو ما ذهب إلیه "فریدریك تایلور" عند أدائهمإلیهم تحسن من 

بالخصوص التقسیم العمودي، والذي یركز على توزیع األدوار بین األفراد العاملین حیث یهدف من ورائه 

الرؤساء إلى إعطاء األوامر وتقدیم المعلومات عن المهام و الواجبات المتعلقة بالعمل وهذا للوصول إلى 

ین، وهو ما تقوم به المؤسسة محل الدراسة. حیث تعتمد على التنسیق في األعمال ونفع إنتاجیة العامل

مبدأ توزیع المهام الوظیفیة لكل عامل على حدى، وهذه النتائج تتفق في بعض األفكار التي تطرقت إلیها 

ن السیر الحسن النظریات الكالسیكیة، ولكن لیس بنفس الصورة التي نظرت إلیها هذه األخیر، وٕانما لضما

على تنفیذها، نظرا للمكانة التي تحظى به هذه المؤسسة بین المؤسسات العمومیة  السهر وضرورةللمهام 

 وللمجتمع بصفة عامة. لالقتصاد الوطنيبالنسبة 

هي التي تحدد  االجتماعیة كما تناولت الدراسة الحالیة مدرسة العالقات اإلنسانیة التي تعتبر أن العالقات

ز هذه المدرسة على ضرورة إعتماد اإلتصال وجها لوجه كوسیلة إتجاهات العمال وسلوكیاتهم، إن ترك

لضمان نقل المعلومات بدقة، وضرورة العمل بمبدأ الفرق وتبادل المعلومات ما بین العمال وذلك من 

أجمل رفع الروح المعنویة لدیهم وزیادة توافقهم ورضاهم عن العمل، وهذا ما یتوافق مع ما توصلنا إلیه 

التواصل ما بین جماعات العمل والتنسیق الجید بینها یعمل على تحقیق  أنمبریقیة الىخالل الدراسة اإل

من المبحوثین حین  52%  وافق و التواؤم العاملین مع وظائفهم داخل المؤسسة، وهذا ما عبر عنهالت

ولته، نظرا ألن هذا از ومرتاحین عند م منسجمین معهأن تواصلهم مع زمالئهم في العمل یجعلهم  روقأ

النوع من اإلتصال التنظیمي یوفر المعلومات الكافیة لألفراد، التي تسمح لهم بأداء مهامهم في العمل 

 من أفراد العینة. 66%بالكیفیة الالزمة، وهو ما یؤكد 

على كرت في نظریته المعدلة یل والتي أشار إلیها  وانطلقنا في النظریات الحدیثة بالنظریة المعدلة كما

تصال بین المشرف و األتباع، وما یوفره من دافعیة لألفراد العاملین لإلنجار فهو دعى أن أهمیة وجود اال

تكون العملیات اإلتصالیة في مجملها تدعم الدافع إلى العمل وتشعر العاملین بأنهم مهمون داخل التنظیم، 

مع النتائج التي توصلت إلیها دراستنا، حیث ما یخلق الشعور بالوالء واإللتزام نحو المؤسسة، وهو ما یتفق 
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أن سهولة إتصالهم مع إدارة المؤسسة تدفعهم إلى اإللتزام بالتعلیمات  42%أكد أن أغلبیة العاملین بنسبة 

 الصادرة إلیهم.

) التي تدعوا إلى إستخدام اإلتصال النازل X( أما فیما یخص نظریة الفلسفة اإلداریة وحسب نظریة

تقدیم االوامر و التعلیمات للعاملین والمركزیة في إتخاد القرار، وذلك إستنادا على عدد من المتمثل في 

داخل المؤسسات، فإن هذه النظریة  اد العاملینول طبیعة السلوك التنظیمي لألفر اإلفتراضات السلبیة ح

ل الدراسة تعتمد تتعارض مع ما تم تناوله في الجانب المیداني من الدراسة، الذي یوضح أن المؤسسة مح

الوظیفي لدى  في تحقیق التكیف اإلتصال التنظیمي الرسمي في جمیع إتجاهاته وأنه وسیلة فعالة

في مجملها مجموعة من  تضمور، و غماغری س) التي وضعها دوغالYبل توجد نظریة (قاالعاملین، وفي الم

ي جو من التعاون والتنسیق بین كافة تصال فلعاملین، التي تتم فیها عملیة االاإلقتراحات اإلیجابیة نحو ا

أطراف هذه العملیة عبر تشجیع قنوات اإلتصال الصاعدة من طرف اإلداریین و خلق التفاعل المستمر ما 

المعلومات و إعتمادها بین كافة المستویات  انسیابیةاإلتصال األفقي الذي یزید من  بإتاحةبین العاملین 

التنظیمیة ما ینتج عنه ضمان إندماج األفراد مع بیئة العمل و رفع مستوى اإللتزام الوظیفي لدیهم، وهو ما 

منهم إلى أن إهتمام اإلدارة بهم من خالل اإلنصات  40%تؤكده إجابات المبحوثین، حیث ذهب ما نسبته 

 یقدمونها تدفعهم إلى إحترام قوانین العمل و اإلنضباط في تنفیذها. التي التظلماتإلى شكاوي و 

الذي أشار إلى وجود مجموعة من الحاجات التي یسعى  اماسلو هام ظریة الحاجات والدوافع إلبرانفي أما 

األفراد إلى تحقیقها بطریقة متسلسلة و توجب على المؤسسات إذا ما أرادت تحسین مستوى أداء ودمج 

ع وظائفهم داخل المؤسسة، إشباع هذه الحاجات،فاإلتصاالت تعتبر وسیلة تحقق مختلف األفراد م

تعمل على تحریك دافعیتهم، وتزید من الرضا الوظیفي لدیهم  ذحتیاجات، خاصة اإلجتماعیة منها إاإل

لجماعات وتبني لهم القدرة على مسایرة ومواكبة المتطلبات الوظیفیة في العمل نتیجة اإلستقرار واإلنتماء 

الفرضیة الثانیة والذي أكدت أن اإلتصال األفقي في العمل، وهذا یتوافق مع النتائج التي توصلت إلیها 

له بعد إنساني یعمل  ةیساهم في تحقیق توافق العاملین مع وظائفهم، هذا النوع من اإلتصاالت التنظیمی

 مع وظیفته. قاما یجعل العامل متوافعلى تلبیة اإلحتیاجات النفسیة واإلجتماعیة لألفراد العاملین، 

شیستر بارنارد" والتي تستند على أن إشباع إحتیاجات الفرد ابل نجد نظریة النسق التعاوني "لوفي المق

الطبیعیة والحیویة و اإلجتماعیة تحتم علیه التعاون مع اآلخرین، حیث أكد "برنارد"، على أهمیة الجوانب 

اإلجتماعیة والنفسیة ألي تنظیمي إداري، معتبرا المنظمة كنظام إجتماعي یتطلب نجاحه درجات عالیة من 
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قبل القیادات اإلداریة مع العاملین ولیس فقط إستخدام القائد اإلداري لسلطته الرسمیة وحقه في  التعاون من

شیستر برنارد" القادة اإلداریین أن یوفر قنوات من اإلتصاالت وفرض العقوبات فقد دعا "  األوامرإصدار 

متوفرة لجمیع أفراد التنظیم، بین العاملین وتتطور في قبلوهم لها، بحیث تكون واضحة و  التي تعزز التعاون

العاملین بممارسة أدوارهم  وقیام داءین األستحاص مؤهلین، األمر الذي یؤدي إلى وتسیر من طرف أشخ

 على أن وضوح المعلومات التي توجهمن إجابات المبحوثین الذین عبروا  68%، وهذا ما أكدته ةبسهول

األفقیة سهلة  االتصالصة بالعمل ، فكلما كانت قنوات إلیهم تجعلهم یستفیدون منها في تنفیذ المهام الخا

أساسیات فعالیة  فأخذساعد هذا على إدراك العاملین للممارسات و األعمال المسؤولین على القیام بها 

 التنظیمي داخل المؤسسات هو وضوح مضمون ما یرسل بین األفراد. االتصال

اإلدارة باألهداف على ضرورة مشاركة العاملین في إتخاد القرارات وذلك من خالل  كما وأشارت نظریة 

من قبل  لألهدافرفع الروح المعنویة لهم و اإلستفادة من إبداعاتهم باإلضافة إلى التحدید المشترك 

وٕاتخاد الرؤساء و المرؤوسین، وهو ما یتفق ما توصلت إلیه دراستنا من النتائج بالنسبة لمبدأ المشاركة 

من العاملین، في حین ال تتفق هذه النظریة مع النتائج في الجزئیة  76%القرارات، فقد عبر ما نسبته 

المتعلقة بوضع األهداف المشتركة ما بین اإلدارة و العاملین فالمؤسسة محل الدراسة ال تقوم بذلك، وهو 

 .االستطالعیةخالل قیامنا بهده الدراسة  مالحظتهما تم 

جتماعیة الخاصة بالمجتمع من البیئة اال استحدثتنظریة اإلدارة الیابانیة "لولیام أوشي" التي  كذلك نجد

الیاباني، حیث تقوم هذه األخیرة على مجموعة من المبادئ المتبعة في المؤسسات الیابانیة كالتوظیف 

فة المستویات طویل األمد و الثقة من خالل المصارحة والمشاركة و التعاون بین العاملین على كا

وهو ما یتنافر مع ما قمنا  جماعیااإلداریة، إعتبار المؤسسة الیابانیة مؤسسة عائلیة وتحمل المسؤولیة 

بالوصول إلیه من نتائج وذلك نظرا للخصوصیة التي تتمتع به المؤسسات الجزائریة وٕاتباعها لنظام إداري 

 یختلف عن ماهو منتهج في اإلدارات الیابانیة.

 : اقشة النتائج في ضوء أهداف الدراسةرابعا: من

على ضوء النتائج المیدانیة التي توصلنا إلیها حول موضوع دراستنا فإنه یمكن القول أن الدراسة قد حققت 

اإلجابة  منالتي حددناها سلفا في الفصل األول المتعلق باإلجراءات المنهجیة للدراسة،  األهدافبعض 

على التساؤالت المتعلقة بالدراسة والتحقق من الفرضیات الخاصة بها، وكذلك التعرف على مختلف األبعاد 
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العلمي وهي جملة  و قواعد البحثإلى تطبیق مبادئ  باإلضافةالنظریة والمیدانیة الملموسة في الموضوع، 

واقع اإلتصال التنظیمي والتكیف الوظیفي التي وضعناها وكدا تمكنت الدراسة من معرفة  ةاألهداف العلمی

، االستمارةفي المؤسسة محل الدراسة الذي عبر عنه العاملین من خالل إجابتهم عن أسئلة محاول 

 وتسلیط الضوء على سیرورة عملیات اإلتصاالت التنظیمیة والدور الذي تلعبه في تحقیق التكیف الوظیفي.

التنظیمي  وأسالیب االتصالسة، هو الوقوف على أهم الطرق أما الهدف األخیرة التي سعت إلیه الدرا

مختلف الصعوبات والنقائص التي تعترض سیر هذه  والتنبیه إلىالمتبعة في المؤسسة محل الدراسة، 

االجابات التي قدمها المبحوثین، والتي من  واالستناد الىالعملیة من خالل قیمنا بالدراسة اإلستطالعیة 

شأنها ان تحسن من عملیة االتصال التنظیمي في المؤسسة الجزائریة وجعلها وسیلة تحقیق التكیف 

 الوظیفي للعاملین.

 الدراسة:خامسا: مناقشة النتائج في ضوء مقاربة موضوع 

رفیة ومهنجیة دقیقة،تعمل على یستوجب إتباع خطوات وٕاجراءات مع صیلاألان البحث السوسیولوجي -

رسم اإلطار البحثي الذي یسیر وفقه الباحث السوسیولوجي وتعتبر المقاربة النظریة أحد أهم هذه 

المفاهیمیة المنظمة التي تعمل  ترسانةبال دهفهي تزور ، إذ أنها ترافق البحث و تساعد الباحث،اإلجراءات

على التنبؤ بالظاهرة وتحدد العالقات بین متغیراتها ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا العنصر التطرق 

إلى مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظریات المتبناة، حیث قمنا في دراستنا هذه بتبني ثالثة نظریات 

) و Xموضوع الدراسة الخاص بالفصل األول وهي: نظریة ( والتي تم إلیها اإلشارة في عنصر المقاربة

)Y.نظریة النسق التعاوني،نظریة الغدارة باألهداف ،( 

یقول بأن أي تصرف  افتراض) لدوغالس التي تستند إلى Y) و (Xالبدایة كانت مع نظریة ( -

إداري في المنظمة یرتكز في إطاره العام على نظریة إداریة معینة، فماغریغور یرى أن العاملین في 

المنظمة یتأثرون جزئیا بطابع الفلسفة اإلداریة التي یؤمن بها المدیر وهنا یظهر ان السلوك التنظیمي 

المستویات العلیا في التنظیم، لذا فقد عارض  بشكل عام یتأثر بطبیعة الفلسفة اإلداریة التي یؤمن بها

التي یرى بها المدیرین  المسلماتي الفكر اإلداري والتي عبر ) الكالسیكیة فXور نظریة (غماغری دوغالس

األفراد العاملین من جانب سلبي، فینتهجون من خالل سیاسات تنظیمیة تقوم في مجملها على إعتماد 

األوامر و التعلیمات والتركیز على مركزیة إتخاد القرارات دون إشراك اإلتصال النازل فقط عبر إصدار 
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لدیهم و اإلحساس  األداءاألفراد العاملین مما یولد عنه عدم الرغبة في العمل و إنخفاض معدالت 

باإلغتراب داخل بیئة العمل وٕایجاد صعوبات في التكیف مع الوظائف التي یزاولها، لذا إقترح 'ماغریغور" 

) والتي تتضمن Y)، حیث یطرح في المقابل نظریة (Xكري ونظري لما جاءت به نظریة (بدیل ف

تصاالت التنظیمیة ذات و في محتواها إلى خلق نظام من االإیجابیة عن األفراد العاملین، وتدع فتراضاتإ

ي حیز اإلتجاه الهابط، و الصاعد، التي تخلق التعاون بین الفاعلین في التنظیم وتشبع حاجیاتهم ، ف

تفاعلي، مما یساعد على تسهیل عملیة التكیف الوظیفي، وهذا ما یتفق مع النتائج التي توصلت إلیها 

منهم أن التوجیهات التي تقدم من طرف  58%الدراسة الحالیة من خالل إجابات المبحوثین، حیث أكد 

م، كما صرح أیضا ما المسؤولین المباشرین تساعدهم على أداء الواجبات والمسؤولیات التي تكلف له

،بأن التواصل مع اإلدارة یدفعهم إلى القیام بالمهام المكلفة إلیهم كاملة، مما یدل على أن 40% نسبته

 المؤسسة محل الدراسة تستخدم كال النوعین لدمج العاملین فیها مع بیئة العمل ومتطلباتها.

ویحافظوا على یموا داریین أن یقاالكما إقترح شیستر برنارد في نظریة النسق التعاوني، بأنه على 

نتماء و اإلرتباط قنوات اإلتصال التي تضمن الخدمات األساسیة لألعضاء وتنمي شعور العاملین باال

بالمنظمة، فأحد أهم العناصر األساسیة في نجاح التنظیم هي رغبة األفراد في التعاون على تحقیق 

تصاالت داخل المؤسسة، كأن تكون ي عملیة االأهدافه، ولتجسید ذلك توفر توفیر شروط أساسیة ف

واضحة ومتوفرة لدى جمیع األفراد العاملین، ویكون الممارسون لها على قدر من الكفاءة، و بالعودة إلى 

" سعى إلى ضرورة وجود نظام من تشیستر بارناردل محتوى هذه النظریة، أن "نتائج دراستنا في ظ

اون، ونتیجة لذلك یحقق األفراد التكیف الوظیفي ویندمجون من اإلتصاالت التنظیمیة یشجع وجود التع

خالله مع البیئة المهنیة، وهو ماتوصلنا إلیه في بحثنا المیداني، فوجدنا أنه یوجد تعاون بین العاملین في 

مختلف التغیرات التي تطرأ  سایرةمؤسسة الكاتمیة للفلین وهو ما یسمح لهم بتقدیم أداء جید في العمل وم

البحث أن تبادل الخبرات مع زمالئهم في العمل یسمح لهم بأخد  عینةمن أفراد  76% ه، فقد أقرعلی

منهم أن التواصل المباشر مع زمالئهم في العمل یسهل علیه حل  70%القرارات المناسبة، كما ویثبت أن 

اإلنسجام والتعاون المشكالت المتعلقة باألداء، وهذا یعكس الجو اإلیجابي السائد بین العاملین ودرجة 

في حین نجد مقاربة اإلدارة باألهداف، التي تدعوا إلى اإلدارة المشاركة من خالل تعاون الرؤساء و  ,بینهم

المرؤوسین في إتخاد القرارات، كما أشارت إلى مبدأ اإللتزام و الذي یعني رغبة العاملین في البقاء داخل 

التي یجب  باألهدافوكذلك تزوید العاملین وٕابالغهم المؤسسة و تحمل المسؤولیات الموكلة إلیهم، 
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تتفق مع ما توصلت إلیه دراستنا من نتائج، فبالنسبة لعنصر اإللتزام والمشاركة الوصول إلیها، وهي بذلك 

نجد أن العاملین في المؤسسة محل الدراسة أكدوا أن اعطائهم فرص للمشاركة من خالل طرح أرائهم و 

،فاألفراد عندما  42%لعمل من طرف اإلدارة یعمل على زیادة اإللتزام لدیهم بنسبة تقدیم إقتراحاتهم في ا

یشعرون بأنهم فاعلون في العمل ومحل اإلهتمام من اإلدارة یجعلهم یقدرون قیمة األعمال التي یقومون 

بها ویزید إنتمائهم للمؤسسة، إال أنه هذه النظریة تختلف في طرحها مع الدراسة الحالیة في الجانب 

 قصور رما یعتبلدراسة ال تقوم بذلك وهو المتعلق بإعالم العاملین باألهداف، حیث أن المؤسسة محل ا

 فیها.

 : النتائج العامة للدراسةسادسا

من خالل النتائج المتوصل إلیها والتي تم عرضها في فرضیات الدراسة، أهدافها الدراسات السابقة 

المتعلقة بالموضوع والمقاربات النظریة یمكن القول أننا كشفنا عن دور اإلتصال التنظیمي الرسمي في 

 تحقیق التكیف الوظیفي للعاملین في المؤسسة محل الدراسة والتي یمكن توضیحها حسب النتائج التالیة:

أكد العاملین بمؤسسة الكاتمیة للفلین بوالیة جیجل أن اإلتصال النازل یساعدهم في تحقیق -

 داتحقیق األوامر وك إلى باإلضافةلهم مختلف التعلیمات والتوجیهات،  اإلدارةعبر تقدیم  الوظیفي االندماج

 الصادرة منها. تاالقرار 

یعمل اإلتصال األفقي ما بین العاملین في المؤسسة محل الدراسة على تحقیق التوافق مع  -

وظائفهم، حیث یوجد تعاون وتنسیق لدى العاملین بمؤسسة الكاتمیة للفلین فهم یتبادلون المعلومات 

ما یؤدي إلى خلق بیئة عمل فینتج عنها تواؤم األفراد مع لزمالئهم،  االقتراحاتبخصوص العمل ویقدمون 

 الوظائف المتوصلة إلیهم.

 استماعسة من خالل التزامهم في المؤس إلىاالتصال الصاعد یؤدي  أنمجتمع البحث  أكد -

لتوصیل اقتراحاتهم وآرائهم حول العمل وطریقة  وٕاعطائهم الفرصة انشغاالتهمإلى  رییندااإلالمسؤولین 

ألن اإلدارة تهتم بما یقدمه ومنه یمكن القول  االلتزامد لدى األفراد شعور بضرورة تأدیته، ونتیجة لذلك یتول

لدى العاملین في مؤسسة الكاتمیة  التكیف الوظیفي التنظیمي الرسمي یعمل على تحقیق إن اإلتصال

 .للفلین بوالیة جیجل
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 خالصة الفصل:

، ونظریات والدراسات السابقةتمت في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات 

الدراسة وأهداف الدراسة، باإلضافة إلى مناقشتها في ضوء مقاربة موضوع الدراسة، وصوال إلى النتائج 

على النتائج المتحصل  وبناء على ما تم عرضه تبین أن فروض الدراسة محققة بناءا العامة للدراسة،

علیها، لذا فالفرضیة العامة للدراسة حققت نسبیا، وبالتالي یمكن القول أن االتصال التنظیمي الرسمي 

 یعمل على تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملین في مؤسسة الكاتمیة للفلین.
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 :الخاتمة

حاولت هذه الدراسة و التي كان عنوانها "اإلتصال التنظیمي و التكیف الوظیفي لدى العاملین في 

المؤسسة " الكشف عن دور اإلتصال التنظیمي في تحقیق التكیف الوظیفي، حیث إنتقلت الدراسة من  

تصور مبدئي حول الموضوع، إلى توضیحه في تصور نظري و البحث عن دالالته في الواقع المیداني 

 الذي هو مؤسسة الكاتمیة للفلین.

وٕانطالقا من الدراسة النظریة للموضوع الحالي، فقد ساعدتنا الدراسات السابقة و مقاربات النظریة في 

النظریات التي تناولته عملت على تزوید بحثنا وس، كما أن ر إعطائنا تصور عام حول الموضوع المد

بالنموذج المفاهیمي و التعرف أكثر على مختلف متغیراته و إستخدامها كمرجعیة للدراسة الحالیة، في 

حین فإن الفصل الخاص باإلجراءات المنهجیة للدراسة سمح لنا بإختیار المنهج  المعتمد و العینة 

لسوسیووظیفیة التي یتمتع بها مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى إختیار المناسبة للبحث و معرفة الخصائص ا

األسالیب واألدوات المالئمة للدراسة، حیث أن هذه الجوانب كانت ممهدة لقیامنا بدراسة المیدانیة وموجهة 

ي لنا أثناء قیامنا بالبحث المیداني، و لهذا فإن الدراسة الحالیة قد توصلت إلى مجموعة من النتائج الت

تربط بها الجانب النظري بجانبها المیداني و التي تفضي إلى وجود دور لإلتصال التنظیمي الرسمي في 

 تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملون في المؤسسة، ویمكن إستعراضها في النقاط األساسیة التالیة:

خالل مختلف یساعد اإلتصال النازل في تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین داخل المؤسسة من  -

األوامر و التوجیهات، و القرارات التي تقدمها اإلدارة لهم، و التي توضح األدوار و المهام 

 الوظیفیة الموكلة إلیهم.

یساهم اإلتصال األفقي في تحقیق توافق العاملون مع وظائفهم داخل المؤسسة عبر مایتیح هذا  -

املون و التعبیر عن إقتراحاتهم و نوع من اإلتصاالت التنظیمیة من فرص للتواصل مابین الع

 أرائهم بكل حریة وبعیدا عن الطابع الرسمي.

یؤدي اإلتصال الصاعد إلى إلتزام العاملون في المؤسسة، فالتفاعل ما بین اإلدارة و العاملون من  -

خالل إیصال العاملون لمختلف التقاریر و اإلقتراحات الخاصة بالعمل لإلدارة بجعلهم یشعرون 

 یة إتجاه العمل و یزید من اإلنتماء للمؤسسة.بالمسؤول



ةـــاتمــخ  
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توصلت إلیه الدراسة من نتائج إیجابیة عن دور اإلتصال التنظیمي الرسمي  وفي األخیر و بالرغم ما

في تحقیق التكیف الوظیفي، إال أنه نأمل أن تكون هذه الدراسة محفزة للقیام بدراسات علمیة أخرى تتناول 

 نتطرق إلیها إلثراء البحوث العلمیة في حقل علم اإلجتماع تنظیم و عمل. الموضوع من جوانب مختلفة لم

 



المراجعقائمة         
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 : ملخص الدراسة

 :باللغة العربیة .1

تتمحور إشكالیة الدراسة حول دور اإلتصال التنظیمي الرسمي في تحقیق التكیف الوظیفي 

للعاملین،وقدإنطلقت من السؤال الرئیسي التالي :هل یعمل اإلتصال التنظیمي الرسمي على تحقیق التكیف 

 العاملین في مؤسسة الكاتمیة للفلین؟ الوظیفي لدى

 ویفرع عنه التساؤالت الفرعیة التالیة:

 داخل مؤسسة الكاتمیة للفلین؟ تحقیق اإلندماج الوظیفي للعاملین هل یساعد اإلتصال النازل في .1

 للفلین؟ مع وظائفهم داخل مؤسسة الكاتمیة ینلامهل یساهم اإلتصال األفقي في تحقیق توافق الع .2

 في مؤسسة الكاتمیة للفلین؟ صال الصاعد إلى إلتزام العاملینإلتهل یؤدي ا .3

وقد إفترضت الدراسة الحالیة بدور اإلتصال التنظیمي الرسمي في تحقیق التكیف الوظیفي 

وقد تم إتباع المنهج الوصفي الذي یالئم مع طبیعة الدراسة،وٕاتبعت  للفلین، بمؤسسة الكاتمیة

م اإلعتماد على المالحظة المقابلة،اإلستمارة في عملیة جمع الدراسة أسلوب المسح الشامل ،وت

 البیانات.

ومن ثم توصلت الدراسة الحالیة إلى نتیجة عامة مفادها أن اإلتصال التنظیمي الرسمي له دور 

 في تحقیق التكیف الوظیفي لدى العاملون في مؤسسة الكاتمیة للفلین.

 :باللغة اإلنجلیزیة .2

Abstract : 

− The problem of the study The problem of the study revolves around the role of formal

organizational communication in achieving job adaptation for workers. and it started from the 

following main question: Does formal organizational communication work to achieve job 

adaptation    for worker  in the Al-Katmiyah Cork Foundation? 

− and The following sub-questions are derived from it:

1. Does  downwork communication help in achieving the functional integration of

worker within the Al-Katimiyah Cork Foundation? 

2. Does horizontal communication contribute to achieving  workers compatibility  with

their jobs within the Al-Katimiyah Cork Foundation ? 



3. Does the upward communication lead to the commitment of the worker of the Al-

Katimiyah Foundation to Cork?

The current study assumed the role of formal organizational communication in achieving 

functional adaptation in the Al-Katimiyah Cork Foundation, and the descriptive approach was 

followed that fits with the nature of the study,the study also followed the comprehensive 

survey method, relied on the   observation, interview and from in the process of data 

collection . 

and then  the current study reache  a general conclusion that ,the formal organizational 

communication has a role in achieving job adaptation among the workers in  Al-Katimiyah 

Cork Foundation. 
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