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مــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدمـــــــــــة

عــــرف العــــالم منــــذ النصــــف الثــــاني مـــــن القــــرن العشــــرین تطــــورا هــــائال وغیــــر مســـــبوق 
فـــــي كافـــــة فـــــروع المعرفـــــة والعلـــــم والتكنولوجیـــــا، وأخـــــدت األمـــــم تجتهـــــد فـــــي فـــــي إنشـــــاء 

ـــــــــد مـــــــــن اإلكتشـــــــــافات ،مراكـــــــــز البحـــــــــث والتطـــــــــویر ـــــــــى مزی مـــــــــن أجـــــــــل الوصـــــــــول إل
ـــــــاة اإلنســـــــانیة ورخـــــــاء العـــــــیش  ـــــــة الحی ـــــــي مـــــــن شـــــــانها راحـــــــة ورفاهی واإلختراعـــــــات الت

.البشري

ات فـــــي هـــــذا العصـــــر اإلختراعـــــوقـــــد أعتبـــــرت تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال كأحـــــد أهـــــم وأبـــــرز 
ـــــى ســـــمي بإســـــمها، ف ـــــا االتصـــــال والمعلومـــــات مـــــن حت ـــــدان تكنولوجی ـــــرمی ـــــادین أكث المی

، بـــــل انـــــه كـــــان الجانـــــب األهـــــم واألكثـــــر إثـــــارة مـــــن بـــــین جوانـــــب تســـــارعًا فـــــي التطـــــور
هـــــو تقـــــزم المســـــافات الثـــــورة التكنولوجیـــــة جمیعهـــــا، واهـــــم مـــــا تحقـــــق فـــــي هـــــذا التطـــــور 

وٕاختصـــــــار األزمنـــــــة حتـــــــى تحولـــــــت الكـــــــرة األرضـــــــیة المترامیـــــــة األطـــــــراف إلـــــــى قریـــــــة 
تحقـــــق و .و كـــــانوا تحـــــت ســـــقف واحـــــدكونیـــــة صـــــغیرة یمكـــــن لســـــكانها التواصـــــل كمـــــا لـــــ

مــــــع الوســــــائل االلكترونیــــــة الحدیثــــــة اإلتصــــــالربــــــط وســــــائل هــــــذا األمــــــر عــــــن طریــــــق 
ــــــق مــــــا ــــــذي أطل ــــــى تــــــرابط هــــــذه الوســــــائل، األمــــــر ال ــــــق نظــــــام اتصــــــالي مبنــــــي عل وخل

اســـــــتندت إلـــــــى الیـــــــوم بثـــــــورة إتصـــــــالیة ومعلوماتیـــــــة أبـــــــرزت إمكانیـــــــات هائلـــــــة یســـــــمى
ــــــین األفــــــراد والهیئــــــاتتواصــــــل عالیــــــة المســــــتوىإمكانیــــــات ، وســــــرعة غیــــــر مســــــبوقة ب

.والمعلوماتیة إلى أي مكان في العالماإلعالمیةفي إیصال الرسائل 

ـــــــــــــر مـــــــــــــن  ـــــــــــــا اإلتصـــــــــــــال والمعلومـــــــــــــات بكثی ـــــــــــــي تكنولوجی ـــــــــــــر ف أدى التطـــــــــــــور الكبی
المتخصصــــــین لــــــدمجها فــــــي مجــــــاالت تخصصــــــهم مــــــن أجــــــل اإلســــــتفادة مــــــن مزایاهــــــا 

مجتمــــــع المعلومــــــات، الــــــذي یقضـــــــي فــــــي تطــــــویر هــــــذه المجــــــاالت فظهـــــــر مصــــــطلح
بكـــــــون تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات هـــــــي المحـــــــرك األســـــــاس لمختلـــــــف قطاعاتـــــــه كـــــــالتعلیم 

.والصحة واإلعالم والخدمات واإلدارة



10

ـــــــول بأنهـــــــا تعـــــــد مـــــــن أفضـــــــل المجـــــــاالت إســـــــتخداما ـــــــي یمكـــــــن الق ـــــــرة الت وهـــــــذه األخی
ومــــــن أفضــــــل المجــــــاالت إســــــتفادة منهــــــا، ممــــــا ، ل والمعلومــــــاتلتكنولوجیــــــات اإلتصــــــا

الـــــــــــذي یعنـــــــــــي إســـــــــــتخدام تكنولوجیـــــــــــا أدى لمـــــــــــیالد  مصـــــــــــطلح اإلدارة اإللكترونیـــــــــــة،
، ســــــواء كانــــــت إدارة عامــــــة أو خاصــــــةاع ووظــــــائف اإلدارة و المعلومــــــات فــــــي شــــــتى أنــــــ

ـــــا المعلومـــــات فـــــي أداء المهـــــام  ـــــق تكنولوجی ـــــى تطبی ـــــث أصـــــبحت اإلدارة تعتمـــــد عل بحی
ـــــؤدى ـــــت ت ـــــي كان ـــــي الالت ـــــقســـــابقف ـــــرادعـــــن طری ـــــد أصـــــبح تشـــــغیل المكاتـــــب .األف فق

ـــــد  ـــــي والصـــــوتي وأصـــــبحت اإلجتماعـــــات والمـــــؤتمرات تعق ـــــد اإللكترون ـــــق البری عـــــن طری
ســــــاهمت  تكنولوجیــــــا الجدیــــــدة  الســــــكریتاریة وحفــــــظ البیانــــــات فــــــي مجــــــالو ،عــــــن بعــــــد

تخفــــــــیض تكلفــــــــة اإلتصــــــــال وجمــــــــع البیانــــــــات وٕاختصــــــــار الجهــــــــد والوقــــــــت كمــــــــا فــــــــي 
ـــــىتســـــتخدم ـــــالالزمـــــة المعلومـــــاتللحصـــــول عل إنجـــــاز وذلـــــك بغـــــرض ســـــرعة ،إلدارةل

.المهام و زیادة مستوى الفعالیة ورفع مستوى الخدمات

ـــــــا المعلومـــــــات واإلتصـــــــاالت  ـــــــد أحـــــــدث هـــــــذا اإلنتشـــــــار الواســـــــع والســـــــریع لتكنولوجی لق
اتــــــه، وهــــــو مــــــا دفــــــع بالبــــــاحثین فـــــي تطبیقتغیـــــرا جــــــذریا فــــــي مفهــــــوم العمــــــل اإلداري و

نظیمیـــــة علـــــى الجوانـــــب الفنیـــــة والتوأثارهـــــاین للبحـــــث فـــــي فهـــــذه التغیـــــرات صــــصختوالم
.واإلنسانیة للعمل اإلداري

دور تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال '' وفـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق تـــــــأتي هـــــــذه الدراســـــــة الموســـــــومة ب 
التـــــي تتنـــــاول التغیـــــر الـــــذي '' یم اإلداري یـــــة العالقـــــات اإلنســـــانیة داخـــــل التنظـــــفـــــي تنم

أحدثــــــــــه إدخــــــــــال تكنولوجیــــــــــا المعلومــــــــــات واإلتصــــــــــاالت فــــــــــي العمــــــــــل اإلداري علــــــــــى 
.اإلداریینالتفاعل اإلجتماعي والعالقات اإلنسانیة بین الموظفین 

ــــاول الفصــــل  ــــداني مــــن ســــبعة فصــــول، حیــــث یتن تتــــالف الدراســــة بشــــقیها النظــــري والمی
إشــــــــكالیة الدراســــــــة وأهــــــــم أســــــــباب '' حــــــــول موضــــــــوع الدراســــــــة'' األول تخــــــــت عنــــــــوان 
،و كــــــــــذا أهــــــــــم المفــــــــــاهیم والمصــــــــــطلحات المتعلقــــــــــة بالبحــــــــــث،إختیــــــــــار موضــــــــــوعها

وبعض الدراسات السابقة والمشابهة التي لها عالقة بمتغیرات البحث
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ل اإلداري وتنــــــــاول إلتصــــــــاسوســــــــیولوجیا ا'' أمــــــــا الفصــــــــل الثــــــــاني فقــــــــد جــــــــاء بعنــــــــوان 
ة بــــــه وأهــــــم عملیــــــات اإلتصــــــال اإلداري إنتهــــــاء مفــــــاهیم اإلتصــــــال والمفــــــاهیم المرتیطــــــ

.بسرد أهم المداخل النظریة لدراسة اإلتصال التنطیمي

تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات واإلتصـــــــال فـــــــي '' تحـــــــت عنـــــــوان وقـــــــد جـــــــاء الفصـــــــل الثالـــــــث 
ــــــــي المجتمــــــــع '' ة اإلدار  ــــــــا المعلومــــــــات واإلتصــــــــال ف ــــــــات تكنولوجی وقــــــــد تطــــــــرق لحیثی

ات هـــــذه التكنولوجیـــــا فـــــي العمـــــل اإلداري وأهـــــم وتطبیقـــــأشـــــكالاإلنســـــاني، ثـــــم تنـــــاول 
أثارهــــــــــا ثــــــــــم تطــــــــــرق لواقــــــــــع تواجــــــــــد تكنولوجیــــــــــا المعلومــــــــــات فــــــــــي المجتمــــــــــع واإلدارة 

.الجزائریین

أمــــا الفصـــــل الرابـــــع فقـــــد خصـــــص لموضـــــوع العالقـــــات اإلنســـــانیة فـــــي التنظـــــیم اإلداري 
صـــــرها حیـــــث تنـــــاول أهـــــم المفـــــاهیم المشـــــابهة للعالقـــــات اإلنســـــانیة و تطـــــرق ألهـــــم عنا

أبرز العوامل المؤثرة فیها و أنتهي بعرض نظریات العالقات اإلنسانیةو 

'' الجماعـــــات والتفاعـــــل اإلنســـــاني فـــــي اإلدارة '' فیمـــــا جـــــاء الفصـــــل الخـــــامس بعنـــــوان 
وقـــــد خصـــــص لمفهـــــوم الجماعـــــات دینامیتهـــــا فـــــي التنظـــــیم اإلداري و عالقتهـــــا بعملیـــــة 

.الجماعات وتفاعل األفراد فیهااإلتصال واهم النظریات المتعلقة بتكوین 

أمـــــا الفصـــــل الســـــادس فقـــــد إحتـــــوى اإلجرائـــــات المنهجیـــــة للدراســـــة مـــــن مـــــنهج وأدوات 
جمــــــــع البیانــــــــات وأســــــــالیب إحصــــــــائها وتحلیلهــــــــا كمــــــــا تنــــــــاول المجــــــــاالت الزمكانیــــــــة 

والبشریة للدراسة

الفصـــــــل الســـــــابع وقـــــــد تـــــــم فیـــــــه عـــــــرض وتحلیـــــــل بیانـــــــات الدراســـــــة وٕاســـــــتخالص أهـــــــم 
.إلجابة على التساؤالت التي إنطلقت منها الدراسةالنتائج وا
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:اإلشكالیـــــة-1

ـــــع المجـــــاالت الســـــیما فـــــي مجـــــال اإلدارة، إذ الیكتســـــي ا ـــــي جمی ـــــة بالغـــــة ف تصـــــال أهمی
عـــــــــن طریقهـــــــــا بنقـــــــــل المعلومـــــــــات والمعـــــــــاني موظفـــــــــونیعتبـــــــــر العملیـــــــــة التـــــــــي یقـــــــــوم ال

بصــــــورة تحقــــــق األهــــــداف المنشــــــودة فــــــي ،آخـــــرینواألفكـــــار مــــــن شــــــخص إلــــــى أخــــــر أو 
ـــــاس ذات ـــــة األعصـــــاب اجتمـــــاعينشـــــاط اإلدارة أو فـــــي أي جماعـــــة مـــــن الن ، فهـــــو بمثاب

ـــــــ ـــــــة دینامیكی ـــــــاء أو الهیكـــــــل التنظیمـــــــي ألي إدارة بطریق ـــــــربط أجـــــــزاء البن ة، فمـــــــن التـــــــي ت
تحــــــــدث بــــــــین أعضــــــــائها أو تصــــــــالادون وجــــــــود عملیــــــــة غیــــــــر الممكــــــــن وجــــــــود إدارة 

األمـــــــر الـــــــذي جعلـــــــه محـــــــل ، ا وحـــــــدة متكاملـــــــة النشـــــــاط والمهـــــــامتجعـــــــل منهـــــــ،أقســـــــامها
ــــى اإلدارة،  ــــائمین عل ــــدى یإهتمــــام مــــن طــــرف الق ــــى تطــــویر أســــالیب ل ــــون عل ركــــز اإلداری

ــــــه وٕاد ــــــااإلتصــــــال، وتحــــــدیث أنظمت ــــــه تكنولوجی المعلومــــــاتخــــــال أخــــــر مــــــا توصــــــلت إلی
ــــــة كــــــالتخطیط و  ــــــات اإلداری ــــــي أصــــــبحت بفضــــــلها العملی ــــــة، الت ــــــة اإلتصــــــال الحدیث والرقاب

ــــــي الوصــــــول، وأكثــــــر  ــــــر ســــــرعة ف ــــــر ســــــهولة و أصــــــبحت المعلومــــــات والبیانــــــات أكث أكث
ــــین  ــــى اإلداری ــــدفق وأكثــــر ســــهولة فــــي التخــــزین واإلســــترجاع، ممــــا ســــهل عل حجــــم فــــي الت

دون اللجــــــوء إلــــــى ، ر القــــــراراتافــــــي جمیــــــع المســــــتویات عملیــــــات تلقــــــي التقــــــاریر وٕاصــــــد
ت دورا كنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال والمعلومــــــــاالتنقـــــــل بـــــــین المكاتـــــــب واألقســـــــام، كمــــــــا لعبـــــــت ت

.والخدمیةیةنتاجعملیات اإلالكبیرا في تطویر 

دارة جــــــاء تماشــــــیا مــــــع عصــــــر وجیــــــا المعلومــــــات واالتصــــــاالت فــــــي اإلإن إســــــتخدام تكنول
وباتــــت فیــــه المعلومــــات ،شــــهد فیــــه العــــالم تقــــدما كبیــــرا فــــي نظــــام االتصــــال والمعلومــــات

ــــــي اأهــــــم أمــــــن  ــــــع األ،ارةدإلشــــــكال ومصــــــادر القــــــوة ف ــــــى جمی نشــــــطة وعــــــامال مــــــؤثرا عل
دارة تقـــــاس صـــــبحت فعالیـــــة اإلبهـــــذا أو ،داریـــــةالتنظیمـــــات اإلون و فـــــظو میقـــــوم بهـــــا الالتـــــي

بمـــــــدى إمتالكهـــــــا للمعلومـــــــة الصـــــــحیحة وكـــــــذا بمـــــــدى ســـــــرعة تخـــــــزین وٕاســـــــترجاع هـــــــذه 
ــــــــــــا المعلومــــــــــــات تكنصــــــــــــبحت فأ،المعلومــــــــــــات ــــــــــــى إختالفهــــــــــــا واالتصــــــــــــاالتولوجی عل
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الداخلیــــــــــة وشــــــــــبكات الــــــــــربط بهــــــــــا والبــــــــــرامج واالجهــــــــــزة المتعلقــــــــــة الحاســــــــــبات اآللیــــــــــة ك
ر تصـــــنیف المنظمـــــات یهـــــم معـــــایأمـــــن كالهـــــاتف والفـــــاكسووســـــائل االتصـــــال والخارجـــــة 

مـــــــتالك إومـــــــن حیـــــــث ،دارات مـــــــن حیـــــــث التقـــــــدم والتطـــــــور ومـــــــن حیـــــــث االســـــــتخدامواإل
ئل وكـــــــذا خبـــــــرة المـــــــوارد البشـــــــریة التـــــــي تســـــــیر هـــــــذه الوســـــــا،كمیـــــــة الوســـــــائل ونوعیتهـــــــا

.التكنولوجیة

والمعلومــــــات بعـــــــد إنتشـــــــارها فـــــــي االتصـــــــاالتخـــــــر فــــــإن تكنولوجیـــــــا أومــــــن منظـــــــور 
،وجــــــه العولمــــــةأضــــــحت وجهــــــا مــــــن أدارة ع قطاعــــــات المجتمــــــع بمــــــا فــــــي ذالــــــك اإلجمیــــــ

دماج فــــــي نــــــلــــــى اإلإة والــــــدول والحكومــــــات تتطلــــــع داریــــــصــــــبحت المنظمــــــات اإلأبحیــــــث 
شـــــخاص والتنظیمـــــات الوســـــائل التـــــي تتـــــیح لألن طریـــــق هـــــذه النظـــــام العـــــالمي الجدیـــــد عـــــ

ــــع واإل ــــي كــــل األأدارات االتصــــال بجمی ــــاتنحــــاء العــــالم وف ــــیح اإل،وق ســــتفادة مــــن كمــــا تت
.قصر وقت وبأقل التكالیف أالمعلومات الحدیثة في 

داریــــــــــة الیومیــــــــــة األنشــــــــــطة والعملیــــــــــات والمهــــــــــام اإلباإلداریــــــــــینالمــــــــــوظفین إن قیــــــــــام
والمعلومـــــــات االتصـــــــاالتظـــــــیم اإلداري بإســـــــتخدام تكنولوجیـــــــا داخـــــــل التنالموكلــــــة إلـــــــیهم 

هم ممــــا یقلــــل مــــن دون اللقــــاء المباشــــر بیــــنودعــــبن عــــالحدیثــــة یــــتم فــــي غالــــب األحیــــان
علــــــى الــــــرغم مــــــن بــــــین مــــــوظفي اإلدارة الواحــــــدة، المتبــــــادل المباشــــــرحجــــــم االتصــــــال 

.أهمیته البالغة في التنظیم اإلداري

عـــــــدة وظـــــــائف أهمهـــــــا تشـــــــكیل العالقـــــــات اإلنســـــــانیة بـــــــین إذ یـــــــؤدي اإلتصـــــــال المباشـــــــر 
.الموظفین بإختالف مهامهم ومستویاتهم اإلداریة

تنطـــــــوي العالقـــــــات اإلنســـــــانیة علـــــــى خلـــــــق جـــــــو مـــــــن الثقـــــــة و اإلحتـــــــرام المتبـــــــادل بـــــــین 
ارة وبكفــــــاءة عالیـــــــة المرؤوســــــین وٕادارتهــــــم ســـــــعیا وراء تحقیــــــق األهـــــــداف الخاصــــــة بـــــــاإلد

القــــــــات اإلنســـــــــانیة إلـــــــــى إشــــــــباع الحاجـــــــــات النفســـــــــیة و وتهـــــــــدف الع، وفاعلیــــــــة مؤكـــــــــدة
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أیـــــــا كـــــــان موقعـــــــه موظـــــــفســـــــیة، وهـــــــي حاجـــــــات یشـــــــترك فیهـــــــا كـــــــل اإلجتماعیـــــــة األسا
فهــــــــــو یحتــــــــــاج مــــــــــن عملــــــــــه إلــــــــــى الشــــــــــعور باألمــــــــــان و اإلطمئنــــــــــان ،داخــــــــــل التنظــــــــــیم

ــــــــه  ــــــــه،  كمــــــــا أن ــــــــاب النصــــــــح والتوجی ــــــــوفر ب ــــــــي اإلدارة ، وت ــــــــة دوره ف واإلحســــــــاس بأهمی
ه، مـــــــع إلمامـــــــه باختصاصـــــــه رتیـــــــاح تجـــــــاه العمـــــــل الـــــــذي یقـــــــوم بـــــــبحاجـــــــة للشـــــــعور باال

.التنظیم اإلداري الذي یعمل في إطارهفي وواجباته 

ـــــى فریـــــق العمـــــل الـــــذي یعمـــــل لموظـــــفكـــــذالك فـــــإن ا ـــــى الشـــــعور باالنتمـــــاء إل بحاجـــــة إل
ـــــة ال ـــــى أن عالق ـــــة عل ـــــة الحدیث ـــــث تركـــــز اإلتجاهـــــات اإلداری عامـــــل أو الموظـــــفمعـــــه حی

أدائـــــه فـــــي العمـــــل تعتبـــــر مـــــن العوامـــــل األساســـــیة التـــــي تـــــؤثر فـــــي بزمالئـــــه و رؤســـــائه 
.سلوكهو 

وهـــــذا یعنـــــي أن اإلحســـــاس بـــــالود والثقـــــة و اإلحتـــــرام المتبـــــادلین معهـــــم یحفـــــزه ویدفعـــــه 
ـــــه كـــــذالك فـــــإن العالقـــــات اإلنســـــانیة تركـــــز علـــــى ضـــــرورة ،إلـــــى الرفـــــع مـــــن مســـــتوى أدائ

ــــــق توضــــــیح الهــــــدف األساســــــي مــــــن العمــــــل بالنســــــبة للفــــــرد حتــــــ ــــــى خل ــــــك إل ــــــؤدي ذل ى ی
.الحماس لدیه واإلقبال على العمل

وبإعتبـــــــار االتصـــــــال هـــــــو عصـــــــب العملیـــــــة اإلداریـــــــة فـــــــي شـــــــكلها الرســـــــمي وفـــــــي نفـــــــس 
ــــــین العــــــاملین فمــــــن الواضــــــح أن أســــــالیب ــــــات اإلنســــــانیة ب الوقــــــت أســــــاس تشــــــكل العالق

ي ائدة فــــــي التنظــــــیم اإلدار وطــــــرق ووســــــائل االتصــــــال وكفــــــاءة العملیــــــات االتصــــــالیة الســــــ
حـــــد أبـــــرز العوامـــــل المحـــــددة لـــــنمط العالقـــــات اإلنســـــانیة، طالمـــــا أن تلـــــك العملیـــــات هـــــو أ

تحقـــــق عــــــدة أهــــــداف أهمهــــــا نقــــــل اإلدارة لألفـــــراد والجماعــــــات معلومــــــات صــــــحیحة عــــــن 
كمـــــا أنهـــــا تســـــاعد ،بدرجـــــة فائقـــــة مـــــن الوضـــــوح والدقـــــة،سیاســـــاتها وبرامجهـــــا وأهـــــدافها

ـــــى أراء واتجاهـــــات هـــــؤالء األ لمقترحـــــاتهم فـــــراد والجماعـــــات واإلســـــتماع علـــــى التعـــــرف عل
وبـــــــذالك فـــــــإن أي تغیـــــــر یطـــــــرأ علـــــــى بنیـــــــة أو شـــــــكل العملیـــــــة ، وشـــــــكاویهم وٕاحتیاجـــــــاتهم
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االتصــــالیة قــــد یــــؤثر علــــى الجهــــاز اإلداري ككــــل بمــــا فــــي ذلــــك حجــــم ونوعیــــة العالقــــات 
.فراد والجماعات العاملین في التنظیمبین األاإلنسانیة 

ــــرات التــــي  ــــة لكشــــف عــــن التغی ــــق جــــاءت هــــذه الدراســــة وهــــي محاول ومــــن هــــذا المنطل
ـــــد ت ـــــات اإلنســـــانیة بـــــین ق ـــــى مســـــتوى العالق ـــــا اإلتصـــــال والمعلومـــــات عل حـــــدثتها تكنولوجی

.أعضاء التنظیمات اإلداریة

:مفاده يتساؤل رئیسومن أجل هذا تم طرح 

العالقــــــــــات میـــــــــةفـــــــــي تنإســــــــــتخدام تكنولوجیـــــــــا اإلتصـــــــــال والمعلومــــــــــات كیـــــــــف یســـــــــاهم
اإلنسانیة بین العاملین في التنظیم اإلداري ؟

:تساؤالت فرعیة يالتساؤل الرئیسوقد إنبثقت عن 

شـــــبكة العالقــــــات علــــــى فــــــي التـــــأثیرتصـــــالاالالمعلومــــــات و تكنولوجیـــــا سســــــاهمتكیـــــف-
اإلجتماعیة بین الموظفین؟

ــــــــــف- ــــــــــاكی ــــــــــؤثر إســــــــــتخدام تكنولوجی التعــــــــــاون بــــــــــین تصــــــــــال علــــــــــى الاو المعلومــــــــــاتی
؟الموظفین

ــــــدى االالمعلومــــــات و ف تــــــؤثر تكنولوجیــــــا كیــــــ- ــــــى مســــــتوى الرضــــــا الــــــوظیفي ل تصــــــال عل
اإلداریین؟

لموظــــــف لالــــــروح المعنویــــــةفــــــي رفــــــعتصــــــال االالمعلومــــــات و لوجیــــــا تكنو ســــــاهمتكیــــــف-
اإلداري؟
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أسباب إختیار الموضوع-2

ــــــه إلــــــى  ــــــدفع القــــــائمین علی ــــــد لكــــــل موضــــــوع بحــــــث مــــــن أســــــباب ت الخــــــوض فیــــــه الب
علــــــــىوقــــــــد دأب البـــــــاحثون فــــــــي تقـــــــاریر بحــــــــوثهم،بالبحـــــــث والدراســــــــة واالستقصـــــــاء

،تقســــــــیم مجمــــــــوع هــــــــذه األســــــــباب إلـــــــــى األســــــــباب الذاتیــــــــة واألســــــــباب الموضـــــــــوعیة
:وموضوع هذه الدراسة قد تم إختیاره لعدة أسباب یمكن تلخیصها فیما یلي

:األسباب الذاتیة-

ـــــة فـــــي-1 إكتســـــاب كـــــم معرفـــــي حـــــول موضـــــوع العالقـــــات حـــــب المعرفـــــة العلمیـــــة والرغب
.اإلنسانیة في اإلدارة

فــــــي علــــــم اإلجتمــــــاع هالتحضــــــیر لنیــــــل شــــــهادة علمیــــــة جدیــــــدة وهــــــي شــــــهادة الــــــدكتورا-2
.اإلدارة والعملتخصص 

ــــــــــادئ العالقــــــــــات اإلنســــــــــانیة داخــــــــــل اإلدارة -3 ــــــــــق مب عــــــــــدم الرضــــــــــا عــــــــــن واقــــــــــع تطبی
.الجزائریة

.ضوع اإلتصال اإلداري الرغبة في تقدیم بعض المعلومات حول مو -4

األسباب الموضوعیة-

وجود عدید المشاكل اإلنسانیة في محیط العمل وخاصة اإلداري منه-1
ظهــــــــــور الحاجــــــــــة للبحــــــــــث واالستقصــــــــــاء فــــــــــي مجــــــــــال اإلدارة وخاصــــــــــة فــــــــــي ظــــــــــل -2

.التطورات المتسارعة للمجتمع ووسائل اإلتصال
ــــى مســــتوى -3 ــــى كــــل المســــتویات وخاصــــة عل ــــة عل ــــى تطــــویر األجهــــزة اإلداری الحاجــــة إل

.العالقات اإلنسانیة 
تطبیــــــق اإلجــــــراءات المنهجیــــــة المكتســــــبة خــــــالل المســــــار الدراســــــي فــــــي شــــــكل بحــــــث -4

.علمي منظم
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ضــــــرورة دراســــــة موضــــــوع تكنولوجیــــــا اإلتصــــــال والمعلومــــــات مــــــن زاویــــــة مغــــــایرة عــــــن -5
ــــــى ربــــــط الدراســــــة الســــــابقة ــــــم اإلطــــــالع علیهــــــا عل ــــــي ت إذ ركــــــزت جــــــل الدراســــــات الت

التكنولوجیـــــــــا بجمیـــــــــع مجـــــــــاالت تواجـــــــــدها فـــــــــي العمـــــــــل بالجانـــــــــب الفنـــــــــي  واألدائـــــــــي 
ـــــــــــة أو  ـــــــــــى المنظمـــــــــــة أو اإلداری ـــــــــــد اإلقتصـــــــــــادي عل للعامـــــــــــل أو الموظـــــــــــف أو بالعائ

.اإلقتصادیة
أهمیة الدراسة-3

اإلداري و تنمیــــــــة تبــــــــرز أهمیــــــــة الدراســــــــة مــــــــن أهمیــــــــة موضــــــــوعها وهــــــــو اإلتصــــــــال 
وهــــــــي محاولــــــــة لتوجیــــــــه األنظــــــــار نحــــــــو ضــــــــرورة ،العالقــــــــات اإلنســــــــانیة فــــــــي اإلدارة

اإلهتمـــــــام بالجوانـــــــب اإلنســـــــانیة فـــــــي العملیـــــــة اإلداریـــــــة بحیـــــــث یمكـــــــن تلخـــــــیص هـــــــذه 
:یلياألهمیة من ناحیتین في ما

ـــــــة- 3-1 بحیـــــــث تتحقـــــــق األهمیـــــــة العلمیـــــــة لهـــــــذه الدراســـــــة مـــــــن : األهمیـــــــة العلمی
خـــــــــالل تســـــــــلیط الضـــــــــوء علـــــــــى موضـــــــــوع اإلتصـــــــــال اإلداري فـــــــــي ظـــــــــل المتغیـــــــــرات 
التكنولوجیــــــة بالدراســــــة والتحلیــــــل وعلــــــى العالقــــــات التــــــي تــــــربط نســــــق اإلتصــــــال بغیــــــره 

ـــــــي التنظـــــــیم اإلداري  ـــــــخ.مـــــــن األنســـــــاق ف ـــــــي تناول ـــــــب الدراســـــــات الت ت اصـــــــة وأن أغل
ـــــــى الجانـــــــب التقنـــــــي والفنـــــــي أو علـــــــى جانـــــــب تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــا ل كانـــــــت تركـــــــز عل

.األداء والعائد اإلقتصادي متجاهلة الجانب اإلنساني

ــــین المــــوظفین كمــــا تســــلط هــــذه ــــى موضــــوع العالقــــات اإلنســــانیة ب الدراســــة الضــــوء عل
.العوامل المؤثرة في هذه العالقاتأهمبعضوتحاول الكشف عن

ـــــــة-3-2 ـــــــة العملی مســـــــاعدة لالعملیـــــــة فتتحقـــــــق مـــــــن خـــــــالأمـــــــا األهمیـــــــة : األهمی
اإلداریـــــین علـــــى تطبیـــــق مبـــــادئ العالقـــــات اإلنســـــانیة فـــــي العملیـــــة اإلداریـــــة واالهتمـــــام 
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بالعنصـــــــر البشـــــــري ومحاولـــــــة التعـــــــرف علـــــــى دور اإلتصـــــــال اإلداري فـــــــي اإلســـــــتقرار
.المهني لدى العاملین في اإلدارة

رق الجدیـــــدة للتعامـــــل كمـــــا تكمـــــن أهمیـــــة هـــــذه الدراســـــة فـــــي أنهـــــا تمـــــد المـــــوظفین بـــــالط
.كثر فاعلیة وأكثر تحقیقا لألهدافأ

ــــــــــــارإستكشــــــــــــاف  ــــــــــــاتاآلث ــــــــــــة والســــــــــــلبیة لوالمترتب ــــــــــــااإلیجابی االتصــــــــــــاالتتكنولوجی
.على الجانب اإلنساني واإلجتماعي في اإلدارة والمعلومات 

أهداف الدراسة-4

ــــــــــة  ــــــــــره مــــــــــن البحــــــــــوث بالموضــــــــــوعیة والمنهجی ــــــــــز البحــــــــــث العلمــــــــــي عــــــــــن غی یتمی
:والهادفیة، وٕان كون هذه الدراسة علمیة فإنه یمكن تلخیص أهدفها في ما یلي

ـــــــى-1 ـــــــة التعـــــــرف عل ـــــــدور اإلنســـــــاني للموظـــــــف اإلداريمحاول ، وســـــــتلزم هـــــــذا األمـــــــر ال
وعالقــــــة محــــــیط العمــــــلإســــــتطالع جمیــــــع العوامــــــل النفســــــیة واإلجتماعیــــــة للفــــــرد فــــــي 

.في التنظیم اإلدارياألخرىنساق هذا النسق باأل
، فـــــــي ظــــــل مــــــا یطــــــرح مـــــــن طــــــرق وأســـــــالیب لإلتصــــــال أكثــــــر تــــــأثیراالتوصــــــل إلــــــى -2

ـــــــا بصـــــــفة عامـــــــة  مشـــــــاكل وٕاخـــــــتالالت تشـــــــوب طـــــــرق وأســـــــالیب إســـــــتخدام التكنولوجی
.وتكنولوجیا اإلتصال بصفة خاصة

، الحدیثــــــة فــــــي اإلدارة الجزائریــــــةال الوقــــــوف علــــــى واقــــــع إســــــتخدام تكنولوجیــــــا اإلتصــــــ-3
.تعیشه هذه االخیرة من مشاكل وتحدیات بإعتبارها أداة التطور واإلزدهاروما

ـــــع العالقـــــات-4 ـــــى واق ـــــةالتعـــــرف عل ـــــي اإلدارة الجزائری ـــــي ظـــــل مـــــا اإلنســـــانیة ف ، وهـــــذا ف
یطــــــــــرح مــــــــــن مشــــــــــاكل فــــــــــي التفاعــــــــــل وضــــــــــعف فــــــــــي العالقــــــــــات بــــــــــین المــــــــــوظفین 

.والمسؤولین
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للدراسةاألساسیةالمفاهیم -5
ـــــــوم -5-1 ـــــــيااالتصـــــــالمفه ـــــــف واحـــــــد لإلتصـــــــال : لتنظیم ـــــــاك تعری ـــــــیس هن ل
ـــــاك عـــــدة تعـــــاریف تختلـــــف حســـــب إخـــــتالف وجهـــــات نظـــــر أصـــــحابها لتنظیمـــــيا ـــــل هن ب

فــــي حــــین ذهــــب االتصــــالیةالــــبعض مــــن  التركیــــز علــــى مكونــــات العملیــــة انطلــــقحیــــث 
ــــــربط ــــــبعض لل ــــــة والخارجیــــــة ال ــــــین البیئــــــة الداخلی ــــــإلدارةب ــــــى ،ل ــــــبعض عل بینمــــــا یركــــــز ال

.التي تحدثهااآلثار

علــــــــى أنــــــــهاإلتصــــــــال اإلداري " زكــــــــي غوشــــــــي " ففــــــــي قــــــــاموس اإلدارة العامــــــــة عــــــــرف
نقــــــــــــل المعلومــــــــــــات بــــــــــــین المــــــــــــوظفین وروؤســــــــــــائهم علــــــــــــى مختلــــــــــــف اإلتجاهــــــــــــات << 

ــــــي المنظمــــــة ــــــة ف ــــــه " 1>>والمســــــتویات اإلداری ــــــه ''نعــــــیم الظــــــاهر'' بینمــــــا عرف ــــــى أن عل
عملیـــــة إرســـــال وتحویـــــل المعلومـــــات مـــــن المرســـــل إلـــــى المســـــتقبل مـــــع ضـــــرورة فهـــــم << 

ــــــل المســــــتلم  ــــــي هــــــذین التعــــــریفین.2>>المعلومــــــات مــــــن قب ن األول ركــــــز أوالمالحــــــظ ف
ــــى ركــــز علــــى أطــــراف العملیــــة  ــــى مضــــمون عملیــــة االتصــــالیةعل بینمــــا ذهــــب الثــــاني إل

.اإلتصال

ــــــه - ــــــنمط مــــــن اإلتصــــــال الــــــذي یــــــتم ذلــــــك << كمــــــا عــــــرف اإلتصــــــال اإلداري علــــــى أن ال
األفكــــــــار هــــــــدف إلــــــــى ضــــــــمان إنســــــــیاب المعلومــــــــات و داخــــــــل المؤسســــــــات والمنظمــــــــات ی

وٕانتقــــــال ، اإلداریــــــة المختلفــــــة إلــــــى المرؤوســــــینبأقصــــــى درجــــــة ممكنــــــة مــــــن المســــــتویات 
ــــــــة الراجعــــــــ ــــــــة األدنــــــــى أو التغذی ة مــــــــن المرؤوســــــــین إلــــــــى المســــــــتویات اإلداریــــــــة المختلف

.3>>في المنظمةاألعلى

ص ،2010، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، اإلداریة داخل المنظمات المعاصرةاالتصاالت: بوحنیة قوي- 1
31.

.295، ص 2011، عالم الكتاب الحدیث، أربد األردن، نظریات ومفاهیماإلدارة الحدیثة: نعیم إبراهیم الظاهر2
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، مهارات اإلتصال والتفاعل بین عملیتي التعلیم والتعلم: عالء الدین كفافي- 3

.75ص، 2003، األردن،عمان 
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كــــــل العملیــــــات التــــــي یــــــتم مــــــن خاللهــــــا << فقــــــد عرفــــــه بأنــــــه ''ناصــــــر قاســــــیمي'' أمــــــا -
ــــراد ســــواء داخــــل التنظــــیم الرســــمي أو  ــــین أطــــراف التنظــــیم جماعــــات وأف ــــالغ الرســــالة ب إب

.1>>التنظیم غیر الرسمي
عملیــــــــة تتضــــــــمن نقــــــــل أو تســــــــلم األفكــــــــار بحیــــــــث << بأنــــــــه ''ولیــــــــام ســــــــكوت''ویعرفــــــــه -

لهــــذه المعلومــــات لغایــــة أو هــــدف تنفیــــذ feed backتشــــتمل علــــى تغذیــــة عائــــدة 
.>>أعمال تحقق معها أهداف المنظمة

ــــــه - ــــــرت"بینمــــــا عرف ــــــؤثر شــــــخص <<بأنــــــه "ثیــــــودور هیرب ــــــه ی ــــــة دینامیكیــــــة مــــــن خالل عملی
خــــالل وســــائل بشــــكل مقصــــود أو غیــــر مقصــــود فــــي ذهــــن أو تفكیــــر شــــخص آخــــر مــــن 

.2>>وأدوات تستخدم بشكل رمزي
ـــذي مـــن خـــال كـــل مـــا ســـبق و  ـــك اإلتصـــال ال ـــه ذال یمكـــن تعریـــف اإلتصـــال اإلداري بأن

یـــــتم فـــــي التنظـــــیم اإلداري والـــــذي یـــــؤدي إلـــــى  نقـــــل وتبـــــادل  القـــــرارات المعلومـــــات 
.بین أعضائه على إختالف مستویاتهم اإلداریةوالمشاعر واألحاسیسواألفكار

.والمعلوماتتصال تكنولوجیا اال مفهوم - 5-2

لقـــــد شـــــهد هـــــذا العصـــــر تطـــــورا هـــــائال وغیـــــر مســـــبوق فـــــي جمیـــــع المجـــــاالت الســـــیم فـــــي 
ـــــــیس والمعلومـــــــات االتصـــــــاالتمجـــــــال اإلتصـــــــال فظهـــــــر مصـــــــطلح تكنولوجیـــــــا  ولهـــــــذا ل

.یوع استخدامهاشرغم » االتصالتكنولوجیا «هناك تعریف محدد لعبارة 

كـــــل القنـــــوات الجدیـــــدة التـــــي یمكـــــن مـــــن خاللهـــــا نقـــــل وبـــــث <<فقـــــد عرفـــــت علـــــى أنهـــــا 
.1>>الثورة المعلوماتیة من مكان ألخر

، 2011، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،دلیل مصطلحات علم اإلجتماع التنظیم والعمل: سیمي اناصر ق-1
.07ص

.30ص2008دار اسامة للنشر والتوزیع ، عمان األردن، االتصال اإلداري واإلعالمي ،:سمرةأبومحمد 2
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تعنـــــــــي أساســـــــــا تلـــــــــك الموصـــــــــولة <<أنهـــــــــاذهـــــــــب إلـــــــــى فقـــــــــد''فضـــــــــیل دلیـــــــــو''مـــــــــا أ-
بــــــــالكمبیوتر ولهــــــــا أثــــــــار عــــــــدة تشــــــــمل مجــــــــاالت وتطبیقــــــــات متنوعــــــــة مثــــــــل تشــــــــخیص 

.2>>المعارف عموما وتنظیم المؤسسات خصوصا

جمیــــــع اإلســــــتعماالت مــــــن حواســــــیب وشــــــبكات <<أنهــــــا ''إبــــــراهیم بختــــــي''وقــــــال عنهــــــا 
ــــــي أجهــــــزة اإلتصــــــال مــــــن هــــــاتف  ــــــا عــــــادة ف ــــــل هــــــذه التكنولوجی ســــــلكیة وال ســــــلكیة وتتمث

.3>>وفاكس وأنترنت وهي تستخدم بغرض أداء المهام في مجال إدارة األعمال

مجمــــــل المعــــــارف والخبــــــرات المتراكمــــــة والمتاحــــــة <<وعرفهــــــا المعجــــــم اإلعالمــــــي بأنهــــــا 
المســــــــــــــتخدمة فــــــــــــــي جمــــــــــــــع ، الوســــــــــــــائل المادیــــــــــــــة واإلداریــــــــــــــة والتنظیمیــــــــــــــةواألدوات و 

المعلومــــــــــــات ومعالجتهــــــــــــا وٕانتاجهــــــــــــا وتخزینهــــــــــــا وٕاســــــــــــترجاعها ونشــــــــــــرها وتبادلهــــــــــــا أي 
4>>توصیلها إلى األفراد و المجتمعات

ــــــى أن كلمــــــة  ــــــة«عل ــــــف » حدیث ــــــي تعری ــــــاف ــــــرًا مــــــن تكنولوجی ــــــدرا كبی االتصــــــال، تحمــــــل ق
النســــــــبیة، فهــــــــي تتوقــــــــف فــــــــي الدرجــــــــة األولــــــــى علــــــــى نســــــــبة تطــــــــور المجتمــــــــع ومــــــــدى 

ـــــــيالحدیثـــــــة إســـــــتعماله للوســـــــائل ـــــــاجف ـــــــي . اإلنت ـــــــة ف ـــــــر مـــــــن التقنیـــــــات التقلیدی فمـــــــا یعتب
ـــــر حـــــدیثًا فـــــي مجتمعـــــات أقـــــل تطـــــوراً المجتمعـــــات المت كمـــــا أن النســـــبیة . طـــــورة، قـــــد یعتب

فمــــــا یعتبــــــر حــــــدیثًا الیــــــوم، . تمتــــــد إلــــــى المرحلــــــة الزمنیــــــة مــــــن مراحــــــل تطــــــور المجتمــــــع
ــــــة، كمــــــا یتوقــــــف األمــــــر كــــــذلك ع ــــــة تالی ــــــة تاریخی ــــــي مرحل ــــــدیا ف ــــــى ســــــوف یصــــــبح تقلی ل

رعة كبیــــرة، فقــــد االتصــــال، وهــــو تقــــدم یســــیر بســــتكنولــــوجي نتــــاجإالتقــــدم الصــــناعي فــــي 
.www.ede.gov.saلموس الواقع الم: التكنولوجیا ومدرسة المستقبل: ممدوح عبد الهادي عثمان - 1
)23/02/2008.(
.147ص، دسن ، الجزائر، قسنطینة، منشورات جامعة منتوري،  وسائل اإلتصال وتكنولوجیاته: فضیل دلیو-2
المؤتمر الدولي حول ، صناعة تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت وعالقتها بتنمیة وتطویر األداء: إبراهیم بختي -3

.312ص ، 2005،جامعة ورقلة ،  األداء المتمیز للمنظمات والحكومات
.141ص، 2004، مصر، دار الفجر، المعجم اإلعالمي: محمد منیر حجاب - 4



حول موضوع الدراسة:الفصل األول 

23

تتوقـــــف الصـــــناعة فـــــي مرحلـــــة معینـــــة بحكـــــم التطـــــور، عـــــن إنتـــــاج بعـــــض التكنولوجیـــــات 
ــــرك  ــــدائلها األكثــــر تطــــورًا، وتت ــــة، وتقــــدم ب االتصــــالیة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي هــــذه المرحل

.األولى للزوال، بحكم عدم توفر مستلزمات تشغیلها

هــــــــي مجموعــــــــة األدوات :وممــــــــا ســــــــبق یمكــــــــن إعتبــــــــار تكنولوجیــــــــا اإلتصــــــــال اإلداري
ـــادل  ـــل وتب ـــي معالجـــة ونق ـــي تســـتخدم ف ـــات واألســـالیب الت ـــارف والتقنی والوســـائل والمع

ــــــین أعضــــــاء التنظــــــیم اإلداري ــــــرادا أو، المعلومــــــات واألفكــــــار ب ــــــى أف جماعــــــات عل
.ف مستویاتهم في الهیكل التنظیميإختال

:مفهوم العالقات اإلنسانیة- 5-3

مـــــــن الثقـــــــة و اإلحتـــــــرام المتبـــــــادل بـــــــین تنطـــــــوي العالقـــــــات اإلنســـــــانیة علـــــــى خلـــــــق جـــــــو 
المرؤوســــــین و إدارتهــــــم ســــــعیا وراء تحقیــــــق األهــــــداف الخاصــــــة بــــــاإلدارة وبكفــــــاءة عالیــــــة 

.وفاعلیة مؤكدة

أســـــالیب الســـــلوك اإلنســـــاني التـــــي إتفـــــق جمیـــــع النـــــاس <<علـــــى أنهـــــا'' كلیاریـــــك''یعرفهـــــا 
ضــــــــــمان لمرغــــــــــوب فیهــــــــــا لعلــــــــــى أنهــــــــــا ضــــــــــروریة لتحقیــــــــــق نــــــــــوع الحیــــــــــاة اإلنســــــــــانیة ا

ــــــات ا''  ســــــكوت''أمــــــا  .>>إســــــتمراریتها  ــــــرى أن العالق ــــــز <<إلنســــــانیة فی ــــــى حف تشــــــیر إل
األفــــراد فــــي موقــــف معــــین بشــــكل فعــــال یــــؤدي إلــــى الوصــــول إلــــى التــــوازن فــــي األهــــداف 

.1>>ةما یساعد على تحقیق أهداف المنظمویعطي المزید من الرضا اإلنساني ك

إرتفـــــــاع اإلنتاجیـــــــة وزیـــــــادة الفعالیـــــــة التنظیمیـــــــة أي أن العالقـــــــات اإلنســـــــانیة تـــــــؤدي إلـــــــى 
.وٕایجاد أفراد سعداء یشعرون بالرضا عن أعمالهم

، المكتب علم االدارة- علم االجتماع–العالقات اإلنسانیة في مجاالت علم النفس : حسین عبد الحمید رشوان- 1
.6، ص1997اإلسكندریة ،، الجامعي الحدیث
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ــــرى بین ــــدوي''مــــا ی ــــرام تن<<أنهــــا '' أحمــــد زكــــي ب ــــة واإلحت ــــق جــــو مــــن الثق ــــى خل طــــوي عل
المتبــــــــادل والتعــــــــاون بــــــــین العمــــــــال وأصــــــــحاب العمــــــــل كمــــــــا تهــــــــدف إلــــــــى رفــــــــع الــــــــروح 

.1>>المعنویة للعاملین وزیادة اإلنتاج 

ــــــى الجــــــو الجمــــــاعي الــــــذي تــــــوفره للعالقــــــات اإلنســــــانیة  وقــــــد ركــــــز التعریــــــف الســــــابق عل
.داخل التنظیم من أجل دعم الجو الرسمي 

تقـــــــوم علـــــــى التفـــــــاعالت بـــــــین النـــــــاس <<أن العالقـــــــات اإلنســـــــانیة '' دیفـــــــزكیـــــــت ''وقـــــــال 
حیـــــث یجتمعـــــون فـــــي تشـــــكیالت لتحقیـــــق أهـــــداف محـــــددة فالعالقـــــات اإلنســـــانیة هـــــي فـــــن 

ــــى العمــــل م ــــف یــــدفعهم إل ــــي موق ــــاس ف ــــق التكامــــل بــــین الن ــــم تهــــدف لتحقی عــــا بشــــكل وعل
.2>>صادي وٕاجتماعي ونفسي تمنتج ومتعاون فیه رضا إق

ـــــى أنهـــــاوقـــــد عرفـــــت  ـــــه <<كـــــذلك عل ـــــذي یوجـــــد فی ـــــاتج العـــــام للموقـــــف اإلجتمـــــاعي ال الن
الفـــرد ذالـــك الموقـــف الـــذي یســـیر نوعـــا مــــن العالقـــة بـــین الفـــرد وغیـــره مـــن األفـــراد ویتــــیح 

ویـــــدرك العالقـــــة بینـــــهمجموعـــــة أن یعـــــرف نفســـــه ویعـــــرف غیـــــره لكـــــل واحـــــد مـــــن أفـــــراد ال
.3>>رین ویعمل على تحسین هذه العالقةاألخوبین

نــــــــدماج األفـــــــراد العــــــــاملین فــــــــي إ<< بأنهـــــــا قـــــــات اإلنســــــــانیة كمـــــــا یعرفهــــــــا أخــــــــرونوالعال
ـــــدفعه ـــــة ت ـــــةموقـــــف عمـــــل بطریق ـــــة عالی مـــــع إشـــــباع حاجـــــاتهم م للعمـــــل متعـــــاونین وٕانتاجی

.4>>االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة

.223ص ، 1994، مصر، دار الكتاب المصري، 2ط، معجم العلوم اإلداریة: احمد زكي بدوي- 1
مكتبة ، تحدیات اإلدارة التعلیمیة، دراسة حالة: دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة : أحمد إبراهیم أحمد2

331ص 2002، مصر، المعارف الحدیثة 
، العربيدار الفكر، إدارة البیئة التعلیم والتعلم النظریة والممارسة في الفصل المدرسي: أحمد إسماعیل عاجي3

.     38ص ،2000، مصر
.643،ص1980،القاهرة ، األنجلو مصریةصول اإلدارة العامة، مكتبةأ: عبد الكریم درویش ، لیلى تكال4
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ومن التعریفات السابقة یمكن القول أن مفهوم العالقات اإلنسانیة یتضمن

ـــــــــى  العـــــــــاملین أكثـــــــــر مـــــــــن الجوانـــــــــب اإلقتصـــــــــادیة والفنیـــــــــة -1 التركیـــــــــز الواضـــــــــح عل
المیكانیكیة 

التركیز على مبدأ إثارة دافعیة العاملین في األقسام اإلداریة التي یعملون بها-2
ــــــذي یســــــتلزم تنســــــیق الجهــــــود -3 ــــــى العمــــــل الجمــــــاعي أو عمــــــل الفریــــــق ال التركیــــــز عل

ــــــائمین باألعمــــــ ــــــین الق ــــــي مــــــا ب ــــــات الســــــلوك والتعــــــاون ف ــــــات و معوق ــــــب اإلنحراف ال تجن
.داخل اإلدارة وتحسین نمط المعیشة

ـــــین وبهـــــذا یمكـــــن تعریـــــف العالقـــــات اإلنســـــانیة  ـــــي تجمـــــع ب ـــــات الت ـــــك العالق بأنهـــــا تل
النـــــاس علـــــى إخـــــتالف مســـــتویاتهم  فـــــي مجـــــال العمـــــل وتـــــدفعهم للعمـــــل ســـــویا 

ـــــى إشـــــباع حاجـــــات المـــــو  ـــــي تعمـــــل عل ـــــاونین ومنتجـــــین والت ـــــاهمین ومتع ظفین متف
المختلفــــة وحــــثهم علــــى التعــــاون والتفــــاهم لتحقیــــق رضــــاهم النفســــي واإلجتمــــاعي  

.وأهدافهم المشتركة و أهداف المنظمة التي یعملون بها

:والمشابهةالدراسات السابقة-6

ـــــــــاشـــــــــكل ـــــــــوم ت تكنولوجی ـــــــــي العل ـــــــــر ف ـــــــــةاالتصـــــــــال اإلداري محـــــــــل اهتمـــــــــام كبی اإلداری
لمیدانیــــــة التـــــــي وقـــــــد تــــــرجم هـــــــذا االهتمــــــام بمجمـــــــوع الدراســــــات النظریـــــــة وا،والتســــــییریة

ورغــــــم ،االتصــــــالتكنولوجیــــــا المعلومــــــات و و فــــــي احــــــد جوانبهــــــا تناولــــــت فــــــي جوهرهــــــا أ
مـــــازال فـــــي حاجـــــة ماســـــة إلـــــى البحـــــث واالستقصـــــاء وهـــــو احـــــد ذالـــــك یبقـــــى الموضـــــوع 

جراهـــــا یلـــــي بعـــــض الدراســـــات التـــــي ســـــبق وأن أوفـــــي مـــــا،دوافـــــع إجـــــراء هـــــذه الدراســـــة
.الباحثون تتناول موضوعي تكنولوجیا اإلتصال والعالقات اإلنسانیة في التنظیم
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الدراسات المشابهة-6-1

ـــومهرة-أ ـــد ب ـــدین محم ـــور ال ـــل: دراســـة ن ـــات العم ـــة : التكنولوجیـــا وعالق دراســـة تطبیقی
لنیـــــــــل درجـــــــــة علـــــــــى بعـــــــــض المؤسســـــــــات الصـــــــــناعیة الجزائریـــــــــة وهـــــــــي رســـــــــالة مقدمـــــــــة

.1991الدكتوراه في علم اإلجتماع بجامعة القاهرة 

ن هنـــــــاك عالقـــــــة جدلیـــــــة بـــــــین التكنولوجیـــــــا وعالقـــــــات یـــــــتلخص تصـــــــور الباحـــــــث فـــــــي أ
العمـــــل أي أنهـــــا عالقـــــة تقـــــوم علـــــى التـــــأثیر المتبـــــادل ولیســـــت عالقـــــة وحـــــدة حتمیـــــة وأن 

بــــــین قــــــوى اإلنتــــــاج اإلنســــــان الــــــذي یقــــــوم علیــــــه هــــــذا التحلیــــــل هــــــو الوحــــــدة الدیالكتیكیــــــة 
ـــــؤرة اإلهتمـــــام فـــــي هـــــذه الدراســـــة تتمحـــــور  ـــــات اإلنتـــــاج تأسیســـــا علـــــى هـــــذا فـــــإن ب وعالق

أن كـــــل نمـــــوذج تكنولـــــوجي یـــــتالئم مـــــع نمـــــط معـــــین مـــــن "حـــــول فكـــــرة أساســـــیة فحواهـــــا 
ــــــات عمــــــل أخــــــر  ــــــتالئم مــــــع نمــــــط عالق ــــــي التنظــــــیم الصــــــناعي، وال ی ــــــات العمــــــل ف عالق

ـــــــــات عمـــــــــل معـــــــــین ال ـــــــــإن نمـــــــــط عالق یكـــــــــون فعـــــــــال إال بوجـــــــــود نمـــــــــوذج وبالمقابـــــــــل ف
.تكنولوجي یتالئم معه

: وقد حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالیة

ــــــــة لنمــــــــاذج التكنو - ــــــــة المواصــــــــفات النمطی ــــــــي التنظیمــــــــات لو ماهی ــــــــا المســــــــتعملة ف جی
الصناعیة موضوع الدراسة؟

مــــــــا مــــــــدى مالئمــــــــة النمــــــــاذج التكنولوجیــــــــة المســــــــتعملة فــــــــي التنظیمــــــــات الصــــــــناعیة -
؟نتاج األولة مع المستویات المهنیة في خط اإلوضوع الدراسم
هل هناك إرتباط بین شكل ونوع التكنولوجیا وعالقات العمل؟-
هل هناك إرتباط بین حجم التنظیم الصناعي وعالقات العمل؟-
إلى أي مدى یمكن أن تساهم التكنولوجیا وعالقات العمل في تشكیل الوعي؟ -
العمال وٕاغترابهم في التنظیم الصناعي؟هل هناك عالقة بین إندماج-
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ــــرض الباحــــث أ ــــد إفت ــــین نمــــوذج التكنولوجیــــا المســــتعمل فعلیــــا وق ــــاك وحــــدة جدلیــــة ب ن هن
فـــــي هـــــذا العالقـــــات الســـــائدونمـــــط ،فـــــي العملیـــــة اإلنتاجیـــــة فـــــي تنظـــــیم صـــــناعي معـــــین

.التنظیم

:وتوصلت الدراسة  إلى النتائج التالیة

بعــــــــــض المهــــــــــن یتوقــــــــــف علــــــــــى العمــــــــــل إن تقســــــــــیم العمــــــــــل بــــــــــین الجنســــــــــین فــــــــــي-
التكنولــــوجي أكثــــر مــــن إعتمــــاده علــــى المهــــارة والكفــــاءة المهنیــــة التــــي یتمیــــز بهــــا الجــــنس 

.أو أن الجهد العضلي یختص به الذكور أكثر
لــــــــدى الطبقــــــــة العاملــــــــة بــــــــین ةاإلیدیولوجیــــــــفــــــــي الممارســــــــة هنــــــــاك إتجــــــــاه ضــــــــعیف-

هـــــذه الظـــــاهرة إذ قـــــرار وأن المحاصـــــرة والتوجـــــه مـــــن قبـــــل القـــــوى المهنیـــــة علـــــى صـــــنع ال
.علیه فإن الطبقة العاملة ستفقد هویتهاعلى ما هياستمرت
ـــــي التنظیمـــــات - ـــــة مزدوجـــــة ف ـــــق الدراســـــة حـــــول المشـــــرف كوظیف ـــــاك ضـــــرورة لتعمی هن

.الصناعیة 
كشــــــفت الدراســــــة عــــــن إخــــــتالف واضــــــح فــــــي التجربــــــة الجزائریــــــة فــــــي تــــــرجیح القــــــوى -

امــــــــــل یعنــــــــــي تغلیــــــــــب العلكفــــــــــة اإلقتصــــــــــادي علــــــــــى اإلجتمــــــــــاعي أثنــــــــــاء العمــــــــــل ممــــــــــا 
التكنولـــــوجي علـــــى العامـــــل اإلجتمـــــاعي أو العالقــــــاتي ومـــــا أدى إلـــــى هشاشـــــة بنیـــــة هــــــذه 

.األخیرة
ـــــام بهـــــا : -ةالســـــعودی–اإلتصـــــاالت الكتابیـــــة فـــــي األجهـــــزة الحكومیـــــة - ب دراســـــة ق

ـــــن إبـــــراهیم" البـــــاحثون  ـــــد اهللا بـــــن ناصـــــر العســـــكر،عبـــــد اهللا ب وعـــــوض بـــــن ســـــعید،وعب
ـــــــــى الواقـــــــــع التنظیمـــــــــي و 1995عـــــــــام ألســـــــــمريا وهـــــــــي دراســـــــــة تحـــــــــاول التعـــــــــرف عل

، وقــــــــد تــــــــم الحكومیــــــــةاألجهــــــــزةالكتابیــــــــة فــــــــي االتصــــــــاالتاإلجرائــــــــي والتقنــــــــي لمراكــــــــز 
ـــــات المســـــتخدمة فـــــي  ـــــار عشـــــر فرضـــــیات حـــــول التنظـــــیم اإلداري واإلجرائـــــات والتقنی إختی

:التالیةاألسئلةمراكز اإلتصاالت الكتابیة وقد طرح الباحثون 
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لة عــــــــــن مهــــــــــام و هــــــــــل هنــــــــــاك إخــــــــــتالف فــــــــــي التنظــــــــــیم اإلداري للوحــــــــــدات المســــــــــؤ -
ــــــة االتصــــــاالت ــــــة الســــــعودیة مقارن ــــــي المملكــــــة العربی ــــــة ف ــــــي األجهــــــزة الحكومی ــــــة ف الكتابی

بالتنظیم اإلداري القدیم؟
هـــــــل یـــــــتم حالیـــــــا إنتقـــــــال المراســـــــالت الداخلیـــــــة مـــــــن إدارة ألخـــــــرى داخـــــــل األجهـــــــزة -1

ائمـــــا فـــــي التنظـــــیم اإلداري القـــــدیم؟الحكومیـــــة بصـــــورة مطولـــــة ومعقـــــدة مقارنـــــة بمـــــا كـــــان ق
.ادرة تختلف من جهاز حكومي عما كان متبعا؟في معالجة مراسالتها الص

ــــــــف اإلجرائــــــــات التــــــــي تتبعهــــــــا األجهــــــــزة الحكومیــــــــة حالیــــــــا فــــــــي معالجــــــــة -2 هــــــــل تختل
.مراسالتها الصادرة من جهاز حكومي لجهاز عما كان متبعا ؟

ولة وقـــــد الحـــــظ البـــــاحثون تحســـــنا كبیـــــرا فـــــي تطـــــور خـــــدمات الوحـــــدات التنظیمیـــــة المســـــؤ 
أن بعــــــــــض المشــــــــــكالت الرئیســــــــــیة مازالــــــــــت موجــــــــــودة إالعــــــــــن االتصــــــــــاالت الكتابیــــــــــة 

كبیروقراطیة اإلجرائات وعدم مالئمة األسالیب التنظیمیة 

بضـــــــــرورة إســـــــــناد مهمـــــــــة توصـــــــــیل مراســـــــــالت األجهـــــــــزة الحكومیـــــــــة وأوصـــــــــى الباحـــــــــث
ــــولي  ــــى المراســــلین وكــــذا ت ــــد بــــدال مــــن االعتمــــاد عل ــــإلدارة العامــــة للبری ــــة الصــــادرة ل اللجن

مراكـــــــز یـــــــذ ذلـــــــك مـــــــع إقـــــــرار إجرائـــــــات موحـــــــدة لمســـــــؤولیة تنفالعلیـــــــا لإلصـــــــالح اإلداري
.الكتابیة في األجهزة الحكومیةاالتصاالت

-دراسة حالة الجزائر–از اإلداري اإلداریة في الجهاالتصاالتواقع -ج
تـــــم فیهــــــا دراســـــة اإلتجاهـــــات الســــــلوكیة 2000ســـــنة الـــــدكتور بوحنیــــــة قـــــويقـــــام بهـــــا 

العلیــــــــــا ،للعــــــــــاملین فــــــــــي األجهــــــــــزة الحكومیــــــــــة مــــــــــن المســــــــــتویات اإلداریــــــــــة المختلفــــــــــة
،والوســـــــطى والـــــــدنیا تجـــــــاه عملیـــــــة اإلتصـــــــال اإلداري ومـــــــا یحـــــــیط بهـــــــا مـــــــن معوقـــــــات

وقـــــــد إفتـــــــرض الباحـــــــث أن ،وســـــــبل تفعیـــــــل دورهـــــــا فـــــــي األجهـــــــزة الحكومیـــــــة الجزائریـــــــة
ــــــــــ ــــــــــاك معوق ــــــــــة اإلتصــــــــــال اإلداري داخــــــــــل الجهــــــــــاز الحكــــــــــومي هن ــــــــــرض عملی ات تعت
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وتحـــــد مـــــن فاعلیهـــــا وهـــــذه المعوقـــــات تختلـــــف بـــــإختالف إتجاهـــــات مفـــــردات ،الجزائـــــري
.عینة الدراسة من مستویات اإلدارة المختلفة العلیا والوسطى والدنیا

ــــــــة مــــــــن  ــــــــت الدراســــــــة علــــــــى عین وزارة مــــــــن الجهــــــــاز 15مــــــــن ،موظــــــــف1003أجری
:وقد توصلت إلى النتائج التالیة،ائري عن طریق أداة اإلستبیانالحكومي الجز 

،هنـــــاك معوقـــــات عدیـــــدة تحـــــد مـــــن فاعلیـــــة اإلتصـــــال فـــــي الجهـــــاز الحكـــــومي الجزائـــــري
.كالمعوقات المادیة والتنظیمیة وكذا المعوقات السلوكیة والمعرفیة للموظفین

اإلتصـــــــال هنـــــــاك رغبـــــــة مشـــــــتركة لـــــــدى جمیـــــــع مســـــــتویات اإلدارة فـــــــي حـــــــل معوقـــــــات 
.اإلداري في الجهاز الحكومي الجزائري

:واالتصاالتالدراسات السابقة لتكنولوجیا المعلومات -6-2
دراســـــة قـــــام بهـــــا الباحـــــث قواســـــم بـــــن : دراســـــة البرلمـــــانیین وتكنولوجیـــــا اإلتصـــــال-أ

عیســـــــى قـــــــدمت لنیـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه علـــــــوم فـــــــي اإلعـــــــالم واإلتصـــــــال تحـــــــت أشـــــــراف 
ـــــدكتور علـــــي قسایســـــیة، فـــــي  ـــــة العلـــــوم السیاســـــیة واإلعـــــالم بجامعـــــة الجزائـــــر ال -3-كلی

.2013عام 
وقـــــد هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى كیفیـــــة صـــــنع القـــــرار البرلمـــــاني فـــــي الجزائـــــر، 

ـــــــات االتصـــــــاليونمـــــــط الســـــــلوك  ـــــــى تكنولوجی ـــــــى عل ـــــــي المعتمـــــــد بالدرجـــــــة األول اإللكترون
لرامیـــــة إلـــــى تجســــــید المعلومـــــات واإلتصـــــال لـــــدى النائــــــب البرلمـــــاني فـــــي صـــــنع قراراتــــــه ا

إلـــــى أي مـــــدى یســـــتخدم : ألیـــــات الحكـــــم الراشـــــد وذلـــــك مـــــن خـــــالل طـــــرح التســـــاؤل التـــــالي
تكنولوجیـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات ) 2012/ 2007عهـــــــــــــدة ( أعضـــــــــــــاء البرلمـــــــــــــان الجزائـــــــــــــري 

.شاد في الحكمر واإلتصال في ترشید قراراتهم السیاسیة وفي تحقیق الجودة وال
ـــــــد إســـــــتخدم الباحـــــــث المـــــــنهج الوصـــــــفي وا ـــــــات علـــــــى وق ـــــــي جمـــــــع البیان عتمـــــــدة علـــــــى ف

:اإلستبیان والمقابلة لیصل للنتائج التالیة
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ــــــا المعلومــــــات - ــــــدى البرلمــــــانیین رغــــــم النســــــبة والتصــــــالضــــــعف إســــــتعمال تكنولوجی ل
العالیة المتالك وسائلها كالكمبیوتر واألنترنت

عبـــــــر األنترنـــــــت لـــــــدى البرلمـــــــانیین ضـــــــعیف واالتصـــــــاالتحجـــــــم تـــــــدفق الملعومـــــــات -
جدا
الهاتف النقال أكبر وسیلة یستخدمها البرلمانیین-
ــــــا - ــــــا أمــــــامیشــــــكل المســــــتوى التعلیمــــــي للبرلمــــــانیین عائق ــــــل لتكنولوجی اإلســــــتخذام األمث

المعلومات
وهــــــــي : دراســــــــة تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات والتســــــــییر اإلســــــــتراتیجي للمعلومــــــــات-ب

مقدمـــــة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه علـــــوم فـــــي علـــــوم التســـــییر قامـــــت بهـــــا الباحثـــــة أطروحـــــة
أثـــــــــر '' صـــــــــباح بلقیـــــــــدوم بكلیـــــــــة العلـــــــــوم اإلقتصـــــــــادیة وعلـــــــــوم التســـــــــییر والموســـــــــومة ب 

الحدیثــــــــة علــــــــى التســــــــییر اإلســــــــتراتیجي للمؤسســــــــة واالتصــــــــاالتتكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات 
ر تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات مــــــــاهو تــــــــأثی: وقــــــــد تــــــــم طــــــــرح التســــــــاؤل األتــــــــي'' اإلقتصــــــــادیة 
علــــــــى التســــــــییر اإلســــــــتراتیجي للمؤسســــــــات اإلقتصــــــــادیة؟ حیــــــــث تــــــــم أخــــــــذ واالتصــــــــاالت

الجزائـــــــر مـــــــوبیلیس كعیینـــــــة دراســـــــة، وقـــــــد أوضـــــــحت الدراســـــــة أهـــــــم اتصـــــــاالتمؤسســـــــة 
ـــــــا المعلومـــــــات  ـــــــؤثر مـــــــن خاللهـــــــا تكنولوجی ـــــــي ت ـــــــى التســـــــییر واالتصـــــــاالتاألدوار الت عل

أن اإلدارة التقلیدیــــــة أصــــــبحت عــــــاجزة عــــــن جعــــــل اإلســــــتراتیجي للمؤسســــــة وٕانتهــــــت الــــــى
.في الجزائراالتصاالتالمنظمة قادرة على المنافسة الشدیدة التي یعرفها سوق 

:دراسات سابقة حول العالقات اإلنسانیة-6-3
وقـــــد قـــــام بهـــــذه الدراســـــة كـــــل مـــــن إبتســـــام عبـــــد الـــــرحمن :دراســـــة الجـــــوهر المفقـــــود-

ــــــــدروس ــــــــواني عی ــــــــد اهللا الصــــــــبانو ،حل وجــــــــاءت تحــــــــت ،وخدیجــــــــة محمــــــــود زكــــــــي،عب
ــــي عنــــوان  ــــات اإلنســــانیة ف ــــود، دراســــة عــــن العالق ــــة والجــــوهر المفق ــــادة اإلداری القی

.اإلدارة ومدى توافرها في األجهزة الحكومیة في منطقة الغربیة
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ــــراز دور العالقــــات  ــــة مــــع إب ــــادة اإلداریــــة الفعال یهــــدف البحــــث إلــــى دراســــة مقومــــات القی
ــــــــإلدارةالیــــــــة اإلدارة والتناإلنســــــــانیة فــــــــي تحقیــــــــق فع ــــــــه بــــــــالمفهوم اإلســــــــالمي ل ، كمــــــــا وی

یهـــــدف البحـــــث إلـــــى التعـــــرف علـــــى مـــــا یواجـــــه المرؤوســـــین مـــــن الجنســـــین مـــــن مشـــــاكل 
ــــــــة  ــــــــة بالمنطقــــــــة الغربی ــــــــي جهــــــــات العمــــــــل المختلف خاصــــــــة بالعالقــــــــة مــــــــع رؤســــــــائهم ف

.بالمملكة

:وقد إنطلقت من الفرضیات التالیة

ــــــون مــــــن  الجنســــــین اإلهتمــــــام بالعالقــــــات اإلنســــــانیة فــــــي تعــــــاملهم یفتقــــــد الرؤســــــاء اإلداری
ــــــة ،مــــــع مرؤوســــــیهم ــــــدماج والثق ــــــق اإلن ــــــوجیههم وتحقی ــــــث اإلهتمــــــام بمشــــــاكلهم وت مــــــن حی

.المطلوبین لرفع كفاءة األداء

ال یثـــــــق الرؤســـــــاء مـــــــن الجنســـــــین فـــــــي أراء مرؤوســـــــیهم بســـــــبب بعـــــــد المرؤوســـــــین عـــــــن 
.المسؤولیة وافتقادهم للخبرة

مـــــــن الجنســـــــین بإتاحـــــــة الفرصـــــــة لمرؤوســـــــیهم إلنشـــــــاء عالقـــــــة غیـــــــر ال یقـــــــوم الرؤســـــــاء 
.رسمیة طیبة معهم

ال یعطـــــي الرؤســـــاء مـــــن الجنســـــین مرؤوســـــیهم أیـــــة فرصـــــة للتفـــــویض أو المشـــــاركة فـــــي 
.إتخاذ القرارات

.ال ینظر الرؤساء من الجنسین بعین اإلعتبار إلى أهداف المرؤوسین ورغباتهم 

یــــادة علــــى أنهــــا وســــیلة للســــیطرة والــــتحكم وفــــرض ینظــــر الرؤســــاء مــــن الجنســــین إلــــى الق
.اإلرادة

یهمــــــل الرؤســــــاء مــــــن الجنســــــین مقترحــــــات مرؤوســــــیهم وال یعطــــــوهم الفرصــــــة لالبتكــــــار 
.والمبادأة أو تطویر أسالیب العمل
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وتـــــم تصـــــمیم إســـــتمارتي إستقصـــــاء لهـــــذا الغـــــرض؛ وطبقـــــت علـــــى عینـــــة عشـــــوائیة مـــــن 
رئیس ورئیسة 200مرؤوس ومرؤوسة و 500

:د توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةوق

.توافر قدر كبیر من اإلهتمام بالعالقات اإلنسانیة لدى الجنسین-
.أن الرؤساء من الجنسین یضعون قدرا جیدا من الثقة   في مرؤوسیهم-
ــــى المرؤوســــین - ــــأثیر عل ــــى أنهــــا أداة للت ــــى الســــلطة عل ینظــــر الرؤســــاء مــــن الجنســــین إل

.وتحفیزهم لتحقیق األهداف
.ساء من الجنسین باقتراحات مرؤوسیهمو رحب الرؤ ی-
تسود روح التعاون والمودة عالقات العمل المختلفة-

مناقشة الدراسات السابقة-6-4
تكمـــــن أهمیـــــة عـــــرض الدراســـــات الســـــابقة فـــــي البحـــــث فـــــي تمكـــــین الباحـــــث مـــــن تكـــــوین 
خلفیــــــة نظریــــــة وتصــــــوریة عــــــن موضــــــوع بحثــــــه مــــــن خــــــالل االســــــتفادة مــــــن مجهــــــودات 

.خطاءاألخرین وكذا تجنبه الوقوع في األالباحثین 
منهجیــــــة مــــــن خــــــالل المســــــاعدة علــــــى كمــــــا تشــــــكل الدراســــــات الســــــابقة  كــــــذالك خلفیــــــة

دوات جمـــــــع المعلومـــــــات حـــــــث وكیفیـــــــة صـــــــیاغة وبنـــــــاء وٕاســـــــتخدام أالبتحدیـــــــد مجتمـــــــع 
.إلى جانب تحدید نوع وحجم العینة المناسبة للدراسة

كانـــــت بعـــــد عـــــرض مجمـــــوع الدراســـــات الســـــابقة أنفـــــا یمكـــــن القـــــول أن اإلســـــتفادة منهـــــاو 
:همهافي كثیر من النقاط أ

یقتضي وجود نظرة شاملة دارة أن دراسة تكنولوجیا االتصال في اإلتوجیه النظر إلى-
في الهیكل التنظیمي مل اإلداري، الرسمیة والمتمثلةلدى الباحث حول حیثیات الع
من أجل اإلطالع على جوانب االتصال ،التي تسود اإلدارةوالقوانین واللوائح واالإجرائات 

فال الجوانب غیر الرسمیة منغومواقع إستخدام وسائل اإلتصال وكذالك عدم إ،الرسمیة
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عالقات وتفاعالت التي تتشكل بین أعضاء التنظیم اإلداري وفرق العمل من أجل 
.نسانیةاإلتصال غیر الرسمي والعالقات اإلالتطرق لموضوع 

طالع على الدراسات السابقة إلى المساعدة على ظبط المصطلحات أدى اإل-
.في الدراسة ومتغیراتها ومفاهیمهاالمفتاحیة 

.ت الدراسة المساعدة على بناء فرضیا-
.دوات وجمع البیاناتى إختیار منهج الدراسة وتصمیم األاعدة علالمس-
تحلیل وتفسیر بیانات الدراسة وٕاستخالص االستفادة من نتائج هذه الدراسات في-

.النتائج

وجــــه ى هــــذه الدراســــات یمكــــن تحدیــــد  بعــــض أهــــذا ویمكــــن القــــول أنــــه بعــــد اإلطــــالع علــــ
.الدراسة ومنهاالشبه واالختالف بینها وبین هذه

:وجه الشبهأ-أ

ـــــدیهي أن ال ولكـــــن بوجـــــه عـــــام ،اتتطـــــابق هـــــذه الدراســـــة والدراســـــات الســـــابقة لهـــــمـــــن الب
وهــــذه الدراســــة ،و نقــــاط التمــــاس بــــین كــــل واحــــدة منهــــاهنــــاك العدیــــد مــــن أوجــــه التشــــابه أ

ـــــث الموضـــــوع فـــــإن اإلتصـــــال التنظیمـــــي  ـــــین أفمـــــن حی ـــــاء ب ـــــب هـــــذه شـــــكل نقطـــــة إلتق غل
قــــــــد تناولــــــــت موضــــــــوع ت افهــــــــذه الدراســــــــعــــــــدى دراســــــــة الجــــــــوهر المفقــــــــود،الدراســــــــات

ثـــــــار الناجمـــــــة األوبعـــــــض،وأدواتـــــــه والتكنولوجیـــــــا المســـــــتخدمة فیـــــــهاالتصـــــــال التنظیمـــــــي 
وهـــــــو نفـــــــس مـــــــا تطرقـــــــت إلیـــــــه هـــــــذه ،عـــــــن إســـــــتخدام هـــــــذه التكنولوجیـــــــا علـــــــى التنظـــــــیم

ـــــد كـــــان إســـــتخدام المـــــ،الدراســـــة ـــــب المنهجـــــي فق داة االســـــتبیان نهج الوصـــــفي وأأمـــــا الجان
فدراســــة ،ع الدراســــةنقطــــة تقــــاطع بــــین هــــذه الدراســــات وهــــذا نظــــرا لتشــــابه صــــفات مجتمــــ

وهـــــــو نفـــــــس ،جریـــــــت علـــــــى الجهـــــــاز اإلداري الجزائـــــــريقـــــــد أبوحنیـــــــة قـــــــويالـــــــدكتور 
.المجتمع بالنسبة للدراسة الحالیة
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:وجه االختالفأ-ب

لدراســـــــة الحالیـــــــة فـــــــي كـــــــون أن أغلــــــــب وبـــــــرز االخـــــــتالف بـــــــین الدراســـــــات الســــــــابقة وا
بـــــــاالداء تكنولوجیـــــــا االتصـــــــال قـــــــد ربطتـــــــه و الدراســـــــات المتعلقـــــــة باالتصـــــــال التنظیمـــــــي 

ــــــاج والعائــــــد وأهملــــــت جانــــــب العالقــــــات االنســــــانیة والتفاعــــــل الــــــذي یحــــــدث بــــــین ،واالنت
وهـــــــو جانـــــــب مهـــــــم خصوصـــــــا كـــــــون االتصـــــــال عصـــــــب الجهـــــــاز ،العمـــــــال والمـــــــوظفین

فــــــأي تغیــــــر یطــــــرأالوقــــــت، لــــــذلكاإلنســــــانیة فــــــي نفــــــسقیــــــام العالقــــــات وأســــــاساإلداري 
ـــــى مســـــتوى عناصـــــر هـــــذه العملیـــــة مـــــن شـــــأنه إحـــــداث تغیـــــر أوعلـــــى أطـــــراف أ خـــــر عل

و علـــــــى مســـــــتوى العالقـــــــات بـــــــین المـــــــوظفین داء وهـــــــو مـــــــا ناقشـــــــته تلـــــــك الدراســـــــات أاأل
.مر الذي جائت الدراسة الحالیة لمناقشتهاألوالعمال وهو 



تمهید

مفهوم االتصال اإلداري-1
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نظریات االتصال في اإلدارة -3
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: تمهید

إلجتماعیة التي تحدث بین أفراد الظواهر ابشكل عام أحد ابرزتصال االیعتبر 
نواع األ، إضافة إلى وجوده  أیضا بین الحیاةفي مختلف مجاالت ومیادین المجتمع 

ویتمیز في كل الحاالت بوجود عدد من العناصر أهمها . خرى من الكائنات الحیةاأل
.     هدف معین تحقیق لأو عدة أطراف إنتقال معلومات بین طرفین 

ــــارةمــــا تســــتعمل كثیــــراو  ــــه فــــي تحقیــــقشــــخصعنــــدما یرغــــب الاتصــــالعب رغبات
ــــــــة ــــــــهإوتلبی ــــــــت الوســــــــائل و إو مهمــــــــا .حتیاجات تنظیمهــــــــا یمكــــــــن طــــــــرق العمــــــــل فبختلف

هـــــــي بمثابـــــــة الجهـــــــاز اإلداري عملیـــــــة االتصـــــــال فعلیـــــــهو ،هـــــــداف المرجـــــــوةتحقیـــــــق األ
ــــإل ــــق جــــو مــــدارةالعصــــبي ل ــــذي یخل ــــین و الثقــــة تعــــاونالالتفــــاهم وروح ن ال ــــة ب المتبادل

یســـــاهم فـــــي تطـــــویرو و یجنبـــــه العدیـــــد مـــــن المشـــــاكل،،تنظـــــیم اإلداريداخـــــل الفـــــراد األ
. ةالداخلیهتنظمأ

تصــــــال،وطــــــرق ومكونــــــات وممیــــــزات االومــــــن هــــــذا هنــــــاك العدیــــــد مــــــن أشــــــكال
م ، وقبلهـــــــا نتعــــــــرض إلـــــــى مفهــــــــو بالتـــــــدقیقســـــــوف نتطـــــــرق إلیهــــــــا فـــــــي هـــــــذا الفصــــــــل

ـــــــهوتعریـــــــف اال ـــــــى تصـــــــال وعـــــــدد مـــــــن جوانب ـــــــدخول إل ـــــــر ضـــــــروریا لل ، وهـــــــو مـــــــا یعتب
. في التنظیمي باالتصالجوانب أخرى تتعلق 

:االتصالمفهوم-1

شــــــارة إلــــــى مفهــــــوم البــــــدء فــــــي هــــــذا الجانــــــب تجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أنــــــه تمــــــت اإلقبــــــل 
ـــــاهیم الدراســـــة ولكـــــن ســـــتتم فـــــياال ـــــد مف ـــــي مناقشـــــة تصـــــال التنظیمـــــي فـــــي تحدی مـــــا یل

موعـــــــــة مـــــــــن المفـــــــــاهیم نســـــــــاني بشـــــــــكل عـــــــــام علـــــــــى ضـــــــــوء مجمفهـــــــــوم االتصـــــــــال اإل
ض المفـــــــــاهیم وجـــــــــه االخـــــــــتالف بینـــــــــه وبـــــــــین بعـــــــــومحاولـــــــــة تعـــــــــداد أوجـــــــــه الشـــــــــبه وأ

.تشابهة والمتداخلةالم
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تم تعریف االتصـال مـن طـرف كثیـر مـن :تصال والمفاهیم المشابهةاال مفهوم -1-1
وبــالعودة إلــى حســب توجهــه النظــري، أوالبــاحثین والمتخصصــین كــل حســب تخصصــه 

فــي اللغــة الالتنیـة نجــد أنهــا مشـتقة مــن األصــل communiction)(تصـال أصـل كلمــة ا
(communara) والتي تعنـي جعـل الشـيء مشـتركا أو عامـا)to make common( ،
to(أو تقاسم الشيء share ( أو نقله )to transmit (1تصـال وهذا یعنـي أن عملیـة اال

ت أو حتى المشاعر واألحاسیس وهـو و المعلومافكار أنقل ومشاركة األخرین في األهي 
التصــال هــو نقــل ا"اإلتصــال قــائال حــین عــرف " محمــد فریــد الصــحن"نفــس مــا ذهــب إلیــه 

."والمجموعاتاألفرادوالمعاني بین وٕادراك األفكار والمعلومات والمشاعر 

االتصـــــال هـــــو طریـــــق مـــــزدوج االتجـــــاه ولهـــــذا : " كمـــــا یعرفـــــه خبـــــراء العالقـــــات العامـــــة
فهـــــو أقــــــوى العوامــــــل التـــــي تضــــــمن لطرفــــــي االتصــــــال أن یـــــتفهم كــــــل منهمــــــا وجهــــــات 

تحقیــــــــــق رغباتــــــــــه، تجمعهمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك الصــــــــــالح نظــــــــــر اآلخــــــــــر، فیعمــــــــــل علــــــــــى
2".المشترك

ـــــهأمـــــا ســـــ النشـــــاط الـــــذي یســـــتهدف <<:میر حســـــین فیعـــــرف االتصـــــال علـــــى أن
تحقیــــــق العمومیـــــــة أو الــــــذیوع أو االنتشـــــــار أو المألوفــــــة لفكـــــــرة أو موضــــــوع أو قضـــــــیة 

واألفكــــــــار واآلراء أو االتجاهــــــــات مــــــــن شــــــــخص أو عــــــــن طریــــــــق انتقــــــــال المعلومــــــــات
أو جماعـــــة أخـــــرى باســـــتخدام رمـــــوز ذات معنـــــى موحـــــد ومفهـــــوم جماعـــــة إلـــــى شـــــخص

ونجـــــد أن هـــــذا التعریـــــف مثـــــل مـــــا ســـــبقه 3>>بـــــنفس الدرجـــــة لـــــدى كـــــل مـــــن الطـــــرفین
ــــــى  ــــــى الجوانــــــب المادیــــــة البنیویــــــة لعملیــــــة اإلتصــــــال مــــــن خــــــالل تركیــــــزه عل یركــــــز عل

دون وجـــــــود اتصـــــــالطرفـــــــي اإلتصـــــــال وهـــــــي أمـــــــر مهـــــــم فـــــــال یمكـــــــن وجـــــــود عملیـــــــة 

.222ص1999، مجموعة النیل العربیة للنشر القاهرة ، مبادئ اإلدارة أسس ومفاهیم: علي محمد منصور1
.225ص ، 1998، القاهرة، الدار الجامعیة، )المبادئ والتطبیق(العالقات العامة:محمد فرید الصحن2
.14، ص1993، دار الفكر العربي، القاهرة، االتصال والرأي العام:عاطف عدلي العبد3
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ــــــاك عناصــــــر ومكونــــــات أخــــــرى یرســــــل واألخــــــر یســــــتقبلطــــــرفین أحــــــدهما  ، ولكــــــن هن
جدیرة باإلهتمام لفهم عملیة اإلتصال

تبادل اآلراء : " بأنهتصال فیعرفان االCartier & Harwoodكارتیر وهاروودأما 
والمعلومات المفیدة التي تؤدي إلى خلق تفاهم وثقة متبادلة أو إحداث عالقات إنسانیة 

".طیبة

ـــــادل الحقـــــائق واألفكـــــار واآلر " :نـــــهمر بأننیومـــــان وســـــكمـــــا یعرفـــــه  اء أو العواطـــــف تب
.1بین شخصین أو أكثر

نقـــــــل الرســـــــالة بـــــــین فـــــــردین أو أكثـــــــر << " صـــــــال كـــــــذلك علـــــــى أنـــــــهكمـــــــا یعـــــــرف االت
تصــــــالیة ابإســــــتخدام قنــــــوات ،بإســــــتخدام رمــــــز أو مجموعــــــة رمــــــوز مفهومــــــة للمجموعــــــة

یعنـــــــي فاالتصـــــــال2>>والتـــــــأثیرلتحقیـــــــق أهـــــــداف متعـــــــددة وبشـــــــكل یضـــــــمن التفاعـــــــل 
عــــــدد مــــــن األشــــــخاص فــــــي بــــــین أو المعلومــــــات والبیانــــــات لألفكــــــارإنتقــــــال أو تبــــــادل 

العملیــــــة التــــــي <<نســـــق معــــــین فهــــــو كمـــــا یــــــذهب إلیــــــه مجـــــدي محمــــــد عبــــــد اهللا أنـــــه 
أمــــــا هنــــــا فقــــــد .3>>یتفاعــــــل بهــــــا المرســــــلون للرســــــائل فــــــي ســــــیاقات إجتماعیــــــة معینــــــة

ــــى الجوانــــب البنالحــــظ اإلنتقــــال مــــن التركیــــز ع ــــة لعملیــــة االل تصــــال إلــــى الجوانــــب نائی
تصـــــال كعملیـــــة وتفكیكهـــــا إلـــــى ســـــلوك النقـــــل لوظیفیـــــة مـــــن خـــــالل التركیـــــز علـــــى  االا

.الذي تحدثه هذه العملیةاألثروالتبادل بن األفراد أو الجماعات وعلى 

تصـــــال نجـــــد حات لعملیـــــة االو ومـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق مـــــن التعریفـــــات والمفـــــاهیم والشـــــر 
ــــة ولكــــن مــــن الصــــعب إیجــــادأنــــه  ــــى تعریــــف محــــدد ودقیــــق لهــــذه العملی أو اإلتفــــاق عل

.ن االتصال هو نشاط إنسانيیمكن القوال

، أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحدیات القرن الحادي والعشرین: اإلدارة:المغربيكمال محمد 1
.267ص2007، األردن- عمان،دار الفكر ناشرون وموزعون

.15ص ، 2001،مصر اإلسكندریة،د د ن،نظریات اإلتصال:محمد محمد عمر الطنوبي2
.269ص 1999،اإلسكندریة، مصردار المعرفة، النفس الصناعيعلم: مجدي أحمد محمد عبد اهللا3
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ــــا فهــــم مصــــطلح االویمكــــن ــــین عــــدد لن ــــه وب ــــرق بین ــــر مــــن خــــالل إیجــــاد الف تصــــال أكث
.اإلعالمكمن المفاهیم القریبة والمتداخلة 

نشــــــــاط اتصـــــــالي قصــــــــدي "هنـــــــاك مــــــــن عـــــــرف اإلعــــــــالم بأنـــــــه :تصـــــــال واإلعــــــــالماال
1".یستهدف التأثیر على الناس وحملهم على السلوك مرغوبًا فیه

ــــه بأنــــه  ــــاك مــــن عرف ــــار الصــــحیحة والســــلیم"وهن ــــاس باألخب ــــد الن ة التــــي تســــاعدهم تزوی
ب فـــــي واقعـــــة مـــــن الوقـــــائع أو مشـــــكلة مـــــن المشـــــكالت بحیـــــث علـــــى تكـــــوین رأي صـــــائ

2".ماهیر واتجاهاتهم ومیولهمیعبر هذا الرأي تعبیرًا موضوعیًا عن عقلیة الج

أنــــــه جمیــــــع أوجــــــه النشــــــاطات االتصــــــالیة التــــــي تســــــتهدف "وبعضــــــهم عــــــرف اإلعــــــالم 
تزویـــــــد الجمهـــــــور بجمیـــــــع الحقـــــــائق واألخبـــــــار الصـــــــحیحة والمعلومـــــــات الســـــــلیمة فـــــــي 
ــــــدون  ــــــة موضــــــوعیة وب ــــــات األمــــــور بطریق القضــــــایا والموضــــــوعات والمشــــــكالت ومجری

رجــــــة ممكنــــــة مــــــن المعرفــــــة والــــــوعي بجمیــــــع تحریــــــف ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى إیجــــــاد أكبــــــر د
الحقـــــائق والمعلومـــــات الصـــــحیحة عـــــن القضـــــایا والموضـــــوعات بمـــــا یســـــهم فـــــي تنـــــویر 
الـــــــرأي العـــــــام وتكـــــــوین الـــــــرأي الصـــــــائب لـــــــدى الجمهـــــــور فـــــــي الوقـــــــائع والموضـــــــوعات 

3".والمشكالت المثارة المطروحة

ـــــا ومـــــن خـــــالل هـــــذه التعـــــاریف یمكـــــن مالحظـــــة ـــــر والتـــــداخل التشـــــابه وهن بـــــین ینالكبی
ـــــــمصـــــــطلحي اإلعـــــــالم واالتصـــــــال  ـــــــار مـــــــن طـــــــرف مرســـــــل إل ـــــــل لألخب ى فكالهمـــــــا نق

نهمـــــــا یشـــــــتركان فـــــــي الصـــــــیغة والهادفیـــــــة مســـــــتقبل مـــــــن أجـــــــل تحیـــــــق هـــــــدف مـــــــا أي أ
.والتزوید

مملكة ، دار عالم الكتب، الریاض ال2، طركائز اإلعالم في دعوة إبراهیم علیه السالم:سید محمد ساداتي-1
.114، ص1998العربیة السعودیة، 

.11، ص1984، القاهرة مصرمكتبة األنجلو المصریة، ، ال3ط، اإلعالم واالتصال بالجماهیر:إبراهیم إمام- 2
.43ص، 1984القاهرة مصر، عالم الكتب، ، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام:سمیر محمد حسین- 3
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ــــ مصــــطلح فاالتصــــالنــــه الیعنــــي عــــدم وجــــود فــــرق بینهمــــا ى الــــرغم مــــن ذلــــك إال أوعل
ات أمـــــا اإلعـــــالم فهـــــو مصـــــطلح وقـــــد یحـــــدث حتـــــى بـــــین الحیوانـــــ،قـــــدیم قـــــدم اإلنســـــان

ن االتصـــــــال قـــــــد یـــــــتم بـــــــین عـــــــدد تصـــــــال الحدیثـــــــة كمـــــــا أتبط بوســـــــائل االحـــــــدیث مـــــــر 
ضـــــــة مـــــــن الجمهـــــــور محـــــــدود مـــــــن األشـــــــخاص بینمـــــــا اإلعـــــــالم یســـــــتهدف شـــــــرائح عری

تصــــــال ال یســــــتهدف شــــــیوع الخبــــــر عكــــــس اإلعــــــالم الــــــذي یهــــــدف ،واال) الجماهیریــــــة(
.أساسا لذلك

اإلتصـــــــال أوســـــــع وأشـــــــمل مـــــــن اإلعـــــــالم وأكثـــــــر ن ومـــــــن خـــــــالل كـــــــل طـــــــرح یبـــــــدو أ
.ة فاإلعالم هو أحد فروع اإلتصالإستخداما منه في الحیاة اإلنسانی

:التنظیميتصالخصائص اال -1-2

تصــــال فــــي عملــــه أو فــــي أي مجــــال فــــي حیاتــــه الیومیــــة اإلنســــان بعملیــــة االیعــــد قیــــام 
ــــــــــم الحــــــــــدوث ــــــــــوفر مجموعــــــــــة مــــــــــن تصــــــــــاولكــــــــــن نجــــــــــاح اال،أمــــــــــرا دائ ــــــــــق بت ل یتعل

الخصــــــائص التــــــي یجــــــب أن ا ســــــوف یــــــتم إســــــتعراض جملــــــة مــــــن  نــــــوه،الخصــــــائص
ــــــي اال ــــــه تتــــــوفر ف تصــــــال التنظیمــــــي أو اإلداري حتــــــى تتســــــع إحتمالیــــــة نجاحــــــه وتحقیق

ى درجـــــــات تصـــــــال التنظیمـــــــي هـــــــو أعلـــــــویعـــــــود هـــــــذا األمـــــــر إلـــــــى كـــــــون االألهدافـــــــه،
.تصالالتعقد في أنواع اال

د عــــــن إعطـــــاء بیانــــــات ناقصــــــة، وتوجـــــب هــــــذه الخاصـــــیة االبتعــــــا:الدقــــــة-1-2-1
ـــــر واضـــــحة وال مفســـــرة وال  ـــــدیم معلومـــــات ومؤشـــــرات غی ـــــة، أو تق ـــــر كافی قاصـــــرة أو غی
مفهومـــــة أو إهمـــــال العوامـــــل األساســـــیة بـــــل االبتعـــــاد أیضـــــا عـــــن المبالغـــــة فـــــي عـــــرض 

وم بإرســـــال مـــــن اإلتصـــــال یقـــــالنـــــوع ، فالمصـــــدر فـــــي هـــــذا 1األمـــــور االیجابیـــــة والســـــلبیة
والبیانــــــات التــــــي یحتاجهــــــا المرســــــل وفــــــي الشــــــكل الــــــذي مــــــن شــــــأنه فقــــــط المعلومــــــات 

.تسهیل عملیة اإلستقبال دون اإلهتمام باألمور الهامشیة تجنبا لوقوع التشویش
، 2011، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 2، طاإلدارة المعاصرة: موسى خلیل1

.140ص
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إن وضـــــــوح البنــــــى والسیاســـــــات فــــــي المؤسســـــــة وحــــــده القـــــــادر :الوضــــــوح-1-2-2
ـــــادة صـــــانعي القـــــرار  ـــــى وجهـــــة القـــــرارات علـــــى قی فـــــي أي تنظـــــیم إداري أو صـــــناعي إل

ـــــاس والغمـــــوض والفوضـــــى والتشـــــویش فإنهـــــا جمیعـــــا . الســـــلیمة أمـــــا ســـــوء الفهـــــم واإللتب
وهـــــــذا تهــــــدر الوقــــــت والمــــــال والجهــــــد بــــــال فائــــــدة وال تجلــــــب ســــــوى الفشــــــل واإلحبــــــاط

.مرینأأو التحدث یتطلب في الكتابة

والمقصـــــود هنــــــا هـــــو إتبــــــاع أســـــلوب المنطــــــق فـــــي عــــــرض الســــــباب : وضـــــوح التفكیــــــر
والتعهد بإنجازها والنتائج والعراقیل المحتملةالداعمة ووضع الخطط 

ــــر ــــة وی: وضــــوح التعبی ــــق القواعــــد النحوی ــــى تطبی ــــا أن صــــحة اللغــــة القائمــــة عل ــــي هن عن
خطـــــــاء فـــــــي الصـــــــحیحة واســـــــتخدامها هـــــــي القاعـــــــدة األساســـــــیة لإلتصـــــــال الفعـــــــال فاأل

ــــــة تخــــــص مــــــدى التهجیــــــة واإل ــــــا قــــــد تطــــــرح أســــــئلة جوهری ــــــة الجمــــــل لغوی مــــــالء أو بنی
.1لمتصل في إدارة المعلومات وكفاءته في ذلكقابلیة ا

فالوضــــــوح فــــــي اإلتصــــــال یعنــــــي بدرجــــــة كبیــــــرة الوضــــــوح فــــــي الــــــروئ والسیاســــــات ألن 
ــــى  ــــة یــــؤدي إل ــــین اإلدارة العلیــــا ومــــا دونهــــا مــــن المســــتویات التنظیمی ــــدائم ب اإلتصــــال ال

.ذلك

ـــــــدة یجـــــــب التصـــــــاالتاأن :اإلیجـــــــاز-1-2-3 ـــــــة الجی أن تكـــــــون مختصـــــــرة اإلداری
تنجــــــز الكثیــــــر بكلمــــــات قلیلــــــة و اإلیجــــــاز میــــــزة أساســــــیة فــــــي عملیــــــة االتصــــــال لكــــــي

یجــــــاز فــــــي المراســــــالت الصــــــاعد أو النــــــازل لــــــذلك بعــــــض المؤسســــــات تركــــــز علــــــى اإل
والمـــــــوظفین لـــــــن یقـــــــرؤوا مـــــــذكرة لینو داریـــــــة والوظیفیـــــــة فكبـــــــار المســـــــؤ والخطابـــــــات اإل

األحیــــــان لــــــدى یجــــــب اإلعتمــــــاد علــــــى النصــــــوص النموذجیــــــة فــــــي كثیــــــر مــــــن طویلــــــة 
.لتفادي اإلسهاب وكذا التقصیر المخل بالمعاني

.140صمرجع سابق، : موسى خلیل1
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أو حــــــذف تفاصــــــیل  یعنــــــي حصــــــر وكتابــــــة جمــــــل قصــــــیرةالفــــــي اإلتصــــــال یجــــــاز واإل
ــــارات التــــي تســــتوفي األفكــــار المــــراد التعبیــــر ضــــروریة بــــل یعنــــي إ نتقــــاء الكلمــــات والعب

أن اإلیجـــــاز فــــــي ، وقـــــد نجــــــد فـــــي بعـــــض المؤسســــــاتعنهـــــا دون إطالـــــة فــــــي التعبیـــــر
المراســـــلة أو التقریـــــر أو فـــــي فقـــــرة مـــــن الئحـــــة تنظیمیـــــة، یكـــــون مخـــــال بـــــالمعنى ممـــــا 
ــــــــارة اإلشــــــــاعات ونشــــــــر  ــــــــي مــــــــن شــــــــأنها إث ــــــــأویالت والتفســــــــیرات الت ــــــــاب للت ــــــــتح الب یف

ـــــذلك یجـــــب أن 1الفوضـــــى فـــــي التنظـــــیم اإلداري خـــــالل ال یكـــــون اإلیجـــــاز لدرجـــــة اإل، ل
بالمعاني

ـــــذكر ألن :النشـــــاط-1-2-4 ـــــا هـــــو قـــــوة ســـــریان المفعـــــول وقابلیـــــة الت والمقصـــــود هن
یســــــتطیعون عــــــادة إعطــــــاء األفكــــــار والمعلومــــــات ''منســــــتربیرغ''المــــــدیرین كمــــــا یقــــــول 

ـــــــــرات قصـــــــــیرة وأن المقاطعـــــــــة واإللهـــــــــاء والمســـــــــؤولیا ـــــــــط لفت ـــــــــاه فق ـــــــــة تواالنتب الوظیفی
د علــــــى لــــــذي یعتمــــــاألســــــلوب النشــــــط االعمــــــل اإلداري لكــــــن ة جمیعهــــــا تمیــــــزالمزاحمــــــ

بط واإلیجـــــــاز مـــــــن خـــــــالل إختیـــــــار الكلمـــــــات والجمـــــــل، هـــــــذا الدقـــــــة والوضـــــــوح والضـــــــ
. األســـــــلوب الـــــــذي یجعـــــــل اإلتصـــــــال بعیـــــــدا عـــــــن الفوضـــــــى، وقابـــــــل بقـــــــوة لإلســـــــتذكار

فكلمـــــا كـــــان اإلتصـــــال نشـــــطا كلمـــــا زادت فـــــرص نجاحـــــه إضـــــافة إلـــــى مـــــا یجعـــــل منـــــه 
ـــــــى إنجـــــــاز المهـــــــام المنوطـــــــة بـــــــالموظفین عنصـــــــرا محفـــــــزا علـــــــى األداء ومســـــــاعدا عل

.على أكمل وجه

:عناصر عملیة اإلتصال اإلداري- 1-3

یــــــرى العدیــــــد مــــــن المختصــــــین والبــــــاحثین أن اإلتصــــــال اإلداري عملیــــــة بالغــــــة التعقیــــــد 
فــــــــي مكوناتهــــــــا وعناصــــــــرها لــــــــدى یحــــــــاول الكثیــــــــر مــــــــنهم وضــــــــع مخططــــــــات تحــــــــدد 

وضـــــح ســـــیرورة هـــــذه العملیـــــة ودینامیكیتهـــــا عـــــن طریـــــق تو االتصـــــالیةأطـــــراف العملیـــــة 
:تبیان عناصرها التي یمكن حصرها في ما یلي

.291ص 1982، دار الفكر العربي، السلوك اإلنساني في النظمة:محمد على شهیب1
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ویعــــــــرف عنــــــــد الــــــــبعض بالمرســــــــل وســــــــمي بالمصــــــــدر ألنــــــــه :المصــــــــدر-1-3-1
ـــــة اإلتصـــــال ، قـــــد یكـــــون هـــــذا المرســـــل هـــــو  مصـــــدر الرســـــالة التـــــي تبـــــدأ عنـــــدها عملی
المــــــرؤوس إلبــــــالغ الــــــرئیس بمــــــا لدیــــــه مــــــن معلومــــــات أو قــــــد یكــــــون الــــــرئیس إلبــــــالغ 

وســـــیه وأیــــن كـــــان هــــذا المصــــدر یجـــــب أن یتمیــــز بمجموعـــــة التعلیمــــات والقــــرارات لمرؤ 
مـــــن الصـــــفات التـــــي تقـــــوي أثـــــره كالمصـــــداقیة ، الجاذبیـــــة الشخصـــــیة إذ یتوقـــــف نجـــــاح 
الرســـــالة علــــــى مـــــدى كفــــــاءة مرســـــلها فضــــــال عـــــن األهــــــداف التنظیمیـــــة المحــــــددة مــــــن 

ـــــــة اإلتصـــــــال ـــــــي التنظـــــــیم (1خـــــــالل عملی فالمرســـــــل هـــــــو نقطـــــــة إنطـــــــالق اإلتصـــــــال ف
ـــــت مكانتـــــه فـــــي الهیكـــــل اإلداري فالصـــــفات الســـــابقة ضـــــروریة اإلداري لـــــدى  مهمـــــا كان

.لضمان النجاح في عملیة اإلتصال

ـــــــة اإلتصـــــــال-1-3-2 ویقصـــــــد بترمیـــــــز عملیـــــــة اإلتصـــــــال وضـــــــع : ترمیـــــــز عملی
محتویـــــــات الرســــــــالة بشـــــــكل یفهمــــــــه المســــــــتلم كاســـــــتعمال اللغــــــــة أو أیـــــــة تعــــــــابیر یــــــــتم 

ــــین المرســــل والمســــتقبل  ــــة اإلتفــــاق علیهــــا ب ــــى تســــهیل وفهــــم مضــــمون عملی لتســــاعد عل
ـــــى مـــــدى قـــــدرة المرســـــل فـــــي 2اإلتصـــــال ـــــز عل ـــــة الترمی ـــــة تعتمـــــد عملی وفـــــي هـــــذه الحال

ترجمـــــة محتـــــوى الرســـــالة فـــــي شـــــكل لغـــــوي أو رمـــــزي تعبیـــــري  یناســـــب فهـــــم المســـــتقبل 
ـــــك هـــــذه  ـــــى تفكی ـــــدرة المســـــتقبل عل ـــــى مـــــدى ق مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى تعتمـــــد عل

ـــــــة بشـــــــكل صـــــــحیح وهـــــــو احـــــــد أهـــــــم الرمـــــــوز وفهـــــــم التعـــــــابیر وفهـــــــم  األشـــــــكال اللغوی
وفـــــي اإلدارة كثیـــــرا مـــــا یعتمـــــد الموظفـــــون . المعـــــاییر المحـــــددة لنجـــــاح عملیـــــة اإلتصـــــال

والمــــــــــدیرون علــــــــــى نمــــــــــاذج للرســــــــــائل والتعلیمــــــــــات واللــــــــــوائح واإلعالنــــــــــات والتقــــــــــاریر 
.اإلداریة

.296ص مرجع سابق:محمد على شهیب1
.234ص ، 2000،عمان األردن، مركز الكتاب األردني،المفاهیم اإلداریة الحدیثة:وأخرونمخامرة محسن2
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تمثــــــل الرســــــالة محتــــــوى عملیــــــة اإلتصــــــال وهــــــي تحتــــــوي علــــــى :الرســــــالة-1-3-3
ـــــــي شـــــــكل معلومـــــــات ـــــــي نتقـــــــل للمســـــــتقبل ف 1مجموعـــــــة مـــــــن الرمـــــــوز ذات معنـــــــى والت

بحیث تكون الرسالة في عدة قوالب

رســــــالة لفظیــــــة وتتضــــــمن كلمــــــات وتعلیمــــــات وتفســــــیرات أو إنتقــــــادات مــــــثال بحیــــــث -
.یستخدم فیها المرسل إحدى اللغات

رســـــالة غیـــــر لفظیـــــة وهـــــي التـــــي ال یســـــتخدم فیهـــــا المرســـــل اللغـــــة الطبیعیـــــة وتنقســـــم -
إلىبدورها 

وهـــــي مجموعـــــة الحركـــــات واإلیمـــــاءات والتعبیـــــرات التـــــي یقـــــوم بهـــــا :  رســـــالة إشـــــاریة. 
.المصدر بالوجه أو الیدین أو اي جزء من جسمه

ة كالمـــــــــذكرات والنشـــــــــرات أو أي دوریـــــــــأشـــــــــكالرســـــــــالة مكتوبـــــــــة وهـــــــــي فـــــــــي عـــــــــدة . 
2صورملصقة دعائیة أو

ـــــاة(صـــــالاالتوســـــیلة -1-3-4 ـــــتم فیهـــــا حمـــــل ):القن ـــــي ی ـــــاة هـــــي الوســـــیلة الت القن
العدیـــــــد مـــــــن أدوات وتمریـــــــر الرســـــــالة بإتجـــــــاه المســـــــتقبل ففـــــــي التنظـــــــیم اإلداري توجـــــــد

المعلومـــــــــات والبیانـــــــــات بـــــــــین تبـــــــــادلال صـــــــــووســـــــــائل اإلتصـــــــــال التـــــــــي تســـــــــتخدم لإلت
وعـــــاملین، وقـــــد تـــــم تصـــــنیف هـــــذه ســـــواء كـــــانوا إداریـــــین أو مـــــوظفین أعضـــــاء التنظـــــیم

لممارســــــات، وعلـــــــى فـــــــي مجموعــــــات حســـــــب األشــــــكال التـــــــي تتخــــــذها فـــــــي االوســــــائل
:یكلتتوفر على نظام معلوماتي مهافتراض أن اإلدارة

.اتصال شخصي، هاتف، شبكة المعلومات الهاتفیة-
.مفتوحةتقاریر، بیانات، مذكرات داخلیة، رسائل -
.لقاءات وحوارات، اجتماعات دوریة وغیر دوریة-

.لوحات اإلعالنات الداخلیة، صندوق األفكار، وملصقات
1Amado AGittet.1975.p05
سكندریة فاء للطباعة والنشر والتوزیع، اإل، دار الو فن اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة: محمد سید فهمي2

.28ص.2006
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.استطالعات الرأي الداخلي-
.اجتماعات عن بعد-
.االنترانت، اإلكسترانت، اإلنترانت-
.أفالم وأدوات سمعیة بصریة-

االتصــــــاالتات المــــــذكورة تســـــتخدم فـــــي وعـــــدا الوســـــائل الداخلیــــــة، فـــــإن جـــــل األدو 
ــــــك ألن  ــــــة للمؤسســــــات، بغــــــض النظــــــر عــــــن حجمهــــــا وتشــــــعب نشــــــاطاتها، وذل الداخلی
الصـــــــــحافة الداخلیـــــــــة بحكـــــــــم طبیعتهـــــــــا المهنیـــــــــة والتخصصـــــــــیة والقانونیـــــــــة وجوانبهـــــــــا 

ومـــــــن جملـــــــة تلـــــــك الوســـــــائل . المالیـــــــة، ال تســـــــتطیع تنظیمهـــــــا إال المؤسســـــــات الكبیـــــــرة
:1همیتها البالغة وهي كالتالينخص بالذكر بعضها نظرا أل

ســــــواء فــــــي تحتــــــل الصــــــحافة المؤسســــــاتیة موقعــــــا جــــــد مهمــــــا: صــــــحیفة المؤسســــــة. 1
هتمامــــــــات المفكــــــــرین والخبــــــــراء فــــــــي حقــــــــول التنظــــــــیم ممارســــــــة المؤسســــــــات أو فــــــــي إ

واإلتصــــــــال، فصــــــــحیفة المؤسســــــــة لیســــــــت فقــــــــط مــــــــرآة تعكــــــــس صــــــــورتها فــــــــي بیئتهــــــــا 
.هذه الصورة في أذهان الجماهیرالداخلیة والخارجیة، بل هي أداة لبناء

إنهـــــــا أداة تواصـــــــل بـــــــین المؤسســـــــة وشـــــــركائها ووســـــــیلة إلدامـــــــة هـــــــذا التواصـــــــل علـــــــى 
النحـــــو المطلـــــوب ویـــــتم ذلـــــك عبـــــر المعلومـــــات واألخبـــــار التـــــي تنشـــــرها عـــــن المؤسســـــة 
ونشـــــــاطاتها، وبفضـــــــل معالجتهـــــــا الجیـــــــدة للمشـــــــكالت التـــــــي قـــــــد تطـــــــرأ فـــــــي عالقـــــــات 

ع هـــــــذا الجانـــــــب اإلعالمـــــــي الهـــــــام بعـــــــض المؤسســـــــات المؤسســـــــة ببیئتهـــــــا، وقـــــــد یـــــــدف
إحــــــــداهما داخلیــــــــة توجــــــــه ألعضــــــــاء المؤسســــــــة ، : الكبــــــــرى إلــــــــى إصــــــــدار صــــــــحیفتین

واألخــــرى خارجیـــــة توجــــه لشـــــركائها، وفــــي هـــــذه الحالــــة تحـــــدد المؤسســــة لكـــــل صـــــحیفة 
:ما یلي

. والمهاماالتصالیةاألهداف واإلستراتیجیة -
.شهریة، فصلیة، نصف سنویة، حولیةأسبوعیة، نصف : والدوریة-

، 2007، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، اإلتصال المؤسساتي، أسالیبه تطبیقاته إدارته:میلود العزوزي1
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.القیاس والشكل وعدد النسخ-
.طریقة الطباعة والنشر والتوزیع-
.السیاسة التحریریة-
مـــــــدیر النشـــــــر، رئـــــــیس التحریـــــــر، ســـــــكرتیر التحریـــــــر، المحـــــــررون، : فریـــــــق العمـــــــل-

.إلخ...مسؤول عن التصویر، المصممون، المراسلون، مسؤول عن النشر
. ةالمیزانی-

ولكــــــي تــــــؤدي صــــــحیفة المؤسســــــة مهامهــــــا یجــــــب أن تقــــــوم علــــــى سیاســــــة تحریریــــــة 
محــــــددة ومنبثقــــــة مــــــن إســــــتراتیجیة اتصــــــال مؤسســــــیة تأخــــــذ بعــــــین االعتبــــــار محــــــددات 
محوریـــــــــة تتمثـــــــــل فـــــــــي الشـــــــــروط المهنیـــــــــة والمالیـــــــــة والقانونیـــــــــة التـــــــــي تحكـــــــــم العمـــــــــل 

1.الصحفي عموما والداخلي بصفة خاصة

ـــــــوح.2 ـــــــة شـــــــائعة االســـــــتعمال الســـــــتطالع رأي القـــــــوة : نظـــــــام البـــــــاب المفت وهـــــــي طریق
ــــــــــرأیهم فــــــــــي  ــــــــــة المســــــــــؤولین واإلدالء ب ــــــــــاح الفرصــــــــــة لمقابل ــــــــــأن تت ــــــــــك ب للعمــــــــــال وذل
الموضــــــوعات المعنیــــــة، وعــــــادة مــــــا یقــــــتص كــــــل رئــــــیس أو مشــــــرف جــــــزءا مــــــن وقتــــــه 
ـــــه وطبیعـــــي المـــــرؤوس لرئیســـــه واإلدالء بمـــــا  ـــــة الـــــراغبین مـــــن األفـــــراد فـــــي مقابلت لمقابل

ــــــه ــــــرئیس أن یســــــتمع یشــــــكو من ــــــه وعلــــــى ال ــــــع لمعنویات فیــــــه راحــــــة نفســــــیة للعامــــــل ورف
لشـــــكواهم وأن یناقشـــــها بصـــــبر ویظهـــــر لهـــــم اهتمامـــــه بـــــآرائهم، ولكنـــــه علیـــــه أن یكـــــون 
حازمـــــا فــــــي إنهــــــاء المقابلــــــة فـــــي الوقــــــت المناســــــب حتــــــى ال یكـــــون ســــــببا فــــــي ضــــــیاع 

.الوقت
ــــأن ینشــــأ قبــــول االقتراحــــات مــــن كــــ:نظــــام اإلقتراحــــات.3 ل المــــوظفین والعمــــال وذلــــك ب

بشـــــــأن شـــــــروط العمـــــــل وسیاســـــــات العمـــــــل واإلنتـــــــاج وغیرهـــــــا ویمكـــــــن تشـــــــجیع األفـــــــراد 
ـــــــق إغـــــــرائهم بالمنفعـــــــة،  ـــــــة عـــــــن طری ـــــــادین المختلف ـــــــي المی ـــــــى اإلدالء باقتراحـــــــاتهم ف عل
ــــــراح مــــــا  ــــــه مــــــن اقت ــــــأة إذا أمكن ــــــرد مكاف كــــــأن یضــــــع نظامــــــا مــــــن شــــــأنه أن یكــــــافئ الف

.270، صمرجع سابق: میلود العزوزي1
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ـــــض مـــــن نفقـــــات اإلنتـــــاج أو زیـــــادة كم یـــــة المبیعـــــات مـــــثال، وأن ینشـــــر اســـــمه فـــــي یخف
1.لوحة الشرف إذا أمكنه بذل اقتراحات مفیدة

وعلـــــــى كـــــــل یجـــــــب علـــــــى اإلدارة أن توضـــــــح الطریقـــــــة التـــــــي یمكـــــــن أن یـــــــدل علـــــــى 
ــــــــــراد عــــــــــن طریقهــــــــــا باقتراحــــــــــاتهم وأن تعــــــــــین بعــــــــــض المــــــــــوظفین لبحــــــــــث هــــــــــذه  األف

ومــــــن ثــــــم .  فیهــــــااإلقتراحــــــات أو إحالتهــــــا إلــــــى األقســــــام المتخصصــــــة إلبــــــداء النظــــــر
یجـــــب دراســـــة االقتراحـــــات جیـــــدا فقـــــد یكـــــون بینهـــــا مـــــا یفیـــــد الشـــــركة فعـــــال وأن یخطـــــر 

ـــــل ـــــم تقب ـــــت أو ل ـــــم فـــــي اقتراحـــــاتهم، وهـــــل قبل وأن ترســـــل . أصـــــحاب االقتراحـــــات بمـــــا ت
ــــــول  ــــــالرغم مــــــن عــــــدم قب ــــــثلج صــــــدورهم ب ــــــي ت ــــــات شــــــكر وهــــــي مــــــن األمــــــور الت خطاب

.اقتراحاتهم فهي بمثابة تشجیع أدبي لهم
ـــــة مـــــن أحـــــدث الطـــــرق المســـــتخدمة للتعـــــرف : نظـــــام المرشـــــدین.4 ـــــر هـــــذه الطریق وتعتب

ــــــة بظــــــروف وشــــــروط  ــــــتهم ســــــواء الشخصــــــیة أو المتعلق ــــــة ورغب ــــــوة العامل ــــــى أراء الق عل
العمـــــل وتـــــتلخص هـــــذه الطریقـــــة فـــــي إنشـــــاء مكتـــــب یعمـــــل فیـــــه خبیـــــر إلرشـــــاد األفـــــراد 

ــــتمكن هــــؤالء الراشــــدین مــــن  معرفــــة الكثیــــر عــــن إلــــى كیفیــــة حــــل مشــــاكلهم، ومــــن ثــــم ی
حیـــــــاة األفـــــــراد وماهیـــــــة رغبـــــــاتهم وأمـــــــالهم، ومـــــــا هـــــــي العوامـــــــل التـــــــي یشـــــــكون منهـــــــا 

ــــــــتخلص منهــــــــا واســــــــتبعادها ــــــــون ال ، وال شــــــــك أن نجــــــــاح مثــــــــل هــــــــذه الطریقــــــــة 2ویرغب
یتوقــــف إلــــى حــــد كبیــــر علــــى درجــــة الخبــــرة والممارســــة التــــي یتمتــــع بهــــا المرشــــد حتــــى 

ى اإلدالء بصـــــــــراحة علـــــــــى كـــــــــل یســـــــــتطیع أن یكیـــــــــف المقابلـــــــــة ویشـــــــــجع الفـــــــــرد علـــــــــ
.مشاكله

لـــــذلك یهیـــــئ جـــــو صـــــالح لنجـــــاح هـــــذا النظـــــام كـــــأن تهیـــــأ غرفـــــة بعیـــــدة عـــــن أمـــــاكن 
ـــــاث مـــــریح وتهویـــــة ســـــلیمة ونظافـــــة جیـــــدة وأن یحـــــدد وقتـــــا مناســـــبا  العمـــــل ومجهـــــزة بأث
للمقابلـــــة وأن ال یســـــمح ألي شـــــخص بالـــــدخول أثنـــــاء المقابلـــــة حتـــــى ال یشـــــعر العامـــــل 

ج أو القلــــــــــق، كمــــــــــا یجــــــــــب علــــــــــى المرشــــــــــد أن یقابــــــــــل الفــــــــــرد أو الموظــــــــــف بــــــــــاإلحرا
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لــــــــــه بالترحــــــــــاب وأن یبــــــــــدأ الحــــــــــدیث ویشــــــــــجعه علــــــــــى اإلدالء بمشــــــــــكلته وأن یظهــــــــــر 
هتمامـــــا بهـــــا عـــــن طریـــــق اإلنصـــــات لهـــــا وٕاشـــــعاره بطریقـــــة أو بـــــأخرى برغبتـــــه القویـــــة إ

ــــــاقش  ــــــتكلم وین ــــــة المــــــتكلم لهــــــو أن ی ــــــب ثق ــــــى یجل ــــــا حت فــــــي مســــــاعدته، وأن یكــــــون لبق
.اللغة التي تناسب تفكیره وثقافة الموظف أو العاملباللهجة و 

ال شــــــــك أن أســــــــلم طریقــــــــة لمعرفــــــــة رغبــــــــات :نظــــــــام مشــــــــاركة العمــــــــال فــــــــي اإلدارة.5
األفـــــــــراد ووجهـــــــــات نظـــــــــرهم مشـــــــــاركتهم لـــــــــإلدارة فـــــــــي وضـــــــــع السیاســـــــــات والقـــــــــرارات 
المختلفـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بالعالقـــــــــــات الصـــــــــــناعیة وٕادارة األفـــــــــــراد كالسیاســـــــــــات المتعلقـــــــــــة 

ب أو التــــــأخر أو الحــــــوادث واإلنجــــــازات أو األجــــــور وســــــاعات العمــــــل وغیرهــــــا، بالغیــــــا
وطبیعـــــــــي أن مناقشـــــــــة العمـــــــــال واإلدارة فـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه األمـــــــــور والمواضـــــــــیع قبـــــــــل 

1.صدور القرارات بشأنها یهیئ عالقات جیدة أساسها التفاهم بالمسؤولیة

إن اإلتصــــــــال المباشـــــــر بــــــــین الرؤســــــــاء والمشــــــــرفین :تقـــــــاریر الرؤســــــــاء والمشــــــــرفین.6
بالعمـــــال یتـــــیح لهـــــم فرصـــــا عدیـــــدة لمناقشـــــة األفـــــراد فـــــي كافـــــة الموضـــــوعات المتعلقـــــة 
بالعمـــــل نفســـــه أو المتعلقـــــة بحیـــــاتهم الخاصـــــة ومـــــن ثـــــم یســـــتطیع الرؤســـــاء والمشـــــرفین 

. دراسة رغباتهم وأمالهم وٕابالغها بدورهم إلى اإلدارة العلیا في المؤسسة
تبـــــر طبقـــــة رؤســـــاء العمـــــل حلقـــــة وصـــــل بـــــین إدارة المؤسســـــة والمـــــوظفین والعمـــــال، وتع

فهــــــم الــــــذین یبلغــــــون األفــــــراد بقــــــرارات وسیاســــــات ووجهــــــات نظــــــر اإلدارة، وهــــــم الــــــذین 
یلجــــــأ إلــــــیهم األفــــــراد لعــــــرض مشــــــاكلهم ویقــــــع علــــــى رؤســــــاء العمــــــل فــــــي هــــــذه الحالــــــة 

ـــــرارات  ـــــي مـــــن أجلهـــــا اتخـــــذت اإلدارة ق ـــــة أو كـــــان لهـــــا عـــــبء شـــــرح األســـــباب الت معین
ـــــى اإلدارة إعـــــالم طبقـــــة  ـــــف معـــــین بالنســـــبة لموضـــــوع معـــــین، ومـــــن ثـــــم یجـــــب عل موق
رؤســـــــاء العمـــــــل بجمیـــــــع البیانـــــــات والحقـــــــائق الالزمـــــــة حتـــــــى یقومـــــــوا بـــــــوظیفتهم علـــــــى 
ـــــك عـــــن  ـــــات العامـــــة، وذل ـــــادین العالق ـــــي می ـــــى أداء دورهـــــم ف ـــــدریبهم عل أكمـــــل وجـــــه وت

ــــــــــد اجتماعــــــــــات دوریــــــــــة لهــــــــــم لمناقشــــــــــة ال ــــــــــة وتعــــــــــریفهم طریــــــــــق عق مشــــــــــاكل المختلف
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بالسیاســـــــات التـــــــي تتبعهـــــــا المؤسســـــــة أو توزیـــــــع كتیبـــــــات أو نشـــــــرات علـــــــیهم لتعـــــــریفهم 
1.بطبیعة العملیة اإلنتاجیة، وكیف یعالجون المشاكل العمالیة التي تواجههم

ــــد إســــتالم الرســــالة فــــك : تحلیــــل رمــــوز الرســــالة-1-3-5 یتطلــــب مــــن المســــتلم عن
، وقـــــــد یقـــــــوم المســـــــتلم بتحلیـــــــل وفهـــــــم ومتكـــــــامالهـــــــا حتـــــــى تعطـــــــي معنـــــــى كـــــــامالرموز 

لــــــذلك كلمــــــا كــــــان هنــــــاك تجــــــانس .الرســــــالة بشــــــكل مخــــــالف للمعنــــــى المقصــــــود منهــــــا 
وتماثـــــــــل بـــــــــین المصـــــــــدر والمســـــــــتقبل مـــــــــن حیـــــــــث المركـــــــــز الـــــــــوظیفي والتخصــــــــــص 
والمســــــتوى الثقـــــــافي والتعلیمــــــي والخلفیـــــــة الفكریــــــة والحضـــــــاریة، وٕاتفــــــاق علـــــــى معـــــــاني 

درجـــــة كبیـــــرة مـــــن فهـــــم المعنـــــى المقصـــــود مـــــن الطـــــرفین فعملیـــــة الرمـــــوز، كـــــان هنـــــاك 
تحلیــــــل رمــــــوز الرســــــالة هــــــي عملیــــــة عكســــــیة یقــــــوم بهــــــا مســــــتلم الرســــــالة فــــــي مقابــــــل 
عملیــــة الترمیــــز التــــي یقــــوم بهــــا المرســــل ولــــذالك فأهمتهــــا فــــي إنجــــاح عملیــــة اإلتصــــال 

.ال تقل عن أهمیة عملیة الترمیز 

اعــــــــــة المســــــــــتهدفة مــــــــــن عملیــــــــــة وهــــــــــو الشــــــــــخص أو الجم: المســــــــــتقبل-1-3-6
اإلتصــــــال التــــــي یریــــــد المرســــــل مشــــــاركتهم األفكــــــار والمعلومــــــات والمشــــــاعر، وتصــــــله 
ـــــث یقـــــوم  ـــــق الوســـــیلة المختـــــارة مـــــن طـــــرف المصـــــدر، حی فـــــي شـــــكل رســـــالة عـــــن طری

ـــــــي إحتوتهـــــــا إال  ـــــــك رموزهـــــــا وتفســـــــیرها وتنظـــــــیم المعلومـــــــات الت فهـــــــم المســـــــتقبل أنبف
وٕادراكـــــه االتصـــــالیةقدراتـــــه ومهاراتـــــه همهـــــاأللرســـــالة یتوقـــــف علـــــى عـــــدة عوامـــــل مـــــن 

2للموقف

ـــــة  ـــــى مهـــــارات لغوی ـــــى ثقافـــــة واســـــعة وعل ـــــوفر الموظـــــف اإلداري عل ولهـــــذا یجـــــب أن یت
ن الفهــــم الحســــن لكــــل مــــا یتلقــــاه فضــــال عــــن مســــتوى تعلیمــــي وخبــــرة میدانیــــة تمكنــــه مــــ

ممـــــن هـــــم والعلیـــــا أاإلدارةســـــواء كانـــــت مـــــن رؤســـــائه ومســـــؤولیه فـــــي اتصـــــاالتمـــــن 
ــــة فــــي نفــــس مســــتواه التنظیمــــي أ ــــه و مــــن مرؤوســــیه ومســــاعدیه او حتــــى فــــي حال تعامل

.111، ص سابقرجعم:نسعادل ح1
.337ص ،1998،األردن،دار زهران للنشر،السلوك التنظیمي سلوك المنظمات واالفراد:حسین حریم2
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ــــــة كــــــالعمالء أ ــــــاه مــــــن و المــــــوردین، الفهــــــم امــــــع أطــــــراف خارجی لحســــــن لكــــــل مــــــا یتلق
مــــــن شــــــأنه ضــــــمان ســــــیرورة العملیــــــة وامــــــر وبیانــــــات وشــــــكاوي واقتراحــــــاتتقــــــاریر و أ

.داریة كاملةاإل

الرســـــــالة بشـــــــكل عكســـــــي مـــــــن عـــــــادة إرســـــــالهوهـــــــي إ:التغذیـــــــة الراجعـــــــة-1-3-7
ــــة إشــــعار بوصــــول الرســــالة وبمــــدى فهــــم المســــتقبل  ــــى المرســــل فهــــي بمثاب المســــتقبل إل

ـــــر . لهـــــا ـــــوى یعب ـــــى رســـــالة ذات محت ـــــل یحولهـــــا إل ـــــي دهـــــن المری ـــــور الفكـــــرة ف فبعـــــد تبل
اللفظیــــــــة أو مــــــــا تســـــــــمى الكلمــــــــات وهــــــــي الوحــــــــداتعنــــــــه بالجمــــــــل أو العبــــــــارات أو 

رمــــــــوز مصـــــــورة، ولكنهــــــــا تتفــــــــق فـــــــي بدایــــــــة الخبــــــــرة والتجربــــــــة بـــــــالرموز اللغویــــــــة، أو
الخاصـــــــة بالمســـــــتقبل حتـــــــى یـــــــتمكن مـــــــن إدراك معانیهـــــــا فیســـــــتجیب إلیهـــــــا بشـــــــكل أو 

ــــــأخر االتصــــــالیةوهــــــذه اإلســــــتجابة ترتــــــد إلــــــى المرســــــل فتتبــــــادل أطــــــراف العملیــــــة 1.ب
لیــــــدرك مــــــن خاللهــــــا المرســــــل مــــــدى تــــــأثیر الرســــــالة، ومــــــدى تحقــــــق أهــــــداف ،المواقــــــع

.االتصالیةتصال فتكتمل أركان العملیة اإل

ــــــــة :التشــــــــویش-1-3-8 ــــــــة عملی ویقصــــــــد بالتشــــــــویش كــــــــل مــــــــا مــــــــن شــــــــأنه إعاق
ــــــى مســــــتوى االتصــــــال ــــــى مســــــتوى أطــــــراف االتصــــــال ووســــــائله أو حتــــــى عل ســــــواء عل

ــــالقنــــاة الناقلــــة أو محتــــوى الرســــالة نفســــها فالتشــــویش یصــــدر عبــــارة عــــن حــــواجز تم عن
.وصول الرسالة ونجعلها غیر واضحة

وعوامـــــل عـــــدم  وضـــــوحها یمكـــــن أن تـــــأتي مـــــن أي االتصـــــالیةفحـــــواجز فهـــــم الرســـــالة 
جهــــــة وفــــــي عــــــدة أشــــــكال فهنــــــاك حــــــواجز إجتماعیــــــة وأخــــــرى نفســــــیة وهنــــــاك حــــــواجز 

ــــــق باللغــــــة المســــــتعملة  ــــــع سیاســــــیة إلیصــــــال تتعل الرســــــالة كمــــــا توجــــــد حــــــواجز أو موان
2.ضافة إلى حواجز المعتقدات والقیم واألفكار المسبقةوٕاقتصادیة وتعلیمیة باإل

.76،  ص2001، مصر،، جامعة اإلسكندریةمدخل إلى علم اإلتصال: منال طاعت محمود1
، مؤسسة الملك عبد العزیز، الدار البیضاء المغرب، د س ن، ص المدخل إلى العالقات العامة: خمیس الشایب2

146.
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:أهداف وأهمیة اإلتصال اإلداري- 1-4

یعتمـــــــــد نجـــــــــاح أي منظمـــــــــة علـــــــــى مـــــــــدى قـــــــــدرتها علـــــــــى تحقیـــــــــق أهـــــــــدافها ویلعـــــــــب 
التنظیمیــــــة وتحقیقهــــــا لــــــدى الاإلتصــــــال التنظیمــــــي دورا هامــــــا فــــــي صــــــیاغة األهــــــداف

ضــــــل شــــــبكة فخاصــــــة بــــــه، فباتصــــــالیمكــــــن تصــــــور أي تنظــــــیم إداري دون منظومــــــة 
ـــــــــث یســـــــــعى المـــــــــدیرون االتصـــــــــاالت ـــــــــالتخطیط حی ـــــــــتمكن المنظمـــــــــة مـــــــــن القیـــــــــام ب ت

ــــــى وضــــــع بــــــرامج عملهــــــم وخططهــــــم وقــــــراراتهم فإنــــــه الیمكــــــن وضــــــعها  والموظفــــــون إل
ویمكــــــــن ،1شــــــــفویة والمكتوبــــــــةجتماعــــــــات والمــــــــذكرات والقــــــــرارات الإال مــــــــن خــــــــالل اإل

وســـــــیلة المـــــــدیرین فـــــــي إدارة أنشـــــــطتهم اإلداریـــــــة وفـــــــي إدارة االتصـــــــاالتن اإلعتبــــــار أ
ن اإلتصــــــــال یســــــــاعد علــــــــى تحدیــــــــد األهــــــــداف ذلــــــــك ألوتحقیــــــــق أهــــــــداف المنظمــــــــة و 

ــــــــة   ــــــــیم األداء وٕاتناجی ــــــــف بالمشــــــــاكل وســــــــبل عالجهــــــــا ، وتقی ــــــــذها والتعری الواجــــــــب تنفی
2.العمال والموظفون

ن الحصـــــول علـــــى وبفضـــــل اإلتصـــــال یـــــتمكن كـــــل الموظفـــــون فـــــي التنظـــــیم اإلداري مـــــ
مختلــــــــف المعلومــــــــات والبیانــــــــات الخاصــــــــة بالمنظمــــــــة، كمــــــــا یســــــــاعد علــــــــى توضــــــــیح 

فكــــــار وتعــــــدیل اإلتجاهــــــات وٕاستقصــــــاء ت واإلنجــــــازات وتطــــــویر األبــــــدیالالتغیــــــرات والت
:مي في النقاط التالیةهمیة اإلتصال التنظیأویمكن إستخالص3.دود األفعالر 

عـــــــاون توالعـــــــاملین وزیـــــــادة التفـــــــاهم والتحقیـــــــق التفاعـــــــل اإلنســـــــاني بـــــــین المـــــــوظفین -
بینهم

، ص 2004، عیة للنشر والتوزیع ، اإلسكندریة، الدار الجاماإلداریة في اإلتصالكیف ترفع مهاراتك : حمد ماهرأ1
69

،  ص 2000، المكتبة الجامعیة، األزرطیة، مصر، اإلتصال الفعال مفاهیمه وأسالیبه ومهاراته: هالة منصور2
54.

.32ص ،مرجع سابق،كیف ترفع مهاراتك اإلداریة في اإلتصال: أحمد ماهر3
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والتخطــــــیط وخاصــــــة فــــــي األجهــــــزة لتنســــــیق وتضــــــییق الفجــــــوة بــــــین التنفیــــــذتحقیــــــق ا-
قســـــــــام اإلداریـــــــــة والمصـــــــــالح امـــــــــة والحكومیـــــــــة التـــــــــي تتصـــــــــف فیهـــــــــا األالعاإلداریـــــــــة
وكبر الحجمبالضخامة

ومــــا لــــم یــــتم اإلتصــــال یســــاهم فــــي إعــــالم اإلدارة العلیــــا والمســــؤولین بمــــا تــــم إنجــــازه -
التــــــــي تظهــــــــر فــــــــي التنفیــــــــذ أو اإلنحرافــــــــات التــــــــي لــــــــم تكــــــــن فــــــــي وبكــــــــل المشــــــــكالت

.علیها مما سهل عملیة المراقبةلبالتغوكیفیة1الحسبان
بواســــطة المشـــــاركة فـــــي القـــــرارات یمكـــــن لمختلـــــف أطـــــراف العملیـــــة اإلداریـــــة تحقیـــــق -

ذاتیته بشكل متوازي مع تحقیق أهداف التنظیم اإلداري
بـــــــالمحیط اإلجتمـــــــاعي األوســـــــع یجعـــــــل المؤسســـــــة تتموقـــــــع فـــــــي المكـــــــان اإلتصـــــــال -

2المناسب لها مما یساعد على تحقیق أهدافها

ـــــة الكبیـــــرة التـــــي یكتســـــیها االوتنبـــــع هـــــذه  ـــــد األهمی ـــــه عملیـــــة الب تصـــــال فـــــي اإلدارة كون
هـــــداف هـــــا إلـــــى جانـــــب العملیـــــات األخـــــرى مـــــن أجـــــل تحقیـــــق جملـــــة مـــــن األمـــــن وجود

:التي من بینها

ـــــــب النزاعـــــــات یهـــــــدف اإل- ـــــــى زرع روح التعـــــــاون والعمـــــــل الجمـــــــاعي وتجن تصـــــــال إل
سیس والقیماحجماعة من خالل تبادل المشاعر واألوضمان تماسك ال

المشــــــــاركة فــــــــي المعلومــــــــات مــــــــن خــــــــال تبادلهــــــــا وتناقلهــــــــا بــــــــین مختلــــــــف أقســــــــام -
ومستویات التنظیم

تصـــــبح فـــــراد وأقســـــام ومســـــتویات المنظمـــــة فبـــــدون اإلتصـــــال تحقیـــــق التنســـــیق بـــــین أ-
ــــــبعض  ــــــون منفصــــــلین عــــــن بعضــــــهم ال ــــــارة عــــــن مجموعــــــة مــــــوظفین یعمل المنظمــــــة عب

ــــــالي یألاداء مهــــــام مســــــتقلة عــــــن بعضــــــ ــــــبعض، وبالت ــــــب التنســــــیق عــــــن المهــــــام ها ال غی
هداف العامة والمشتركةفتتغلب األهداف الشخصیة على األ

، دار الفجر المدخل اإلتصالي–المداخل األساسیة للعالقات العامة : محمد منیر حجاب، سحر محمد وهبي1
.28، ص 1995للنشر والتوزیع، مصر، 

.31ص ،2003، الجزائر،، دار الفجر للنشر والتوزیعاإلتصال في المؤسسة: فضیل دلیو2
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التقلیــــــل مــــــن الــــــدور الســــــلبي الــــــذي تلعبــــــه اإلشــــــاعة فــــــي الوســــــط العمــــــالي فعنــــــدما -
.كبیر یصبح مفعولها كارثیا بالنسبة للمنظمةر اإلشاعة بشكلتنتش

حاسیســــــــهم ومشــــــــاعرهم تجــــــــاه التعبیــــــــر عــــــــن أاإلتصــــــــال الفــــــــاعلین علــــــــى یهــــــــدف -
األشخاص وكل ما یحدث داخل التنظیم وٕابداء أرائهم بحریة

إتخــــــاذ القـــــــرارات حیـــــــث یلعــــــب اإلتصـــــــال دورا هامـــــــا فــــــي إتخـــــــاذ القـــــــرارات فإتخـــــــاذ -
ــــاج قــــ ــــدائل رار معــــین یحت ــــیم الب ــــد المشــــاكل وتقی ــــة لتحدی ــــى معلومــــات معین ــــون إل الموظف

1.وتنفیذ القرارات وتقییم نتائجها

عملیات اإلتصال اإلداري-2
اإلداریةاالتصاالتنواع أ-2-1

ـــــواع اإل ـــــر اإلتصـــــال اإلداري أحـــــد أهـــــم أن هـــــم الفـــــروع وأكبرهـــــا وهـــــو مـــــن أتصـــــال یعتب
اإلتصــــــال اإلداري بــــــدوره ف التخصصــــــات ولكــــــن إهــــــتم بهــــــا العلمــــــاء فــــــي مختلــــــالتــــــي 

نــــــواع حســــــب معیــــــار تصــــــنیفه حســــــب الرســــــمیة أو حســــــب وجهــــــة ینقســــــم إلــــــى عــــــدة أ
.اإلتصال وحتى حسب قناة االتصال ونوع الرسالة كذلك

ـــــث الرســـــمیة-2-1-1 ینقســـــم اإلتصـــــال التنظیمـــــي مـــــن حیـــــث الرســـــمیة : مـــــن حی
إلى نوعین 

فــــــــي محــــــــیط تصــــــــال الــــــــذي یحــــــــدث بشــــــــكل رســــــــمي وهــــــــو اال: رســــــــمياتصــــــــال-
ـــــربط األفـــــراد،  ـــــي ت ـــــة الت ـــــوع العالق ـــــة، إذ تحـــــدد المؤسســـــة طبیعـــــة ن المؤسســـــات المختلف

:وهدف االتصال الرسمي ما یلي

.نقل األوامر وفقا للتسلسل القیادي في المؤسسة*

نقل االقتراحات والتقاریر وردود الفعل التي یبدیها لقائمون بالتنفیذ لإلدارة.

.120، ص 2004، 22، مجلة دراسات، العدد اإلنسانیةاإلتصال الفعال والعالقات : صالح بن نوار1



من منظور سوسیولوجييلتنظیماإلتصال ا:                       ي الفصل الثان

54

 المؤسســـــة مـــــؤثرة بالدرجـــــة التـــــي تكـــــون فیهـــــا مقبولـــــة إعـــــالم وٕاحاطـــــة كافـــــة أعضـــــاء
ــــــوالء والعــــــداء  ــــــاهم وال ــــــى مــــــدى التف ــــــف عل ــــــدوره یتوق ــــــذي ب ــــــع العــــــاملین، وال ــــــدى جمی ل
ـــــــع  ـــــــى جمی وعـــــــدم االســـــــتلطاف والمعارضـــــــة وغیرهـــــــا، ألن وجـــــــود مؤسســـــــة تتـــــــوفر عل
العقوبـــــات مـــــن بنـــــاء تنظیمـــــي وٕامكانیـــــات بشـــــریة ومادیـــــة وتمویـــــل، ولكنهـــــا تفتقـــــد إلـــــى 

ل لالتصــــــــاالت، ســــــــوف تصــــــــبح هــــــــذه المؤسســــــــة جامــــــــدة ال تتحــــــــرك وال نظــــــــام فعــــــــا
تتفاعــــل، حیــــث تعتبــــر االتصــــاالت عصــــب المؤسســــة الحــــي الــــذي یبعــــث الحیــــاة فــــي 

1.أطرافها ویدفعها لالقتراب نحو الهدف

ـــــر رســـــمياتصـــــال- ـــــى :غی ـــــذي یســـــتند عل ـــــر الرســـــمي هـــــو االتصـــــال ال االتصـــــال غی
ـــــــات اإل ـــــــة اإلالعالق ـــــــة الجتماعی ـــــــین المـــــــوظفین والعـــــــاملیننســـــــانیة والمعرف .شخصـــــــیة ب

فقــــــط ، داخــــــل المؤسســــــة ال تقتصـــــر علــــــى االتصــــــاالت الرســــــمیةاالتصــــــاالتعملیـــــة ف
ــــى بــــل  ــــر الرســــمیة، فهــــذا الشــــكل ینشــــأ مــــاالتصــــاالتتتخطاهــــا إل ن تلقــــاء نفســــه، غی

جتماعیــــــة والصــــــداقات الشخصــــــیة، حیــــــث یتصــــــل هــــــؤالء األفــــــراد نتیجــــــة للعالقــــــات اإل
یخضـــــعون التجاهـــــات محـــــددة كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي االتصـــــال علـــــى هـــــذا األســـــاس وال 

ویمكــــــــن توضــــــــیح الخصــــــــائص وممیــــــــزات االتصــــــــال غیــــــــر الرســــــــمي كمــــــــا .الرســــــــمي
2":كارن" و" كانز" وضحها 

 ،ـــــر تلقـــــائي وعفـــــوي عـــــن عـــــدة مشـــــاكل وقضـــــایا ـــــر الرســـــمي هـــــو تعبی االتصـــــال غی
.وهو یؤدي إلى إشباع نفسي

االتصـــــــال غیـــــــر الرســـــــمي ا فـــــــإن عنـــــــدما تلجـــــــأ إلـــــــى مراقبـــــــة المعلومـــــــات وتصـــــــنیفه
.أوفر وأكثر تفصیالیقدم معلومات 

 یمتــــاز بالســــرعة وســــهولة انتشــــار المعلومــــات وقــــد ینشــــر المعلومــــات قبــــل بثهــــا فــــي
.قنوات االتصال الرسمي

.20، ص1995الكتاب الجامعي، اإلسكندریة، ،االتصال ووسائله والخدمة االجتماعیة: خیري خلیل الجمیلي1
.108، ص1974، القاهرة، مكتبة عین الشمس، أصول إداریة عملیة: كمال أبو الخیر2
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خالصــــة القــــول فــــي هــــذا المجــــال فــــإن هیكــــل االتصــــال فــــي أي مؤسســــة ممثــــل فــــي و 
.نوعین هما االتصال الرسمي واالتصال غیر الرسمي

اإلتجاهحیثمن-2-1-2

یتــــــــــدفق اإلتصــــــــــال الصــــــــــاعد مــــــــــن المســــــــــتویات الــــــــــدنیا إلــــــــــى : صــــــــــاعداتصــــــــــال-
المســــتویات العلیــــا فــــي المنظمــــة ناقلــــة معهــــا المعلومــــات عــــن نتــــائج أعمــــال المنظمــــة 

:وتحقق عدة أهداف منها1ونشاطاتها والعقبات التي تواجه التنفیذ
وســـــــــیلة لرفـــــــــع المعلومـــــــــات العكســـــــــیة والتقـــــــــاریر الرقابیـــــــــة عـــــــــن المنجـــــــــزات كونـــــــــه-

المحققة في المواقع المختلفة عن اإلدارة
واللوائح الصادرة من رؤسائهم-
وســــــــیلة لــــــــإلدارة العلیــــــــا لكــــــــي تعمــــــــل علــــــــى تنســــــــیق األنشــــــــطة المختلفــــــــة فــــــــي أنــــــــه-

المستویات الدنیا من التنظیم اإلداري
رؤوســــــون لرؤســــــائهم بعــــــض األراء والمقترحــــــات وســــــیلة یرفــــــع مــــــن خاللهــــــا المأنــــــه-

.2بخصوص بعض المشاكل والمواقف التي تواجههم أثناء تنفیذ المهام

وســــــــیلة تأكیــــــــد تحمــــــــل فــــــــي مضــــــــمونها مــــــــدى فهــــــــم المرؤوســــــــین للتعلیمــــــــات أنــــــــه-
وتتجلـــــــى أهمیـــــــة اإلتصـــــــال الصـــــــاعد فـــــــي أنـــــــه یعمـــــــل علـــــــى تزویـــــــد اإلدارة والقـــــــرارات 

تســــاعدها فــــي إتخــــاذ القــــرار فهــــو یمثــــل نظــــام المعلومــــات بالحقــــائق والمعلومــــات التــــي 
.المرتدة 

كمــــــا یتــــــیح الفرصــــــة للمرؤوســــــین للمشــــــاركة فــــــي إتخــــــاذ القــــــرار ، ولكــــــن هنــــــاك عــــــدة 
كــــــانعزال الموظــــــف فــــــي اإلدارة وعــــــدم وجــــــود رغبــــــة االتصــــــاالتعوائــــــق لمثــــــل هــــــذه 

، دار حافظ للنشر والتوزیع، جدة 2، طاإلدارة العامة مفاهیم وظائف وأنشطة: طلق عوض اهللا السواط  وأخرون 1
.257، ص 2000المملكة العربیة السعودیة، 

، جدة المملكة العربیة السعودیة، اإلدارة دراسة تحلیلیة للوظائف والقرارات اإلداریة: مدني عبد القادر عالقي2
.419ص 2000
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وهــــــذا عكــــــس مــــــا یتطلبــــــه اإلتصــــــال الصــــــاعد مــــــن 1فــــــي هــــــذا النــــــوع مــــــن اإلتصــــــال
وظـــــــف والمـــــــدیر فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت مـــــــن تقبـــــــل للنقـــــــد و متفهمـــــــا لوجهـــــــات نظـــــــر الم

بحیـــــث یمكـــــن تطبیـــــق اإلتصـــــال الصـــــاعد بعـــــدة أســـــالیب األخـــــرین بشـــــكل دیمقراطـــــي
منها

اإلجتماعات التشاوریة التي تعقد بین المستویات المختلفة لإلدارة
سیاســــــة البــــــاب المفتــــــوح أمــــــام العــــــاملین الــــــراغبین فــــــي عــــــرض ومناقشــــــة مشــــــاكلهم

أو طرح وجهات نظرهم
 الدراســـــات المســـــحیة وقیـــــاس اإلتجاهـــــات وســـــبر األراء وٕاســـــتطالعات الـــــرأي  التــــــي

تقــــــــوم بهــــــــا اإلدارة بهــــــــدف الحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات عــــــــن القضــــــــایا واإلهتمامــــــــات 
والمناخ السائد في المؤسسة أو التنظیم اإلداري

 ــــــــاقي المــــــــوظفین بهــــــــدف ــــــــا وب ــــــــین اإلدارة العلی ــــــــة ب ــــــــاءات الدوری ــــــــرأي اللق ــــــــادل ال تب
واإلطالع على وجهات نظر بعضهم البعض

ـــــــازل- صـــــــال شـــــــیوعا وٕانتشـــــــارا فـــــــي االتأنـــــــواعوهـــــــو أكثـــــــر : إتصـــــــال هـــــــابط او ن
ـــــــراد  ـــــــى أف ـــــــا والمســـــــؤولین الســـــــامین إل التنظیمـــــــات اإلداریـــــــة، یصـــــــدر مـــــــن اإلدارة العلی
ــــــل  ــــــى نق ــــــي الســــــلم اإلداري للتنظــــــیم ویهــــــدف خاصــــــة إل ــــــة ف ــــــل مــــــنهم رتب التنظــــــیم األق

والتوجیهـــــــات والتعلیمـــــــات واإلرشـــــــادات وذلـــــــك فـــــــي شـــــــكل منشـــــــورات دوریـــــــة األوامـــــــر
وتقــــــاریر أو إعالنــــــات أو صــــــحف داخلیــــــة أو كتیبــــــات، أو بشــــــكل شــــــفوي عــــــن طــــــرق 

2:الهابطة مایلياالتصاالتوتستهدف . المقابالت واإلجتماعات

شرح عالقة الوظیفة بغیرها من الوظائف في اإلدارة -
لإعطاء معلومات محددة عن العم-
إقناع العاملین بتحقیق أهداف المنظمة -

، دار التقافة للنشر یة الحدیثة مفاهیمها النظریة وتطبیقاتها العلمیةاإلدارة المدرس: جودت عزت عطوي1
.96ص 2004والتوزیع، عمان االردن،

.135، ص 2005ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دمبادئ اإلدارة: جمال الدین لعویسات2
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شرح السیاسات واإلجرائات-
تمد المرؤوسین بالتغذیة الراجعة عن أدائهم-
توفیر المعلومات عن التطبیقات واإلجرائات التنظیمیة-
وهــــــذا النــــــوع مــــــن اإلتصــــــال یســــــیر فــــــي إتجــــــاهین بــــــین العــــــاملین :فقــــــيإتصــــــال أ-

ــــادل المعلومــــات  ــــى نقــــل وتب الــــذین هــــم فــــي نفــــس المســــتوى اإلداري للتنظــــیم ویهــــدف إل
وتنســــیق الجهــــود واألعمــــال التــــي یقومــــون بهــــا حیــــث یحــــدث هــــذا النــــوع مــــن اإلتصــــال 

ة األفقــــــي ویمــــــارس فــــــي الغالــــــب علــــــى شــــــكل إجتماعــــــات اللجــــــان والمجــــــالس المختلفــــــ
المشــــــكلة فــــــي اإلدارة ، ویعــــــد هــــــذا النــــــوع مــــــن اإلتصــــــال ضــــــروریا وعلــــــى درجــــــة مــــــن 

األفكــــــــــار ووجهــــــــــات النظــــــــــر وطــــــــــرح اآلراءألهمیــــــــــة فــــــــــي تنســــــــــیق العمــــــــــل وتبــــــــــادل 
ومناقشـــــــــتها بـــــــــین األفـــــــــراد بعضـــــــــهم بـــــــــبعض ویعتقـــــــــد الـــــــــبعض أن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن 

یمكـــــن اإلتصـــــال یعـــــد مثـــــارا للعدیـــــد مـــــن المشـــــكالت ویعتقـــــد الـــــبعض األخـــــر بأنـــــه أن
ــــــوظیفي  ــــــك المشــــــكالت عــــــن طریــــــق إســــــتخدام التخصــــــص ال الــــــتخلص مــــــن بعــــــض تل
والتنســـــــیق األعمـــــــال والتعـــــــاون مـــــــن خـــــــالل دعـــــــم التنظـــــــیم لفـــــــرق العمـــــــل وتنمیـــــــة روح 

1.العمل كفریق دائم

نــــواع الســــابقة، وع مــــن اإلتصــــال یتــــداخل مــــع جمیــــع األي نــــوفــــ: اإلتصــــال النجمــــي-
مــــــــن هــــــــذا النــــــــوع بــــــــالتطور والتعقیــــــــد ویمكــــــــن تشــــــــبیهها بنجمــــــــة االتصــــــــاالتتمتــــــــاز 

ـــــــث تكـــــــ ـــــــة ومائلـــــــة مختلفـــــــة اإلتجاهـــــــات، أاالتصـــــــاالتون متشـــــــابكة حی فقیـــــــة وعمودی
ـــــــة ـــــــد التنظیمـــــــات الحدیث ـــــــي مواجهـــــــة تعق ـــــــة ف ـــــــر نجاعـــــــة وفعالی ـــــــة األكث . وهـــــــي الطریق

وبـــــذلك تســـــاهم فـــــي إیصـــــال مجموعـــــة متشـــــعبة مـــــن المعلومـــــات فـــــي كـــــل اإلتجاهـــــات 
ــــــــى كــــــــل  ــــــــى اإلطــــــــارات والمشــــــــرفون وصــــــــوال 2المســــــــتویاتوعل ــــــــا إل مــــــــن اإلدارة العلی

.للمنفذین والعمال والموظفین البسطاء

جامعة نیویورك، الوالیات المتحدة ) اإلداريمدخل دحر الفراغ (إدارة وتحدیات العولمة : أحمد عرفة و سمیة شلبي1
.135ص ،2000األمریكیة، 

.94ص 2008، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر 3، طمبادئ التسییر اإلداري: بوفلجة غایات 2
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:من حیث العناصر-2-1-3

ــــــذاتي- الشــــــخص مــــــع نفســــــه ســــــواء اتصــــــالیمثــــــل اإلتصــــــال الــــــذاتي : اإلتصــــــال ال
بصــــــورة شــــــعوریة أو بصــــــورة ال شــــــعوریة، إذ یــــــرتبط هــــــذا النــــــوع مــــــن اإلتصــــــال بكافــــــة 
العملیــــــات النفســــــیة كــــــاإلدراك والتــــــذكر والتفكیــــــر وغیرهــــــا، فیســــــتقبل الفــــــرد المعلومــــــات 
والرمـــــوز عـــــن طریـــــق حواســـــه ثـــــم یقـــــوم بتحلیلهـــــا وتفســـــیرها وفقـــــا لخبراتـــــه الســـــابقة، ثـــــم 

فعـــــال معینـــــة، یســـــاعد هـــــذا النـــــوع مـــــن اإلتصـــــال فـــــي تعریـــــف یســـــتجیب لـــــذلك بـــــردود أ
شــــخاص ووقــــائع ومــــن ثــــم توجیــــه تفاعلــــه معهــــم، لفــــرد لذاتــــه وٕادراكــــه لمــــا حولــــه مــــن أا

ولقــــد حظــــي هــــذا الصــــنف بإهتمــــام علمــــاء اإلجتمــــاع بإعتبــــاره حلقــــة هامــــة تــــربط بــــین 
ألفـــــــراد أفعـــــــال األفـــــــراد والبیئـــــــة المحیطـــــــة بهـــــــم فمدرســـــــة التفاعلیـــــــة الرمزیـــــــة تـــــــرى أن ا

یتصـــــرفون وفـــــق مـــــا تعنیـــــه القضـــــایا لهـــــم بینمـــــا یـــــذهب مـــــاكس فیبـــــر إلـــــى الـــــربط بـــــین 
.الفعل والمعنى

ـــــــه أســـــــاس فهـــــــم عملیـــــــة  ـــــــین الفـــــــرد وذات ـــــــي تحـــــــدث ب ـــــــر فهـــــــم هـــــــذه العملیـــــــة الت ویعتب
ــــــك أن ردة  ــــــي أي شــــــكل مــــــن لفعــــــلااإلتصــــــال ذل ــــــرد ف تجــــــاه أي رســــــالة یســــــتقبلها الف

أشـــــكال اإلتصـــــال األخـــــرى یتوقـــــف علـــــى نـــــاتج هـــــذه العملیـــــة التـــــي تحـــــدث ذاتیـــــا فـــــي 
ــــــدى الفــــــرد عــــــن األشــــــخاص والتــــــي  ــــــأثر بــــــالمخزون اإلدراكــــــي ل ــــــع المواقــــــف، وتت جمی

.1یتعرض لها الفرد في عملیاته التفاعلیة

مســـــاعدة الموظـــــف أو العامـــــل فـــــي ویفیـــــد هـــــذا النـــــوع مـــــن اإلتصـــــال فـــــي التنظـــــیم فـــــي 
وجـــــوده فــــي العملیـــــة اإلداریــــة وتنمیـــــة أهمیــــةالتنظــــیم علــــى فهـــــم نفســــه ومركـــــزه وٕادراك 

ــــه بمســــؤلیاته وواجباتــــه  وكــــذا تســــهیل إدراكــــه لعالقاتــــه مــــع األفــــراد األخــــرین مــــن  وعیی
زمــــالء ومســـــؤولین ومشــــرفین ممـــــا یــــؤدي إلـــــى التفاعــــل اإلیجـــــابي معهــــم وهـــــو مـــــایعني 

،2006، الدار المصریة اللبنانیة القاهرة، اإلتصال ونظریاته المعاصرة: لیلى حسن السید، وحسن عماد مكاوي1
.30ص
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بالفائــــــدة علــــــى التنظــــــیم بصــــــفة ة فعالیتــــــه وتحســــــین أدائــــــه ممــــــا یعــــــود دون شــــــك زیــــــاد
.عامة

ــــــذي یحــــــدث بــــــین شخصــــــین أو : شخصــــــياتصــــــال- ــــــي هــــــو اإلتصــــــال ال و أكثــــــر ف
نفــــــــس المكــــــــان والزمــــــــان ویشــــــــتركون فــــــــي تبــــــــادل المعلومــــــــات واألفكــــــــار واألحاســــــــیس 
واإلتجاهــــــات عــــــن طریــــــق التفاعــــــل المباشــــــر وجهــــــا لوجــــــه والقــــــائم علــــــى األخــــــذ والــــــرد 
لدرجــــــة عــــــدم التفریــــــق بــــــین المرســــــل والمســــــتقبل ممــــــا یفســــــح المجــــــال أكثــــــر لتوصــــــیل 

ـــــوى الرســـــالة بكـــــل جوانبـــــه وبفعـــــل وضـــــوح  فهـــــو ذلـــــك المســـــتوى الراجعـــــةالتغذیـــــةمحت
مــــن اإلتصــــال الــــذي یحــــدث بــــین فــــردین أو أكثــــر وهــــو یمثــــل التفاعــــل المتبــــادل بیــــنهم 

كمـــــا قــــــال 1ولهـــــذا یســـــمى اإلتصـــــال الثنـــــائي أو الثالثـــــي طبقـــــا لعـــــدد المشـــــتركین فیـــــه
ومــــــــات واألفكــــــــار نــــــــه العملیــــــــة التــــــــي یــــــــتم بمقتضــــــــاها تبــــــــادل المعلبأ" علیــــــــق " عنــــــــه 

شـــــــخاص بالطریقـــــــة المباشـــــــرة وجهـــــــًا لوجـــــــه فـــــــي اتجـــــــاهین دون واالتجاهـــــــات بـــــــین األ
عوامــــــــــل أو قنــــــــــوات وســــــــــیطة أو وســــــــــائل نقــــــــــل صــــــــــناعیة حیــــــــــث یصــــــــــبح المرســــــــــل 
ــــــي مكــــــان محــــــدد فبینمــــــا یرســــــل  والمســــــتقبل علــــــى اتصــــــال ببعضــــــهما وجهــــــا لوجــــــه ف
المرســــــل رســــــالة معینــــــة علــــــى المســــــتقبل ســــــرعان مــــــا یتلقــــــى اســــــتجابة علیهــــــا وبــــــذلك 

المســـــــتقبل مرســـــــل وهكـــــــذا یصـــــــیر التفاعـــــــل مـــــــن جانبیــــــــن یصـــــــبح المرســـــــل مســـــــتقبل و 
.2ولیس من جانب واحد
تصـــــــال الشخصـــــــي هـــــــو النـــــــوع األكثـــــــر تـــــــأثیرا واألكثـــــــر تحقیقـــــــا وهـــــــذا مـــــــا یجعـــــــل اإل

ــــاج أطــــراف اإلتصــــال صــــف بالتلقائیــــة تفهــــو یلألهــــداف فیــــه إلــــى الكثیــــر مــــن فــــال یحت
واس اإلنســـــانیة والزمـــــان وأن الحـــــنهـــــم متواجـــــدون فـــــي نفـــــس المكـــــان الجهـــــد طـــــال مـــــا أ

حاضرة بشكل مباشر

208ص 1999، البیطاش سنتر للنشر والتوزیع، اإلسكندریةاإلتصال والسلوك اإلنساني: محمد یسري دعبس1
ة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندری، وسائل اإلتصال والخدمة اإلجتماعیة:وآخرونعلیق احمد محمد2

.153ص، 2004
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یســـــیر اإلتصـــــال الشخصـــــي فـــــي إتجـــــاهین او أكثـــــر حســـــب عـــــدد األطـــــراف المشـــــتركة 
فــــــي العملیــــــة فالمســــــتقبل یتبــــــادل الــــــدور لیكــــــون مرســــــال والمرســــــل یتبــــــدل دوره لیكــــــون 

.مستقبال في ذات العملیة 
ــــاهیرياتصــــال ــــه الكثیــــر مــــن :الجم ــــداخل فی وهــــذا النــــوع مــــن اإلتصــــال فــــي اإلدارة تت

ــــــــــة اآلراء ــــــــــي التنظیمــــــــــات اإلداری ــــــــــر مجــــــــــال تواجــــــــــده ف ــــــــــه وكب نظــــــــــرا التســــــــــاع نطاق
ــــي مهــــام أقســــام العالقــــات العامــــة، فتحــــت هــــذا النــــوع مــــن  والمؤسســــات فهــــو یتجســــد ف

ین اإلدارة فـــــــي مجـــــــال اإلتصـــــــال بـــــــتقـــــــع جمیـــــــع جهـــــــود المنظمـــــــة ســـــــواءاالتصـــــــاالت
نشــــــــطة التــــــــي تســــــــتهدف إبــــــــالغ عالنــــــــات الداخلیــــــــة وكــــــــل األالعلیــــــــا والمــــــــوظفین كاإل

هـــــــــداف العامـــــــــة، أو عملیـــــــــات ي للتنظـــــــــیم اإلداري بالسیاســـــــــات واألالجمهـــــــــور الـــــــــداخل
.وجهة نظر جمهور المؤسسة الداخليلفهمراء وسبر األاإلستطالع

هاتفیـــــــة ، الاالتصـــــــاالت، المباشـــــــر ممثلـــــــي البیـــــــع ورجـــــــال البیـــــــعفـــــــي مجـــــــال البیـــــــع أو 
المنشــــــورات كــــــذلك كــــــل مــــــا یتعلــــــق بجهــــــود المنظمــــــة فــــــي مجــــــال اإلعــــــالن، الرســــــائل 
ــــــون والصــــــحف والمجــــــالت أیضــــــا تحــــــت هــــــذا  ــــــق اإلذاعــــــة والتلفزی المقدمــــــة عــــــن طری

ـــــوع مـــــن  ـــــهاالتصـــــاالتالن ـــــوم ب ـــــز عالقاتهـــــا مـــــع یقـــــع كـــــل مـــــا تق المنظمـــــة تجـــــاه تعزی
.1المجتمع

:وظائف اإلتصال اإلداري- 2-2

ة دلیــــــل خاصــــــبصــــــفة وفــــــي اإلدارة اإلتصــــــال فــــــي الحیــــــاة بصــــــفة عامــــــةوجــــــود یعــــــد
ــــى أهمیتــــه البالغــــة، وتعــــدد أشــــكال هــــذا الوجــــود یــــوحي ب ــــه فــــي التنظــــیم عل كثــــرة وظائف

التنظیمــــــــــي یــــــــــؤدي الكثیــــــــــر مــــــــــن الوظــــــــــائف علــــــــــى جمیــــــــــع المســــــــــتویات فاالتصــــــــــال
واألصــــــــعدة، فبواســــــــطة اإلتصــــــــال یمكــــــــن لــــــــإلداري أن یحقــــــــق عــــــــدة أهــــــــداف، ومــــــــن 

:یليضمن وظائف اإلتصال في اإلدارة ما

، عمان األردن، ، دار حامد للنشر والتوزیعاإلتصاالت اإلداریة: صباح حمید علي، غازي فرحان أبو زیتون1
.23، ص 2007
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ـــــة-2-2-1 ـــــة اإلعالمی كمـــــا یعـــــد اإلعـــــالم أحـــــد فـــــروع أو أنـــــواع اإلتصـــــال:الوظیف
ــــي یقــــوم هــــ ا، فــــال یمكــــن وجــــود إعــــالم دون یمكــــن إعتبــــاره مــــن المهــــام مــــن المهــــام الت

ــــــــي اإلتصــــــــال التنظیمــــــــي مــــــــن خــــــــالل اتصــــــــالوجــــــــود  ــــــــة اإلعــــــــالم ف ، وتظهــــــــر وظیف
المعلومــــــات المتدفقــــــة والمتنقلــــــة بــــــین جمیــــــع مســــــتویات التنظــــــیم إلداري والتــــــي تســــــاعد 

ـــــــــرارات ســـــــــلیمة ـــــــــى إتخـــــــــاذ ق ـــــــــراد ،عل كمـــــــــا مـــــــــن شـــــــــأنها تحســـــــــین وتطـــــــــویر أداء األف
ــــــى المســــــتوى التنفیــــــذي . والجماعــــــات ــــــى الكثیــــــر مــــــن فعل نجــــــد أن العــــــاملین بحاجــــــة إل

ـــــــى قـــــــدر تـــــــدفق المعلومـــــــات المرتبطـــــــة  ـــــــوظیفي، وعل المعلومـــــــات المرتبطـــــــة بـــــــاألداء ال
ــــى  ــــى أن العــــاملین بحاجــــة إل ــــة األداء تتــــأثر، هــــذا إضــــافة إل بــــأداء معــــین نجــــد أن نوعی
ـــــرات المســـــتمرة،  ـــــر مـــــن المعلومـــــات المرتبطـــــة بسیاســـــات المؤسســـــة، والتغی مغرفـــــة الكثی

1.تاح لهم ذالك إال من خالل عملیة اإلتصالوال ی

یســـــــهم اإلتصـــــــال التنظیمـــــــي مســـــــاهمة فعالـــــــة فـــــــي :نتاجیـــــــةاإل وظیفـــــــة ال-2-2-2
" فـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــال أن ''كیـــــــــث دیفینـــــــــز'' حیـــــــــث یـــــــــرى المنشـــــــــآتاإلنتـــــــــاج داخـــــــــل 

ـــــــي  ـــــــى إنجـــــــاز أفضـــــــل للعمـــــــل مـــــــع وجـــــــود اإلشـــــــباع المهن ـــــــؤدي إل ـــــــد ی اإلتصـــــــال الجی
ـــــــالزم ـــــــر مـــــــن المهـــــــام المرتبطـــــــة باإلنتـــــــاج فهـــــــو االتصـــــــال، "ال التنظیمـــــــي یـــــــؤمن الكثی

2:یعمل على 

علــــــى اإلمــــــداد بالمعلومــــــات الضــــــروریة الخاصــــــة بإنجــــــاز العمــــــل والتعــــــاون الفعــــــال -
.في المنشأةومن هنا تتضح أهمیة وجوده 

فهـــــــو یحـــــــدد ســـــــیر اإلنتـــــــاج مـــــــن حیـــــــث كمیتـــــــه ونوعیتـــــــه مـــــــن خـــــــالل التوجیهـــــــات -
وٕابــــــداء مثــــــل توجیــــــه اإلنــــــذارات بســــــبب التقــــــاعس والتغیــــــبالمرتبطــــــة بــــــاألداء والتنفیــــــذ

أداء جیداإلعجاب أو اإلعالن عن مكافأة مقابل 

، ص 1986، دار المریخ، الریاض المملكة العربیة السعودیة، اإلداریة المدخل السلوكياالتصاالت: یس عامر1
68.

مجلة جامعة ، في إنجاحهاالتصاليالتغیر التنظیمي داخل المنشأة ومدى مساهمة النسق : جمال بن رزوق2
.403، ص 2010، دمشق 1، العدد 26دمشق، المجلد 
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مشـــــــــــاكل ورفـــــــــــع إرســـــــــــال المـــــــــــذكرات وعقـــــــــــد اإلجتماعـــــــــــات الخاصـــــــــــة لمناقشـــــــــــة ال-
.نتاجیة وتحسین ظروف العمل أو نوعیة اإلنتاجاإل
ـــــة-2-2-3 ـــــة اإلقناعی ـــــوة الســـــلطة لضـــــمان :الوظیف ســـــیر ال یكفـــــي تمتـــــع اإلدارة بق

العمل في الحیاة الوظیفیة

ــــــل یجــــــب أن تكفــــــل اإلدارة للعــــــاملین بــــــالتنظیم حریــــــة التعبیــــــر عــــــن وجهــــــة النظــــــر  ب
وحریــــــة التعبیــــــر ویــــــرتبط ذلــــــك بالمهمــــــة اإلقناعیــــــة التــــــي یمكــــــن إنجازهــــــا مــــــن خــــــالل 
مزاولـــــــة عملیـــــــة اإلتصـــــــال وتظهـــــــر األبعـــــــاد المختلفـــــــة لمحاولـــــــة الـــــــربط بـــــــین أهـــــــداف 

وخلـــــــق جـــــــو مـــــــن التكامـــــــل البنـــــــاء للتقلیـــــــل مـــــــن إحتمـــــــال داألفـــــــراالمنظمـــــــة وأهـــــــداف 
1.النزاعات المختلفة

إن العمـــــل القـــــائم علـــــى اإلقنـــــاع یختلـــــف فـــــي الجـــــودة والنوعیـــــة عـــــن العمـــــل الروتینـــــي 
ــــى أهمیــــة اإلقتنــــاع فــــي األداء  القــــائم علــــى تنفیــــذ األوامــــر، وقــــد أكــــد الفكــــر اإلداري عل

.الوظیفي

ـــــــة اإلنضـــــــ-2-2-4 ـــــــة :باطیةالوظیف ـــــــى مزاول یعتمـــــــد ســـــــیر العمـــــــل بالمنظمـــــــة عل
شــــــطة المختلفــــــة یــــــة مــــــن ظــــــبط ورقابــــــة وتنســــــیق بــــــین األنالكثیــــــر مــــــن العملیــــــات اإلدار 

وبالتــــــالي یســــــتلزم وجــــــود سیاســــــات وٕاســــــتراتیجیات ومجموعــــــة مــــــن لتعلیمــــــات والقــــــرارات 
واإلرشــــــادات والمــــــذكرات الدوریــــــة التــــــي توضــــــح ألعضــــــاء التنظــــــیم مــــــا یجــــــب أتباعــــــه 

وتســــتمد المهمـــــة 2،نبــــه ولـــــن یــــتم كـــــل هــــذا إال بمزاولـــــة عملیــــة اإلتصـــــالومــــا یجـــــب تج
ـــــــین ـــــــتحكم اإلدارة العلیـــــــا : اإلنضـــــــباطیة لإلتصـــــــال أبعادهـــــــا مـــــــن منطلق األول یـــــــرتبط ب

ــــي نقــــل المعلومــــات بحكــــم كونهــــا مركــــز الســــلطة، ویــــأتي المنطلــــق الثــــاني مــــن كــــون  ف
ــــــــق إقتصــــــــار المعلومــــــــات والرســــــــائل والمعــــــــاني الصــــــــادرة عــــــــن اإلدارة  علــــــــى مــــــــا یتعل

.بالعمل وظروفه

.69، ص مرجع سابق: یس عامر1

.143، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، اسس علم النفس الصناعي التنظیمي: مصطفى عشوي2
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اإلبــــــداع ظــــــاهرة قدیمــــــة قــــــدم اإلنســــــان فهــــــي توجــــــد :داعیــــــةبالوظیفــــــة اإل-2-2-5
وأحـــــوج . فــــي جمــــع مجــــاالت حیاتــــه مــــن اجــــل حــــل المشــــاكل والتكیــــف مــــع الظــــروف 

ــــي العمــــل  ــــداع ف ــــب . مــــا یكــــون اإلنســــان لإلب ــــداع مــــن أجــــل التغل ــــاج لإلب ــــالتنظیم یحت ف
.علــــــــى الظــــــــروف المحیطــــــــة بــــــــه وخاصــــــــة المنافســــــــة الخارجیــــــــة والمقاومــــــــة الداخلیــــــــة

نمطیـــــة والتقنـــــین تعتبـــــر مـــــن أهـــــم العقبـــــات التـــــي تقـــــف فـــــي وجـــــه اإلبـــــداع فـــــالروتین وال
عــــــالوة علــــــى التصــــــلب فــــــي المواقــــــف واإلتجاهــــــات وخاصــــــة عنــــــدما یتطلــــــب اإلبــــــداع 

یة الجدیـــــــدة، ویـــــــرتبط اإلبـــــــداع وكبـــــــذل مجهـــــــود كبیـــــــر لتبنـــــــي األفكـــــــار واألنمـــــــاط الســـــــل
تقـــــــــدیم ن یجســـــــــدان وظیفتـــــــــه األساســـــــــیة، یمثـــــــــل البعـــــــــد األول عملیـــــــــة ببعـــــــــدین هـــــــــامی

األفكـــــار واإلقتراحـــــات والمشـــــاریع والمخططـــــات الجدیـــــدة، ویمثـــــل البعـــــد الثـــــاني عملیـــــة 
ــــــي تحقیــــــق كــــــل  تطبیــــــق البعــــــد األول، وبطبیعــــــة الحــــــال یلعــــــب اإلتصــــــال دورا هامــــــا ف
مــــــن البعــــــدین وذلــــــك بوضــــــح بــــــرامج تهــــــدف إلــــــى القضــــــاء أو التخفیــــــف مــــــن عملیــــــة 

ـــــي اإل ـــــف األطـــــراف بضـــــرورة تبن ـــــاع مختل ـــــي میـــــدان المقاومـــــة، وٕاقن ـــــدة ف ـــــداعات الجدی ب
ـــــادرة  ـــــم یســـــمح لألفـــــراد بإتخـــــاذ المب ـــــوفیر جـــــو نفســـــي مالئ العمـــــل والتنظـــــیم وبضـــــرورة ت

1.في معالجة المشاكل وٕابتكار أسالیب جدیدة في مختلف المجاالت

ــــــة التنســــــیقیةا-2-2-6 ــــــؤدي بــــــین أفاالتصــــــال: لوظیف فــــــراد وجماعــــــات التنظــــــیم ی
ـــــي ـــــى تبـــــادل األفكـــــار والمعلومـــــات واإلشـــــتراك ف المعطیـــــات لضـــــمان تنـــــاغم الجهـــــود إل

فنجـــــاح أي مؤسســـــة . واإلســـــتراتیجیات بـــــین أجـــــزاء التنظـــــیم وهـــــو جـــــوهر مبـــــدأ التنســـــیق
لـــــى تحقیـــــق هـــــدف مشـــــترك، ولهـــــذالـــــى تضـــــافر الجهـــــود، مـــــن أجـــــل الوصـــــول إیقـــــوم ع

فالتنســـــیق بـــــین مختلـــــف األقســـــام والمصـــــالح والورشـــــات اإلنتاجیـــــة ضـــــرورة البـــــد منهـــــا، 
2یساعد على التنسیق الفعالاإلتصال الجید إذ أن 

.143، ص مرجع سابق: مصطفى عشوي1
.35، ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، مقدمة في علم النفس التنظیمي: بوفلجة غایات2
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تصال نماذج عملیة اال - 2-3

ال حــــــــاول البـــــــــاحثون نمذجــــــــة عملیـــــــــة منــــــــذ اإلرهاصــــــــات األولـــــــــى لدراســــــــات اإلتصـــــــــ
قســـــم البـــــاحثون المتخصصـــــون فـــــي ف،مـــــن أجـــــل تبســـــیطها وتســـــهیل فهمهـــــاتصـــــال اال

مرسل،مســـــــتقبل، (إلـــــــى عـــــــدة أقســـــــام وعناصـــــــر االتصـــــــالیةعلـــــــوم االتصـــــــال العملیـــــــة 
وذلـــــــك لتســـــــهیل تحلیـــــــل العملیـــــــة اإلتصـــــــال ثـــــــم تمـــــــت صـــــــیاغة ) إســـــــتجابة / رســـــــالة 

تنظیمــــي مجموعــــة مــــن النمــــاذج المحتملــــة لهــــذه العملیــــة كــــل نمــــوذج منهــــا یقــــوم بــــدور 
مــــــع بعضــــــها وتبیــــــان العالقــــــة بینهــــــا، محــــــدد مــــــن خــــــالل ربــــــط العناصــــــر والمتغیــــــرات 

1ر الرئیسیة للعملیة اإلتصالیةصتصور العناأي أن هذه النماذج

ویمكن للمتتبع أن یالحظ وجود مجموعة كبیرة من النماذج أهمها

ـــــــــارات : النمـــــــــوذج اللفظـــــــــي/ 1 ویوضـــــــــح لنـــــــــا عناصـــــــــر اإلتصـــــــــال مـــــــــن خـــــــــالل العب
والكلمات

ویوضـــــح بالرســـــم عناصـــــر وأجـــــزاء النمـــــوذج ومـــــن أهـــــم هـــــذه : النمـــــوذج التصـــــویري/ 2
السویل وویفر ودیفلورالنماذج وأشهرها 

ویعتبــــــــر النمــــــــوذج األرســــــــطي لإلتصــــــــال أقــــــــدم : النمــــــــوذج األریســــــــطي-2-3-1
نمـــــوذج إذ یعتبـــــر أریســـــطو اإلتصـــــال هـــــو نشـــــاط شـــــفوي یحـــــاول مـــــن خاللـــــه المتحـــــدث 
أن یقنـــــع غیـــــره ویحقـــــق هدفـــــه مـــــع مســـــتمع عـــــن طریـــــق صـــــیاغة قویـــــة مـــــاهرة للحجـــــج 

/ المتحــــــــدث: التــــــــي یعرفهــــــــا ویتكــــــــون نمــــــــوذج االتصــــــــال عنــــــــده مــــــــن عناصــــــــره هــــــــي 
.المستمع/ الكالم/ القضیة

، 1994،األردن،دار مجدالوي للنشر والتوزیع،اإلتصال و دوره في التفاعل اإلجتماعي:إبراهیم أبو یعقوب1
.58ص 
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ــــد الســــویل نموذجــــا عامــــا لإلتصــــال :نمــــوذج هارولــــد الزویــــل-2-3-2 قــــدم هارول
تجــــــاوز حــــــدود إختصاصــــــه وقــــــال أن العملیــــــة اإلتصــــــالیة یمكــــــن توضــــــیحها بالعبــــــارات 

؟1بأي أثر-بأي وسیلة-لمن-بماذا-من یقول: الیسیرة التالیة
وقـــــد ركــــــز الســــــویل علــــــى الرســــــائل اللفظیـــــة واهــــــتم بعناصــــــر اإلتصــــــال المتمثلــــــة فــــــي 

ـــــه، الرســـــالة ، المرســـــل ـــــي إتجـــــاه االتصـــــالیةالمرســـــل إلی ـــــر أن اإلتصـــــال یســـــیر ف واعتب
.واحد یؤثر فیها الفرد عن طریق الرسالة التي یبثها

نموذج العام لإلتصال ) : 1(الشكل رقم 

منیقول ماذا      بأي وسیلة لمن   

و بأي أثر

:المصدر

Marie-france et Pierre lebel , Organiser la communication interne , Alger , ed : chiab ,

1995 .

ــــر-2-3-3 وضــــع أســــس هــــذا النمــــوذج شــــانون الــــذي كــــان : نمــــوذج شــــانون وویف
1949یعمـــــــل فـــــــي مختبـــــــر شـــــــركة بیـــــــل األمریكیـــــــة للهواتـــــــف ومســـــــاعده ویفـــــــر ســـــــنة 

ــــــي إتجــــــاه واحــــــد  ــــــة أي تســــــیر ف ــــــة اإلتصــــــال بأنهــــــا خطی ویصــــــف هــــــذا النمــــــوذج عملی
ذكر خمـــــــس مراحـــــــل لعملیـــــــة اإلتصـــــــال باإلضـــــــافة إلـــــــى عنصـــــــر التشـــــــویش الـــــــذي ویـــــــ

1 Marie-france et Pierre lebel , Organiser la communication interne , Alger , ed : chiab

, 1995 .

المستقبل
الرسالةالقناة

المرسل
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-المســـــــــتقبل-القنـــــــــاة أو الوســـــــــیلة-المرســـــــــل-مصـــــــــدر المعلومـــــــــات: یعیقهـــــــــا وهـــــــــي
.التشویش-الهدف
إرسالیختار رسالة یتم رصفها في كود بواسطة جهاز رعملیة اإلتصال بمصدوتبدأ

یحول الرسالة إلى إرشادت ثم یقوم جهاز اإلستقبال بفك كود اإلشارات ویحولها إلى 
رسالة یستطیع المستقبل إستقبالها والتعامل معها ، والتغیرات التي تطرأ على الرسالة 

) اإلنتروبي(خالل إنتقالها من المرسل إلى المستقبل سببها التشویش أو ما یطلق علیه 
وعالقاتهما بفهم ناء الرسالة أو سوء التنظیم والحشو والزیادة ویعني العشوائیة في ب

.1الرسالة

.نموذج شانون لإلتصال : } 2{شكل 

المجتمعالمستقبلالمرسل                      مصدر المعلومة  

مصدر الضوضاء

:المصدر

A Bartoli , communication et organisation ,  pour une politique générale

cohérente , éd organisation , Paris 1992 , p :62

1997،مصر،المكتب الجامعي الحدیث،مدخل إلى علم النفس اإلجتماعي:ومحمد شفیق زكي،محمود فتحي1
.264ص ، 

الرسالة

االشارة 

املرسلة

لةالرسا
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نموذجا لعملیة االتصال أكثر 1956عام " جیرنبر"وقد قدم : نموذج جیرنبر-2-3-4
وبرادوك ،أضاف فیه عناصر هامة، ولكنه أغفل عنصر " السویل"نموذج تفصیال من 

1:التشویش من نموذجه،الذي یتلخص على النحو التالي

جیرنبرنموذج یوضح ): 03(الشكل رقم

یدرك حدثا                          .2شخص ما                             ..3-1
ویستجیب.3

عبر وسائل                        . 5في موقف ما               .4-4
لیضع مواد مناسبة.6

وسیاق                              .8بشكل ما                              .5-7
ینقل محتوى.9

نمـــــــاذج یشـــــــرح فیهـــــــا دینامكیـــــــة 03قـــــــام شـــــــرام بإعـــــــداد :ذج شـــــــرامانمـــــــ-5-2-1
ـــــي عملیـــــة اإلتصـــــال إذ یتحـــــدث  اإلتصـــــال التـــــي یـــــرى فیهـــــا أن الفـــــرد هـــــو المصـــــدر ف

یكــــــــون المصــــــــدر هیئــــــــة كالجریــــــــدة أو دار النشــــــــر أو أنأو یرســــــــم أو یشــــــــیر ویمكــــــــن 
الرســــــالة شــــــكالأالمصــــــادر تتعــــــدد أنــــــواعقنــــــاة تلفزیونیــــــة أو اســــــتدیو ســــــنمائي وبتعــــــدد 

موجــــــــات صـــــــــوتیة أو إشــــــــارات بالیــــــــد أو علمـــــــــا فــــــــي العـــــــــواء أو اي أوأوراق فنكــــــــون
ادف هــــــعنــــــد شــــــرام مجهــــــود فاالتصــــــالإشــــــارة أخــــــرى یمكــــــن شــــــرحها إلعطــــــاء معنــــــى 

تقبل حیــــــــث یقــــــــوم المصــــــــدر رضــــــــیة مشــــــــتركة للمصــــــــدر والمســــــــیرمــــــــي إلــــــــى تــــــــوفیر أ
.2بتحویل الرسالة إلى رموز یمكن إرسالها

كما تحدث شرام عن مجال الخبرة الذي اعتبره ضروریا لیقرر ما إذا كانت الرسالة 
ستصل للمستقبل بالشكل الذي أرادها المصدر وأنتهى إلى أن عدم وجود مجاالت خبرة 

أضافمشتركة بین طرفي اإلتصال یقلل من فرص النجاح التام لعملیة اإلتصال كما 

،1998، مصرالدار المصریة اللبنانیة،،اإلتصال ونظریاته المعاصرة: لیلى حسن السیدو حسن عماد مكاوي،1
.38ص 

.25ص ،2008،مصر، والتوزیعدار الفجر للنشر ، اإلتصال والعولمة:أحمد بخوش2
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اجعة بحیث تعد كوسیلة للتغلب على التشویش شرام إلى نموذجه األخیر التغذیة الر 
فالمرسل یقیس مدى وصول رسالته عن طریق ما یالحظه أو یسمعه من المستقبلین

: یتكــــــــون نمــــــــوذج بیرلــــــــو مــــــــن أربعــــــــة عناصــــــــر هــــــــي : نمــــــــوذج بیرلــــــــو-5-2-2
ــــــى شــــــكل هــــــذا النمــــــوذج ال -المســــــتقبل-الوســــــیلة-الرســــــالة-المصــــــدر وبــــــالنظر غل

ــــة اإلتصــــال مــــ ــــي أن نعــــدد بدای ــــه تعــــد نتیجــــةیكف ن المصــــدر ألن المعلومــــات التــــي لدی
لـــــذلك یعـــــد اإلتصـــــال المرســـــل .اإلتصـــــال، المعرفـــــة والمیـــــولعوامـــــل عدیـــــدة كمهـــــارات

1مع بعضها البعضوتفاعلهاحصیلة لهذه المؤشرات

نشر فرانك دانس نموذجه عن عملیة 1957عام: نموذج فانك دانس-5-2-3
السابقة، وقصد به أن یعكس جاالتصال والذي یختلف اختالفا أساسیا عن النماذ

االتصال على انه عملیة تحویلیة معقدة،وقد حاول من خالل نموذجه الحلزوني دم 
مالمح النماذج ذات الخط المستقیم مع مالمح النماذج الدائریة ،وقد أضاف دانس إلى

عملیة أينماذج التغذیة الراجعة اهتماما ببعد جدید وهو البعد الزمني موضحا أن 
2.اتصال تضیف خبرات جدیدة لكل األطراف المعنیة باالتصال

أما بول واتزالیك و بیفن ودون : نموذج وتزالویك وبیفن وجاكسون-5-2-4
" الفوائد العلمیة لإلتصال اإلنساني " جاكسون فقد قدموا نموذجا لإلتصال في كتابهم 

منذ ذلك الحین وصوروا اإلتصال بأنه عملیة أخذ االتصالیةوقد أثر كثیرا في الدراسات 
تعامل وعطاء للرسائل بین األشخاص وهو عملیة قصدیة إلزامیة یحتاجها الشخص لل

مع غیره، وقد نظروا له بأنه نشاط تراكمي مستمر بین أفراد یعملون تبادلیا

،2004،السعودیةالمملكة العربیة ،مكتبة دار جدة،مهارات ووسائل اإلتصال:راكان عبد الكریم حبیب واخرون1
.57ص 

.76ص،مرجع سابق: أحمد بخوش2
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، وهــــــو یقــــــوم 1965تــــــم وضــــــع هــــــذا النمــــــوذج فــــــي عــــــام : نمــــــوذج روس-5-2-5
علـــــى إفتـــــراض وجـــــود خمســـــة متغیـــــرات تـــــؤثر علـــــى عملیـــــة االتصـــــال یمكـــــن تلخیصـــــها 

1:كما یلي

ــــار المنبهــــات ا ــــك مــــع إختی لتــــي تتفــــق وتتناســــب یقــــوم المرســــل بنقــــل المعلومــــات وذل
مع وجهات نظره

 یحـــــــدث االتصـــــــال خـــــــالل ظـــــــروف معینـــــــة تعمـــــــل كمـــــــؤثر یحـــــــدد المعنـــــــى الفعلـــــــي
للفكــــــرة وتتضــــــمن كــــــل مــــــا یحــــــیط بالمرســــــل مــــــن أفكــــــار ومشــــــاعر واتجاهــــــات وقــــــت 

.اإلرسال
تعتبر الحواس هي القنوات التي تنقل الرسالة
 في ضوء ثقافتهیفهم المتلقي منبهات الرسالة ویستوعبها ویقوم بتفسیرها
یستجیب المتلقي للرسالة ویسمى ذلك بالتغذیة الراجعة

یركز روس على أهمیة األخذ بعین اإلعتبار المناخ العام للحالة أو الظرف اإلتصالي 
أو ما یدعوه بالثقافة المحیطة بكل من المرسل والمستقبل والرموز المستخدمة، حیث 

التبادل،یؤثر دلك بشكل مباشر على عملیة اإلتصال و 

هـــــذا النمـــــوذج هـــــو عبـــــارة نســـــخة مطـــــورة مـــــن نمـــــوذج : نمـــــوذج دیفلـــــور-5-2-6
ـــــد اقدمـــــه صـــــاحبه عـــــام  ـــــین الرســـــالة 1966شـــــانون وق ـــــه مـــــدى التطـــــابق ب ـــــاقش فی وین

الصـــــادرة مـــــن قبـــــل المصـــــدر والرســـــالة الواصـــــلة للمســـــتقبل حیـــــث الحـــــظ دیفلـــــور بأنـــــه 
ى رســـــــالة أثنـــــــاء عملیـــــــة اإلتصـــــــال یتحـــــــول المعنـــــــى الموجـــــــود فـــــــي ذهـــــــن المرســـــــل إلـــــــ

ـــــم یقـــــوم جهـــــاز اإلرســـــال بتحویـــــل هـــــذه الرســـــالة إلـــــى معلومـــــات تمـــــر اتصـــــالیة ومـــــن ث
عبـــــــر قنـــــــاة قـــــــد تكـــــــون جماهیریـــــــة مـــــــثال لتصـــــــل إلـــــــى المســـــــتقبل فیقـــــــوم هـــــــذا األخیـــــــر 

لیحصــــل علــــى المعنـــــى المطلــــوب فــــإذا كــــان هنــــاك تطـــــابق اتصــــالیةبتحلیلهــــا كرســــالة 

.39ص،مرجع سابق: لیلى حسن السیدو حسن عماد مكاوي،1
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ســـــــــالة الواصـــــــــلة إلـــــــــى بـــــــــین معنـــــــــى الرســـــــــالة الصـــــــــادرة عـــــــــن المصـــــــــدر و معنـــــــــى الر 
المستقبل یكون اإلتصال ناجحا 

ــــــي أمــــــر نــــــادر الحــــــدوث وأضــــــاف عنصــــــر  ــــــور بــــــأن التطــــــابق الكل ــــــرى دیفل ولكــــــن ی
ــــــة حصــــــول  ــــــى كیفی ــــــى نمــــــوذج شــــــانون وركــــــز عل ــــــة الراجعــــــة أو اإلســــــتجابة إل التغذی

االتصـــــــالیةالمصــــــدر علـــــــى إســـــــتجابة مـــــــن المســـــــتقبل تســـــــاعده فـــــــي تعـــــــدیل رســـــــالته 
1االتصالیةللتأثیر على المستقبل أو وجهة الرسالة 

قــــــدم إفیــــــرت روجــــــر ولــــــورانس كینكــــــد نموذجــــــا :نمــــــوذج إفریــــــت وكینكــــــد-5-2-7
وأطلـــــــق علیـــــــه إســـــــم 1981جدیـــــــدا لإلتصـــــــال فـــــــي كتابهمـــــــا شـــــــبكات اإلتصـــــــال عـــــــام 

ــــث یحــــدث خــــاله تفاعــــل مباشــــر بــــین شخصــــین أو أكثــــر واإلتحــــاد  نمــــوذج التالقــــي حی
مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض فـــــي نفـــــس النقطـــــة ویـــــرى أن اإلتصـــــال عملیـــــة تـــــؤدي إلـــــى فهـــــم 

ــــي مكــــان یحــــدث ال ــــذهبا مشــــترك وهــــذا ف ــــنهم وی ــــي بی ــــدأ أیضــــاتالق ــــى أن اإلتصــــال یب إل
یـــــدرك األخیـــــر، وهـــــذا )ب(مـــــع الطـــــرف ) 1م(فـــــي المعلومـــــات ) أ(بمشـــــاركة الطـــــرف 

ــــم یســــتجیب بتق ــــه ث ــــم ب) أ(مــــع ) 2م(اســــمه للمعلومــــات المعلومــــات المقدمــــة ل ــــك ث عــــد ذل
عـــــن ) 3م(بمعلومـــــات إضـــــافیة معلوماتـــــه الجدیـــــدة ویعبـــــر عـــــن نفســـــه ثانیـــــة ) أ(یفســـــر 
علـــــى هـــــذه المعلومـــــات وهكـــــذا یســـــتمر ) ب(وضـــــوع وٕانطالقـــــا مـــــن ذلـــــك یـــــرد المنفـــــس

ـــــین الطـــــرفین إلـــــى أن یقتنعـــــا ســـــویا بالموضـــــوع ویصـــــل  ویتتـــــابع اإلرســـــال واإلســـــتقبال ب
إلى فهم مشترك

االتصــــــــال فــــــــي نمــــــــوذج اوســــــــجود ةتعتبــــــــر عملیــــــــ:  نمــــــــوذج اوســــــــجود-5-2-8
مرمز،مفســـــــــر،محلل (عملیـــــــــة تفاعلیـــــــــة متكاملـــــــــة یقـــــــــوم فیهـــــــــا المرســـــــــل بثالثـــــــــة ادوار 

وكـــــــــذلك المســـــــــتقبل بـــــــــنفس األدوار الثالثـــــــــة الســـــــــابقة وتكـــــــــون علـــــــــى النحـــــــــو ) للرمـــــــــز
:2التالي

.69، ص مرجع سابق: ابراهیم ابو یعقوب1
، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان 2، طاإلتصال والعالقات العامة: عدنان محمودو ربحي مصطفى علیان،2

.75،ص2001األردن، 
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نموذج اوسجودیوضح ): 03(الشكل رقم

.وفي هذا الجدول قرأة في اشهر نماذج االتصال المقدمة من طرف العلماء

.هم نماذج االتصالیوضح أ)02(رقم جدول

عوامل أساسیة كیفیة اإلتصالالنموذج
لشرح نتائج

إتجاه 
المعلومات

لى المتحدث یرسل الرسائل التي تهدف إأرسطو
المستمعینإقناع 

إتجاه واحدالمصدر الرسالة

المتحدث یكون الرسائل ویختار القناة ویأتي السویل
بسلسلة من التأثیرات على المستمعین

-المصدر
القناة- الرسالة

إتجاه واحد

المصدر یحول الرسالة إلى رموز ثم یرسلها شانون، ویفر
بقناة إلى المستقبل

الرسالة - المصدر 
الضوضاء-

إتجاه واحد 
تغذیة عكسیة

(شرام
01(

المصدر یحول الرسالة إلى رموز ویرسلها 
بقناة إلى المستقبل 

-المصدر
الرسالة

إتجاه واحد

(شرام
02(

المصدر یحول الرسالة إلى رموز ویرسل 
المعلومات بقناة إلى المستقبل إذا تقاسما 

مجال الخبرة

إتجاه واحدالرسالة-المصدر

المصدر یحول الرسالة إلى رموز ویرسل )03(شرام 
المعلومات بقناة لشخص أخر یرسلها بدوره 

للمصدر وهكذا تنتج التغذیة العكسیة 
فتمكنها من تحسین دقة وأمانة اإلتصال

-المصدر
- الرسالة

التغذیة - المستقبل
العكسیة

إتجاه واحد 
تغذیة عكسیة

/ كاتز
الزارسفیل

یبعث المصدر یحول الرسالة إلى رموز 
المعلومات بواسطة وسیلة إتصال جماهیریة 
لقادة الرأي الذي یحولونها بدورهم للجمهور

-الرسالة-المصدر
قادة - المستقبل

الرأي

إتجاه واحد 
عن طریق 

وسیط
إتجاه دائري - المستقبلالمصدر یختار ویحول الرسائل إلى رموز / وستلي

الرمز

المفسر

محلل الرمز

الرسالة

الرسالة

الرمز

المفسر

محلل الرمز
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ویرسل المعلومات في شكل محسن للتلقي ماكلین
مرة أخرى لیرسل الذي یفك الرموز ویعیدها

معلومات محسنة لآلخرین مع تغذیة راجعة 
في كل خطوة

والتغذیة -والمعنى
العكسیة

بواسطة 
التغذیة

المصدر یحول الرسالة إلى رموز على بیرلو
مهارته وخبراته ویرسل بواسطة إحدى 

الحواس الخمسة للمتلقي الذي یعتمد تفسیره 
كلماتهاعلى معاني 

-المصدر
والتغذیة - المستقبل
العكسیة

إتجاه واحد

إیتجابة األفراد لرسائلهم المتبادلة نیو كمب
یتوقف على إتجهاتهم نحو الموضوع كما 
یعتمد على إتجاهات بعضهم نحو بعض 

بهدف تحقیق اإلنسجام

إتجاه ثالثيالمستقبل-المعنى

األفراد یحولون الرسائل بالسلوك دانس
وتختلف معانیها مع كل شخص إعتمادا 

فیما بینهماالتصالیةعلى الصلة 

إتجاه واحدالزمن–العملیة 

وتزالویك 
وبیفن 

وجاكسون

یتبادل االشخاص الرسائل 
بالسلوك وتختلف معانیها مع كل شخص 
إعتمادا على الصلة اإلتصالیة فیما بینهم

- المستقبل
ما وراء -المعنى

اإلتصال

إتجاهان

روجر 
كینكید/

أفراد متصلون في شبكات یساهمون 
في اإلتصال ویتبادلون الرسائل بغرض 

الوصول إلى هدف مشترك

شبكات إجتماعیة 
الزمن- اإلعالم

إتجاه لولبي

عتمادا على عدة مصادرمن إعداد الباحث إ: المصدر
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:دارياإلاإلتصالفعالیة - 5-3

فهم قیم لتكون على درة كبیرة من الوعياإلتصال الناجح والفعال یحتاج أطراف 
، كما یتطلب اإلستعداد االتصالیةوٕادراك الحواجز والمعوقات ومراحل وأهداف اإلتصال

تنظیمي ناجح وفعال یجیب مراعاة ما اتصاللتجاوز هذه المعوقات وللحصول على 
:یلي

یة اإلتصال السلیم تتطلب تحدید هدف إن عمل: تحدید الهدف من اإلتصال-5-3-1
معین فهل الهدف هو مجرد تبلیغ معلومات عن وضع قائم أم هو تقاریر عن نشاط 

.یستلزم قرارات معینة أم هو توضیح لبعض السیاسات أو الخطط
یجب التحقق من طبیعة مستلم الرسالة من : معرفة مركز متلقي الرسالة-5-3-2

حتى یتم اختیار الرسالة في كلمات تحمل حیث مركزه وعمله وتخصصه الوظیفي 
1المعاني التي تؤدي إلى اإلستجابة المالئمة

یجب إختیار وسیلة اإلتصال المناسبة، هل یكون :وسیلة اإلتصال-5-3-3
اإلتصال شفهیا أم كتابیا فإذا كان شفهیا هل یتم عن طریق اإلتصال الشخصي أم 

بطرق أخرى ، وٕاذا كان كتابیا فهل یكون عن طریق الخطابات الرسمیة أم توضیحات 
المكتوبة 

رة الزمنیة یجب إختیار التوقیت المالئم أي إختیار الفت: توقیت الرسالة-5-3-4
.التي یكون فیها متلقي الرسالة مهیئا لقبول األراء والتجاوب معها

یجب تحدید المصلحة المشتركة عند إعداد الرسالة : المصلحة المشتركة-5-3-5
ومعنى ذلك أن متلقي الرسالة ال یستجیب عادة إال إذا كانت له مصلحة مادیة أو .

اإلداري یظهر أثره في حالة معنویة في التصرف المعین، وبالتالي فإن اإلتصال

، ص 2010، دار وائل للنشر، األردن، 5، طالسلوك التنظیمي في منظمات االعمال: محمود سلمان العمیان1
239.
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توضیح السیاسات الجدیدة والتعلیمات والتوجیهات بما یبین أن هناك فائدة أو مصلحة 
.تعود على متلقي الرسالة من العمل بمضمونها

یجب إعداد الرسالة بطریقة یمكن معها معرفة : قیاس النتائج في الرسالة-5-3-6
.1ول على فكرة سلیمة لألثر الذي تحدثهالنتائج المترتبة علیها أو إمكان تقییمها للحص

:يإلدار معوقات اإلتصال ا-5-4
تلعب العوامل النفسیة دورا مهما في إنجاح عملیة :المعوقات النفسیة-5-4-1

اإلتصال فكثیرا ما یفترض أن یكون المستقبل ذو قدرات إدراكیة و معرفیة تؤهله لفهم ما 
یقوم بإرساله المصدر ولكن كثیرا ما یتم إغفال دور العوامل النفسیة والفروقات الفردیة 

ل الرسائل بین العمال والموظفین ومدى إستعدادهم لتلقي أو نق

دى قابلیتهم وٕاستعدادهم الذاتي في اإلدراك واإلستعاب الفكري فاألفراد یتباینون في م
ولذا فإن تحقیق أنماط اإلتصال الفعال بینهم ال تتم بنجاح إال إذا أخذت بعین . والذهني

فالذكاء والثقافة. اإلعتبار الفروقات الفردیة واإلستعدادات اإلدراكیة والذهنیة لألفراد
تصال الكفؤ متغیرات ذات أثر كبیر في نجاح االوغیرها من ال،التراكمیةالعامة والخبرة

2.داخل المنظمة وخارجهاوالفاعل بین األفراد

فمن جانب المرؤوسین فإنه من ضمن ما یعیق فعالیة اإلتصال هو إنعدام اإلستعداد 
نتیجة العداء النفسي بینهم قبل الرؤساء أو لتقبل التوجیهات واألوامر والتعلیمات من

أو نتیجة ضیاع بعض . وبین مسؤولیهم أو نتیجة غیاب الثقة بسبب اإلخالف بالوعود
.3الحقوق

.239، ص مرجع سابق:محمود سلمان العمیان1

، 2007، دار المسیرة، عمان األردن، 3، طنظریة المنظمة: خلیل محمد حسن الشماع، وخضیر كاظم محمود2
.214ص 

3Roger Maccheilli, communication et réseaux de communicaton a l'usage des psycologies, des
animateurs des résponsables : Paris E.S.F, 1973, 72
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إن أي نظام لإلتصال صمم من المساهمة في إنجاح :المعوقات التنظیمیة-5-4-2
المنظمة ولكن هماك بعض الحاالت یكون فیها التنظیم نفسه أو أحد عناصره سبب في 

فهناك كثیر من المعوقات . إعاقة اإلتصال مما یحول دون نجاح عملیة اإلتصال
إجراءات التنظیمیة التي قد تشكل عائق أمام عملیة اإلتصال كالهیكل التنظیمي و ك

:اإلتصال والعمل مثال ویمكن في هذا الشأن سرد بعض النقاط كاألتي
عدم وجود هیكل تنظیمي جید یؤدي إلى عدم وضوح اإلختصاصات والسلطات -6

.لیات و والمسؤ 
عدم كفاءة الهیكل التنظیمي من حیث المستویات اإلداریة التي تمر بها عملیة -7

.اإلتصال مما یؤدي إلى ترشیح المعلومات
ــــــة اإلتصــــــال إذا كــــــان المتخصصــــــون فــــــي -8 ــــــي عملی التخصــــــص یشــــــكل عائقــــــا ف

إلــــى إســــتخدام لغتهــــا الفنیــــة الخاصــــة فئــــة كــــل المنظمــــة جماعــــات متباینــــة حیــــث تلجــــأ 
.بها مما یجعل عملیة اإلتصال صعبة وغیر مفهومة

قصــــور سیاســـــة نظـــــام اإلتصـــــال وذلـــــك لعــــدم وجـــــود سیاســـــة واضـــــحة تعبـــــر هـــــن -9
.نوایا اإلدارة

ن التنفیــــــــذ واإلستشــــــــارة وهــــــــو ســــــــبب رئیســــــــي فــــــــي العــــــــداء األزلــــــــي التــــــــداخل بــــــــی-10
.بینهما

اإلعتمــــــاد الزائــــــد علــــــى اللجــــــان علــــــى إعتبــــــار أنهــــــا إحــــــدى أنــــــواع اإلستشــــــارات، -11
.مما یؤثر سلبا على كفاءة عملیة اإلتصال

ــــــوفر -12 ــــــة ال ی ــــــرات متقارب ــــــي فت ــــــة ف ــــــرات المتتالی عــــــدم اإلســــــتقرار التنظیمــــــي والتغیی
1.الجیدالمناخ المالئم لإلتصال

تتعقــــــد عملیــــــة اإلتصــــــال نتیجــــــة التســــــاع الثغــــــرة : تماعیــــــةجالمعوقــــــات اإل-2-5-3
كمـــــــــا أن هنـــــــــاك بعـــــــــض المعوقـــــــــات اللغویـــــــــة أو اللفظیـــــــــة، بـــــــــین طرفـــــــــي اإلتصـــــــــال 

، دار الفكر 3، طالسلوك التنظیمي مفاهیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم: كامل محمد المغربي1
.214، ص 2004للنشر والتوزیع، عمان األردن، 
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ــــین طــــرفین ال یتحــــدثان بلغــــة واحــــدة ــــتم اإلتصــــال ب ــــدما ی ــــات عن . وتظهــــر هــــذه المعوق
ــــدى  بعــــض الرؤســــاء فــــي ومــــن بــــین العوائــــق أیضــــا عــــدم تــــوافر الرغبــــة واإلســــتعداد ل

ســـــــین، وقـــــــد یضـــــــطر بعـــــــض الرؤیـــــــاء إلـــــــى اإلحتفـــــــاظ و نقـــــــل المعلومـــــــات إلـــــــى المرؤ 
ســــــــیهم بمظهــــــــر العــــــــالمین و ألنفســــــــهم بــــــــبعض المعلومــــــــات حتــــــــى یظهــــــــروا أمــــــــام مرؤ 

1.ببواطن األمور

كمــــــا تمثــــــل الثقافــــــة أحــــــد أبــــــرز المعوقــــــات فالتمــــــایز والتبــــــاین بــــــین ثقافــــــات الفــــــاعلین 
لمســـــتعملة ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى اإلخـــــتالف فـــــي الترمیـــــز ینـــــتج عنـــــه إخـــــتالف فـــــي اللغـــــة ا

تتســــــم بالصــــــعوبة، االتصــــــالیةوفــــــي فــــــك ترمیــــــز الرســــــالة، وهــــــذا مــــــا یجعــــــل العملیــــــة 
تختلـــــف مـــــن تلـــــك الكلمـــــاتلكـــــن مـــــدلوالت الكلمـــــات نفســـــها و قـــــد تحتـــــوي علـــــىفاللغـــــة

یفســــــرها علــــــىفهــــــو شــــــخصمــــــن الممتلكــــــات الخاصــــــة بالشــــــخص ألخــــــر، فالمعــــــاني
ــــة التــــي یعــــیش  ــــي المجتمــــع والبیئــــة الثقافی ــــه وتقالیــــده المتواجــــدة ف ضــــوء خبراتــــه وعادات

فیها

وهــــــي المعوقــــــات والمشــــــكالت التــــــي تتعلــــــق بالجانــــــب : المعوقــــــات الفنیــــــة-2-5-4
الخلـــــل فیهـــــا إلـــــى ردائـــــة أو ضـــــعف أو إنقطـــــاع التقنـــــي ألجهـــــزة اإلتصـــــال التـــــي یـــــؤدي 

الشـــــبكات والكوابـــــل وغیرهـــــا مـــــن اإلتصـــــال بـــــین المـــــوظفین أو المصـــــالح اإلداریـــــة مثـــــل 
2:المعدات، ویمكن مالحظة جملة من المعوقات أبرزها

ـــــــــة اإل- ـــــــــي المعاصـــــــــر ، إذ أن معظـــــــــم المنظمـــــــــات عـــــــــدم مواكب دارات للتطـــــــــور التقن
ــــــي عــــــالم األعمــــــالتعتمــــــد ــــــة لتحقیــــــق میــــــزة تنافســــــیة ضــــــروریة للبقــــــاء ف . علــــــى التقنی

ــــــذلك فعــــــدم مواكبــــــة التنظــــــیم اإلداري لهــــــذا التطــــــور  ــــــى مســــــتوى ســــــینعكس ســــــلباول عل
.أدائه وفاعلیته ویحد من كفائته

.86، ص 2007دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة مصر، علم إجتماع التنظیم،: طلعت إبراهیم لطفي1
.214ص بقمرجع سا: كامل محمد المغربي2
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معـــــــدات اإلتصـــــــال ممـــــــا یصـــــــعب المســـــــتمر فـــــــي اإلبتكـــــــارات واألجهـــــــزة والتطـــــــور-
.على المؤسسة مواكبة هذا التطور 

طــــــار محدودیــــــة إســــــتعمال وســــــائل اإلتصــــــال إمــــــا لعــــــدم توفرهــــــا أو لعــــــدم وجــــــود اإل-
.البشري القادر على إستخدامها

ــــــــــى إســــــــــتخدام وســــــــــائل وتكنولوجیــــــــــات ضــــــــــعف سیا- ــــــــــدریب العــــــــــاملین عل ســــــــــات ت
اإلتصال

.لوسائل اإلتصال على الفرد والمجتمعالخوف من اإلنعكاسات السلبیة -

ــــارة عــــن نظــــام مفتــــوح :المعوقــــات البیئیــــة-2-5-5 مــــن المعــــروف أن المنظمــــة عب
فهــــــي عبــــــارة عــــــن كیــــــان متكامــــــل یتكــــــون مــــــن مجموعــــــة مــــــن األجــــــزاء ذات العالقــــــة 

ــــــة  ــــــك لضــــــمان نجاحهــــــا وٕاســــــتمرارها فالمنظمــــــة تأخــــــذ المتداخل ــــــي تــــــؤثر فیهــــــا وذل والت
ـــــى  مـــــن خاللهـــــا مـــــن البیئـــــة وبالمقابـــــل تعطیهـــــا مخرجاتهـــــا وتقـــــرر أنشـــــطتها بنـــــاءا عل
احتیاجــــــات المجتمــــــع فعملیــــــة التفاعــــــل بــــــین المنظمــــــة والبیئــــــة لــــــن تــــــتم إال فــــــي ظــــــل 

ـــــة مـــــن المعلومـــــات بصـــــفة مســـــتمرة لخدمـــــة أهـــــداف النظـــــ ـــــات هائل ام ككـــــل تـــــدفق كمی
لیتســــــنى للمنظمــــــة القیــــــام بمزاولــــــة أنشــــــطتها وعملهــــــا بــــــدون معــــــوق وذلــــــك لإلتصــــــال 

وهنـــــاك جانـــــب أخـــــر للبیئـــــة وهـــــو المكـــــان الـــــذي یـــــؤدى بـــــه .الضـــــروري لســـــیر العمـــــل 
ـــــد یكـــــون ـــــب ســـــيءالعمـــــل فق ـــــا الو الترتی ـــــاردا أو جاف ـــــد یكـــــون ب ـــــة واإلضـــــاءة أو ق تهوی

1.أو غیر ذلك

، اإلتصال اإلداري وأسالیب القیادة اإلداریة في المؤسسات التربویة:محمد محمود العودة الفاضلو ،علي عیا صرة1
.73، ص 2006مكتبة الحامد للتشر والتوزیع، األردن، 
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:اإلداريالتنظیمي في الفكر االتصال -3
تعـــدد المـــدارس علقـــد تعـــددت المـــداخل لدراســـة موضـــوع االتصـــال التنظیمـــي، مـــ

تصـنیف دراسـات االتصـال و النظریـات ضـمن المـداخل األساسـیة التـي ناإلداریة، ویمك
: التي تشمل كل منوعرفها الفكر اإلداري، 

:النظریة الكالسیكیة-3-1

اإلدارة العلمیــة والمدرســة البیروقراطیــة، التــي بنیــت علــى :وتتــألف مــن اتجــاهین همــا
نظریـة الرجـل االقتصـادي، حیـث اهتمـت بعناصـر الكفایـة اإلنتاجیـة  وتـم إغفـال الجانــب 

االتصاالت اإلداریة، ومن أهم رواد هذا االتجـاه تـایلور ياإلنساني و الحوافز المعنویة ف
ول فاإلدارة العلمیة تعتبر أن االتصاالت وجدت لتسـهیل  عملیـة وهنري جانت وهنري فای

، مـن خـالل القنـوات الراسـیة الرسـمیة و أكـدت علـى أن االتصـاالت یجـب ةالقیادة والرقاب
أن تكـــون مخطـــط لهـــا ورســـمیة، مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف المنظمـــة فـــي زیـــادة اإلنتاجیـــة 

، 1مـــن حیـــث  نظرتهـــا للعامـــلوالكفایـــة، فـــي حـــین أغفلـــت الجوانـــب اإلنســـانیة لالتصـــال 
باإلضافة إلى االتصال الغیر الرسمي في التنظیم، لكن فـي المقابـل فقـد قـدمت إضـافات 
ــــث توضــــیحها لحــــدود الســــلطة والهیكــــل التنظیمــــي  و ضــــرورة انســــیاب  ــــدة مــــن حی جدی

.االتصاالت بناءا على محددات السلطة و الهیكل التنظیمي

دراســـات وأبحـــاث هنـــري فـــایول األولیـــة إلـــى إهتمامـــه تشـــیر : نظریـــة التنظـــیم اإلداري-
بالمبادئ والوظائف اإلداریة وبالناحیة التحلیلیة والوصفیة لهـذه الوظـائف واألنشـطة التـي 

إلى جانب هنـري فـایول عمـل فـي حقـل اإلدارة . تمارس على مختلف المستویات اإلداریة
هــؤالء . رویــك، وأالن رایلـيالتنظیمیـة كـل مــن أولیفیـر شــیلدون وجـیمس مــوني، ولینـدال ای

العلمـــاء هـــم الـــذین وضـــعوا القواعـــد العامـــة واألســـس والمبـــادئ الرئیســـیة لنظریـــة التنظـــیم 
اإلداري

جدة ،، مطبعة الصالحاإلتصاالت اإلداریة ونظم المعلومات: ذیاب عبد الحمید أحمدو محمد نوري قوتة، 1
120ص ،2000السعودیة، 
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وبناء على المبادئ السابقة، والتي بیـدو أن اإلتصـال یتبـع مـن خاللهـا ویـؤثر فـي مجـرى 
ــــة اإلداریــــة ونجاحهــــا التنظــــیم اعتقــــد فــــایول أن عناصــــر اإلدارة هــــي التخطــــیط و . العملی

والتوجیـــه والتنســـیق والرقابـــة وجمیـــع هـــذه العناصـــر تعمـــل معـــا ولـــیس بالضـــرورة الترتیـــب 
1.ویمثل اإلتصال أهم عوامل نجاح هذه العناصر وتكاملها

ـــر، فقـــد حـــددت  ـــة، والتـــي قـــدم نموذجـــا األلمـــاني مـــاكس فیب ـــة البیروقراطی أمـــا النظری
وأكـــدت علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ أهـــداف المنظمـــة بتقـــدیم خـــدمات نافعـــة للمتعلمـــین، 

وقــد عیــب علــى هــذا االتجــاه أن . الــخ...تقســیم العمــل وتنمیطــه، والتــدرج الــوظیفي: مثــل
خط االتصاالت فیه یجـب أن یسـیر مـن أعلـى إلـى أسـفل ،علـى شـكل أوامـر و تعلیمـات 
و توجیهــات، كمــا اهــتم هــذا االتجــاه بــالقنوات الرســمیة لالتصــال و التركیــز علــى الوســیلة 

ــــة األرشــــیف و توثیــــق عمــــل اال ــــه مــــن دور هــــام فــــي عملی تصــــالیة المكتوبــــة،و مــــا تؤدی
.المنظمة

ــــى األنظمــــة والقواعــــد االتصــــاالتمعظــــم -1 ــــا وتركــــز عل ــــدأ مــــن المســــتویات العلی تب
.االتصاالتعملیة واألوامر مما یجعل 

اتصـاالتمحدودیة التفاعل بین األفراد، وتجاهل الحتیاجاتهم ورغباتهم لعدم وجود -2
.بین األفراد في نفس المستوى

ـــــــرئیس االتصـــــــاالتمعظـــــــم -3 ـــــــین ال تأخـــــــذ الطـــــــابع الرســـــــمي، وال یوجـــــــد تفاعـــــــل ب
.نوالمرؤوسی

غیـــر الرســـمیة ممـــا قـــد یـــؤدي إلـــى مشـــاكل إداریـــة غیـــر االتصـــاالتتجاهـــل وجـــود -4
.مرغوب فیها

2.الشفویة، وعدم ضمان تطبیق التعلیمات واإلوامراالتصاالتإنعدام إستخدام -5

.22ص .2009، األردن، دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان اإلتصال االداري واإلعالمي: محمد ابو سمرة 1
.121، ص مرجع سابق: ذیاب عبد الحمید أحمدو محمد نوري قوتة، 2
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هــي تــرى أن تصــال حســب النظریــة الكالســیكیة إذن هــو عملیــة نقــل المعلومــات ففاال
بحیـــث یـــتم عملیــة االتصـــال كشــيء ســـریع یحمـــل فــي معانیـــه رســالة مـــن شـــخص ألخــر

بشـــكل محـــدد ومرســــوم وفـــق خطــــوات ولـــوائح وقـــوانین وتعلیمــــات ال یجـــوز مخالفتهــــا أو 
.تجاوزها حتى لو أدى ذلك إلى تأخیر إنجاز العمل

:المدرسة السلوكیة-3-2

حركـة اإلدارة بـالظبط و سة كرد فعل على المدرسة الكالسیكیةمدر ت هذه الظهر وقد 
بأبحــاث مصــنع هــاوثورن إلكتریــك، التــي أجراهــا إلتــون مدرســة، وقــد بــدأت هــذه الالعلمیــة

أكـدت علـى أهمیـة العالقـات غیـر الرسـمیة فـي محـیط العمـل وأهمیـة والتيمایو وزمالئه 
رســمیة ،وبشــكل خــاص غیــر التصــال ، وركــزت علــى قنــوات االغیــر الرســمیةلجماعــات ا

.                                                                                                                            المباشرة كوسیلة لنقل المعلومات بین العمالتتصاالاالعلى استخدام 

ویمكن القول أن الطریقة الحدیثة في االتصاالت تعـزى إلـى حركـة العالقـات اإلنسـانیة ، 
علــى فهــم أســباب التشــویش و الفجــوةاالهتمــام باألشــیاء الغیــر رســمیة و فقــد كــان مركــز 

التــي تظهــر باســتمرار بــین المرســل و المســتقبل، و كــذلك ركــزت الدراســات علــى صــفات 
االتجاهــات و التلمیحــات القولیــة، و عمــا إذا كانــت ، الدافعیــة: المرســل و المســتقبل مثــل

هــــذه الصــــفة تــــؤثر علــــى المرســــل و المســــتقبل، و هــــذا مــــا یؤكــــده روجــــرز بــــأن عملیــــة 
نمــا هــي عملیــة تبــادل بــین اثنــین أو أكثــر، و االتصــال لیســت فقــط عملیــة فعــل و رد و إ

هـــذا التبـــادل یتطلـــب معرفـــة بـــالتكوین النفســـي و االجتمـــاعي للمســـتقبل و المرســـل علـــى 
1.الخ...السواء،باعتبارهما یشكالن خلیط معقد من المتوقعات و القیم و المشاكل

ركـــــزت بشـــــكل كبیـــــر علـــــى الجوانـــــب اإلنســـــانیةأنهـــــا هـــــذه المدرســـــة ومـــــا یؤخـــــذ عـــــل 
.الجوانب اإلداریة في العمل اإلداريوأغفلتفي االتصاالت اإلداریة واإلجتماعیة

حیــث یضــم هــذا النظــام بــین جوانبــه العالقــات الثقافیــة :مدرســة النظــام االجتمــاعي-
والحضــاریة لألفــراد، واالعتقــاد الســائد فــي هــذه المدرســة هــو الحاجــة للتغلــب علــى القیــود 

.59، ص مرجع سابق: بوحنیة قوي1
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واالجتماعیة الخاصـة بـالفرد وبیئتـه،وذلك عـن طریـق التعـاون، والـذي البیولوجیة والمادیة 
أصـــبح یطلـــق علیـــه عنــــد أنصـــار هـــذه المدرســـة النظــــام التعـــاوني أو مصـــطلح التنظــــیم 
الرســمي، ویعتبــر كــل مــن شیســتر برنــاردو هنــري فــایول مــن أهــم البــاحثین الــذین ســاهموا 

داري، وفــي مقــدمتها تعریــف فــي هــذا الفكــر مــن خــالل إضــافاتهم المتعــددة فــي الفكــر اإل
.المسؤولیة االجتماعیة لإلدارة،واعتراف هذه المدرسة بتضارب المصالح واألهداف

ویعتبر كثیر من الباحثین أن شیستر برنارد هـو صـاحب النظریـة األساسـیة لالتصـال، 
باعتباره أول من تعرض بالشرح والنقد لطبیعـة االتصـال و مكوناتـه وخصائصـه وعالقتـه 

.السلطة الرسمیة والغیر الرسمیةنظام 

حیــث یعتبــر برنــارد أن المنظمـــات الغیــر رســمیة قــد تكـــون ســببا فــي ظهــور المنظمـــات 
الرســـمیة،و أن أي تنظـــیم اجتمـــاعي كبیـــر یحتـــاج إلـــى تقنیـــة اتصـــال تســـاهم فـــي تعـــاون 
األفــــراد، و أن غیــــاب هــــذه التقنیــــة یلغــــي إمكانیــــة  تحقیــــق األهــــداف التــــي تســــعى إلیهــــا 

ة، كمــــا أكــــد علــــى أهمیــــة صــــیانة نظــــام االتصــــاالت عــــن طریــــق اختیــــار مــــوظفین اإلدار 
. 1یتولون مهام تقنیات الرقابة

أي أن برنارد یؤكد على أهمیة االتصال الغیـر رسـمي ، باعتبـاره جـزء ال یتجـزأ مـن 
الطبیعـــة اإلنســـانیة واالجتماعیـــة للموظـــف، كمـــا ربـــط بـــین االتصـــاالت وعالقتهـــا باتخـــاذ 

.سواء كانت اتصاالت صاعدة أو نازلةالقرارات 

اإلدارة وفـــق هـــذا المـــدخل عبـــارة عـــن نظـــام داخلـــي یتفاعـــل مـــع :مدرســـة الـــنظم-3-3
ضـها الـبعض، البیئة المحیطة به، وهي نظام مفتـوح مكـون مـن أنظمـة فرعیـة متصـلة ببع

.الخ...كاتز و كاهن و سیمونومن رواد هذا االتجاه 

بالتكیف،كمـا أشـار كـاتز بـأن االتصـال ال یمكـن فهمـه ونظریة النظم المفتوحة اهتمت-
علـــى أنـــه عملیـــة نقـــل الرســـائل  بـــین المرســـل والمســـتقبل، ولكـــن یمكـــن فهمـــه مـــن خـــالل 

.النظام االجتماعي المرتبط به والذي یظهر فیه

56.ص،مرجع سابق، علي عیاصرة ،محمد العودة الفاضل1
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فاالتصــال مــن خــالل النظــام االجتمــاعي یعتبــر صــعبا، ولكــن كــل مــن لــین و كــورین -
ة مخــاطر االتصــال بــین األنظمــة االجتماعیــة  حیــث أن النــاس ومونهــان حــذروا مــن زیــاد

فئــات اجتماعیــة مختلفــة، لــیس فقــط تعلمــوا التكیــف المختلــف مــع المــادة و الوقــت ولكــنهم 
مـــن لغـــات و تنشـــئة مختلفـــة، إضـــافة الخــــتالف الرســـائل والمعنویـــات التـــي تـــؤثر علــــى 

1.المعاني في المجتمعات المختلفةإضافة 

.هي جزء من النظام اإلجتماعي للعمل، تؤثر فیه وتتأثر بهاالتصاالت-

هــي الوســیلة لــربط النظــام اإلجتمــاعي للعمــل بالبیئــة المحیطــة بــه مــن االتصــاالتأن -
.منظمات أخرى

.إختالف الظروف یمكن أن یؤدي إلى إختالف نظام اإلتصال ووسائله-

االتصـاالتنظـام متكامـل مـن یعتمد التوازن داخل النظام اإلجتمـاعي للعمـل علـى وجـود
2.الذي یربط أجزائه وأفراده

المدارس الحدیثة-3-4

تعتبر مدرسة اإلدارة الیابانیة نموذجا ممیزا في التركیز):Z(نظریة/المدرسة الیابانیة-

ویمكن تلخیص أهم عناصر اإلدارةات العملیة االتصالیة في اإلدارة، على مكون

: الیابانیة في

، من حیث اختیاره و تدریسـه والمحافظـة يالمتمیز في إدارة العنصر البشر األسلوب -1
.سن التقاعدإلىعلیه مدى الحیاة، و حتى العنایة به بعد الوصول 

أن دوره و أســـلوب عمــــل الفریـــق حیــــث یشـــعر العامــــل بأنـــه عضــــو فـــي الفریــــق أوال، -2
.ووظیفته من خالل فریق العمل ذلك

60.، صمرجع سابق: علي عیاصرة ،محمد العودة الفاضل1
ن ص 2007، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة مصر، كیف ترفع مهاراتك اإلداریة في اإلتصال: أحمد ماهر2

37.
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القـــرار ، وبالتحدیـــد الـــدنیا منهـــا،و مـــن ثـــم رفعهـــا علـــى أســـلوب المشـــاركة فـــي اتخـــاذ-3
.المستویات العلیا لیقوم بالتدقیق و الرقابة  علیها

فــــي اســــتخدامها بــــین جمیــــع أفــــراد المنظمــــة و عــــدم ةتــــوفیر المعلومــــات، والمشــــارك-4
احتكارهـا مـن قبـل أي فـرد ویسـاعد فـي ذلـك تـوفیر عالقـات و خـدمات واالحتفاظ بها، أ

.جیدة بین أفراد المنظمة

الشعور الجماعي بالمسؤولیة عن العمل الذي یقوم بـه الفـرد،و هـذا نـابع مـن -5
. 1م السائدة في المجتمع الیابانيالقی

تؤكـد المدرســة الموقفیـة علـى أنــه ال توجـد طریقــة مثلـى للتنظــیم،:المدرسـة الموقفیــة -
مــن خــالل مالحظــة أن المنظمــة هــي نظــام مــن االتصــاالت والتفــاعالت اإلنســانیة وذلــك

.التغیر حسب متطلبات البیئة و الضغوط الممارسة علیهاو القابلة للتكثیف

المفـاهیم اإلداریـة بشـكل یـتالزم وما دعت إلیه هذه المدرسة هو وجـود تطبیـق المبـادئ و 
مـــع الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا المنظمـــة ،بمعنـــى انـــه یجـــب اختیـــار المـــنهج الـــذي یـــتالءم 

2.وطبیعة المرحلة و الحالة التي تمر بها المنظمة

إن اإلدارة باألهـــــداف أســــلوب یقـــــوم بموجبـــــه كـــــل مـــــن الـــــرئیس و :اإلدارة باألهـــــداف-
وریــا بتحدیــد التقــدم نحــو بلــوغ داف و یقومــان دبتحدیــد األهــ،وبشــكل مشــتركالمــرؤوس،

األهــــداف، و تقــــوم اإلدارة باألهــــداف علــــى مبــــدأ اإلدارة باالشــــتراك و هــــو أســــلوب هــــذه 
دیمقراطي في القیادة، حیث تقوم اإلدارة علـى منطـق استشـارة و إشـراك المرؤوسـین لـیس 

.أقسامهافقط في وضع األهداف، و إنما في اتخاذ القرارات اإلداریة التي تخص

وتهــــــــتم اإلدارة باألهــــــــداف بالدرجــــــــة اإلنســــــــانیة بنتــــــــائج األعمــــــــال و مــــــــدى تطــــــــابق 
هــــــي تســــــعى إلــــــى معرفــــــة العوامــــــل ئج مــــــع األهــــــداف الموضــــــوعة مســــــبقا، و هــــــذه النتــــــا

التـــــــي تعـــــــوق تحقیـــــــق هـــــــذه األهـــــــداف الموضـــــــوعة مســـــــبقا، بغیـــــــة اتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات 

.60، ص مرجع سابق: علي عبا صرة ،محمد العودة الفاضل1
، ص 1998تاب األردني، عمان األردن، كمركز ال6، ط الحدیثةالمفاهیم اإلداریة : فؤاد سالم الشیخ، واخرون2

229.
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ورة دوریـــــة، لوضـــــع األهـــــداف المناســـــبة للتغلـــــب علیهـــــا و مـــــن ثـــــم تقیـــــیم النتـــــائج بصـــــ
أســــــلوب  اإلدارة باألهــــــداف یشــــــیر نأي إ.1الجدیــــــدة، إذا دعــــــت الضــــــرورة إلــــــى ذلــــــك

ــــــى المــــــرؤوس،  ــــــالرئیس إل ــــــى أســــــلوب اتصــــــال ناضــــــج و متطــــــور، مــــــن االتصــــــال ب إل
ذیـــــــة راجعـــــــة مســـــــتمرة، وتقـــــــویم مســـــــتمر تخطیط المشـــــــترك، و مـــــــا یتطلبـــــــه مـــــــن تغفـــــــال

.الرئیس والمرؤوسیتطلب اتصال دائم و مستمر بین 

:خالصة الفصل

فـــــي هـــــذا الفصـــــل تـــــم تنـــــاول اإلتصـــــال اإلداري مـــــن ضـــــمن أهـــــم مـــــاتم الوقـــــوف علیـــــه 
یحتلهــــا اإلتصــــال فــــي التنظــــیم فمــــن الناحیــــة الرســــمیة یمثــــل إلــــيهــــو األهمیــــة البالغــــة 

العصــــــــــب الحقیقــــــــــي للعملیــــــــــة اإلداریــــــــــة فهــــــــــو وســــــــــیلة نقــــــــــل األوامــــــــــر والمعلومــــــــــات 
ومـــــــن الناحیـــــــة غیـــــــر الرســـــــمیة یشـــــــكل اســـــــاس أي تفاعـــــــل .واإلقتراحـــــــات والشـــــــكاوي 

إنســـــــــاني و أســـــــــاس تشـــــــــكل أي عالقـــــــــات بـــــــــین أعضـــــــــاء التنظـــــــــیم وأســـــــــاس تكـــــــــوین 
.الجماعات وتفاعل أعضائها

62.،صمرجع سابق، ،علي عیاصرة ،محمد العودة الفاضل1
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:تمهید

لیهـــــــــــا تكنولوجیـــــــــــا اإلعـــــــــــالم ، فهنـــــــــــاك مـــــــــــن أطلـــــــــــق علتكنولوجیـــــــــــااتعـــــــــــددت تســـــــــــمیات 
ثـــــــــــة لإلعـــــــــــالم مـــــــــــات واإلتصـــــــــــاالت التكنولوجیـــــــــــا الحدی، تكنولوجیـــــــــــا المعلو واإلتصـــــــــــال

ویعـــــود ســـــبب .التكنولوجیـــــا الحدیثـــــةواإلتصـــــال وهنـــــاك مـــــن أطلـــــق علیهـــــا ببســـــاطة إســـــم 
ــــى تعــــدد مجــــاالت إســــتخدا ــــاةمهــــذا التعــــدد غل ــــاحي الحی ــــع من . ها فهــــي موجــــودة فــــي جمی

ـــــــا اإل ـــــــي مناقشـــــــة الســـــــتخدام تكنولوجی ـــــــي مـــــــا یل ـــــــر وف ـــــــي أحـــــــد أكث المجـــــــاالت تصـــــــال ف
.اما لهاإستخد

:تكنولوجیا االتصال والمعلومات في المجتمع-1
تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات البـــــــد أوال مـــــــن توضـــــــیح قبـــــــل الـــــــدخول فـــــــي التطـــــــرق لموضـــــــوع 

والبیانـــــات لمـــــا لهـــــذین المعلومـــــاتيبعـــــض المفـــــاهیم القریبـــــة منـــــه والتـــــي منهـــــا مصـــــطلح
.المصطلحین من إرتباط وثیق بها

والبیاناتالمعلوماتمفهوم-1-1
یعلــــــــم" كلمــــــــة معلومــــــــات هــــــــي مشــــــــتقة مــــــــن كلمــــــــة : تعریــــــــف المعلومــــــــات-1-1-1

informer " وهـــــي أي المعلومـــــات مشـــــتقة مـــــن الكلمـــــة الفرنســـــیة والالتینیـــــة والتـــــي تكتـــــب
ســـــم معلومـــــة، وهـــــيبإذي یســـــتخدم أحیانـــــا ومفردهـــــا الـــــ"informationبـــــنفس الطریقـــــة 

عبـــــارة عـــــن الحقـــــائق واألفكـــــار التـــــي یتبادلهـــــا النـــــاس فـــــي حیـــــاتهم العامـــــة، عبـــــر وســـــائل 
المنظمــــــة والمرتبطــــــة بموضــــــوع هــــــي عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة البیانــــــات .االتصـــــال المختلفــــــة

والمعتقـــــــــدات التـــــــــي والمفـــــــــاهیم واآلراء واالســـــــــتنتاجات معـــــــــین، والتـــــــــي تشـــــــــكل الحقـــــــــائق
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.1تشــــــــــــكل خبــــــــــــرة ومعرفــــــــــــة محسوســــــــــــة ذات قیمــــــــــــة لالســــــــــــتخدام الحــــــــــــالي أو المتوقــــــــــــع

.فالمعلومات مرتبطة بالواقع أساسا

وتصـــــنیفها فـــــي معطیـــــات تـــــم تســـــجیلها وتنظیمهـــــا أن المعلومـــــات هـــــي وهنـــــاك مـــــن یـــــرى
قالـــــب معـــــین إلظهارهـــــا عنـــــد الحاجـــــة إلیهـــــا، ویـــــتم إرســـــالها ومعالجتهـــــا واالحتفـــــاظ بهـــــا، 
ـــــــات  هـــــــذه المعلومـــــــات قـــــــد تكـــــــون معطیـــــــات عددیـــــــة مثـــــــل األرقـــــــام أو تكنولوجیـــــــا معطی

.2خلیط من الصنفین السابقین وتدعى حینئذ بالمعطیات األبجدیة العددیة

ظمـــــة بهـــــدف إصـــــدار أو إیصـــــال رســـــالة مجموعـــــة معطیـــــات من":أنهـــــاكمـــــا تعـــــرف كـــــذلك
ـــــي شـــــكل ملمـــــوس ـــــا مـــــا تكـــــون ف ـــــة(غالب ـــــة تنظـــــیم [...]أو شـــــفهیة) مصـــــورة، مكتوب طریق

هـــــذه المعطیـــــات تكـــــون طبقـــــا لرغبـــــة المســـــتقبل لهـــــا فالمعلومـــــة إذن تحـــــدث نظـــــرة جدیـــــدة 
3.2"تجاه األحداث واألشیاء الملموسة وغیر الملموسة) وجهة نظر(

المعلومـــــة هـــــي البیانـــــات المنظمـــــة " مـــــن یـــــذهب أكثـــــر فـــــي التفصـــــیل فیعرفهـــــاكمـــــا هنـــــاك 
ذلك فـــــــــإن لـــــــــو ،ذات معنـــــــــى للشـــــــــخص الـــــــــذي یســـــــــتلمهاو المعروضـــــــــة بشـــــــــكل یجعلهـــــــــا 

وتقـــــــدم إضـــــــافة للمعرفـــــــة الموجـــــــودة لدیـــــــه حـــــــول ، للمعلومـــــــات قیمـــــــة حقیقیـــــــة للمســـــــتخدم
عرفـــــــه ظـــــــاهرة أو حـــــــدث أو مجـــــــال معـــــــین فالمعلومـــــــة تخبـــــــر المســـــــتخدم بشـــــــيء مـــــــا ال ی

4."أوال یمكن توقعه

، 2004دار صفاء للطباعة والنشر، والتوزیع، عمان، نظم المعلومات اإلداریة،، مرائي، هیثم محمد الزغبيإیمان فاضل السا1
.24ص 

، ص 2005، مؤسسة حروس الدولیة لنشر والتوزیع، إسكندریة، مصر، نظم المعلومات اإلداریةأحمد فوزي ملوخیة، 2
43.

3Jean-yves: le manuel du knoweledge management une approche 2 eme generation, Dunod, Paris
France, 2003, P60.

.24ص1998األردن،، دار المناهج، عمان، المحوسبةالمعلوماتنظم : د نور برهان و غازي إبراهیم رحومحم4
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ــــات الســــابقة إال  ــــى أنهــــاومهمــــا یكــــن اإلخــــتالف بــــین التعریف كــــون المعلومــــات تجتمــــع عل
كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه زیـــــادة إدراك الفـــــرد بحیثیـــــات موضـــــوع معـــــین كمـــــا یمكـــــن القــــــول أن 

.أهمیة تكنولوجیا المعلومات قد تولدت أساسا من أهمیة المعلومة في حد ذاتها

ـــــــــات-1-1-2 ـــــــــات ا:مفهـــــــــوم البیان ـــــــــذي شـــــــــاع -) Data(لبیان وهـــــــــو المصـــــــــطلح ال
المــــــادة الخــــــام التــــــي تشــــــتق منهــــــا المعلومــــــات، فهــــــي ترمــــــز إلــــــى األشــــــیاء، -اســــــتخدامه

ــــــر عــــــن المواقــــــف واألفعــــــال،  ــــــي تعّب ــــــات الت ــــــائق، األفكــــــار، اآلراء، األحــــــداث والعملی الحق
ـــــــا، دون أي تعـــــــدیل أو تفســـــــیر أو مقارنـــــــة،  أو تصـــــــف هـــــــدفا أو ظـــــــاهرة، أو واقعـــــــا معین

1فیتّم التعبیر عنها بكلمات أو أرقام أو رموز أو أشكال

المـادة الخـام الالزمـة إلنتـاج المعلومـات وذلـك طبقـا لمفهـوم :" تعـرف البیانـات بكونهـا كما 
.2"النظام بحیث تمثل البیانات المدخالت و المعلومات المخرجات و هذا بعد المعالجة

مجموعــة منهــا و یــتم أورمزیــة أوریاضــیة آوهــي عبــارة عــن تعبیــرات لغویــة : " كمــا أنهــا
ى تشـــــیر و األحـــــداث و المفـــــاهیم أالتعـــــارف علـــــى اســـــتخدامها لتمثـــــل األفـــــراد و األشـــــیاء

المعلومــات أنمشــاهدات و التــي تصــف ظــاهرة معینــة ویــرى أوالبیانــات ألي حقــائق خــام 
هــي عبــارة عــن بیانــات وضــعت فــي محتــوى ذات معنــي و داللــة لمتلقیهــا بحیــث یخصــص

.3"ألنها تحقق له منفعةأولها قیمة ألنه یتأثر بها 

البیانـــات فـــي الواقـــع تمثـــل المـــواد األولیـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات، وهـــي تجمـــع مـــن -
.مصادر متنوعة داخلیة أو خارجیة، جاهزة وأولیة، شفویة وموثقة، رسمیة أو غیر رسمیة

1http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158601
،نم المعلومات في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةظتكنولوجیا و إبراهیم بختي،2

://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2008,09:58.
،ص2005االسكندیة،الجامعیة،،الدارنظمات المعاصرةفي الماإلداریةنظم المعلومات : عبد الرحمن ادریسثابت 3

68-69.
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هــي البیانــات التــي خضــعت للمعالجــة والتحلیــل والتفســیر، بهــدف اســتخراج المعلومــات-
المقارنــــات والمؤشــــرات والعالقــــات، التــــي تــــربط الحقــــائق واألفكــــار والظــــواهر بعضــــها مــــع 

.البعض

.مصنعة، جاهزة لالستخدام) بیانات ( المعلومات هي مواد -

:خصائص تكنولوجیا االتصال-1-2

ـــــــوجي دورا كبیـــــــرا  فـــــــي تحقیـــــــق الرفاهیـــــــة األفـــــــراد  لقـــــــد لعـــــــب  التطـــــــور العلمـــــــي والتكنول
الحیــــــاة، أســــــالیبفــــــي جــــــذریاوالمجتمعــــــات، ومــــــن بــــــین التطــــــورات التــــــي أحــــــدثت تغیــــــرا 

تلــــــك المتعلقـــــــة بتكنولوجیـــــــا المعلومــــــات واالتصـــــــال، ومـــــــا تؤدیــــــه مـــــــن ادوار فـــــــي تـــــــوفیر 
بمختلــــــف أنواعهــــــا، وخــــــدمات التعلــــــیم والتثقیــــــف وتــــــوفیر المعلومــــــات اإلتصــــــال خــــــدمات

الالزمـــــــة لألشـــــــخاص والمنظمـــــــات، حیـــــــث جعلـــــــت مـــــــن العـــــــالم قریـــــــة صـــــــغیرة یســـــــتطیع 
المعلومـــــــات فـــــــي أي وقـــــــت وفـــــــي أي فیمـــــــا بیـــــــنهم بســـــــهولة وتبـــــــادلاإلتصـــــــال أفرادهـــــــا

مكـــــان، وتعـــــود هـــــذه األهمیـــــة لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات واالتصـــــال إلـــــى الخصـــــائص التـــــي 
:تمتاز بها هذه األخیرة، والتي منها

والتفاعل هو عملیة التأثیر والتأثر التي تحدث لطرف االتصال :التفاعلیة-1-2-1
فنجد التفاعلیة في تكنولوجیا االتصال من حیث أصبح بإمكان اآللة ،أثناء قیامه بالعملیة

االستجابة لنا وتحقیق رغباتنا، وهذا ما غیر من مفهوم التفاعلیة بحیث أعاد منظرو 
، من یقول ماذا؟ 1948ومفكرو النظریات الحدیثة في االتصال النظر في نموذج السویل 

في حین نجد أن تصال في اتجاه واحد بأیة وسیلة؟ لمن؟ وبأي تأثیر؟ أي تدفق اال
التفاعل الحقیقي والناتج عن التطورات التكنولوجیة الحدیثة یتطلب نموذجا اتصالیا ذا 
اتجاهات متعددة، كما یرتبط مفهوم التفاعلیة بمفاهیم الحریة والدیمقراطیة والمشاركة 

طریق التفاعلیة، تتجسد عن... الحریة» بقوله Lucien Sfezهذا ما عبر عنه والحوار، 
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الناتجة عن تقدم آالت االتصال، والتي تترك لإلنسان وللفرد حریة التدخل أمام حتمیة 
اختیار ما یرید في من حریة خدمما أصبح یتمتع به المستتعنيفالحریة هنا1اآلالت

على عكس وسائل من الوسائل، وما یرغب من المحتویات في أي وقت وبأي مكان، 
.األمرتتیح لمستخدمها هذا یدیة التي الاالتصال التقل

أنوالتزامنیـــــــة یقصـــــــد بهـــــــا :)بعنصـــــــر الوقـــــــت االرتبـــــــاطعـــــــدم (:یـــــــةتزامنالال -1-2-2
تصــــــلك لحظــــــة حــــــدوثها وبشــــــكل مباشــــــر بینمــــــا الالتزامنیــــــة تعنــــــي واألخبــــــارالمعلومــــــات 

إســـــــــتقبال المعلومـــــــــات والـــــــــرد علیهـــــــــا فـــــــــي الوقـــــــــت غیـــــــــر الحقیقـــــــــي، أي الوقـــــــــت الـــــــــذي 
ــــال ال الحصــــر، فعنــــدما مــــن خــــالل اوهــــذ. 2یناســــبك ــــى ســــبیل المث ــــي عل ــــد اإللكترون البری

ت المتـــــاح تســـــتقبل رســـــالة فـــــي وقتمـــــا تقـــــوم بـــــاإلطالع علیهـــــا أو الـــــرد علیهـــــا حســـــب الوقـــــ
.لك
األجهـــــــــزة المســـــــــتخدمة لتكنولوجیـــــــــا أنحیـــــــــث :التوجـــــــــه نحـــــــــو التصـــــــــغیر-1-2-3

تتجـــــه نحـــــو التصـــــغیر كلمـــــا تطـــــورت، فـــــالكومبیوتر الحـــــالي ذأخـــــإلتصـــــال تواالمعلومـــــات 
الخمســـــــینات وحجـــــــم الهواتـــــــف النقالـــــــة أیـــــــامأصـــــــغر بعشـــــــرات المـــــــرات مـــــــن الكومبیـــــــوتر 

ــــــي أالن صــــــار أ ــــــر مــــــن حجمــــــه ف ــــــامصــــــغر بكثی ــــــىأی أدواتوأصــــــبحت . إختراعــــــه األول
یســــــــهل عملیــــــــات نقــــــــل علومــــــــات كــــــــاالقراص وبطاقــــــــات الــــــــذاكرة، وهــــــــذا مــــــــا تخــــــــزین الم

.جهزة مما یعطي لمستخدمها راحة أكبرم هذه األوٕاستخدا
بمعنـــــــى أنـــــــه إذا كانـــــــت الالتزامنیـــــــة تحـــــــرر المســـــــتقبل مـــــــن قیــــــــود :الحركیـــــــة-1-2-4

تتـــــولى إســـــتكمال تحریـــــر المرســـــل مـــــن خاصـــــیة الزمـــــان ، فـــــإن الحركیـــــة الزمـــــان والمكـــــان
فالمرســـــــل أصـــــــبح مثلـــــــه مثـــــــل المســـــــتقبل ال یجـــــــب علیـــــــه التقییـــــــد بزمـــــــان أو 3،والمكــــــان

1http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-
sciences-humaines 14:28 20/02/2014.

.26، ص 2001، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،المواطن الرقمي: محمد لعقاب 2
، حراكها في الوطن العربيوآلیاتتاالتصاالالعولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجیا  : ثامر كامل محمد3

.229ن، ص .س.، العراق، د37مجلة العلوم السیاسیة ،ع 
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ـــــا متنوعـــــة مثـــــل  ـــــة وهـــــذا  بفضـــــل وجـــــود  تكنولوجی مكـــــان مـــــن أجـــــل إرســـــال رســـــالة معین
.الصناعیة وشبكات االنترنت األقمار

حیــــــث أتــــــاح االتصـــــال الرقمــــــي إمكانیــــــة تحویــــــل اإلشــــــارات :قابلیــــــة التحویــــــل-1-2-5
وهــــو مــــا لــــم یكــــن متاحــــا مــــن قبــــل 1مصــــورة والعكــــسالمســــموعة إلــــى رســــائل مطبوعــــة أو 

فحتــــــى بعــــــد اختــــــراع وســــــائل نقــــــل الصــــــوت والصــــــورة كــــــان مــــــن غیــــــر الممكــــــن تحویــــــل 
ـــــل مـــــا ـــــة ســـــهلة وســـــریعة مث ـــــى أخـــــر بطریق ـــــه الرســـــائل االتصـــــالیة مـــــن شـــــكل إل هـــــو علی

.ناآل
ذات الـــــــنظم األجهـــــــزةوتعنـــــــي إمكانیـــــــة دمـــــــج :قابلیـــــــة التوصـــــــیل والتركیـــــــب-1-2-6

كمـــــا أنـــــه یمكـــــن دمـــــج . لهـــــذه األجهـــــزة2نعةصـــــمالمختلفـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن الشـــــركة ال
جعلهــــا متعــــددة كثیــــر مــــن هــــذه األجهــــزة فــــي مــــا بینهــــا عنــــد الحاجــــة إلــــى ذلــــك، وهــــو مــــا ی

.اإلستخدام
ـــــة-1-2-7 وتعنـــــي إمكانیـــــة توجیـــــه الرســـــالة االتصـــــالیة إلـــــى فـــــرد واحـــــد أو : الالجماهری

جماعــــــة معنیــــــة بــــــدل توجیههــــــا بالضــــــرورة إلــــــى جمــــــاهیر ضــــــخمة، وهــــــذا یعنــــــي إمكانیــــــة 
ــــث تصــــل مباشــــرة مــــن  ــــتحكم فیهــــا حی ــــتج ال ــــىالرســــالة من كمــــا أنهــــا تســــمح ،هامســــتهلكإل

شــــــخص ســــــواءا مــــــن شــــــخص واحــــــد إلــــــى . بــــــالجمع بــــــین األنــــــواع المختلفــــــة لالتصــــــاالت
ــــى الكــــل أي مــــن مجموعــــة  ــــى مجموعــــات، أو مــــن الكــــل إل واحــــد، أو مــــن جهــــة واحــــدة إل

.مجموعةإلى

، مجلة جامعة دمشق، المجلد العربیةاآلسرةدور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكیل قیم : محمد خلیل الرفاعي 1
.712، ص 2011، 02، العدد 27

، أعمال المؤتمر الدولي  اإلعالم الجدید، تكنولوجیا جدیدة تكنولوجیا اإلتصال المفهوم والتطور: حسن رضا النجار2
.507ص2009أفریل ،د، جامعة البحرینعلم جدی



تصال والمعلومات في اإلدارةتكنولوجیا اإل :       الفصل الثالث

92

ویعنـــــي بهـــــا النتشـــــار المنهجـــــي لنظـــــام وســـــائل اإلتصـــــال : الشـــــیوع واالنتشـــــار-1-2-8
فقــــــدا أصــــــبحت أجهــــــزة . 1حــــــول العــــــالم وفــــــي داخــــــل كــــــل طبقــــــة مــــــن طبقــــــات المجتمــــــع 

اإللكترونیـــــة متاحـــــة ألغلـــــب شـــــرائح المجتمـــــع واأللـــــواحوالهواتـــــف الذكیـــــة اآللـــــياإلعـــــالم 
ـــــــى األغنیـــــــاء واإلدارات العامـــــــة وشـــــــركات األعمـــــــال وبعـــــــض ،بعـــــــد أن كانـــــــت حكـــــــرا عل

ـــــــة،  ـــــــر العـــــــالم بعـــــــد ان وانتشـــــــرتالشـــــــرائح اإلجتماعی ـــــــى نطـــــــاق واســـــــع عب ـــــــت عل األنترن
كانــــت محصــــورة فــــي بعــــض البلــــدان، كمــــا تحولــــت هــــذه الوســــائل إلــــى وســــائل ترفیــــه بعــــد 

.ستخدامها في البدایة على مجاالت العمل والتعلیم فقطما إقتصر إ
فــــــــي لتكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات حیــــــــث وهــــــــو مجــــــــال االنتشــــــــار الجغرا:الكونیــــــــة-1-2-9

تســـــــمح وهـــــــي . مســـــــارات مختلفـــــــة ومعقـــــــدة تنتشـــــــر عبـــــــر مختلـــــــف منـــــــاطق العـــــــالمتأخـــــــذ
ونیــــــا خاصـــــة بــــــالنظر إلــــــى ســــــهولة المعــــــامالت التجاریــــــة لـــــرأس المــــــال بــــــأن یتــــــدفق إلكتر 

ــــــي یح ــــــال الت ركهــــــا رأس المــــــال المعلومــــــاتي فیســــــمح لهــــــا بتخطــــــي عــــــائق المكــــــان واإلنتق
ـــــة ـــــل الاألمـــــروبطبیعـــــة الحـــــال فهـــــذا .2عبـــــر الحـــــدود الدولی یخـــــص رأس المـــــال وحـــــده ب

ـــــة  ـــــى المحتویـــــات الثقافی یشـــــمل كـــــذلك كـــــل المعلومـــــات والبیانـــــات والمعـــــارف والعلـــــوم وحت
.العولمةواإلجتماعیة أصبحت تتمتع بالعالمیة وهي أحد مظاهر

:المعلوماتاإلتصال و نشأة وتطور تكنولوجیا -3- 1
، بل المیادین تسارعًا في التطورأكثریعتبر میدان تكنولوجیا االتصال والمعلومات من 

هم ما ، وأب الثورة التكنولوجیة جمیعهامن بین جوانإثارةواألكثراألهمانه كان الجانب 
مع الوسائل االلكترونیة الحدیثة وخلق اإلعالمربط وسائل هو تحقق في هذا التطور 

ومعلوماتیة إتصالیةثورة أطلقالذي األمر، صالي مبني على ترابط هذه الوسائلنظام ات
، تواصل عالیة المستوى مع الجمهورإمكانیاتإلىاستندت هائلة إمكانیاتأبرزت

ص ، 2010، 2+1، العدد 26، مجلة جامعة دمشق، المجلد الجدید في عصر المعلوماتاإلعالم: سمیرة شیخاني1
447.

، مجلة واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادیةأثر التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم: بومایله سعاد، فارس بوباكور2
.205، ص 2004، مارس 03اإلقتصاد، العدد 
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القول أن الواقع الحالي البالغ التطور الذي یشهده البدیهيمن و . وسرعة غیر مسبوقة
العالم في مجال تكنولوجیات االتصاالت والمعلومات لیس ولید الصدفة بل هو محصلة 

اإلتصال وآلیاتمنذ ظهوره في إبتكار وٕاختراع أدوات ،اإلنسانتراكم لمجهود ضخم بدله 
قة واللهجات أو االتصال غیر بمختلف أشكاله المباشر كالرموز الحركیة واللغات المنطو 

الصناعیة األقمارإلى إختراع األمرحتى وصل ،المباشر كالكتابة والحمام الزاجل والبرید
وقد قسم الباحثون . االتصال كالهاتف والفاكس والكومبیوترأجهزةو وتیة والشبكات العنكب
ات سمیت ثور ولوجیا االتصاالت والمعلومات إلى خمس مرا حل نكمراحل تطور ت

.وهياإلتصال 

وســـــیلة إتصـــــال أولشـــــارات الحركیـــــة الكـــــالم واإلیعتبـــــر:األولـــــىالمرحلـــــة -1-3-1
تعقــــــدت الحیــــــاة وتوســــــعت المجتمعــــــات االنســــــانیة وبمــــــرور الــــــزمن ،خ البشــــــریةیفــــــي تــــــار 
التواصـــــــلیة فاســـــــتحدث الكتابـــــــة تلبـــــــي حاجاتـــــــه إلـــــــى وســـــــیلة اتصـــــــال اإلنســـــــانفاحتـــــــاج 

المعقـــــدة األفكـــــارالـــــذي یعتمـــــد علـــــى التعبیـــــر عـــــن ،التصـــــویریة أو الوصـــــف التصـــــویري
ــــــى  ــــــدم محــــــاوالت لتســــــجیل المعلومــــــات حت ــــــت أق ــــــرة ، وكان بالصــــــور أو الرســــــومات المعب

فیمـــــا بعـــــد هـــــي الرســـــومات الدقیقـــــة للحیوانـــــات، ومشـــــاهد الصـــــید علـــــى اســـــتعادتهایمكـــــن 
فقـــــــد مثلـــــــت 1األحجــــــار التـــــــي كانــــــت هـــــــي أول وســـــــیط تــــــم تســـــــجیل المعلومـــــــات علیــــــه،

ـــــر المباشـــــرتصـــــالوســـــیلة لإلأول التصـــــویریة الكتابـــــة ـــــین غی والجماعـــــات فـــــي األفـــــرادب
وٕاســـــترجاعها عنـــــد الحاجـــــة .كـــــن إعتبـــــاره وســـــیلة لحفـــــظ المعلومـــــاتذلـــــك الوقـــــت كمـــــا یم

.ات عن حیاة البشر قبل قرون عدیدةمفقد وصلتنا بفضلها معلو ،إلیها

فــــــــي تطــــــــویر الكتابــــــــة اإلنســــــــانومــــــــع إســــــــتمرار تطــــــــور اإلنســــــــان وتعقــــــــد الحیــــــــاة أخــــــــذ 
التصـــــــویریة أو الرســـــــوم إلـــــــى كتابـــــــات ورمـــــــوز صـــــــغیرة بـــــــدل النقـــــــوش والرســـــــوم الكبیـــــــرة 

فقــــــد ظهــــــرت فــــــي بــــــالد مــــــا بــــــین عصــــــرا جدیــــــدا وهــــــو عصــــــر الكتابــــــة اإلنســــــانلیـــــدخل 

، 2012،، دار الخلدونیة، الجزائرتاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثة: فؤاد شعبانو ،عبیدة سبطي1
.14ص
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قبــــــــل المــــــــیالد البــــــــدایات األولــــــــى للكتابــــــــة، 3000-3500النهــــــــرین فیمــــــــا بــــــــین أعــــــــوام 
ــــث عقــــب  ــــم مــــا لب ــــي وادي النیــــل، ث ــــدوین ف ــــت ســــمات واضــــحة للت ــــل تجل ــــك بقلی وبعــــد ذل
ذلـــــك أن تطـــــورت أســـــالیب الكتابـــــة فـــــي بـــــالد الشـــــام والجزیـــــرة العربیـــــة، وتبلـــــورت أسســـــها 

ـــــي  ـــــة فـــــي مصـــــدراشـــــكلتالت وفـــــي نا الحـــــالي،صـــــر عألغلـــــب اللغـــــات العالمیـــــة المعروف
ــــــك  ــــــة بــــــدأت فــــــي مراكــــــز غضــــــون ذل تجــــــري اآلن مناقشــــــات حــــــول مــــــا إذا كانــــــت الكتاب

ــــــبعض، أم ــــــدیم الحضــــــاریة بمعــــــزل عــــــن بعضــــــها ال ــــــي مصــــــر ها نشــــــأتأنالشــــــرق الق ف
ــــة ــــرة العربی ــــالد الشــــام والجزی ــــتوب ــــدینكان ــــالد الراف ــــي ب ــــة ف ــــأثرا بأســــلوب الكتاب ومهمــــا ، ت

ومــــــا خلفتــــــه 1ذكرمــــــر فــــــإن أســــــالیب الكتابــــــة فــــــي المراكــــــز الحضــــــاریة آنفــــــة الــــــاألیكــــــن 
الفكــــــــر واالوراق والجلــــــــود قـــــــد حفظــــــــت لإلنســــــــانیة جانبـــــــا مهمــــــــا مــــــــن األلـــــــواح الطینیــــــــة

ـــــىواإلداريجتمـــــاعي والفلســـــفيالسیاســـــي واال ـــــه األول ، وبهـــــذا یكـــــون إكتشـــــاف فـــــي مراحل
الكتابــــــة أهــــــم إنجــــــازات البشــــــریة فــــــي ذلـــــــك الوقــــــت فقــــــد مثلــــــت وســــــیلة لإلتصــــــال بـــــــین 

إتصـــــال مهمـــــة للمســـــؤولین اإلداریـــــین فـــــي ذلـــــك الوقـــــت األفــــراد والجماعـــــات وشـــــكلت أداة 
وســـــیلة ناحعـــــة فـــــي حفـــــظ المعلومـــــات والجلـــــود وأوراق البـــــردي األلـــــواحكمـــــا كانـــــت تلـــــك 

ــــــــــد  ــــــــــاریر إلســــــــــترجاعها عن ــــــــــرارات والتق ــــــــــود والق ــــــــــة والعق واإلداریــــــــــة والحســــــــــابات التجاری
.الحاجة

ـــــة-1-3-2 ـــــة الثانی الطباعـــــة فـــــي إختراع ة بـــــالثانیـــــاقترنـــــت ثـــــورة االتصـــــال:المرحل
ع اختــــــــر یوحنــــــــا جــــــــوتنبرج هــــــــو أول مــــــــن علــــــــى یــــــــدمنتصــــــــف القــــــــرن الخــــــــامس عشــــــــر

وبعــــــدها انتشــــــرت . 1436عــــــام الطباعـــــة بــــــالحروف المعدنیــــــة المنفصــــــلة وذلـــــك حــــــوالي 
الطباعـــــة أصـــــبحت آلـــــةالعـــــالم كلـــــه وبفضـــــل اختـــــراع إلـــــىومنهـــــا أوروبـــــاالطباعـــــة فـــــي 

رمــــــوز مجــــــردة إلـــــىحاســـــة البصــــــر هـــــي المســــــیطرة، بحیـــــث حــــــول المطبـــــوع األصــــــوات 

1http://9alam.com/community/threads/2621.الطباعة- وظهور-الكتابة- تاریخ
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وخـــــــالل الســـــــنوات 1.المجــــــالت والجرائـــــــدالكتـــــــب والصـــــــحف و وكــــــان ذلـــــــك بدایـــــــة لنشــــــر
التقنیــــــة فــــــي األســــــالیبطــــــرأت سلســــــلة اختراعــــــات قلبــــــت 1820و1800الممتــــــدة بــــــین 

ـــــــى عقـــــــب، وأدت  ـــــــىالمطبعـــــــة رأســـــــا عل ة المعدنیـــــــة، والمطبعـــــــة ذات ظهـــــــور الطباعـــــــإل
األســـــطوانات الدائریـــــة، والمطبعـــــة المیكانیكیـــــة البخاریــــــة ولـــــم یكـــــد ینتهـــــي عهـــــد نــــــابلیون 

ــــع فــــي یــــوم اإلمكــــانحتــــى أصــــبح فــــي  الطباعــــة فــــي ســــاعة واحــــدة أكثــــر ممــــا كــــان یطب
التطــــــور محطــــــة هامــــــة مــــــن محطــــــات األمــــــروقــــــد اعتبــــــر هــــــذا 2عامــــــا15كامــــــل قبــــــل 

فياإلنساني

.مجال االتصال

كتـــــاب مطبـــــوع  أولنشـــــر فبفضـــــل تقنیـــــات الطباعـــــة كـــــان إنتشـــــار الكتابـــــة مـــــذهال، فمنـــــذ
تــــــــــراوح عــــــــــدد الكتــــــــــب 1500، وحتــــــــــى نهایــــــــــة عــــــــــام 1457عــــــــــام " مزامیــــــــــر مینــــــــــز" 

ـــــى 20و15المطبوعـــــة بـــــین  ـــــون كتـــــاب مـــــوزعین عل مطبعـــــة أي بمتوســـــط ألـــــف35ملی
هـــــذا االنتشـــــار الواســـــع الـــــذي ودون شـــــك فـــــإن3.كتـــــاب یومیـــــا1300إلـــــىیصـــــل إنتـــــاج

اإلنســـــانالبالغـــــة فـــــي حیـــــاة أهمیتهـــــاعرفتـــــه الطباعـــــة فـــــي وقـــــت وجیـــــز هـــــو دلیـــــل علـــــى 
اختصــــــــار الواقــــــــع وتقــــــــدیم مــــــــا لدیــــــــه مــــــــن معلومــــــــات اإلنســــــــانفمــــــــن خاللــــــــه اســــــــتطاع 

وخبـــــرات مفصـــــال ومحفوظـــــا فـــــي وثـــــائق قابلـــــة للنســـــخ ممـــــا ســـــاعد علـــــى انتشـــــار التعلـــــیم 
المبــــادرة الفردیــــة و حریــــة التعبیــــر عــــن الــــرأي كمــــا ســــاهم ، وســــاهم فــــي تطــــویروالثقافــــة 

، دار الطلیعة ، -المیدیولوجیا-العاممحاضرات في علم االعالم : الحدادریجیس دوربیه، فؤاد شاهین، جوریت 1
.133، ص 1996بیروت لبنات، 

، 2004العربي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ، المركز1، طمجتمع المعلومات الرقمي: محمود عباسطارق 2
.75ص 

، ص 2003دار هومة  للنشر والتوزیع الجزائر، ، ماهیته وخصائصه،والمعلوماتاإلعالممجتمع : لعقابمحمد 3
23.
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الیـــــــوم فـــــــي شـــــــكل إلینـــــــالیصـــــــل األجیـــــــالوتناقلـــــــه عبـــــــر اإلنســـــــانيفـــــــي حفـــــــظ التـــــــراث 
.مطبوعات وكتب وغیرها

ـــــــ-1-3-3 ـــــــةالمرحل خـــــــالل القـــــــرن الثالثـــــــةبـــــــدأت معـــــــالم ثـــــــورة االتصـــــــال:ة الثالث
فعــــرفالتاســــع عشــــر حیــــث اكتمــــل نموهــــا فــــي النصــــف األول مــــن القــــرن العشــــرین فقــــد 

للحاجیــــــات مــــــن وســــــائل االتصــــــال اســــــتجابةهائــــــلالقــــــرن التاســــــع عشــــــر ظهــــــور عــــــدد 
وقــــد بــــدأت هــــذه ، المتزایــــدة فــــي هــــذا المجــــال خصوصــــا بعــــد الثــــورة الصــــناعیةاإلنســــانیة

ربـــــاء والموجـــــات الكهرومغناطیســـــیة فقـــــد شـــــكل الثـــــورة فعلیـــــا مـــــع إكتشـــــاف التلغـــــراف والكه
بـــــــین 1844مــــــاي مـــــــن العــــــام شـــــــهر رســــــالة عـــــــن طریــــــق التلغـــــــراف فــــــي أولوصــــــول 

.مدینتي واشنطن وبالتیمور دخول العالم عصر اإلتصال اإللكتروني الفوري

الوجــــــــــود الفعلــــــــــي للموجــــــــــات هیرتــــــــــزاأللمــــــــــانيالشــــــــــاب اثبــــــــــت 1888وفــــــــــي عــــــــــام 
مــــــاركونيإبتكــــــر اإلیطــــــالي 1897الكهرومغناطیســــــیة التــــــي تحمــــــل اســــــمه، وفــــــي عــــــام 

، 1أول جهـــــاز تلغــــــراف ال ســــــلكي حیــــــث تمكنــــــت رســـــائله مــــــن عبــــــور المحــــــیط األطلســــــي
ـــــد شـــــكل هـــــذا بدایـــــة لظهـــــور محطـــــات ال ســـــلكي، ومهـــــد مـــــذیاع وأجهـــــزة اإلتصـــــال الالوق

.بث ومراكز اإلتصاالتلظهور البث التلفزیوني ومحطات ال

أبــــرز مظــــاهر العشــــرینشــــهد النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن :المرحلــــة الرابعــــة-1-3-4
في تخـزین واسـترجاع المعلومـات فـي أقـل اآللي التكنولوجیا المتمثلة في استخدام الحاسب 

فــي اســتخدام األقمــار الرابعــةحیــز متــاح وبأســرع وقــت ممكــن كمــا تجســدت ثــورة االتصــال
، ففـي محاولـة الصناعیة ونقل األنباء والبیانات والصور عبر الدول والقـارات بطریقـة فوریـة

اإلنسان للتغلب على المسافة وتأثیر الموقع، توصـل إلـى فكـرة اسـتخدام األقمـار الصـناعیة 
ط بـین ألف كم، للرب36في المدارات، التي یرتفع بعضها عن سطح الكرة األرضیة مسافة 

الهاتفیـــة والتلیفزیونیـــة، والرســـائل الرقمیـــة؛ : شـــبكات االتصـــال المختلفـــة، وتبـــادل اإلشـــارات
.35ص ،مرجع سابق،وخصائصه، ماهیته والمعلوماتاإلعالممجتمع : محمد لعقاب1
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وتعد األقمار الصناعیة هي التطور التكنولوجي األكثـر تـأثیرًا . متخطیًا بذلك جمیع العوائق
، بــین Real Time Communicationفــي تــوفیر إمكانیــة االتصــال، فــي الوقــت الحقیقــي 

وقـــد أحــدثت تكنولوجیـــا األقمــار الصـــناعیة تــأثیرًا جـــذریًا فــي النظـــام 1.العــالممختلــف بقـــاع
االقتصـــادیة والصـــناعیة والثقافیـــة والعســـكریة والسیاســـیة، ولقـــد : العـــالمي، علـــى المســـتویات

اســتخدم اإلنســان االتصــاالت الالســلكیة فــي الوســائل المحمولــة جــوًا، والوســائل الفضــائیة، 
.لرحالت خارج مجال الكرة األرضیةومع رجال الفضاء أثناء ا

ــــــا :المرحلــــــة الخامســــــة-1-3-5 ــــــین تكنولوجی ــــــرابط ب ــــــین والت ــــــزاوج ب ــــــي الت ــــــل ف وتتمث
التــــــي حققــــــت إمكانیــــــة األنــــــواعالحواســــــیب المتطــــــورة وتكنولوجیــــــا اإلتصــــــاالت المختلفــــــة 

تناقـــــل كمیـــــات كبیـــــرة مـــــن البیانـــــات والمعلومـــــات وعبـــــر مســـــافات جغرافیـــــة هائلـــــة بســـــرعة 
ــــــي  ــــــى شــــــبكات المعلومــــــات وف ــــــرة وبغــــــض النظــــــر عــــــن الزمــــــان والمكــــــان وصــــــوال إل كبی

، وبــــــات المرســــــل عناصــــــر االتصــــــالنتــــــداخلت بــــــیو تغیــــــرت األدوارمقــــــدمتها األنترنــــــت
ألي فــــــــرد كــــــــان توجیــــــــهویمكــــــــن ،ي معظــــــــم األحــــــــوالتبــــــــادالن األدوار فــــــــ، یوالمســــــــتقبل

ة تولیفـــــــفــــــي ، وتجمعــــــت الخـــــــدمات االتصــــــالیة رســــــالته فــــــي أي زمــــــان والـــــــى أي مكــــــان
نیــــــة، االلیكترو الرســــــائل ، مشــــــاهدة التلفــــــاز والســــــینما وكتابــــــة ، یمكــــــن مــــــن خاللهــــــاواحــــــده

ـــــــــوني ـــــــــي جهـــــــــاز المحمـــــــــول التلیف ـــــــــالم ،ف ـــــــــواتالســـــــــینمائیة ویمكـــــــــن مشـــــــــاهدة األف والقن
ــــــهإلالتلیفزیونیــــــة والمحطــــــات ا ــــــه باســــــتخداما،ذاعی ــــــة العــــــالم كل ــــــتتمــــــع مخاطب ، االنترن

.2وجهاز الكمبیوتر

ولقـــــــد ســـــــاهمت ثـــــــورة االتصـــــــاالت علـــــــى إبـــــــراز النـــــــواحي اإلیجابیـــــــة والممیـــــــزات الهائلـــــــة 
ــــــــــدرات التخزینیــــــــــة الكبیــــــــــرة، والقــــــــــدرة  ــــــــــورة الحاســــــــــبات ذات الســــــــــرعات العالیــــــــــة، والق لث

وهــــذه الثــــورة كانــــت نتیجــــة حتمیــــة لثـــــورة . التعامــــل مــــع البیانــــات الرقمیــــةالمتقدمــــة علــــى 
ـــــــــم یكـــــــــن اإلنســـــــــان لیســـــــــتطیع أن یســـــــــتوعب هـــــــــذا الكـــــــــّم الهائـــــــــل مـــــــــن  المعلومـــــــــات، فل

1http://www.qalqilia.edu.ps/tatawer.htm
2topic-world.ahlamontada.net/t496-http://anthro02/12/14/22:00
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المعلومــــــــــات، لــــــــــوال اســــــــــتخدام الحاســــــــــبات فــــــــــي ترتیــــــــــب هــــــــــذه المعلومــــــــــات وتخزینهــــــــــا 
.ومعالجتها؛ وتسخیر هذه الثورات الثالث لمصلحة البشریة

ثورات اإلعالم واالتصال الخمس المتعاقبة): 4(الشكل رقم

"الكتابة " ثورة المعلومات واالتصاالت األولى 

، الوراق للنشر والتوزیع، تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتهاي، ئعامر إبراهیم قندیلجي، إیمان فاضل السامرا: المصدر
.86، ص 2002

:تأثیر وسائل اإلتصال الحدیثة على الفرد والمجتمع-4- 1

لــــیس هنــــاك إخــــتالف فــــي أن تكنولوجیــــا المعلومــــات واإلتصــــاالت أحــــدثت تغیــــرات شــــاملة 
سـرعة أدائهـا في جمیع مناحي الحیاة على المستوى الفرد أو المجتمع، وهذا راجـع لوجذریة

ولكن الجدل محتدم حول سلبیة وٕایجابیة هذه التغیرات .هاخدماتها وتنوع ستعمالوسهولة إ

"الطباعة " لثانیة ثورة المعلومات واالتصاالت ا

مصادر " لثالثة ثورة المعلومات واالتصاالت ا
"السمعیة والبصریة 

الحاسوب " رابعة ثورة المعلومات واالتصاالت ال
"وملحقاته 

شبكة " خامسة ثورة المعلومات واالتصاالت ال
"المعلومات 
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تكنولوجیـــا االتصـــاالت والمعلومـــات مـــن إحـــتالل مكنـــتت:جابیـــةیالتـــأثیرات اإل-1-4-1
مثــل جابیــةیاإلاألدوارمــن خــالل قیامهــا بكثیــر مــن مكانــة مهمــة فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع

:مایلي

توفر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أداة قویة لتجاوز االنقسام اإلنمائي بین البلدان -
الجهود بغیة دحر الفقر، والجوع، والمرض، واألمیة، الغنیة والفقیرة واإلسراع ببذل 

ویمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصال توصیل منافع اإللمام بالقراءة . والتدهور البیئي
المعلومات فمن خالل تكنولوجیا . عزلةوالكتابة، والتعلیم، والتدریب إلى أكثر المناطق

المعلومات حدثأإلى الوصولفیات والجامعات والمستشراكز البحثواالتصال، یمكن لم
الخاصة بحل بحاثوالمعارف المتاحة، ویمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصال نشر األ

1والمنظمات وغیرهافراددید من المشاكل المتعلقة باألالع

تؤدي الثورة حیث : المعلومات واالتصال في التنمیة االقتصادیةتكنولوجیا مساهمة
. جدیدةاقتصادیات نشوء أشكال جدیدة تمامًا من التبادل االقتصادي وقیام الرقمیة إلى

المعلومات تكنولوجیا وعلى عكس الثورة الصناعیة التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة
وتتمحور تلك . لمجتمعاتواالتصال من شأنها االنتشار بشكل سریع والتأثیر في حیویة ا

س بالوصول إلى تسمح للناالمعلومات واالتصاالت التيتكنولوجیاالثورة حول قوة
.2تقریباالوقتالموجودة في أي مكان بالعالم في نفس ارفالمعلومات والمع

وتقاســـــــم المعلومــــــــات والمعـــــــارف ترفــــــــع مــــــــن االتصــــــــالزیـــــــادة قــــــــدرة األشـــــــخاص علــــــــى 
العــــــــالم إلــــــــى مكــــــــان أكثــــــــر ســــــــلمًا ورخــــــــاء وهــــــــذا إذا مــــــــا كــــــــان جمیــــــــع فرصــــــــة تحــــــــول

.األشخاص لهم إمكانیات المشاركة واالستفادة من هذه التكنولوجیا

ة تونس تونس العاصم، لمجتمع المعلومات:مؤتمر القمة العالمي-1
http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/fact6.ht

.2003جنیف -لمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر القمة العا2
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الحدیثـــــــة، األشـــــــخاص والمعـــــــزولین مـــــــن أن ن تكنولوجیـــــــات المعلومـــــــات واالتصـــــــالتمكـــــــ
فــــــي المجتمــــــع العــــــالمي، بغــــــض واألحــــــداث الــــــدائرة یعبــــــروا عــــــن أرائهــــــم حــــــول القضــــــایا

.تواجدهمالنظر عن نوعهم أو مكان

وبوســـــــعها تمكـــــــین .تســـــــاعد علـــــــى إتخـــــــاذ القـــــــرارات علـــــــى المســـــــتویین المحلـــــــي والـــــــدولي
األفـــــــراد، والمجتمعـــــــات، والبلـــــــدان مـــــــن تحســـــــین مســـــــتوى حیـــــــاتهم علـــــــى نحـــــــو لـــــــم یكـــــــن 

ویمكنهـــــا أیضـــــًا المســـــاعدة علـــــى تحســـــین كفـــــاءة األدوات األساســـــیة . ممكنـــــًا فـــــي الســـــابق
ة، فالتكنولوجیــــــا خــــــالل الوصــــــول إلــــــى المعلومــــــات بكــــــل ســــــهولة وســــــرعلالقتصــــــاد مــــــن 

المعــــــارف كالالمــــــاديأوكـــــاألجهزة والمعــــــدات،ســــــواء فـــــي شــــــكلها المــــــاديبشـــــكل عــــــام
ــــــة اإلقتصــــــاد بصــــــفة عامــــــة، أمــــــا و معل ــــــة فهــــــي تلعــــــب دورا هامــــــا فــــــي تنمی ومــــــات تقنی

تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات واإلتصــــــــال فهــــــــي تكشــــــــف عــــــــن أفضــــــــل الســــــــبل التــــــــي تمكــــــــن 
ـــــر نجاعـــــة  ـــــف بطـــــرق أكث ـــــاج بشـــــكل أفضـــــل والتعری ـــــة اإلنت ـــــام بعملی المؤسســـــات مـــــن القی
ـــــــول لمشـــــــاكل الوقـــــــت والجهـــــــد،  فـــــــي تصـــــــریف هـــــــذه المنتجـــــــات، ومـــــــن ثـــــــم إیجـــــــاد الحل

ورة المؤسســـــة ســـــوقیا وتنافســـــیا وهـــــذا ل، الســـــرعة وغیرهـــــا فـــــي ســـــبیل تحســـــین صـــــاإلتصـــــا
1ما یتطلبه اإلقتصاد الحدیث 

ادور تلعــــــب أن لتكنولوجیــــــا المعلومــــــات واالتصــــــال القــــــولومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق یمكــــــن 
ــــــة ارئیســــــی ــــــي  التنمی ــــــع جوانبهــــــا ف ــــــة والاالقتصــــــادیة واالجمــــــن جمی ــــــك تماعی ــــــة، وذل ثقافی
ال تعتـــــــــرف ، فتكنولوجیـــــــــا المعلومـــــــــات واالتصـــــــــال مـــــــــن خصـــــــــائصتتـــــــــوفر علیـــــــــه لمـــــــــا 

ــــــى أي نقطــــــة مــــــن العــــــالم عجــــــزت أن ب ــــــدول لتصــــــل إل ــــــة والسیاســــــیة لل الحــــــدود الجغرافی
المعلومـــــات والبـــــرامج بغـــــزارة القدیمـــــة، كمـــــا أنهـــــا تمتـــــاز اإلتصـــــالتصـــــل إلیهـــــا وســـــائل

التثقیفیــــــــة والتعلیمیــــــــة لكــــــــل مختلــــــــف شــــــــرائح البشــــــــر، متاحــــــــة فــــــــي أي مكــــــــان وزمــــــــان، 

،مجلة الباحث،أثر تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال في دفع عجلة التنمیة: بن بریكة عبد الوهاب، بن تركي زینب،1
.251، ص 2010/ 2009، 7ددعال
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فهــــــــــي تعــــــــــد مصــــــــــدر هــــــــــام للمعلومــــــــــات ســــــــــواء لألشــــــــــخاص أو . وبتكلفــــــــــة منخفضــــــــــة
ــــــف أنواعهــــــا أو للحكومــــــات، كمــــــا أنهــــــا تلعــــــب دور  ــــــة المنظمــــــات بمختل ــــــي تنمی ا هامــــــا ف

ــــــدریب  ــــــرامج الت ــــــي تعــــــرض مــــــن خاللهــــــا، كب ــــــرامج الت العنصــــــر البشــــــري مــــــن خــــــالل الب
هـــــذا یكـــــون مــــــن الضـــــروري االهتمـــــام بهــــــذه ل.وبـــــرامج التعلـــــیم وبـــــرامج التعلــــــیم وغیرهـــــا

ـــــــى  ـــــــیم األفـــــــراد عل التكنولوجیـــــــا وتطویرهـــــــا اســـــــتخدامها بشـــــــكل فعـــــــال، مـــــــع تـــــــدریب وتعل
اســـــتعمالها، وتـــــوعیتهم بأهمیتهـــــا فـــــي التنمیـــــة والتطـــــور، مـــــن خـــــالل إبـــــراز أهمیتهـــــا علـــــى 

مستوى الفرد والمجتمع

ـــــــــار الســـــــــلبیة-1-4-2 ـــــــــي مهمـــــــــا تعـــــــــددت وتنوعـــــــــت المزایـــــــــا واإلیجا:اآلث بیـــــــــات ف
تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــاالت فـــــإن دلـــــك ال یغطـــــي الســـــلبیات الكثیـــــرة التـــــي جائـــــت 

بها على حیاة الفرد والمجتمع

ــــدفق المعرفــــي فــــي عصــــر : هجــــرة األدمغــــة- تشــــكل هجــــرة األدمغــــة جــــزأ مهمــــا مــــن الت
العولمـــــــــة، وتتــــــــــأثر بـــــــــالتحوالت فــــــــــي البیئـــــــــات التمكینیــــــــــة الجاذبـــــــــة منهــــــــــا أو الطــــــــــاردة، 

یــــــــع للكفــــــــاءات والخبـــــــرات والمــــــــوارد البشـــــــریة إزدادت بشــــــــكل ملحـــــــوظ فــــــــي جمفالحاجـــــــة
بمـــــا فـــــي ذلـــــك أوروبـــــا والوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة التـــــي لـــــم تعـــــد قـــــادرة ، العـــــالمأرجـــــاء

ـــــــدول النامیـــــــة بشـــــــكل  علـــــــى إنتـــــــاج المهـــــــارات محلیـــــــا و أصـــــــبحت تبحـــــــث عنهـــــــا فـــــــي ال
فتـــــیمكن إعتبـــــار هجـــــرة األدمغـــــة شـــــكال مـــــن أشـــــكال اإلســـــتنزاف الـــــذي تتعـــــرض .1خـــــاص

ــــة، مــــن خــــالل حرمانهــــا مــــن اإلســــتفادة مــــن موارد ــــدان النامی ــــروات الشــــعوب والبل ــــه ث هــــا ل
.البشریة

الفجــــوة -أوdigital divideقمیــــة الفجــــوة الر حشــــیر مصــــطلی: الفجــــوة الرقمیــــة-
درة ن یملكــــون القــــن مــــالبشــــر، بــــین والمعلوماتیــــة بــــیلمعرفیــــةاإلــــى الفجــــوة -اإللكترونیــــة 

، نحو تواصل معرفي منتج: مؤسسة بن راشد ال مكتوم، تقریر المعرفة للعالم العربي: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي1
.189، ص 2009مارات العربیة المتحدة، اإل
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ة، وبـــــین مـــــن یحصـــــلون علیهـــــا بمشـــــقعلـــــى الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات بغایـــــة البســـــاطة، 
اإلطـــــــــالق، وتشـــــــــمل أیضـــــــــا علیهـــــــــا علـــــــــى بـــــــــل وبـــــــــین مـــــــــن ال یســـــــــتطیعون الحصـــــــــول

ــــة الالزمــــة للح ــــدرات المادی ــــى المهــــارات والق ــــي تمكــــومــــات االمعلصــــول عل ن المــــرَء مــــن لت
، فـــــــرغم كــــــون ظـــــــاهرة الفجــــــوة فـــــــي التقــــــدم بـــــــین المجتمعـــــــات 1اا رقمیــــــنـــــــمواطیصــــــبح أن

واألفـــــراد قدیمـــــة إال أن ثـــــورة اإلتصـــــال كرســـــت هـــــذه الفجـــــوة وزادت مـــــن إتســـــاعها فـــــالفرق 
یظهــــــــر جلیــــــــا بـــــــــین الــــــــدول المتقدمــــــــة والمصـــــــــنعة  ودول العــــــــالم الثالــــــــث والمجتمعـــــــــات 

.النامیة

تعـــــــرف الجیرمـــــــة الســـــــیبرانیة بأنهـــــــا أي نشـــــــاط تســـــــتخدم :إنتشـــــــار الجریمـــــــة الســـــــیبرانیة-
هـــــــدف أو مكـــــــان لممارســـــــة النشـــــــاط اإلجرامـــــــي فیـــــــه الحواســـــــیب أو الشـــــــبكات كـــــــأداة أو 

وهـــــي أیضـــــا أنشـــــطة متعـــــددة علـــــى الحاســـــوب تعـــــد إمـــــا غیـــــر قانونیـــــة أو غیـــــر مشـــــروعة 
ق الشـــــبكات إللكترونیـــــة مـــــن جانـــــب أطـــــراف معینـــــة، ویمكـــــن اإلضـــــطالع بهـــــا عـــــن طریـــــ

ــــــةالعالم ــــــدول والحكومــــــات نفســــــها إ، 2ی ــــــد هــــــو مذ تجــــــد ال ــــــة ظــــــاهرة أمــــــام تحــــــد جدی حارب
الجریمــــــــة الســــــــیبرانیة التـــــــــي ال تعتــــــــرف بالحــــــــدود وال بالمســـــــــافات كمــــــــا یعتبــــــــر ضـــــــــعف 
الترســــــانة القانونیــــــة وغیــــــاب القــــــوانین والتشــــــریعات الناظمــــــة لمجــــــال تكنولوجیــــــا اإلتصــــــال 

.مشكلة كبیرة في الدول النامیة

ــــــــــدان الخصوصــــــــــیة- ــــــــــراد : فق ــــــــــى خصوصــــــــــیة األف ــــــــــورة المعلومــــــــــات تقضــــــــــي عل إن ث
وحرمــــــاتهم وأســـــــرارهم الخاصــــــة، فقواعـــــــد المعلومــــــات المرتبطـــــــة ببعضــــــها الـــــــبعض التـــــــي 
ــــــراد وعنــــــاوینهم ووظــــــائفهم وحــــــالتهم  ــــــة لهــــــم كأســــــماء األف ــــــى البیانــــــات التعریفی تحتــــــوي عل

1http://www.alukah.net/culture/0/62352/#ixzz3Z7G7XS39:
2M.Grcke: Undrstanding Cyber Crime,ITU Telecommunication Devlopment, SectorEdition , p: 26
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داد اإلجتماعیــــة، یهــــدد مســــتقبلهم وقــــد یعرضــــهم لمشــــاكل لــــم تكــــن فــــي حســــبانهم، كمــــا تــــز 
، 1قدرة بعض األطراف حركة ومتابعة الناس

القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرین مجتمعـــــاتواجـــــه تیتوقـــــع أن : مشـــــكلة التفكـــــك اإلجتمـــــاعي-
ـــــى المعلوماتیـــــة فـــــي القیـــــام باألنشـــــطة الحیاتیـــــة ـــــة اإلعتمـــــاد الكامـــــل عل ألفرادهـــــافـــــي حال

مـــــــــن الحدیثـــــــــة ســـــــــیقلل بواســـــــــطة التكنولوجیـــــــــا مزیـــــــــدا مـــــــــن التفكـــــــــك ألن أداء األنشـــــــــطة 
اإلتصال بین األفراد

المتالعبـــــین أعـــــزال وطریـــــدة ســـــهلة للـــــدیماغوجیین و أصـــــبح الفـــــرد فـــــي المجتمـــــع الجدیـــــد-
ـــــــم یعـــــــد متجـــــــذ ـــــــي شـــــــبكة ابـــــــالعقول، ول ـــــــات اإلجتماعیـــــــة للمجتمعـــــــات الرا ف ـــــــة لعالق محلی

ــــــة ــــــیم المتوارث ــــــزة باإلســــــتقرار والق ــــــة المتمی ــــــرد ، وظهــــــرت 2الریفی ــــــین الف ــــــة ب إشــــــكالیة العالق
ــــــي  ــــــا والبن ــــــي ظــــــل تكنولوجی ــــــیم ودورهــــــا ف ــــــة كاألســــــرة والتنشــــــئة والق والوظــــــائف اإلجتماعی

.اإلتصال والمعلومات

مصر، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة ، 3، ط تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة في عصر المعلومات: اويعماد مكحسن 1

. 94، ص 2003
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب: السعید بومعیزة2

.38، ص 2006الجزائر، 
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.ة وتكنولوجیا اإلتصال والمعلوماتاإلدار -2
:أشكال التكنولوجیا في اإلدارة-1- 2

لقـــــد أدى التطــــــور الكبیــــــر فــــــي وســــــائل االتصـــــال وتكنولوجیــــــا المعلومــــــات إلــــــى التفكیــــــر 
اجـــــل التقلیـــــل مـــــن الضـــــغط األعمـــــال والوظـــــائف اإلداریـــــة، مـــــني فـــــي االســـــتعانة بهـــــا فـــــ

ومواكبــــــــة العمــــــــل اإلداري للتطــــــــور الحاصــــــــل فــــــــي المجتمــــــــع وقــــــــد ســــــــمحت تكنولوجیــــــــا 
:المعلومات واالتصال باالستخدام الفعال للمعلومات في اإلدارة من خالل

فـــــــي ) صـــــــورة، صــــــوت كتابــــــة(، خــــــزین ومعالجــــــة كـــــــل أنــــــواع المعلومــــــاتتحویــــــل، ت-
.رقمیة موحدةشكل معطیات

تنقل هذه المعلومات في كل أنحاء العالم باستخدام الشبكة العنكبوتیة األنترن-
.ترجمة المعلومات المستقبلة وتحویلها إلى الشكل المرغوب فیه-
.تمكین اإلدارات باالتصال بطریقة سریعة ومستمرة عن طریق الشبكات-
.1االنترنتتغییر طرق االتصال عن طریق البرید االلكتروني وشبكة-

ـــــــق مـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره مـــــــن وظـــــــائف ومهـــــــام عـــــــن طریـــــــق عناصـــــــر تكنولوجیـــــــا  ویتحق
: اإلتصال والمتكونة أساسا مما یلي

وتتضمن كافة المكونات المادیة المستخدمة : The hard Ware) األجهزة ( -2-1-1
:2في إدخال ومعالجة وٕاخراج البیانات والمعلومات وتتكون من

هــــــي حلقــــــة وصــــــل بــــــین الحاســــــوب وبــــــین المســــــتخدم وتقــــــوم بتلقــــــي : وحــــــدات إدخــــــال
ــــة وتتكــــون وســــائل اإلدخــــال المباشــــرة  ــــى وحــــدة المركزی البیانــــات مــــن الوســــط الخــــارجي إل

.لوحة المفاتیح، القلم الضوئي والفأرة والماسح الضوئي : مثل

.38عامر إبراهیم قندیلجي، إیمان فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص 1
.41، ، ص 2000الجامعیة، مصر،، دار نظم المعلومات اإلداریة، مدخل إداريإبراهیم سلطان، 2
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ومـــــة الحاســـــب وتتمثـــــل هـــــذه الوحـــــدة الجـــــزء الرئیســـــي مـــــن منظ: وحـــــدة معالجـــــة المركزیـــــة
وحـــــــدة : التـــــــي تـــــــم فیهـــــــا معالجـــــــة البیانـــــــات لتولیـــــــد المخرجـــــــات المطلوبـــــــة وتتكـــــــون مـــــــن

.الحساب، وحدة التحكم، وحدة الذاكرة الرئیسیة والمعالج المركزي 

وتــــــــؤدي مهمــــــــة إیصــــــــال الحاســــــــب للوســــــــط الخــــــــارجي لنقــــــــل النتــــــــائج : وحــــــــدة اإلخــــــــراج
ـــــدة عـــــن عملیـــــات المعالجـــــة مـــــن وحـــــدة الـــــذاكرة المر  كزیـــــة إلـــــى جهـــــات المســـــتفیدة المتول

.الشاشة الضوئیة، الطابعة: وأهم هذه الوسائل

وتســــــــتخدم ألغــــــــراض خــــــــزن مخرجــــــــات النظــــــــام المعلومــــــــات، : وحــــــــدة الــــــــذاكرة الثانویــــــــة
ـــــــة االســـــــتیعابیة، التـــــــي یحـــــــتم إضـــــــافة الـــــــذاكرة  ـــــــة بســـــــبب محدودیـــــــة الطاق ـــــــرات طویل لفت

ة، األقـــــــــــــراص الثانویـــــــــــــة ومـــــــــــــن أهـــــــــــــم الوســـــــــــــائط الشـــــــــــــائعة، األشـــــــــــــرطة المغناطیســـــــــــــی
.المغناطیسیة

هي عبارة عن جمیع المجموعات : The Soft Wareالبرمجیات والتطبیقات -2-1-2
:والتعلیمات الخاصة بمعالجة المعلومات ویمكن تصنیفها إلى

مثــــــل بــــــرامج نظــــــام التشــــــغیل والــــــذي یــــــدیر ویســــــاند عملیــــــات : نظــــــام البرمجیــــــات-
.سب األلي وملحقاتهنظام الحاسوب وهي برامج متكاملة وضروریة لتشغیل الحا

وهـــــي بـــــرامج تقـــــوم بالمعالجـــــة المباشـــــرة ألجـــــل االســـــتخدام : تطبیقـــــات البرمجیـــــات-
بـــــــرامج التخـــــــزین واألرشـــــــیف، بـــــــرامج الرواتـــــــب وغیرهـــــــا مـــــــن البـــــــرامج : الشخصـــــــي مثـــــــل

.إلخ. الثانویة التي یستخدمها الموظفون حسب الحاجة لها 
ببعضها في شكل شبكة وهي مجموعة من أجهزة الكومبیوتر مرتبطة : الشبكات-2-1-3

:من أجل نقل المعلومات في ما بینها وتنقسم لعدة أنواع منها
ـــــــــــت- ـــــــــــربط اآلالف مـــــــــــن شـــــــــــبكات :اإلنترن ـــــــــــة ت هـــــــــــي شـــــــــــبكة إتصـــــــــــاالت عالمی

الكومبیــــــــــوتر بعضــــــــــها بــــــــــبعض ویســـــــــــتخدمها المالیــــــــــین مــــــــــن مســــــــــتخدمي الحاســـــــــــبات 
ســــــات اإللكترونیـــــة حالیـــــا علــــــى مـــــدار الســـــاعة فــــــي معظـــــم أنحـــــاء العــــــالم خاصـــــة المؤس
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، فهــــــــي تشــــــــكل فضــــــــاء ضــــــــخما  1الحكومیــــــــة والجامعــــــــات والشــــــــركات الكبــــــــرى والبنــــــــوك
ـــــــث تســـــــتطیع اإلدارة  االتصـــــــال بســـــــهولة وبســـــــرعة مـــــــع الشـــــــركاء المناســـــــبین لهـــــــا ،  حی
فهـــــي أداة قویـــــة جـــــدا لكـــــن اســـــتعمالها لتطـــــویر الخـــــدمات اإلداریـــــة  فیـــــه بعـــــض الحـــــدود 

.كاألمن واألداء المضمون
الشــــــــبكة اإلضــــــــافیة، وهــــــــي شــــــــبكة تــــــــدمج اإلدارة وتســــــــمى أیضــــــــا: اإلكســــــــترنت -

بشـــــــركائها األساســـــــیین أو المســـــــتهدفین، عـــــــن طریـــــــق اإلكســـــــترانات، و یمكـــــــن القـــــــول أن 
ــــــات،  ــــــي للبیان ــــــادل اإللكترون ــــــى حــــــد مــــــا بنظــــــام التب شــــــبكة اإلكســــــترانات هــــــي شــــــبیهة إل
وتمــــــنح الــــــدخول إلــــــى األشــــــخاص الــــــذین یكونــــــون جــــــزء مــــــن اإلدارة لكــــــن لــــــدیهم دخــــــول 

ـــــــ ـــــــز ل بعض المعلومـــــــات، كـــــــل مســـــــتعمل خـــــــارجي یســـــــتقبل اســـــــم لالتصـــــــال وكلمـــــــة ممی
ـــــط، فمـــــثال  ـــــدخول إلـــــى شـــــبكة اإلكســـــترانات أو جـــــزء منهـــــا فق المـــــرور التـــــي تمـــــنح لـــــه ال
یمكــــــن للموظـــــــف  أن یصــــــل إلـــــــى حســــــاباته ولكـــــــن ال یمكنــــــه الوصـــــــول إلــــــى حســـــــابات 

.2الموظفین  األخریین في اإلدارة
رة حیـــــث یكـــــون كـــــل الكمبیـــــوترات داخـــــل هـــــي شـــــبكة داخلیـــــة فـــــي اإلدا: األنترنـــــت-

اإلدارة مرتبطــــــة مــــــن خــــــالل شــــــبكة تســــــمح بتبــــــادل المعلومــــــات بــــــین مختلــــــف المــــــوظفین 
واألقســــــام، و یكــــــون انتشــــــار المعلومــــــات داخــــــل اإلدارة أكثــــــر ســــــهولة وســــــرعة واتســــــاعا، 
وبالتـــــــالي فهـــــــي تســـــــمح بمضـــــــاعفة قواعـــــــد البیانـــــــات وٕابطـــــــال الحـــــــواجز بـــــــین مختلــــــــف 

تطـــــویر االتصــــال الـــــداخلي والــــربط بیـــــنهم ممــــا یعطـــــي ســــرعة اكبـــــر األقســــام مـــــن خــــالل 
فاالنترانـــــت هــــي شـــــبكة صــــممت فقـــــط مــــن أجـــــل اإلجابــــة علـــــى . لعملیــــة إتخـــــاد القــــرارات

174، ص رجع سابقم: عبیدة سبطي وفؤاد شعبان 1
.428، ص مرجع سابقمرائي، ایلجیي، إیمان فاضل السعامر إبراهیم قند2
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ــــــب  ــــــإلدارة وتســــــتعمل هــــــذه الشــــــبكة نفــــــس تكنولوجیــــــا موقــــــع الوی االحتیاجــــــات الداخلیــــــة ل
.  1م في اإلدارةالعام لكنه ال یمنح الدخول إال للموظفین أو األفراد المسموح له

وهم الذین یقومون بإدارة وتشغیل تكنولوجیا المعلومات من إداریین : األفراد-2-1-4
ومتخصصین وقد تفوق أهمیة العنصر البشري في إدارة وتشغیل نظام المعلومات على 

المستلزمات المادیة 
تطبیقات التكنولوجیا في اإلدارة-2-2

اســـــــتغالل هـــــــذه التكنولوجیـــــــا إن تطـــــــور تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال والمعلومـــــــات ســـــــاهم فـــــــي
داخــــــل اإلدارة مــــــن أجــــــل التســــــییر الیــــــومي لمختلــــــف المهــــــام، وذلــــــك لمواجهــــــة التغیــــــرات 
المســـــــتمرة التـــــــي تحـــــــدث فـــــــي المحـــــــیط و التـــــــي تُـــــــرغم  اإلدارة علـــــــى مواكبتهـــــــا لتضـــــــمن 
إســــتمراریتها  وقــــد تــــرجم ذلــــك  بإبتكــــار أنظمــــة توكــــل لهــــا مهــــام جمــــع، تخــــزین، معالجــــة 

:ونذكر من بینهاو نشر المعلومات

تعـــــــــد نظـــــــــم المعلومـــــــــات اإلداریـــــــــة مـــــــــن األصـــــــــول : نظـــــــــم المعلومـــــــــات-2-2-1
فقـــــد أصـــــبحت تـــــؤدي دورا هامـــــا فـــــي تهیئـــــة ، األساســـــیة لـــــإلدارات فـــــي العـــــالم المتقـــــدم

األقسام اإلداریة بفاعلیة وكفاءة لتحقیق األهداف البعیدة

العمـــــــود المعلومـــــــات اإلداریـــــــة تـــــــؤدي دور وعلیـــــــه أصـــــــبحت نظـــــــم، والقریبـــــــة المـــــــدى
.الفقري للتنظیم اإلداري فهي توفر الجانبین اإلداري والتقني في أن واحد

ـــــذي یقـــــوم بتجمیـــــع البیانـــــات والمعلومـــــات  فنظـــــام المعلومـــــات هـــــو ذلـــــك النظـــــام ال
ـــــى  ـــــة تســـــاعد عل ـــــة للمعلومـــــات وبطریق وحفظهـــــا وتحلیلهـــــا ووضـــــعها فـــــي قاعـــــدة متكامل

2تراتیجیة والتشغیلیةتحقیق اإلجابة على مجموعة من األسئلة اإلس

، ص 2009، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، إدارة مخاطر االحتیال في قطاع االتصاالتهیثم حمود الشبلي، 1
121.

.115،صعمان األردن،2000،االدارة االستراتیجیة: فالح حسین الحسنین2
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ویعتقــــــــد الــــــــبعض أن نظــــــــم المعلومــــــــات مــــــــا هــــــــي إال تحویــــــــل األعمــــــــال الیدویــــــــة إلــــــــى 
أعمــــــــال تــــــــؤدي بالحاســــــــب اآللــــــــي، كمــــــــا یظــــــــن الــــــــبعض أن مجــــــــرد اقتنــــــــاء وتشــــــــغیل 
حاســــــوب آلــــــي كفیــــــل  بتــــــوفیر الحلــــــول للمشــــــكالت التــــــي تتعــــــرض لهــــــا اإلدارة وٕاتخــــــاذ 

ـــــا  یجـــــب التأ ـــــى أن الحاســـــوب ال یغـــــدو إال أن یكـــــون أداة القـــــرارات بشـــــأنها وهن ـــــد عل كی
مكـــــن اســـــتخدام أنـــــواع مختلفـــــة مـــــن مـــــن األدوات المســـــتخدمة فـــــي  نظـــــم المعلومـــــات وی

. دارات المتباینــــــــة مــــــــن طــــــــرق  یدویــــــــة  إلــــــــى أجهــــــــزة الحواســــــــب اآللیــــــــة المتطــــــــورة اإل
ـــــیح  نظـــــم المعلومـــــات اإل ـــــى الـــــنظموتت ـــــى تطـــــویر بن ـــــة العمـــــل عل ـــــاإلداراتداری ممـــــا ، ب

وذلــــــك ، فر المعلومـــــات المناســــــبة بالصـــــورة المناســــــبة لمختلـــــف المســــــتویات اإلداریـــــةیـــــو 
لـــــدعم جمیــــــع الوظـــــائف اإلداریــــــة كـــــالتخطیط والرقابــــــة والوظـــــائف التنفیذیــــــة فــــــي اإلدارة 
عـــــن طریـــــق تـــــوفیر المعلومـــــات التـــــي تســـــاعد فـــــي عملیـــــة صـــــنع القـــــرارات فـــــي الوقـــــت 

صـــــال وتـــــدفق المعلومـــــات بـــــین باإلضـــــافة إلـــــى تطـــــویر وتحســـــین حركـــــة اإلت، المناســـــب
ــــــة ــــــع المعلومــــــات أألقســــــام والمســــــتویات اإلداری ــــــل فــــــي الكــــــم . جمی فمشــــــكلة اإلدارة تتمث

ــــــل مــــــن المعلومــــــات غیــــــر المناســــــبة التــــــي تتــــــوفر ولــــــیس فــــــي نقــــــص المعلومــــــة الهائ
.المناسبة

:تأخذ نظم المعلومات عدة أشكال تتمثل في:1أشكال نظم المعلومات و وظائفه

وهــــــي النظـــــام التقلیــــــدي إلدارة نظـــــم المعلومــــــــات و قــــــد اعتمـــــد علیــــــه : الیدویــــــــةالـــــنظم -
ـــــــــاك مجموعـــــــــة مـــــــــن المؤسســـــــــات تســـــــــتع ـــــــــزال هن مله ومـــــــــن أهـــــــــم الـــــــــنظم ســـــــــابقا و ال ت

:المستخدمة فیه
وهــــــي عبــــــارة عــــــن األوراق الرســــــمیة و المســــــتندات الخاصــــــة بنشــــــاط : نظــــــم الملفـــــــــات

.ا عند الحاجةالمؤسسة لحفظ بیانات یمكن الرجوع إلیه

:،تكنولوجیا و نظم المعلومات في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةإبراهیم بختي ، 1
http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,29/04/2008,09:58
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وهــــــــو تحســــــــین لنظــــــــام الملفــــــــات، و  یمثــــــــل نمــــــــاذج معینــــــــة بهــــــــا : نظــــــــام الســــــــجالت
ملخـــــــص لمحتویـــــــات األوراق و المســـــــتندات الرســـــــمیة األصـــــــلیة ممـــــــا یســـــــهل تصـــــــنیفها و 

.تداولها و استرجاعها
ــــــى : الــــــنظم الیدویــــــة مــــــع اســــــتخدام اآلالت- و هــــــو تطــــــویر للنظــــــام الســــــابق یعتمــــــد عل

، و إجــــــــراء عملیـــــــات بجانــــــــب العملیــــــــات تیســـــــر تســــــــجیل البیانـــــــاتاآلالت التــــــــي بعـــــــض 
ــــــــــة بمجموعــــــــــة الســــــــــجالت و  ــــــــــات المتعلق ــــــــــي إجــــــــــراء العملی ــــــــــذ اآلالت ف ــــــــــة و تنفی الیدوی

.الحاسبةاآللةالسندات ، مما یساهم في زیادة سرعة تنفیذ األعمال كاستعمال 

ــــــد فــــــي مجــــــال : النظــــــام اآللــــــي للمعلومــــــات- نظــــــم اســــــتمرت جهــــــود التطــــــویر و التجدی
ـــــات الحدیثـــــة فـــــي تجمیـــــع و تحلیـــــل الحقـــــائق  المعلومـــــات حیـــــث اســـــتفاد الفكـــــر مـــــن التقنی
ـــــى المعلومـــــات بدقـــــة و فـــــي الوقـــــت المناســـــب بهـــــدف  للمؤسســـــة بمـــــا ییســـــر الحصـــــول عل

:كفاءة و الفعالیة المطلوبتین ، ومن أنواعهتحقیق ال

 ـــــة ـــــي ت: نظـــــام المصـــــغرات الفلمی هـــــدف هـــــي مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل و األجهـــــزة الت
ـــــــة  ـــــــى تحویـــــــل الوثـــــــائق الورقی ـــــــىإل ـــــــي إل ـــــــي ال یمكـــــــن قراءتهـــــــا ف صـــــــورة مصـــــــغرة، و الت

حجمهــــــا المصــــــغر بــــــالعین المجــــــردة و لكــــــن بــــــاال مكــــــان تكبیرهــــــا و نســــــخ صــــــور ورقیــــــة 
.منها ، و هي وسیلة متطورة لتخزین و تسجیل المعلومات

 لیـــــات یمثـــــل األكثـــــر األنـــــواع تطـــــورا بحیـــــث یقـــــوم بعـــــدة عم: نظـــــام الحاســـــب اآللـــــي
طبقــــــا لنظــــــام معــــــین ووفقــــــا لبرنــــــامج تشــــــغیل لمعالجــــــة آلیــــــةمتكاملــــــة و متعاقبــــــة بطریقــــــة 

ـــــررات اســـــتخدام الحاســـــب معلومـــــات و تخزینهـــــا بـــــذاكرة الحاســـــب، و  اآللـــــيمـــــن بـــــین مب
فــــــي وأنشــــــطتهاالمنظمــــــات ال یمكــــــن تطــــــویر مجــــــاالت أعمالهــــــا أنكنظــــــام للمعلومــــــات 

.ئلة كل المیادین ما لم تستعین بقداراته الها
یحصـــــــل نظـــــــام المعلومـــــــات علـــــــى المعلومـــــــات كمـــــــادة : وظـــــــائف نظـــــــام المعلومـــــــات-2

،یراقبها ،یخضــــــــعها لعملیــــــــات و معالجــــــــة مختصــــــــة، و ینــــــــتج منهــــــــا معطیــــــــات او أولیــــــــة



تصال والمعلومات في اإلدارةتكنولوجیا اإل :       الفصل الثالث

110

معلومـــــــات جدیـــــــدة مرتبـــــــة و محفوظـــــــة و مهیكلـــــــة بشـــــــكل یســـــــمح لمختلـــــــف المســـــــتعملین 
وضــــــحا مــــــن خــــــالل ذلــــــك، و یظهــــــر هــــــذا إلــــــىلهــــــا االســــــتفادة منهــــــا حســــــب حاجــــــاتهم 

:وظائف النظام المعلومات و هي

تجمــــــــــع المعلومــــــــــات مــــــــــن مختلــــــــــف المصــــــــــادر الداخلیــــــــــة و : تجمیــــــــــع معلومــــــــــات -
.قسم المعالجةإلىالخارجیة التي تدخل في صورتها األولیة ، ثم یتم تحویلها 

وفیهـــــا یـــــتم معالجـــــة المعلومـــــات مـــــن خـــــالل عملیـــــة فرزهـــــا و : تشـــــغیل المعلومـــــات -
المكــــــــرر ثــــــــم إخضــــــــاعها للعملیــــــــات و التحــــــــوالت أوالتخلــــــــي عــــــــن غیــــــــر المفیــــــــد منهــــــــا 

بإدخالهـــــــا أوجــــــاهزة لالســــــتعمال أمــــــاالمطلوبــــــة للحصــــــول علــــــى معطیــــــات ذات معنـــــــي 
.ةضمن عملیات أخرى حسب نوع االستعمال و التقنیة المطبق

یعنــــــــــي إدارة عملیــــــــــات التخــــــــــزین مــــــــــن اجــــــــــل التحــــــــــدیث و : تخــــــــــزین المعلومــــــــــات -
ــــــاك ضــــــرورة متابعــــــة  ــــــزمن علیهــــــا فهن ــــــأثیر ال االســــــتدعاء فنظــــــرا لتطــــــور المعلومــــــات و ت

إضـــــــافة أوالمخـــــــزن منهـــــــا و إجـــــــراء العملیـــــــات إلـــــــى یفرضـــــــها التغیـــــــر ســـــــواء بتحـــــــدیثها 
المناســـــب حتـــــى ال تســـــتعمل التخلـــــي عـــــن الـــــذي یمـــــوت منهـــــا فـــــي الوقـــــتأوالتغیـــــرات ، 

.المعلومات المناسبة  إال

اســـــــــتعمال مختلـــــــــف أســـــــــالیب الرقابـــــــــة و األمـــــــــان أي: رقابـــــــــة و حمایـــــــــة البیانـــــــــات -
ضیاع هذه المعلومات أولتفادي األخطاء عند إدخال البیانات و لتفادي التالعب 

و هــــــــي الوظیفــــــــة النهائیــــــــة و التــــــــي تمثــــــــل إنتــــــــاج التقــــــــاریر و : إنتــــــــاج المعلومــــــــات-
.مستخدمیها في صورة مفهومه و مفیدة إلىتوصیلها 

یعــــــــــد مفهــــــــــوم الحكومــــــــــة اإللكترونیــــــــــة مــــــــــن أبــــــــــرز : الحكومــــــــــة االلكترونیــــــــــة-2-2-2
المفـــــــــاهیم التـــــــــي أدخلتهـــــــــا ثـــــــــورة المعلومـــــــــات وشـــــــــبكة األنترنـــــــــت فـــــــــي الحیـــــــــاة الیومیـــــــــة 
ــــــى مســــــتوى  ــــــة مــــــع اإلنســــــان عل ــــــة متفاعل ــــــد ظهــــــرت نتیجــــــة لتطــــــورات تقنی للمــــــواطنین فق
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ــــي واســــع ــــي تطبیقاتهــــا إذ تعــــد فكــــرة الحكومــــة اإللكترونیــــة مــــن األفكــــار الج، جغراف دیــــدة ف
التــــي تســـــتهدف إحــــداث تطـــــور فــــي األداء الحكـــــومي وفــــق معـــــاییر القطــــاع الخـــــاص فـــــي 

، كل ما یتمتع به من مزایا تنافسیة وفي مقدمتها الجودة وكسب رضا المستفید
إن مفهــــــــوم الحكومــــــــة اإللكترونیــــــــة أوســــــــع مــــــــن كونــــــــه برمجیــــــــات وحواســــــــیب وشــــــــبكات 

ملة فلســــفیة ینطــــوي علیهــــا إجــــراء تغییــــر نــــوعي بــــل هــــي إدارة شــــا، وغیرهــــا مــــن التقنیــــات
ـــــدمها ـــــي تق ـــــاهیم اإلدارة العامـــــة ومضـــــامین الخـــــدمات الت ـــــى إعـــــادة النظـــــر بمف ، یهـــــدف إل

فهـــــي صـــــیاغة لواقـــــع جدیـــــد فـــــي ضـــــوء العالقـــــات التبادلیـــــة بـــــین األجهـــــزة الحكومیـــــة مـــــن 
فعلـــــى الـــــرغم مـــــن ، جهـــــة وجمهـــــور المســـــتفیدین مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــي أي مكـــــان وزمـــــان

ــــــــة أن مصــــــــط ــــــــى كلمــــــــة إلكترونی ــــــــوي عل ــــــــة یحت ــــــــیس ،لح الحكومــــــــة اإللكترونی ــــــــه ل إال أن
ــــــاو مصــــــطلحا تكنول ــــــي ، جیــــــا بحثی ــــــر عــــــن التحــــــول الجــــــذري ف بــــــل مصــــــطلحا إداریــــــا یعب

وعالقــــــــــــــة األفــــــــــــــراد ، المفــــــــــــــاهیم الثقافیــــــــــــــة واإلجتماعیــــــــــــــة واإلقتصــــــــــــــادیة والتســــــــــــــویقیة 
1.والمؤسسات مع بعضها البعض

تعـــــداد بعـــــض أهـــــم أهـــــداف الحكومـــــة اإللكترونیـــــة یمكـــــن : أهـــــداف الحكومـــــة اإللكترونیـــــة
2:كمایلي

ـــــدا عـــــن - ـــــي أي وقـــــت بعی ـــــة ف تســـــهیل الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات والمعلومـــــات الحكومی
.البیروقراطیة والروتین

.السرعة والدقة في إنجاز الخدمات والمعامالت الحكومیة-
كومة في إجراء المعامالتتطویر نمط الح-

1Grant, G and Chau D, Developing a Genrie Framework for EGovernment Journal of Global

Information Management. Vol 13, No 1: pp1- 30, 2005. P: 9

دور البنیة التحتیة للمفاتیح العمومیة في دعم الحكومة اإللكترونیة بالمملكة العربیة : مجمد إبراهیم السویل2
7ص بجامعة نایف للعلوم األمنیة المملكة العربیة السعودیة، د س ن، محاضرة ،السعودیة
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فیمـــــــا یتعلــــــــق بســـــــتهالك الـــــــورق وبنــــــــاء تقلـــــــیص حجـــــــم اإلنفـــــــاق الحكــــــــومي، خاصـــــــة-
وتجهیز أماكن استقبال الجمهور ومواقف السیارات الالزمة

. أعباء العمل الحكوميفي تقلیصإسهام المواطنین -
ــــــة- ــــــق الحكومــــــة اإللكترونی ــــــة :عوامــــــل نجــــــاح تطبی ــــــب نجــــــاح الحكومــــــة اإللكترونی یتطل

ــــة المناســــبة ال ــــة اإلداری ــــل تــــوفر مجموعــــة مــــن العوامــــل منهــــا البیئ ــــة تحوی تــــي تســــهل عملی
األنشـــــطة واألعمــــــال اإلداریــــــة إلـــــى صــــــورة إلكترونیــــــة، وال یمكـــــن تصــــــور نجــــــاح مشــــــروع 
ــــر ســــلیمة ومــــن ضــــمن أبــــرز المتطلبــــات  الحكومــــة اإللكترونیــــة فــــي ظــــل بیئــــة إداریــــة غی

:اإلداریة لنجاح تطبیق الحكومة اإللكترونیة مایلي
ــــــةیمــــــي اإلداري لتوجهــــــات الحكومــــــةمالئمــــــة الهیكــــــل التنظ- ــــــا یجــــــب أن : اإللكتروی وهن

یتمیـــــــــز الهیكـــــــــل التنظیمـــــــــي بالوضـــــــــوح فـــــــــي النشـــــــــاطات الرئیســـــــــیة والفرعیـــــــــة للتنظـــــــــیم 
یم والتــــــــرابط بــــــــین أقســــــــام ومصــــــــالح التنظــــــــووضــــــــوح وتسلســــــــل الســــــــلطات والمســــــــؤولیات

اإلداي
ـــــــة- ـــــــات اإلداری ـــــــین اإلج: ســـــــهولة اإلجرائ ـــــــة ب ـــــــر العالق ـــــــة والتحـــــــول تعتب ـــــــات اإلداری رائ

ـــــة عالقـــــة هامـــــة جـــــدا، إذ تتطلـــــب نحـــــو الحكو  ـــــة وجـــــود األعمـــــالمـــــة اإللكترونی اإللكترونی
.إجرائات إداریة تتمیز بالوضوح وعدم التعارض فیما بینها

یجـــــــب تـــــــوفر التقنیـــــــات الالزمـــــــة لتنفیـــــــذ مهـــــــام الحكومـــــــة : التقنیـــــــات واألجهـــــــزةّ تـــــــوفر -
ج ووســـــــــائل اإلتصـــــــــال والشـــــــــبكات والبـــــــــراماآللـــــــــياإللكترونیـــــــــة مثـــــــــل أجهـــــــــزة الحاســـــــــب 

.والتطبیقات واألدوات الفنیة المساعدة على الصیانة
وال تقــــــــل أهمیــــــــة المــــــــورد البشــــــــري فــــــــي نجــــــــاح الحكومــــــــة : تــــــــوفر المــــــــوارد البشــــــــریة-

إذ یســــــــتلزم علـــــــــى الموظـــــــــف أن 1اإللكترونیــــــــة عـــــــــن غیـــــــــره مــــــــن المـــــــــوارد والمتطلبـــــــــات،
یــــــــتمكن مــــــــن إســــــــتخدام الحاســــــــب اآللــــــــي وبرامجــــــــه واالنترنــــــــت والبریــــــــد اإللكترونــــــــي وأن 

، معهد اإلدارة العامة، الریاض المملكة العربیة التخطیط لتطبیق الحكومة اإللكترونیة: بركات مازن العتیبي1
.81ص ، 2005السعودیة، 



تصال والمعلومات في اإلدارةتكنولوجیا اإل :       الفصل الثالث

113

یتلقـــــــى التـــــــدریب المســـــــتمر مـــــــن أجـــــــل تجدیـــــــد معارفـــــــه بخصـــــــوص تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال 
.والمعلومات

ــــــة-2-2-3 ــــــع و شــــــراء وتســــــویق : التجــــــارة اإللكترونی ــــــي بی ــــــة ف ــــــات المتمثل وهــــــي العملی
خاصــــــة بالســــــلع أو الخــــــدمات عبــــــر العدیــــــد مــــــن شــــــبكات الحاســــــب و تقــــــدیم الخــــــدمات ال

لمســــــــاندة كــــــــل خطــــــــوة مــــــــن الخطــــــــوات تالنترنــــــــت و االنترانــــــــت و االكســــــــتراناآللــــــــي كا
و قـــــد ســـــاهمت صـــــناعة المعلومـــــات فـــــي عصـــــر الثـــــورة التكنولوجیـــــة 1"العالمیـــــة التجـــــارة 

ــــــة باعتبارهــــــا تعتمــــــد بشــــــكل  ــــــواقعي للتجــــــارة االلكترونی ــــــق الوجــــــود ال ــــــي خل لالتصــــــاالت ف
ــــــف الوســــــائل التقنیــــــة بهــــــدف إدارة  أساســــــي علــــــى الحاســــــوب و شــــــبكات االتصــــــال ومختل

نولوجیـــــــا مـــــــن التجـــــــارة طبقـــــــت تكتصـــــــادي أي أنهـــــــا تشـــــــكل مرحلـــــــة متطـــــــورةالنشـــــــاط االق
المعلومـــــات و االتصـــــال فـــــي إنتـــــاج و توزیـــــع ســـــلع و الخـــــدمات علـــــى المســـــتوى العـــــالمي 

. من اجل خلق محیط تجاري جدید في وسط الكتروني
نذكر منهاأنواعوهي عدة 

هـــــــي عملیـــــــة بیـــــــع مباشـــــــرة للمنتجـــــــات والخـــــــدمات عـــــــن : التجـــــــارة اإللكترونیـــــــة بالتجزئـــــــة
ـــــي مـــــثال الموقـــــع ـــــق النظـــــام اإللكترون ـــــات Frac.com: طری ـــــب، البرمجی ـــــع الكت ـــــي تبی الت

.والموسیقى

ــــــــة مــــــــابین المؤسســــــــات ــــــــع منتجــــــــات والخــــــــدمات مــــــــا بــــــــین : التجــــــــارة اإللكترونی هــــــــي بی
مثــــــل شــــــركة ) إلــــــخ...أنترنــــــت، مینیــــــال( المؤسســــــات عــــــن طریــــــق األنظمــــــة اإللكترونیــــــة 

Wsore2التي تبیع تجهیزات اإلعالم اآللي.

، الدار الجامعیة المفاهیم األساسیة و التطبیقاتاإلداریةالمعلومات :العبدإبراهیمجالل ،حمد الكرديمنال م1
.42ص،2003الجدیدة ، اإلسكندریة،مصر ،

154، ص 2005، دار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، التقنیات الحدیثة للمعلومات:نبیل مرسي2
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ــــــــین : نتجــــــــارة اإللكترونیــــــــة مــــــــابین المســــــــتهلكی هــــــــي بیــــــــع المنتجــــــــات والخــــــــدمات مــــــــا ب
تســــــــمح لألشــــــــخاص E-Bay: المســــــــتهلكین عــــــــن طریــــــــق األنظمــــــــة اإللكترونیــــــــة مــــــــثال

بـــــالبیع لمســـــتهلكین آخـــــرین باســـــتعمال خدمـــــة البیـــــع بالمزایـــــدات فـــــي هـــــذا الموقـــــع، ومـــــن 
.1خلفیات ظهور التجارة اإللكترونیة ظهور ما یسمى الصیرفة اإللكترونیة

المقصــــــــود بهــــــــا هــــــــو إجــــــــراء العملیــــــــات المصــــــــرفیة : یــــــــةالصــــــــیرفة اإللكترون-2-2-4
بطــــــــرق إلكترونیــــــــة أي اســــــــتخدام تكنولوجیــــــــا اإلعــــــــالم واالتصــــــــال، ســــــــواء تعلــــــــق األمــــــــر 
بالســــــــحب أو الــــــــدفع أو االئتمــــــــان أو التعامــــــــل فــــــــي األوراق المالیــــــــة، وهــــــــذا النــــــــوع مــــــــن 
الصـــــــــیرفة ال یكـــــــــون العمیـــــــــل مضـــــــــطرا للتنقـــــــــل إلـــــــــى البنـــــــــك ویمكنـــــــــه القیـــــــــام بعملیاتـــــــــه 

ــــدیم خــــدماتها . لمصــــرفیة عــــن بعــــدا ــــة تعتمــــد فــــي تق ــــك اإللكترونــــي هــــو مؤسســــة مالی فالبن
ـــــدمت هـــــذه البنـــــوك  ـــــت وق ـــــرز أشـــــكالها االنترن ـــــي مـــــن أب ـــــة والت ـــــى األســـــالیب اإللكترونی عل
تغییـــــرا كبیــــــرا فــــــي نوعیــــــة وطبیعــــــة الخـــــدمات المصــــــرفیة، كوســــــائل الــــــدفع الحدیثــــــة ومــــــن 

.2صرفي، محفظة النقود اإللكترونیةأهم أنواعها بطاقات االئتمان، الهاتف الم
:تأثیرات إستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في التنظیم اإلداري-3- 2

أكثـــــر مـــــا تحتاجـــــه التنظیمـــــات اإلداریـــــة فـــــي عصـــــر المعلومـــــات الـــــذي یتمیـــــز باإلنفتـــــاح 
ــــــــــا المعلومــــــــــات  ــــــــــافي هــــــــــو تكنولوجی ــــــــــراق الثق ــــــــــة السیاســــــــــیة واإلخت اإلقتصــــــــــادي والهیمن
واإلتصــــال لمــــا لهــــا مــــن بــــالغ األثــــر علــــى فعالیــــة التنظیمــــات وعلــــى نجاحهــــا فــــي تحقیــــق 

ف وتحســـــین التنظـــــیم وزیـــــادة القـــــدرة أهـــــدافها مـــــن خـــــالل تـــــدفق المعلومـــــات ونقـــــل المعـــــار 
.اإلداري وتطویر الخدماتاإلبداععلى 

، اإلقتصادیةللمؤسسات اإلستراتیجيسییرعلى التت الحدیثةالتصاالأثر تكنولوجیا المعلومات وا، صباح بلقیدوم1
.173ص ،2،2013قسنطینة قسم علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة  جامعة ، غیر منشورةأطروحة دكتوراه 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن التجارة اإللكترونیة، مفاهیم واستراتیجیات التطبیق في المؤسسةإبراهیم بختي، 2
.73، ص 2005العكنون، الجزائر،
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أســــــالیبمــــــن خــــــالل إســــــتحداثةتــــــؤثر تكنولوجیــــــا المعلومــــــات علــــــى كفــــــاءة المنظمــــــ-
ــــــــة الكفــــــــاءة لضــــــــبط األداء وتحســــــــین ــــــــدهاالرقــــــــابونظــــــــم عالی جمیــــــــع لتشــــــــمل1وتأكی

بالســــــرعة والدقـــــة والكفــــــاءة مراحـــــل العملیـــــة اإلداریــــــة بإســـــتخدام أجهــــــزة ومعـــــدات تتمیـــــز 
.العالیة

ــــا علــــى التخطــــیط فــــي- ــــز قــــدرة اإلدارة العلی ــــستعزی ــــز ال مركزیــــة القــــرار نف الوقــــت تعزی
.والمشاركة في إتخاذ القراراتوتفویض السلطة 

ــــــات ویمكــــــن أن یســــــمح - ــــــیص حجــــــم الجهــــــاز اإلداري وخفــــــض النفق ــــــي تقل المســــــاعدة ف
.هذا التطور بإندثار اإلدارة الوسطى

ـــــدة قنـــــوات اإلتصـــــال ونقـــــل المعلومـــــات و وتنمیـــــة وتنشـــــیطتوســـــیع - ٕابتكـــــار أســـــالیب جدی
والــــــــتخلص مــــــــن قیــــــــود الزمــــــــان صــــــــاالت اإلداریــــــــة مثــــــــل الشــــــــبكات الداخلیــــــــةفــــــــي اإلت

عرف باإلجتماعات عن بعدیوالمكان خاصة بعد ظهور ما
مســـــاعدة اإلدارة فـــــي التركیـــــز علـــــى األمـــــور اإلســـــتراتیجیة والتخفیـــــف مـــــن أعبـــــاء تلـــــك -

األعمال الروتینیة المملة
تمكــــــــین اإلدارة مــــــــن ســــــــرعة التــــــــأقلم والتكیــــــــف مــــــــع المتغیــــــــرات والمســــــــتجدات نتیجــــــــة -

.لسرعة التنبؤ بها
ــــــاج وٕاســــــتحداث المنتجــــــات وتحــــــدیث أســــــالیب - ــــــى تطــــــویر وظــــــائف اإلنت المســــــاعدة عل

.التسویق
ــــــر المــــــرض األكبــــــر - ــــــي تعتب ــــــة داخــــــل اإلدارات والت ــــــى مشــــــكل البیروقراطی القضــــــاء عل

.كما یصفها بوراتر المعلوماتلعص
التخفـــــیض مـــــن حـــــدة إنتشـــــار ظـــــاهرتي الغـــــش والتزویـــــر فـــــي المعلومـــــات خاصـــــة بـــــین -

.عمال اإلدارات

، القاهرة مصر، مركز واید سیرفر 2، طالفكر المعاصر في التنطیم واإلدارة: ، محمد عبد الوهاب یسسعید1
.476، ص 1998لإلستشارات والتطویر اإلداري، 
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العمـــــل علـــــى تقریـــــب اإلدارة مـــــن المـــــواطن مـــــن خـــــالل إســـــتحداث المواقـــــع اإللكترونیـــــة -
والحدمة الذاتیة بإستخدام تقنیات الحكومة واإلدارة اإللكترونیة

ســــــواء علــــــى الوثــــــائق أو األمــــــوال الفعالــــــة یــــــة ر حكم والرقابــــــة اإلداتســــــهیل عملیــــــة الــــــت-
ـــــل إســـــتخدام  ـــــوك، نظـــــامأو بالنســـــبة لألشـــــخاص مث ـــــى مســـــتوى البن معلومـــــات موحـــــد عل

التوقیـــــع الیـــــومي بالنســـــبة للمـــــوظفین إلثبـــــات حضـــــورهم أصـــــبح عـــــن طریـــــق البطاقــــــات 
ــــــي  ــــــات اإلســــــتراتیجیة الت ــــــائق والملف ــــــى الوث ــــــات متطــــــورة عل ــــــة، وٕاســــــتخدام تقنی اإللكترونی

1.تسریبها خارج اإلدارةال یجب 

ـــــــــة المیـــــــــزة التنافســـــــــمســـــــــاعدة التنظیمـــــــــات - یة عبـــــــــر إســـــــــتخدام اإلقتصـــــــــادیة فـــــــــي تنمی
ـــــان  ـــــت واإلكســـــترنت اللت ـــــات التطبیقـــــات الشـــــاملة المتقدمـــــة فضـــــال شـــــبكات األنترن برمجی

تعمالن على توفیر الجهد والوقت والتكلفة
ــــك مــــن خــــالل تطــــویر - ــــة منظمــــات األعمــــال وذل ــــا اإلتصــــال فــــي ربحی تســــاهم تكنولوجی

ـــــــــل لل ـــــــــاج والســـــــــلع والخـــــــــدمات باإلســـــــــتغالل األمث ـــــــــنظم اإلنت ـــــــــات ت مـــــــــوارد وســـــــــائل وآلی
وتقلـــــــیص األخطـــــــاء والتـــــــي تتســـــــم بغـــــــزارة اإلنتـــــــاج والجـــــــودة العالیـــــــة ممـــــــا یـــــــؤدي إلـــــــى 

.إدخال تعدیالت على مواصفات السلع والخدمات التي تطرح في السوق
تحســـــــــین مســـــــــتوى جـــــــــودة ونوعیـــــــــة ودقـــــــــة المعلومـــــــــات المقدمـــــــــة لمتخـــــــــذي القـــــــــرارات -

ـــــل ـــــة نق ـــــض تكلف ـــــت وخف ـــــي التنظـــــیم مـــــن خـــــالل إختصـــــار الوق المعلومـــــات والعـــــاملین ف
2وٕاسترجاعها خاصة في حالة تضخم الجهاز اإلداري، وتسهیل عملیة تخزینها

، الوراق للنشر والتوزیع، عمان2، طمدخل تسویقي: تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في األعمال :بشیر العالق1
.295، ص 2002األردن، 

،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان تطبیقات إدارة–الحاسوب في إدارة األعمال، أنظمة : الصباغ عماد عبد الوهاب2
.47، ص 1996األردن، 
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:تأثیر تكنولوجیا المعلومات واإلتصال على الموارد البشریة

إحـــــــــداث الكثیـــــــــر مـــــــــن الوظـــــــــائف ذات العالقـــــــــة بالحواســـــــــیب والـــــــــنظم األلیـــــــــة حیـــــــــث -
ـــــــى م ـــــــظهـــــــرت الحاجـــــــة إل ـــــــنظمب ـــــــین و 1رمجین ومصـــــــممین لل ـــــــى األداء وفنی مشـــــــرفین عل

مــــن األعمــــال بــــل األنــــواعللصــــیانة، وال یكفــــي مجــــرد التعلــــیم النظــــري للقیــــام بمثــــل هــــذه 
ـــــل  یتعـــــین مزیـــــد مـــــن التـــــدریب والتأهیـــــل والممارســـــة وهـــــذا یعنـــــي تشـــــجیع اإلبـــــداع والتقلی

.من الروتین القاتل
تحـــــــول العــــــــاملین مــــــــن الكــــــــم إلــــــــى الكیـــــــف حیــــــــث أن تطــــــــور تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات -

واإلتصــــــال أدى إلــــــى التوجــــــه نحــــــو اإلســــــتثمار فــــــي رأس المــــــال البشــــــري عــــــن طریــــــق 
المعلوماتیـــــة فـــــي إدخـــــالالتعلـــــیم والتـــــدریب وتنمیـــــة القـــــدرات لـــــدى األفـــــراد بـــــالموازاة مـــــع 

التركیــــــز إلــــــيلــــــذي یــــــدعو ااألمــــــر، 2واألعمــــــال وحتــــــى طــــــرق اإلنتــــــاجالوظــــــائفكافــــــة 
ــــــدرات ومهــــــارات المــــــوارد البشــــــریة فــــــي مجــــــال إســــــتخدام  ــــــع ق ــــــى التــــــدریب ورف أكثــــــر عل

تكنولوجیا المعلومات
ــــــــي المهــــــــارات- ــــــــادم ف ــــــــا المعلومــــــــات : التق ــــــــوتیرة الســــــــریعة لتطــــــــور تكنولوجی ــــــــرض ال تف

ـــــــى تحـــــــدیثا دوریـــــــا لمهـــــــارات المـــــــوظفین تجنبـــــــا لتقادمهـــــــا  وعجـــــــز المـــــــورد واإلتصـــــــال إل
مواكبـــــــة التطـــــــور الحاصـــــــل فـــــــي المجـــــــال ممـــــــا یـــــــودي إلضـــــــعاف قـــــــدرة البشـــــــري عـــــــن

المنظمة على مسایرة التكور التكنولوجي
ـــــــة للعـــــــاملین- ـــــــاءة اإلنتاجی ـــــــع الكف ـــــــ: رف ـــــــي العمـــــــل اإلداأدت التقان ـــــــى إبتكـــــــار ر ة ف ي إل

ـــــل وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن المنظمـــــات  ـــــم تكـــــن موجـــــودة مـــــن قب طـــــرق جدیـــــدة للعمـــــل ل
ــــــا المع ــــــى نســــــب أداء و إنجــــــاز التــــــي تســــــتخدم تكنولوجی لومــــــات واإلتصــــــال تحصــــــل عل

أكبر من طرف العاملین

.295ص مرجع سابق، ، مدخل تسویقي: تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في األعمال :بشیر العالق1
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة،كلیة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال على إدارة الموارد البشریةأثر: لمین علوطي2

.57،  ص2008العلوم اإلقتصادیة جامعة الجزائر، الجزائر، 
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ــــــر طبیعــــــة ســــــوق العمــــــل- ــــــي اإلدارة : تغیی ــــــة ف ــــــىأدى إنتشــــــار االتمت ــــــر طبیعــــــة إل تغیی
الوظـــــائففـــــي مجـــــال اآللـــــيمـــــن المـــــألوف إســـــتخدام الحاســـــب أصـــــبحإذ ســـــوق العمـــــل 

ــــــــى مهــــــــارات  ــــــــاج غل ــــــــي تحت ــــــــة واألعمــــــــال الت الوســــــــطى فضــــــــال عــــــــن األعمــــــــال العادی
منخفضــــــة، ولكــــــن ظهــــــور نظــــــم دعــــــم القــــــرار والــــــنظم الخبیــــــرة غیــــــر حتــــــى مــــــن طبیعــــــة 

إلـــــيكمـــــا أن هــــذا التوســـــع فـــــي إســــتخدام التكنولوجیـــــا فـــــي اإلدارة أدى 1الوظــــائف العلیـــــا
تقلیص حجم التوظیف وٕاقتصاره على نوعیة معینة 

أثـــــر إســــــتخدام التكنولوجیـــــا فـــــي اإلدارة علــــــى : فـــــي طـــــرق التحلیــــــل الـــــوظیفيالتـــــأثیر -
خلـــــق والتوصـــــیف الـــــوظیفي لـــــبعض الوظـــــائف و عملیـــــة تقیـــــیم الوظـــــائف وعلـــــى التحلیـــــل

.التنظیميصعوبة في إدراجها ضمن الهیكل 

1http: // www.qudsepnu.edu/arabic/itc-dir.htm. 02/ 03 2009 10;53
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والمعلومات في اإلدارة الجزائریة األنصالتكنولوجیا -3
الجزائریةالتطور التاریخي لإلدارة - 1- 3

ـــــي العهـــــد العثمـــــاني فـــــي بدایـــــة القـــــرن  یمكـــــن إرجـــــاع بدایـــــة النظـــــام اإلداري الجزائـــــري ال
ــــــى أربعــــــة ) م 1516( الســــــادس عشــــــر ــــــة إل ــــــة اإلقلیمی ــــــبالد مــــــن الناحی ــــــث قســــــمت ال حی

ــــــــــك اب. دار الســــــــــلطان، وهــــــــــي العاصــــــــــمة وضــــــــــواحیها: وهــــــــــي) البایلیــــــــــك( منــــــــــاطق  یل
ـــــة التیطـــــري وعاصـــــمت ـــــك الغـــــرب . ه المدی هـــــران أمـــــا الشـــــرق وعاصـــــمته وعاصـــــمته و بایل

قسنطینة

ـــــدة یتكـــــون البایلیـــــك مـــــن تنظیمـــــات ( إقلیمیـــــة إداریـــــة أقـــــل حجمـــــا مـــــن األولـــــى وهـــــي البل
ـــــة  ،، الـــــوطن، كمـــــا یتكـــــون البایلیـــــك مـــــن عـــــدة مســـــتویات وهـــــي البـــــاي، المنطقـــــة)البلدی

ـــــاي ـــــس اإلستشـــــاري،دیـــــوان الب ـــــت صـــــالمجل ـــــك، تمثل ـــــة بالبایلی ت الحیا، المصـــــالح اإلداری
األمــــــن العمــــــومیین والحیلولــــــة دون ت البــــــاي فــــــي المحافظــــــة علــــــى النظــــــام و وٕاختصاصــــــا

.إنتفاضة السكان المحلیین والسهر على جبایة الضرائب

ـــــان اإلحـــــتالل الفرنســـــي- 1-1- 3 ـــــة إب بعـــــد ســـــقوط الدولـــــة العثمانیـــــة :اإلدارة الجزائری
فظهــــــــــرت المقاومــــــــــة الشــــــــــعبیة 1830خضــــــــــعت الجزائــــــــــر لإلحــــــــــتالل الفرنســــــــــي عــــــــــام 

ــــة فــــي  ــــم إختیــــاره كــــرئیس للدولــــة الجزائری ــــذي ت ــــد القــــادر ال ــــادة األمیــــر عب 27الوطنیــــة بقی
ـــــة علـــــى المســـــتوى المركـــــزي 1832نـــــوفمبر  ـــــم یقتصـــــر تنظـــــیم الدول ـــــر كـــــرئیس ( ول األمی
الســـــــلطة التشـــــــریعیة ، الســـــــلطة ( ومـــــــة ، المجلـــــــس اإلستشـــــــاري ، مجلـــــــس الحك) للدولـــــــة 

بــــــل إمتــــــد إلــــــى المؤسســــــات المحلیــــــة بحیــــــث نظمــــــت علــــــى غــــــرار الهیئـــــــات ) القضــــــائیة
المركزیـــــــة وبـــــــنفس القواعـــــــد وتـــــــم تفـــــــویض خلفـــــــاء األمیـــــــر بالوالیـــــــات بســـــــلطات كبیـــــــرة ، 

ــــــذي  ــــــد األمــــــر ال ــــــى مــــــدى بعی ــــــة إل ــــــث توســــــعت الالمركزی ــــــاربحی نقاشــــــا واســــــعا حــــــول أث
بیعة الحكم المحلي ، هل من نوع الالمركزیة أم هو حكم فیدرالي؟ط
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قســـــمت الـــــبالد إلـــــى ثمانیـــــة والیـــــات ، علـــــى رأس كـــــل والیـــــة خلیفـــــة یعتبـــــر ممثـــــل الدولـــــة 
وخلیفة األمیر هذا إلى جانب الدیوان وشرطة الوالیة ومجلس الشورى الوالئي

:نظام المجالس المحلیة أثناء فترة اإلحتالل الفرنسي-
ـــــد إعت- مـــــدت الســـــلطات الفرنســـــیة فـــــي إدارتهـــــا المحلیـــــة للجزائـــــر سیاســـــات متعـــــددة فلق

كانــــــت تلجــــــأ الــــــى اإلســــــتعانة بالشخصــــــیات ذات النفــــــوذ مــــــن المــــــواطنین ، وأحیانــــــا تلجــــــأ 
.1إلى اإلستفادة من النظم التي كانت سائدة

حیث قسمت الجزائر إلى ثالث أقالیم: 1887/ 1830المرحلة األولى 
.ع لنفس النظام المعمول به في فرنسایقیم فیها األوروبیون وتخض: مدنیةأقالیم 

.یسكنها الجزائریون وتخضع لإلدارة العسكریة: مناطق عسكریة
وتحتـــــوي علـــــى العنصـــــر األوروبـــــي، وعـــــدد مـــــن الســـــكان الجزائـــــرین، : األقـــــالیم المختلطـــــة

فـــــي هـــــذه تخضـــــع األوروبـــــي لـــــإلدارة المدنیـــــة والجزائـــــري لـــــإلدارة العســـــكریة، وقـــــد أنشـــــأت
.المرحلة المكاتب العربیة، بهدف تسهیل اإلتصال بین الحاكم والمحكومین

ـــــبالد ثالثـــــة والیـــــات إ: المرحلـــــة الثانیـــــة عتبـــــرت الجزائـــــر ملحقـــــة بفرنســـــا، حیـــــث قســـــمت ال
ــــم  وهــــي الجزائــــر وهــــران قســــنطینة، وعلــــى رأس كــــل والیــــة والــــي یســــاعده مجلــــس والیــــة، ث

.د العنصر األوروبيقسمت الوالیات إلى بلدیات، حسب تواج
فـــــي الشـــــمال حیـــــث یتركـــــز العنصـــــر األوروبـــــي أقیمـــــت مجـــــالس بلدیـــــة : القســـــم األوروبـــــي

ذات صـــــــــالحیات كاملـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فـــــــــي فرنســـــــــا بالمـــــــــدن الكبـــــــــرى والمنـــــــــاطق 
.الساحلیة

ولقـــــد وجـــــدت فـــــي المنـــــاطق التـــــي یقـــــل فیهـــــا : وضـــــم البلـــــدیات المختلطـــــة: القســـــم الثـــــاني
المتصـــــرف الـــــذي یخضـــــع : ز إدارة البلدیـــــة علـــــى هیئتـــــین وهمـــــاتواجـــــد األوروبیـــــون وترتكـــــ

، مجلة دفاتر القانون ریةات العامة، تجربة البلدیات الجزائدور اإلدارة المحلیة في تقدیم الخدم: ناجي عبد النور1
.154ص 2009، جامعة قاصدي مرباح، الجزرائر، 01والسیاسة، العدد 
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ـــــة ـــــة البلدی یرأســـــها المتصـــــرف مـــــع عضـــــویة عـــــدد مـــــن : للســـــلطة الرئاســـــیة للحـــــاكم واللجن
.المنتخبین من الفرنسیین وبعض الجزائریین

( ولقـــــــــد تواجــــــــدت فـــــــــي منــــــــاطق الجنـــــــــوب : وضــــــــم البلـــــــــدیات األهلیــــــــة: القســــــــم الثالـــــــــث
والنائیـــــــة فـــــــي الشـــــــمال وتمیـــــــزت هـــــــذه البلـــــــدیات وبعـــــــض األمـــــــاكن الصـــــــعبة) الصـــــــحراء

.بالطابع العسكري
دارة المحلیـــــة والمؤسســـــات البلدیـــــة فـــــي الجزائـــــر تـــــتحكم فیـــــه یالحـــــظ أن نشـــــوء وتطـــــور اإل

ــــــــي النظــــــــام الفرنســــــــي وتطــــــــور حركــــــــة  ــــــــي حــــــــدثت ف ــــــــرات الت عــــــــدة عوامــــــــل منهــــــــا التغی
اإلســــــــــــتیطان والضــــــــــــغوط الممارســــــــــــة مــــــــــــن طــــــــــــرف المعمــــــــــــرین، ورد فعــــــــــــل المقاومــــــــــــة 

1.الجزائریة

:م المجالس المحلیة أثناء الثورة التحریریةنظا- 1-2- 3
عقــــد مــــؤتمر الصــــومام ســــنة فــــي1954فكــــر قــــادة الثــــورة بعــــد إنــــدالع ثــــورة أزل نــــوفمبر 

ــــي جــــاء بهــــا هــــذا المــــؤتمر هــــو لتنظــــ1956 ــــرارات الهامــــة الت ــــورة، زمــــن الق ــــة الث یم وهیكل
ــــــة خاصــــــة بكــــــل ــــــق إدارة محلی ــــــبالد وخل ــــــث إنشــــــاء تنظــــــیم إقلیمــــــي لل ــــــة، حی وحــــــدة إقلیمی

قســـــمت الجزائـــــر إلـــــى ســـــتة والیـــــات، بـــــدورها قســـــمت الوالیـــــة إلـــــى منـــــاطق والمنـــــاطق إلـــــى 
2.نواحي والنواحي إلى قسمات

ـــــادة  وبـــــذلك تجســـــدت الســـــلطة المحلیـــــة، وتأســـــس التنظـــــیم اإلداري للوالیـــــة علـــــى مبـــــدأ القی
اســــــیة مهامــــــه موزعــــــة علــــــى الشــــــؤون السیماعیــــــة مــــــن خــــــالل إنشــــــاء مجلــــــس للوالیــــــةالج

والعســـــــكریة واإلتصـــــــال واألخبـــــــار، وهـــــــو مـــــــؤطر بهیاكـــــــل ومكاتـــــــب وأجهـــــــزة إداریـــــــة أمـــــــا 
المجــــــــالس الشــــــــعبیة البلدیــــــــة فقــــــــد أنشــــــــأتها قیــــــــادة الثــــــــورة لتــــــــأطیر المــــــــدنیین وتنظــــــــیمهم 

.وربطهم مباشرة بجیش وجبهة التحریر الوطني

154ص سابق، مرجع : ناجي عبد النور1
، 1997، بیروت لبنان، دار الغرب اإلسالمي، 1962للجزائر من البدایة لغایة التاریخ السیاسي : عمار بوحوش2
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صــــــبحت لقــــــد غطــــــت المجــــــالس الشــــــعبیة البلدیــــــة أثنــــــاء الثــــــورة كــــــل األریــــــاف والقــــــرى، وأ
تســــــیرها هیئــــــة جماعیــــــة منتخبــــــة یقودهــــــا رئــــــیس یســــــمى شــــــیخ البلدیــــــة، یســــــاعده مجلــــــس 
ـــــــة والشـــــــؤون  ـــــــیم ومحـــــــو األمی ـــــــى التعل ـــــــدي، تنوعـــــــت إختصاصـــــــاته مـــــــن اإلشـــــــراف عل بل

.الدینیة، إلى الشؤون المالیة، و أصبحت إدارة البلدیة موازیة لإلدارة اإلستعماریة
ــــة غــــداة:نظــــام اإلدارة فــــي الجزائــــر بعــــد اإلســــتقالل- 1-3- 3 وجــــدت اإلدارة الجزائری

اإلســـــــتقالل نفســـــــها تعـــــــاني مـــــــن وطـــــــأة األثـــــــار الســـــــلبیة الموروثـــــــة ســـــــواء تلـــــــك المتعلقـــــــة 
ــــــة بمحتــــــوى هــــــذه الهیاكــــــل  ــــــم المتعلق بصــــــالحیات الهیاكــــــل اإلداریــــــة وعــــــدم توازنهــــــا أو تل
ـــــــروز ظـــــــاهرتین متناقضـــــــتین  ـــــــى ب ـــــــة والبشـــــــریة وهـــــــذا مـــــــا أدى إل ـــــــاحیتین القانونی مـــــــن الن

1:هما

یمیــــــــة الموروثــــــــة منهــــــــا والجدیــــــــدة والتــــــــي إتســــــــمت كثــــــــرة النصــــــــوص التشــــــــریعیة والتنظ-
بالتنـــــاقض و فـــــي علـــــب األحیـــــان بالتنـــــاقض وعـــــدم قـــــدرة المســـــیرین علـــــى تأهیلهـــــا لـــــنقص 

التأهیل
ـــــا- ـــــدرة التـــــأطیر وٕانعـــــدالمعان ـــــوازن فـــــي تعـــــداد المســـــتخدمین بة مـــــن ن ســـــبب الفـــــراغ ام الت

ـــــــــه المســـــــــتعمر، بفعـــــــــل الهجـــــــــرة  ـــــــــر خلف ـــــــــدماء المـــــــــوظفین الكبی ـــــــــد مـــــــــن ق ـــــــــة للعدی المكثف
الفرنســــــیین، وصــــــعوبة اســــــتخالفهم بمــــــوظفین جزائــــــریین جــــــاهزین، األمــــــر الــــــذي كــــــاد أن 

.یؤدي إلى إنحالل الكثیر من المرافق العامة
جــــــراءات لـــــى إتخــــــاذ جملـــــة مـــــن اإلإولتجـــــاوز هـــــذه الوضـــــعیة عمــــــدت الســـــلطات العامـــــة 

یم اإلداري والتشـــــــــریع فـــــــــي إتجـــــــــاه اإلصـــــــــالح اإلداري، علـــــــــى مســـــــــتوى التـــــــــأطیر والتنظـــــــــ
فلجـــــأت إلـــــى تخفـــــیض عـــــدد البلـــــدیات عـــــن طریـــــق دمـــــج عـــــدة بلـــــدیات إلمكانیـــــة إدارتهـــــا 

أمــــــــا علــــــــى بلدیــــــــة، 1500بــــــــدال مــــــــن 687وتســـــــییرها، فأصــــــــبح بــــــــذلك عــــــــدد البلــــــــدیات 
یم دورات تدریبیـــــــة وملتقیـــــــات لصـــــــالح مـــــــوظفي اإلدارات مســـــــتوى التـــــــأطیر فقـــــــد تـــــــم تنظـــــــ

هومة للطباعة ، دار الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب األجنبیة:هاشمي خرفي1
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ـــــــــأهی ـــــــــام باألعمـــــــــال اإلداریـــــــــةلت ـــــــــم إنشـــــــــاء العدیـــــــــد مـــــــــن المعاهـــــــــد للتكـــــــــوین .لهم للقی وت
مــــــیالد 1964المتخصــــــص قصــــــد مواجهــــــة اإلحتیاجــــــات المتزایــــــدة حیــــــث شــــــهدت ســــــنة 

ثــــــم المدرســــــة الوطنیــــــة لــــــإلدارة والكلفــــــة بإعــــــداد اإلطــــــارات لإللتحــــــاق بالوظــــــائف العامــــــة
أعــــــــــوان الــــــــــتحكم مخصصــــــــــة لتكــــــــــوین 1668إنشــــــــــاء مراكــــــــــز للتكــــــــــوین اإلداري ســــــــــنة 

1والتنفیذ

حیــــــث إعتبــــــر 1963أمــــــا اإلصــــــالح فــــــي المجــــــال التشــــــریعي فقــــــد كرســــــه دســــــتور عــــــام 
البلدیــــــة أساســــــا للمجموعـــــــة الترابیــــــة واإلداریــــــة واإلقتصـــــــادیة واإلجتماعیــــــة كمــــــا ورد فـــــــي 

ضـــــرورة '' 1964مـــــن وهـــــو التوجـــــه نفســـــه الـــــذي أكـــــده میثـــــاق الجزائـــــر لعـــــام 09المـــــادة 
ـــــــة، هـــــــدفها جعـــــــل إعـــــــادة الجماعـــــــات المح ـــــــة جذری ـــــــب مراجعـــــــة إداری ـــــــة ســـــــلطات تتطل لی

.سي واإلقتصادي واإلجتماعي للبالدمجلس البلدیة قاعدة للتنظیم السیا
24/67م الجماعـــــــات المحلیـــــــة تمثـــــــل فـــــــي األمـــــــر یـــــــنظثـــــــم صـــــــدر أول نـــــــص قـــــــانوني

ــــــــي  ــــــــانون ال1967جــــــــانفي 18الصــــــــادر ف ــــــــة عــــــــدة مهــــــــام ، والمتضــــــــمن ق ــــــــة والوالی بلدی
عتبــــــرت الجماعـــــــات المحلیـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر وا. یة وٕاجتماعیـــــــة وثقافیـــــــةإقتصـــــــادسیاســــــیة، 

.حجر الزاویة في بناء النظام اإلداري والسیاسي للدولة الجزائریة1967منذ 
، 1989إن التغیــــــــرات السیاســــــــیة التــــــــي عاشــــــــها المجتمــــــــع الجزائــــــــري بصــــــــدور دســــــــتور 

عددیـــــة و إعطـــــاء مفهـــــوم الدیمقراطیـــــة والتالجدیـــــدة التـــــي كرســـــها والمتمثلـــــة فـــــيوالمبـــــادئ 
والتحــــــوالت اإلقتصــــــادیة الواســــــعة التــــــي غیــــــرت مــــــن مســــــار الدولــــــة نحــــــو . جدیــــــد للدولــــــة

إقتصـــــاد الســــــوق كــــــان لهـــــا األثــــــر البــــــالغ علــــــى اإلدارة الجزائریـــــة التــــــي أصــــــبحت ملزمــــــة 
بــــــأن تســــــیر وفــــــق المبــــــادئ والمقــــــاییس الجدیــــــدة، وأن ال تبقــــــى تابعــــــة للســــــلطة السیاســــــیة 

كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة ، ،  رسالة دكتوراه في ظل العولمةالوطیفة العمومیة و أفاقها في الجزائر : سعید مقدم1
.74ص ،2006، الجزائرجامعة بن عكنون ، 
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ــــــادرة علــــــى تجســــــید طموحــــــات بــــــ1وخاضــــــعة إلرادتهــــــا ل یجــــــب أن تكــــــون ذات فعالیــــــة ق
.وتطلعات فئات المجتمع

وفــــي هــــذا الســـــیاق قامــــت الجزائــــر بمحـــــاوالت عــــدة إلصــــالح منظومتهـــــا اإلداریــــة، حیـــــث 
ـــــم عـــــام  ـــــر شـــــامل 1987ت ـــــدیم تقری ـــــة عهـــــد إلیهـــــا مهمـــــة تق إنشـــــاء مجموعـــــة عمـــــل وزاری

تعلـــــــــق الم1988عـــــــــام 88/01صـــــــــدور القـــــــــانون حـــــــــول واقـــــــــع اإلدارة العمومیـــــــــة، تـــــــــم
تـــــم إنشـــــاء لجنـــــة عمـــــل 1991الجزائریـــــة، وبحلـــــول العـــــام بإصـــــالح المؤسســـــة العمومیـــــة 

ــــــــة مشــــــــترك ــــــــائج وزاری ــــــــة وســــــــبل تطویرهــــــــا وتمحــــــــورت نت ــــــــع اإلدارة الجزائری ة لدراســــــــة واق
2:بناءإليأعمالها بتقدیم جملة من المقترحات تهدف 

إدارة قویة محایدة نظیفة وملتزمة بالمرفق العام-
إدارة قادرة على تحقیق فعالیة الجهاز اإلداري-
.إدارة تشكل دعامة أساسیة للحوار والتشاور-

ة خطـــــــوات تمثلـــــــت فـــــــي صـــــــدور مجموعـــــــة مـــــــن القـــــــوانین وقـــــــد تلـــــــت هـــــــده الخطـــــــوة عـــــــد
ــــــوائح التنظیمیــــــة ــــــك الخاصــــــة والمراســــــیم والل ــــــي قطــــــاع الوظیــــــف العمــــــومي أو تل ســــــواء ف

هــــــدفت إلعــــــادة هیكلــــــة اإلدارة الجزائریــــــة بالجماعــــــات المحلیــــــة وبــــــاقي مؤسســــــات الدولــــــة
ـــــى غـــــرار األمـــــر  ـــــي مســـــتوى تطلعـــــات المـــــواطن، عل ـــــي 06/03وجعلهـــــا ف 15المـــــؤرخ ف

3:الىالذي یهدف 2006جوان 

ـــــد المســـــؤ - ـــــة واإلداریـــــة والمدنیـــــة لكـــــل مـــــن اإلدارة العامـــــة و تحدی لیات القانونیـــــة والمهنی
.والموظف العمومي

الجدید للدولة ورف مهام الوظیفة العمومیة مع الدتكیی-

1Mouhmed Crif BELIHOUB: La reforme administrative en Algérie, innovatoin proppsées et contraite
de mise en oevre, frum EuroMeditéranneen sur les innovation et les bonnes pratiques. Tunis, 15-17 juin

2005, p 10.
.101مرجع سابق، ص :سعید مقدم 2
.224ص ،2006مجلس األمة، نوفمبر 14،العدد ،مجلة الفكر البرلماني3
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یاســـــــــــیة یــــــــــات والمتغیــــــــــرات السعملیــــــــــات الوظیفــــــــــة العمومیـــــــــــة مــــــــــع المعطتكییــــــــــف-
.العلمیة والتكنولوجیا الجدیدةواإلجتماعیة، واإلقتصادیة و 

وفعـــــال، مـــــن أجـــــل اإلســـــتجابة الكاملـــــة العمـــــل علـــــى إقامـــــة نظـــــام إداري وطنـــــي قـــــوي -
.لتطلعات المواطنین

:اإلتصال في الجزائرالمعلومات و وضعیة تكنولوجیا -3-2

ـــــم تصـــــل الجزائـــــر ـــــة متقدمـــــة فـــــي االســـــتثمار فـــــي ل ـــــى مرحل كنولوجیـــــات المعلومـــــات تإل
أنهـــــا وعـــــت إال،العتـــــادالبرمجیـــــات و بهـــــا بشـــــكل خـــــاص إنتـــــاج التـــــي یقصـــــد واالتصـــــال و 

داد البنیـــــة التحتیـــــة الضـــــروریة مـــــن بـــــدأت فـــــي العمـــــل علـــــى إعـــــأهمیـــــة هـــــذا االســـــتثمار و 
ورغــــــم ذلــــــك یبقــــــى هــــــذا .بهــــــدف إعــــــداد لمجتمــــــع المعلومــــــاتجــــــل بلــــــوغ تلــــــك المرحلــــــة أ

.القطاع في حاجة مزید من اإلهتمام وخاصة في المجال القانوني والتشرعي
2000ولقـــــد تـــــم فـــــي هـــــذا اإلطـــــار اإلعـــــالن الرســـــمي للنهـــــوض بهـــــذا القطـــــاع منـــــذ ســـــنة 

وغــــم هــــذا ال تــــزال الجزائــــر تشــــكو مــــن عــــدة نقــــائص فــــي مجــــال تكنولوجیــــات المعلومــــات 
1:واإلتصاالت كما تبینه المؤشرات التالیة

.نسبة ضئلة من العائالت تملك الكومبیوتر الشخصي-
فقــــــــدان مؤسســــــــات خاصــــــــة أو عامــــــــة تقــــــــدم خــــــــدمات للحصــــــــول  علــــــــى معلومــــــــات -

.متخصصة
.موزع معتمد فقط95موزع لخدمات األنترنت عملیین ضمن 20أقل من -

ـــــر-3-2-1 ـــــي الجزائ ـــــت ف تـــــم ربـــــط الجزائـــــر باألنترنـــــت ألول مـــــرة فـــــي : األنترن
، عـــــــن طریـــــــق مركـــــــز البحـــــــث العلمـــــــي التقنـــــــي الـــــــذي أنشـــــــئ عـــــــام 1994مـــــــارس عـــــــام 

وكانــــــــت مهمتــــــــه األساســــــــیة العمــــــــل مــــــــن أجــــــــل إقامــــــــة شــــــــبكة وطنیــــــــة لإلعــــــــالم 1986

إجتماع الخبراء ، وضعیة وأفاق، تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في الجزائر: عبد القادر خالدي، سلیمة كویسي1
.الدول العربیةاإلقلیمي حول معیقات النفاذ الشامل لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال في
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العلمـــــــــي والتقنـــــــــي، وربطهـــــــــا بشـــــــــبكات إقلیمیـــــــــة ودولیـــــــــة، وترقیـــــــــة وٕادخـــــــــال التكنولوجیـــــــــا 
ـــــة كـــــاإلعالم  ـــــالحدیث ـــــي ســـــنة . البیانـــــاتي وأتمتـــــةاآلل ـــــل هـــــذا التـــــاریخ وف كـــــان 1993وقب

هنـــــاك ربـــــط بالشـــــبكة علـــــى نطـــــاق ضـــــیق للغایـــــة، وعـــــن طریـــــق الهـــــاتف، مقتصـــــرا علـــــى 
ــــــــي  ــــــــة بــــــــالمركز، وبعــــــــض البــــــــاحثین واألســــــــاتذة فــــــــي اإلعــــــــالم اآلل فــــــــرق البحــــــــث العامل

شـــــــروع أن تــــــدفق األنترنـــــــت ضـــــــعیف جـــــــداولكـــــــن مـــــــا یعــــــاب علـــــــى هـــــــذا الم1.بالمجــــــان
.من العراقیل القانونیة والتقنیةواجه مجموعةأنه المشتركین ضعیف كما عدد و 

فتحــــــــــت الجزائــــــــــر اإلســــــــــتثمار فــــــــــي مجــــــــــال اإلتصــــــــــاالت للقطــــــــــاع 2000وفــــــــــي عــــــــــام 
لالخــــاص، حتــــى تــــتمكن مــــن ســـــد الفجــــوة بینهــــا وبــــین الـــــدول المجــــاورة مــــن جهــــة والـــــدو 

حســــــب وكالــــــة هــــــا وقــــــد بلــــــغ عــــــدد مقــــــاهي األنترنــــــت یوم.2اإلوروبیــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى
مشــــــترك، وٕارتفــــــع فــــــي ســــــنة ألــــــف180باإلصــــــافة إلــــــى مقهــــــى150األنبــــــاء الجزائریــــــة 

.5000إلى2008مقهى ووصل عام 3000لیبلغ عددها حوالي 2004
ومـــــا یالحـــــظ فـــــي الواقـــــع هـــــو ضـــــعف إنتشـــــار األنترنـــــت فـــــي الجزائـــــر منـــــذ بـــــدایتها الـــــي 

ـــــث یمكـــــن إرجـــــاع هـــــذا األمـــــر 2000عـــــام  ـــــىبحی ـــــيإل ـــــبالد الظـــــروف الت مـــــرت فیهـــــا ال
2000مـــــا یثبـــــت ذلـــــك هـــــو التطـــــور الملحـــــوظ الـــــذي شـــــهدته بعـــــد عـــــام . فـــــي هـــــذه الفتـــــرة

، مما جعلها محط أنظار اإلستثمار األجنبي
2008وفیمــــــا یلــــــي جــــــدول یوضــــــح أعــــــداد مشــــــتركي األنترنــــــت فــــــي الجزائــــــر مــــــن عــــــام 

.2012عام إلى

یین الجزائریین لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال في صنع قراراتهم السیاسیة البرلمانأستخذام ا: قواسم بن عیسى1
.84ص ،2013، جامعة الجزائر،والعلوم السیاسیةدكتوراه غیر منشورة، كلیة اإلعالم ،وتحقیق الحكم الراشد

كتوراه دولة في ، أطروحة درنتیین الجزائریینراسة إستكشافیة لألنتمجتمع اإلعالم والمعلومات، د: قابمحمد لع2
.286، ص 2001علوم اإلعالم واإلتصال ، جامعة الجزائر، 
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2000یوضـــح عـــدد مســـتعملي األنترنـــت فـــي الجزائـــر للفتـــرو الممتـــدة بـــین :)03(جـــدول رقـــم 
–2012

200020082009201020112012السنة
0.53.54.14.54.79عدد المستعملین

0.2010.41212.513.423.4الكثافة

www.nticالمصدر) ملیون: الوحدة ( web.com 22 /06 / 2013/ 14:12

2012و 2000یطهـــــــر الجـــــــدول التطـــــــور الواضـــــــح لمســـــــتعملي األنترنـــــــت بـــــــین عـــــــامي 
ووكـــــــــذلك إلطـــــــــالق خدمـــــــــة ) ADSL(وهـــــــــذا راجـــــــــع إلطـــــــــالق خدمـــــــــة التـــــــــدفق العـــــــــالي 

األنترنـــــت مـــــن طـــــرف شـــــركات الهـــــاتف النقـــــال كمـــــا ســـــاهم برنـــــامج اســـــرتك فـــــي تشـــــجیع 
.الوسائل والخدمات في نفس الفترةالمستعملین حیث یوضح الجدول األتي تطور 

یوضـــــح تطــــــور خـــــدمات ووســـــائل األنترنـــــت فــــــي الجزائـــــر بـــــین عــــــامي : ) 04(جـــــدول رقـــــم 
2008-2012
20082009201020112012السنةخدمات

1223/11/ 76/2572/1272/2119عدد موزعي األنترنت الناشطین

6.3167.857.6)لفباأل ( عدد مقاهي األنترنت 

2.52.983.04.56.0)ملیون(عدد مشتركي األنترنت 

مبیــــــوتر الشخصــــــي تجهیــــــزات الكو 
)ملیون(

3.54.095.37.698.6

www.mpttic.gov.dz: المصدر le 14/ 04/ 2013/ 10:00

ـــــي الجزائـــــر نمـــــوا كبیـــــرا :الهـــــاتف فـــــي الجزائـــــر-3-2-2 عرفـــــت الشـــــبكة الهاتفیـــــة ف
ــــــانون  ــــــذ صــــــدور الق ــــــتح القطــــــاع أمــــــام المنافســــــة، فكــــــان 2000/ 03من الــــــذي ســــــمح بف

ـــــغ معـــــدل الولـــــوج العـــــام حـــــوالي ،الـــــثالث األخیـــــرةنمـــــوه قیاســـــیا خـــــالل الســـــنوات حیـــــث بل
، ممــــــا ســــــمح بإســــــتدراك بعــــــض التــــــأخر 2005خـــــالل السداســــــي األول مــــــن ســــــنة 33%

ـــــــــذي كـــــــــان ـــــــــة بالـــــــــدول المتقدمـــــــــة، والیعرفـــــــــه ســـــــــو ال عـــــــــدد اإلجمـــــــــالي ق الهـــــــــاتف مقارن
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نشــــــــطت الكثافــــــــة مالیــــــــین مشـــــــترك، 200510فــــــــي نهایـــــــة وصـــــــل للمشـــــــتركین الــــــــذي 
ـــــات الـــــدفع  ـــــب إدخـــــال بطاق ـــــة إلـــــى جان ـــــین المتعـــــاملین الثالث ـــــة بفضـــــل المنافســـــة ب الهاتفی

الـــــدخول وســـــهولةالمســـــبق فـــــي الســـــوق حیـــــث لعـــــب هـــــذا النظـــــام الـــــذي یتمیـــــز بالحركیـــــة 
وٕانخفـــــــــاض التعریفـــــــــات، األمـــــــــر الـــــــــذي أغـــــــــرى المســـــــــتهلكین بالشـــــــــكل الـــــــــذي أدى إلـــــــــى 

%0.28تحقیــــــق كثافــــــة هاتفیــــــة مرتفعــــــة خاصــــــة بالهــــــاتف النقــــــال، حیــــــث إنتقلــــــت مــــــن 
مقارنــــــــــة 2005و 2000بــــــــــین عــــــــــامي %23.78بإرتفــــــــــاع نســــــــــبته %24.06إلــــــــــى 

ــــــذي یعــــــرف هــــــو األخــــــر نمــــــوا ملحو  ظــــــا بالكثافــــــة الهاتفیــــــة الخاصــــــة بالهــــــاتف الثابــــــت ال
ــــــــث  ــــــــى %5.80حی ــــــــر أســــــــعار اإلتصــــــــاالت و 1.%3.50أي بنســــــــبة %8.85إل تعتی

فـــــــي الجزائـــــــر مقبولـــــــة بالنســـــــبة للمكالمـــــــات المحلیـــــــة، عكـــــــس المكالمـــــــات الدولیـــــــة التـــــــي 
بســـــبب غیـــــاب المنافســـــة بالنســـــبة تعـــــرف غـــــالء نســـــبیا، إضـــــافة إلـــــى ضـــــعف الخـــــدمات

أمــــــا .حیـــــث تقتصــــــر خدماتـــــه علــــــى مؤسســـــة إتصــــــاالت الجزائـــــر فقــــــطللهـــــاتف للثابــــــت، 
:الهاتف المحمول فتتوزع خدماته كاألتي

مقرهـــــا فـــــي مصـــــر وفـــــي جویلیـــــة لالتصـــــاالتأوراســـــكوم هـــــي إحـــــدى فـــــروع و : جـــــازي
737، لمبلـــــــغ رزائـــــــعلـــــــى رخصـــــــة الهـــــــاتف المحمـــــــول الثانیـــــــة فـــــــي الجحصـــــــلت2001

ملیــــــار )2،5(و قــــــد اســــــتثمرت ،2002شــــــباط 15رســــــمیا فــــــيتوأطلقــــــ. ملیــــــون دوالر
ــــــــذ عــــــــام أمریكــــــــي دوالر  ــــــــى 2001من ــــــــي دیســــــــمبر اآلنإل ووصــــــــل عــــــــدد مشــــــــتركیها ف
.2ملیون مشترك13إلى 2007

للهــــــــاتف المحمــــــــول فــــــــي الجزائــــــــر عمومیــــــــة مــــــــوبیلیس هــــــــي أول شــــــــبكة : یلیسمــــــــوب
الجزائــــــــــر بلــــــــــغ عــــــــــدد اتصــــــــــاالتســــــــــة العمومیــــــــــة كفــــــــــرع للمؤس2003تأسســــــــــت عــــــــــام 

تســــــــــعة مالیــــــــــین ألــــــــــف مشــــــــــترك  ووصــــــــــل إلــــــــــى 20067476دیســــــــــمبر مشــــــــــتركیها 
.20073مشترك سنة 

1http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=518/07/2012 /5:00
2http://www.djezzygsm.com/propos/historique.asp 8:40/ 51/07/2012في
3http://ar.wikipedia.org/wiki/11/07/20087:36موبیلیس
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 ـــــــة«عضـــــــو مـــــــن المجموعـــــــة :نجمـــــــة ـــــــة» الوطنی 2تحصـــــــلت فـــــــي ، تلیكـــــــوم الكویتی
علـــــــى رخصـــــــة اســـــــتغالل الهـــــــاتف النقـــــــال فـــــــي الجزائـــــــر بعـــــــد عرضـــــــها 2003دیســـــــمبر 

تـــــــــم اإلطـــــــــالق 2004أغســـــــــطس 25ملیـــــــــون دوالر، وفـــــــــي 421المـــــــــالي المقـــــــــدر بــــــــــ 
معـــــاییر جدیـــــدة لعـــــالم و التـــــي أدخلـــــتالتجـــــاري لعالمتهـــــا التجاریـــــة بمختلـــــف التشـــــكیالت 

وســــــــائط المتعــــــــددة الســــــــمعیة ، حیــــــــث كانــــــــت أول متعامــــــــل یــــــــدخل خدمــــــــة الاالتصــــــــاالت
.1مالیین مشترك4.53و صل عدد عمالئها 2007و في عام ،البصریة

يفــــــ)2006-2002(ونجحــــــت هــــــذه الشــــــركات خــــــالل فتــــــرة ال تتجــــــاوز أربــــــع ســــــنوات
ملیــــــــون 13ل إلــــــــى أكثــــــــر مــــــــن خــــــــدمات الهــــــــاتف المحمــــــــو مشــــــــتركيالوصــــــــول بعــــــــدد 

2.6ثابتــــــــة ال یتجــــــــاوز فیــــــــه عــــــــدد مشــــــــتركي الهواتــــــــف اليالوقــــــــت الــــــــذيمشــــــــترك، فــــــــ
.2ملیون مشترك

ال یكفـــــــــي النظـــــــــر إلـــــــــى إحصـــــــــائیات إســـــــــتخدام تكنولوجیـــــــــات المعلومـــــــــات واإلتصـــــــــال 
إســــــــتفادة إلــــــــىوحــــــــدها لتقیــــــــیم تواجــــــــدها فــــــــي مجتمــــــــع معــــــــین بــــــــل ینبغــــــــي  أن ینظــــــــر 

لتقیــــــــیم مـــــــــدى عــــــــات الحیویــــــــة فــــــــي البلــــــــد مــــــــن خــــــــدمات تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــاتاالقط
ینبغـــــي أن تكـــــون قطاعـــــات التعلـــــیم العـــــالي والبحـــــث ف.إندماجـــــه فـــــي مجتمـــــع المعلومـــــات

ـــــــة القـــــــوة الدافعـــــــة لتطـــــــویر مجتمـــــــع  ـــــــي بمثاب ـــــــة والتكـــــــوین المهن ـــــــة الوطنی العلمـــــــي والتربی
وٕادراكهـــــا لهـــــذا الواقـــــع، بـــــذلت الســـــلطات العمومیـــــة جهـــــود كبیـــــرة فـــــي مجـــــال . المعلومــــات

وقـــــد ســـــمحت السیاســـــة الحوســـــبة هـــــذه . لمنظومـــــة التربویـــــةحوســـــبة المؤسســـــات التابعـــــة ل
ــــــیم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي ــــــي قطــــــاع التعل ــــــائج مرضــــــیة، الســــــیما ف ــــــق نت ومــــــع . بتحقی

حاســـــوب ال تـــــزال مرتفعـــــة / حاســـــوب وعـــــدد المعلمـــــین/ ذلـــــك، فـــــان نســـــبة عـــــدد الطـــــالب
.أستاذ30.000حاسوب لملیون طالب و45.000: جدا، إذ تقدر بـ

1http://ar.wikipedia.org/wiki/11/07/20088:40) اتصاالت_شركة(_نجمة
2.openarab.net/reports/net2006/algeria.shtmlhttp://www13/07/20088:30
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أمــــــا بالنســــــبة لقطــــــاع :فــــــي القطاعــــــات الحكومیــــــةا المعلومــــــاتتكنولوجیــــــ-3-2-3
التربیـــــة، تـــــم تنفیـــــذ عملیـــــات تجهیـــــز المؤسســـــات التعلیمیـــــة فـــــي الســـــنوات األخیـــــرة، حیـــــث 

ـــــــب  ـــــــم تركی ـــــــات والمـــــــدارس، ممـــــــا ســـــــمح 56.744ت ـــــــات واإلكمالی ـــــــي الثانوی حاســـــــوب ف
ســــــوب تلمیـــــذا فــــــي الطـــــور الثــــــانوي وحا36حاســــــوب واحـــــد لـــــــ : بتحقیـــــق النســــــب التالیـــــة

تلمیــــــذا فــــــي 5.563تلمیــــــذا فــــــي الطــــــور المتوســــــط، وحاســــــوب واحــــــد لـــــــ 118واحــــــد لـــــــ 
.1الطور االبتدائي

ـــــات اإلعـــــالم واالتصـــــال یتطـــــور  ـــــان اســـــتخدام تكنولوجی ـــــي، ف ـــــالتكوین المهن ـــــق ب فیمـــــا یتعل
كـــــذلك فـــــي مؤسســـــات التعلـــــیم والتكـــــوین المهنیـــــین فـــــي شـــــكل أرضـــــیات التعلـــــیم عـــــن بعـــــد 

.ى فرص التكوین وتطویر المضامین االلكترونیةوالتمكین من االطالع عل
ـــــــــة-3-2-4 ـــــــــي المؤسســـــــــات الجزائری ـــــــــات ف ـــــــــا المعلوم أمـــــــــا قطـــــــــاع : تكنولوجی

المؤسســـــات فقـــــد لـــــوحظ أنـــــه كـــــذلك بعیـــــد عـــــن المســـــتوى المطلـــــوب منـــــه، حیـــــث أن أقـــــل 
إذا تـــــــم %35منهـــــــا فقـــــــط مرتبطـــــــة بشـــــــبكة األنترنـــــــت، وترتفـــــــع النســـــــبة إلـــــــى %20مـــــــن

إحتســــــــاب الشــــــــركات ذات الحجــــــــم المتوســــــــط، وٕاســــــــتنادا إلــــــــى الدراســــــــات واإلحصــــــــائیات 
بــــــأجهزة اإلعــــــالم اآللــــــي بلغــــــت التــــــي تــــــم القیــــــام بهــــــا، فــــــإن نســــــبة التجهیــــــز للمؤسســــــات 

، أمـــــــــا نســـــــــبة المؤسســـــــــات التـــــــــي تملـــــــــك موقعـــــــــا خاصـــــــــا علـــــــــى شـــــــــبكة %40حـــــــــوالي 
ـــــــى  ـــــــت یصـــــــل إل ـــــــع %5األنترن المتوســـــــطة، أمـــــــا مـــــــع حســـــــاب المؤسســـــــات %13ویرتف

نســــــــبة المؤسســــــــات التــــــــي المتخصصــــــــة فــــــــي تكنولوجیــــــــات اإلتصــــــــال فإنهــــــــا ال تتجــــــــاوز 
منهـــــــا متخصصـــــــة فـــــــي %25مـــــــن إجمـــــــالي المؤسســـــــات النشـــــــطة، ویســـــــجل بـــــــأن 3%

ـــــــى صـــــــعید أخـــــــر فقـــــــد أعطـــــــى الرنـــــــامج .توزیـــــــع و تســـــــویق المنتجـــــــات المعلوماتیـــــــة وعل
أولویــــــــة 2013غایــــــــة ىر تكنولوجیــــــــا اإلعــــــــالم واإلتصــــــــال إلــــــــالــــــــوطني الجدیــــــــد لتطــــــــوی

لتعمــــــیم إســــــتخدام وتوظیـــــــف المعلوماتیــــــة ومختلــــــف التقنیـــــــات فــــــي اإلدارات المؤسســـــــات، 
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محــــــورا لتطــــــویر الحاكمیــــــة 13عملیــــــة ترتكــــــز علــــــى مبــــــادرة و 1000حیــــــث تــــــم إعتمــــــاد 
، وقــــــد كشــــــف معهــــــد البحــــــث للدراســــــات التطبیقیــــــة والتنمیــــــة فــــــي دراســــــة لــــــه اإللكترونیــــــة

شـــــــبكة األنترنـــــــت لـــــــدى المؤسســـــــات المتوســـــــطة والكبیـــــــرة عـــــــن نمـــــــو نســـــــبة الـــــــربط علـــــــى 
ــــــي ال تتجــــــاوز  ــــــة الت ــــــع الجزائری ــــــل تواضــــــع عــــــدد المواق ــــــع یعتمــــــد الرمــــــز 1700مقاب موق

وتعكـــــــــــس هـــــــــــذه ، 1ألـــــــــــف موقـــــــــــع50الجزائـــــــــــري أو تســـــــــــمیة المجـــــــــــال، مـــــــــــن مجمـــــــــــوع 
ــــذلها مــــن  اإلحصــــائیات حجــــم التحــــدیات التــــي یجــــب رفعهــــا وحجــــم الجهــــود التــــي یجــــب ب

ــــــع مســــــتو  ــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــال أجــــــل رف ــــــة لتكنولوجی ى إســــــتخدام المؤسســــــات الجزائری
.في سبیل اإلندماج في مجتمع وٕاقتصاد المعرفة

.استخدام تكنولوجیا االتصال في اإلدارةالجهود الجزائریة في مجال-3-3
الجزائـــــــــر ''تحتـــــــــل اإلدارة اإللكترونیـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر المرتبـــــــــة األولـــــــــى فـــــــــي إســـــــــتراتیجة 

حســـــب تقریـــــر وزارة البریـــــد وتكنولوجیـــــات اإلعـــــالم واإلتصـــــال الصـــــادر فـــــي ''اإللكترونیـــــة
2:أربعة مستویات من الخدمات االلكترونیة، حیث أكدت هذه اإلسترتیجیة 2008

تهــــــدف هــــــذه الخــــــدمات إلــــــى تأكیــــــد تواجــــــد اإلدارة وإلضــــــفاء شــــــفافیة اكبــــــر :إعالمیــــــة-
.علیها

فـــــــي اتجـــــــاهین بـــــــین اإلدارة الخـــــــدمات، یمكـــــــن إقامـــــــة تواصـــــــلفـــــــي هـــــــذه: التفاعلیـــــــة-
والمـــــواطنین، علـــــى ســـــبیل المثـــــال عـــــن طریـــــق البریـــــد االلكترونـــــي أو اســـــتخدام محركـــــات 

...البحث للعثور على المعلومات أو تحمیل وعرض االستمارات
تســــــــــمح هــــــــــذه الخــــــــــدمات للمرتفقیــــــــــون باســــــــــتكمال معــــــــــامالتهم عبــــــــــر : المعامالتیــــــــــة-

.لى التنقلاالنترنت دون الحاجة إ

، 2009ماي 5، 5627، جریدة الخبر، العدد الجزائر ال تزال متأخرة في مجال تكنولوجیا اإلتصال: حفیظ صوالیلي1
.05ص 
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هـــــذه الخـــــدمات تســـــتلزم إعـــــادة تصـــــور اإلجـــــراءات اإلداریـــــة لفائـــــدة المـــــواطن :التحـــــول-
.ولیس اإلدارة العمومیة

صــــــــیاغة هــــــــذه اإلســــــــتراتیجة مــــــــن أجــــــــل بلــــــــوغ المســــــــتویات وحســــــــب ذات التقریــــــــر فــــــــإن
ــــــة لإل ــــــة الرامی ــــــي إطــــــار مجهــــــودات الدول ــــــة المــــــذكورة جــــــاء ف ــــــي مجتمــــــع المعرف ــــــدماج ف ن

1:وهيداف رئیسیةهومن أجل بلوغ أالعالمي

ســـــــــیحقق : عصـــــــــرنة اإلدارة مـــــــــن خـــــــــالل إدخـــــــــال تكنولوجیـــــــــات اإلعـــــــــالم واالتصـــــــــال-
إدخـــــال تكنولوجیـــــات اإلعـــــالم واالتصـــــال فـــــي اإلدارة العمومیـــــة تحـــــوال كبیـــــرا فـــــي أســـــالیب 

وللنجـــــــاح فـــــــي هـــــــذا التحـــــــول واالســـــــتفادة مـــــــن مزایـــــــاه ســـــــیتم إصـــــــالح . التنظـــــــیم والعمـــــــل
إدخـــــــال أدوات جدیـــــــدة فـــــــي التســـــــییر مـــــــة مـــــــعو كوفـــــــك مركزیـــــــة الحاإلجـــــــراءات اإلداریـــــــة

.واتخاذ القرار
یــــــــــق تســــــــــییر لتحق: تقریــــــــــب اإلدارة مــــــــــن المــــــــــواطن بتطــــــــــویر الخــــــــــدمات االلكترونیــــــــــة-

ـــــف مســـــتویات الحكومـــــة  ـــــین مختل ـــــة وب ـــــف إدارات الدول ـــــین مختل ـــــة ب اإلجـــــراءات االلكترونی
ــــة ت ــــى بنی ــــین اإلدارات، تعتمــــد عل ــــة، ینبغــــي أوال إقامــــة شــــبكة ب ــــة وتفاعلی ــــة بصــــفة آمن حتی

.لالتصاالت ذات تدفق سریع ومؤمنة، لضمان تبادل المعلومات والبیانات
الجزائـــــــر "إطـــــــار إعـــــــداد إســـــــتراتیجیة  فیـــــــه انطالقـــــــا مـــــــن تقیـــــــیم الوضـــــــع الـــــــذي اجـــــــري 

، یتبــــــــین انــــــــه علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن االســــــــتثمارات خــــــــالل الســــــــنوات الخمــــــــس "االلكترونیــــــــة
ـــــــزال أعمـــــــال عصـــــــرنة اإلدارة بواســـــــطة تكنول ـــــــات اإلعـــــــالم واالتصـــــــال الماضـــــــیة، الت وجی

ـــــة والســـــبب الرئیســـــي  ـــــة وغیـــــر مثمن ـــــت غیـــــر مكتمل ـــــر شـــــبكة االنترن وتـــــوفیر الخـــــدمات عب
فـــــي ذلـــــك هـــــو غیـــــاب خطـــــط عمـــــل ذات أهـــــداف محـــــددة بوضـــــوح، ســـــواء علـــــى مســـــتوى 
القطاعـــــات أو علـــــى الصـــــعید الـــــوطني، بیـــــد انـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، نفـــــذت أعمـــــال 

.تعرف على العوائقفي هذا الصدد سمحت بتحقیق نتائج وال

2008دسمبر ''  2013الجزائر اإللكترونیة '' تقریر وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال 1
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دولــــــة 184عالمیــــــا مــــــن إجمــــــالي 141عربیــــــا وال13إحتلــــــت الجزائــــــر المركــــــز الفقــــــد 
ـــــة  ـــــة وســـــرعة الحكومـــــة اإللكترونی حســـــب المؤشـــــر العـــــالمي لألمـــــم المتحـــــدة لمـــــدى جاهزی

ـــــا و2010لعـــــام  ـــــي المركـــــز الســـــابع عربی عالمیـــــا واحتلـــــت لیبیـــــا 66، ومغاربیـــــا جائـــــت ف
ــــــا و 11المركــــــز  ــــــا، المغــــــرب المركــــــز 14عربی ــــــا وعر 12عالمی ــــــا، وكــــــل 126بی عالمی

ــــى  ــــأتي متقدمــــة عل ــــدول ت ــــة ، و هــــذه ال ــــة المغاربی ــــي المنطق حســــب ذات التقریــــر الجزائــــر ف
ورغـــــــم أن الجزائـــــــر كانـــــــت قـــــــد أعلنـــــــت أن . مراكـــــــز10فقـــــــد ســـــــجلت الجزائـــــــر تقـــــــدما ب

ــــة  ــــن تكــــون جــــاهزة قبــــل حكومتهــــا اإللكترونی ــــدرج2013ل ضــــمن مشــــروع أوســــع وهــــي تن
ـــــة المختلفـــــة  ـــــة كـــــل المصـــــالح العمومی ـــــى رقمن ـــــذي یهـــــدف إل ـــــة، ال ـــــر اإللكترونی هـــــو الجزائ
مــــــن الصــــــحة اإللكترونیــــــة إلــــــى التعلــــــیم اإللكترونــــــي، وصــــــوال إلــــــى البلدیــــــة اإللكترونیـــــــة 
ــــد وتكنولوجیــــات اإلعــــالم واإلتصــــال، فیمــــا أعلــــن  ــــك وزیــــر البری ــــن عــــن ذل حســــب مــــا أعل

كمـــــا . مشـــــترك جدیـــــد عبـــــر شـــــبكة األنترنـــــتألـــــف90ســـــنویا أن الجزائـــــر تحصـــــي كـــــذلك 
ـــــــــر داخلیـــــــــة ســـــــــابق أن الجزائـــــــــر خصصـــــــــت أكثـــــــــر مـــــــــن  ـــــــــن وزی ـــــــــون دوالر 35أعل ملی

1.لمشروع الحكومة اإللكترونیة

شــــــــرعت وزارة البریــــــــد وتكنولوجیــــــــات اإلعــــــــالم واإلتصــــــــال فــــــــي برنــــــــامج الجزائــــــــر وقــــــــد 
ر المبـــــادرة أول خطـــــوة نحـــــو اإللكترونیـــــة عبـــــر موقعهـــــا اإللكترونـــــي بشـــــكل مفصـــــل وتعتبـــــ

ـــــــى  ـــــــاذ إل ـــــــع المـــــــواطنین النف ـــــــث بإمكـــــــان جمی ـــــــة، حی دخـــــــول مجتمـــــــع المعلومـــــــات والمعرف
2.موقع الوزارة واإلطالع على جمیع محاور البرنامج

الـــــــــــوزارة األولـــــــــــى موقعهـــــــــــا أطلقـــــــــــتوكمثـــــــــــال عـــــــــــن تطبیـــــــــــق الحكومـــــــــــة اإللكترونیـــــــــــة، 
ث یســـــتطیع متصـــــفح اإللكترونـــــي فـــــي حلـــــة جدیـــــدة بعـــــد صـــــیانة دامـــــت عـــــدة أشـــــهر، حیـــــ

خرة الترتیب ، الجزائر في مؤ كومة اإللكترونیةحسب تقریر األمم المتحدة حول جاهزیة الح: محمد سلطاني 1
www.elbilad.net/ 23/01/2010العالمي والعربي، 
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ــــــراح أو طــــــرح أي  الموقــــــع أن یتصــــــل بــــــالوزیر األول لطــــــرح أي مشــــــكلة أو تقــــــدیم أي إقت
1.مسألة

:خالصة الفصل

وفــــــــي هــــــــذا الفصــــــــل تــــــــم التعــــــــرض لتكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات واإلتصــــــــال فــــــــي المجتمــــــــع 
حیـــــث تـــــم التطـــــرق إلـــــى تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال والمعلومـــــات فـــــي المجتمـــــع بصـــــفة : واإلدارة

ــــــي ال لحیثیــــــات إســــــتخدامها فــــــي اإلدارةواإلنتقــــــعامــــــة،  ، واإلنتهــــــاء بإســــــتعراض واقعهــــــا ف
.المجتمع واإلدارة الجزائریین

وممـــــــا ســـــــبق یمكـــــــن القـــــــول أن تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات واإلتصـــــــال قـــــــد إكتســـــــحت جمیـــــــع 
مجـــــاالت حیـــــاة اإلنســـــان وباتـــــت حتمیـــــة البـــــد مـــــن وجودهـــــا، ولكنهـــــا یبقـــــى أن مـــــا تقدمـــــه 

مـــــن األشـــــكال التغاضـــــي عـــــن ســـــلبیاتها، اة ال یعنـــــي بـــــأي شـــــكلمـــــن إیجابیـــــات فـــــي الحیـــــ
ــــث بمــــا فیهــــا الجزائــــر التــــي  ــــق األمــــر بشــــعوب وحكومــــات العــــالم الثال وخاصــــة إذا مــــا تعل
علیهــــــــا بــــــــذل المزیــــــــد ممــــــــن الجهــــــــود فــــــــي اإلســــــــتغالل األمثــــــــل لتكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات 

ــــــرأس المــــــال واإلتصــــــال، مــــــا یعنــــــي اإلهتمــــــام أكثــــــر بتنمیــــــة الفــــــرد واإلســــــتثمار األمثــــــل ل
.البشري

.02، ص 2009جوان 24، 505ددعال، عنوان اإلتصال بالوزیر األول: ر جریدة النها1
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:تمهید
درجـــــــة تعقیـــــــدها، یبقـــــــى عنصـــــــر وازدیـــــــاداهـــــــوتنوعاإلداریـــــــةمـــــــات یظتنتطـــــــور الرغـــــــم

أخـــــذت اإلداریـــــةالمـــــدارس أنومـــــع بیئــــة العمـــــل،حاضـــــرا بقـــــوة فـــــياإلنســـــانیةالعالقــــات 
ـــــل  ـــــىتمی ـــــةالإل ـــــة والتقنی ـــــب الفنی ـــــر مـــــن غیرهـــــاجوان ـــــة ال،أكث ســـــیما فـــــي المـــــدارس الغربی

رغباتـــــه وطموحاتـــــه إلـــــىال ُینظـــــر و ،علـــــى انـــــه آلـــــة منتجـــــةالموظـــــفالتـــــي تتعامـــــل مـــــع 
فــــــي مثــــــل هــــــذه اإلنســــــانيالســــــلوك آنمعــــــه، إال اإلنســــــانيطبیعــــــة التعامــــــل أوومیولــــــه 

ــــــزال یشــــــكل حضــــــورا ذا دور هــــــام وفاعــــــل واإلنتاجیــــــةاإلداریــــــةالتعــــــامالت  عمومــــــا ال ی
ــــــــم ی ــــــــه،  إذا ل ــــــــق األهــــــــمكــــــــنال یمكــــــــن إغفال ــــــــاجاألداء األحســــــــنتحقی األفضــــــــلواإلنت

التـــــــي تـــــــربط بـــــــین اإلنســـــــانیةولـــــــذلك تبقـــــــى العالقـــــــات ، واألدق فـــــــي آن واحـــــــدواألســـــــرع
المـــــــوظفین بعضـــــــهم مـــــــع بعـــــــض، هـــــــي أوومرؤوســـــــیه وبـــــــین العمـــــــال مشـــــــرفمـــــــدیر ال

وطبیعــــــة واإلنتــــــاجاإلدارةالقاســــــم المشــــــترك والضــــــروري لتحقیــــــق أي نجــــــاح فــــــي مجــــــال 
.العمل بصورة عامة

إلنسانیةماهیة العالقات ا-1
الفرق بین العالقات اإلنسانیة والمصطلحات المشابهة-1-1
العالقات اإلنسانیة والعالقات العامة-1-1-1

ــــاألراء  ــــأ ب ــــوم وتتنب ــــي تقــــیس وتق ــــات العامــــة بأنهــــا طبیعــــة اإلدارة الت یعــــرف ســــیلفان العالق
وردود الفعــــــــل المتوقعــــــــة مــــــــن جمهــــــــور المؤسســــــــة والجمهــــــــور الخــــــــارجي، ، واإلتجاهــــــــات
تــــــتحكم فــــــي عملیــــــة اإلتصــــــال بــــــین المؤسســــــة وجماهیرهــــــا تحقیقــــــا للمنفعــــــة وهــــــي التــــــي 

1المتبادلة لها وللمجتمع

وتعــــــرف كــــــذلك علـــــــى أنهــــــا وظیفــــــة اإلدارة المتمیـــــــزة التــــــي تســــــاعد فـــــــي تأســــــیس خـــــــط 
إتصــــــــال متبــــــــادل، وتحقیــــــــق التفــــــــاهم والتعــــــــاون والقبــــــــول بــــــــین المؤسســــــــة وجماهیرهــــــــا ، 

دارة علــــــــى التواصــــــــل والتعــــــــاطي مــــــــع الــــــــرأي وٕادارة القضــــــــایا والمشــــــــكالت، وتســــــــاعد اإل

.20، ص 1986، عالم الكتاب، القاهرة مصر، األسس العلمیة للعالقات العامة: علي عجوة1
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العـــــــام، كمـــــــا تشـــــــدد علـــــــى مســـــــؤولیة اإلدارة فـــــــي خدمـــــــة المجتمـــــــع ومراعـــــــاة إهتماماتـــــــه، 
والحفــــــاظ علــــــى البقــــــاء جنبــــــا إلــــــى جنــــــب مــــــع اإلدارة، واإلســــــتفادة مــــــن التغیــــــرات بشــــــكل 
مــــؤثر كمــــا تعتبــــر نظــــام إنــــذار مبكــــر یســــبق األحــــداث، بفضــــل البحــــوث ورجــــع الصــــدى 

1.الصادق األخالقيواإلتصال 

أوســـــــــعوتلتقـــــــــي مـــــــــع العالقـــــــــات اإلنســـــــــانیة فـــــــــي أهـــــــــدافها إال أن العالقـــــــــات اإلنســـــــــانیة 
وأشــــــمل  منهـــــــا فالعالقـــــــات العامـــــــة وظیفـــــــة محـــــــددة ذات أنشـــــــطة ومســـــــؤولیات وأهـــــــداف 

طـــــــــار ومفهـــــــــوم عـــــــــام تمـــــــــارس المنشـــــــــأة واإلدارة حـــــــــددة بینمـــــــــا العالقـــــــــات اإلنســـــــــانیة إم
خاللهـــــــا بإعتبارهـــــــا أحـــــــد األبعـــــــاد األساســـــــیة فـــــــي العملیـــــــة والمـــــــدیرین مســـــــؤولیاتهم مـــــــن 

اإلداریـــــــة وتفیـــــــد العالقـــــــات العامـــــــة مجـــــــال العالقـــــــات اإلنســـــــانیة مـــــــن خـــــــالل دراســــــــتها 
ســـــــلوك األفـــــــراد والجماعـــــــات وردود أفعـــــــالهم تجـــــــاه مجوعـــــــة السیاســـــــات التـــــــي تضـــــــعها 

.المنظمة بهدف التأثیر في إتجاهاتهم لصالح المنظمة وأهدافها
: العملإلنسانیة وعالقات اعالقات ال-2- 1-1

Relations( والتي یسمیها البعض العالقات المهنیة - یقصد بعالقات العمل 

Professionnelles (أو العالقات الصناعیة(Relations industrielles)– مجموع
أي ، العمال والمؤسسة والدولة: الروابط والنزاعات الموجودة بین ثالثة أطراف هي

بطة بینها والتي تندرج ضمن نظام عالقات العمل الذي یتأثر بالتغیرات العالقات الرا
عرف نظام عالقات العمل تطورا وقد . واالقتصادیة واالجتماعیةالسیاسیة 

في بدایة القرن العشرین وأصبح أكثر تنظیما وهیكلیة بعد الحرب ) chaotique(متذبذبا
الهیاكل الممثلة للموارد البشریة على مستوى العالمیة الثانیة، فتمّیز هذا النظام بتعدد 

وبتعدد التنظیمات النقابیة، وصار یهدف إلى تحسین ظروف وشروط العمل ، المؤسسة
.لتفاوضات بین كل األطراف المعنیةوفك النزاعات وٕاجراء ا، في المؤسسة

1 Allen H. Center, Scott M. Cutlip, Glen M. Broom: Effective Public Relations, 6th ed.
Englewood Cliffs, Prentice - Hall, Inc, New Jersey,  1990, p 4.
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إن عالقــــــات العمــــــل هــــــي عالقــــــات تقــــــوم المؤسســــــة بترســــــیهما و تشــــــكیلها فإنهــــــا تنفـــــــع 
ة فــــــي حالـــــة األلفــــــة بـــــین العمــــــال و المؤسســـــة وبــــــین العناصـــــر البشــــــریة داخــــــل المؤسســـــ

.المؤسسة، كما قد تكون خطر علیها في حالة النزاع والرفض لبعض القرارات 
أمــــــا العالقــــــات اإلنســــــانیة فهــــــي تلــــــك العالقــــــات التــــــي تتشــــــكل بــــــین العمــــــال والمــــــوظفین 

ـــــــنهم وبـــــــین هـــــــؤالء المـــــــوظفین ورؤســـــــائهم مـــــــن أجـــــــل  ق التعـــــــاون والفهـــــــم تحقیـــــــفیمـــــــا بی
.و من الثقة واإلحترام المتبادلینالمشترك والمصالح المتبادلة مع وجود ج

:العالقات اإلنسانیة والعالقات الشخصیة-1-1-3
العالقـــــــات الشخصـــــــیة هـــــــي تلـــــــك الـــــــروابط الودیـــــــة التـــــــي تنشـــــــاء عـــــــن الصـــــــداقة والثقـــــــة 

.المتبادلة بین األشخاص
اإلنســــــانیة والعالقــــــات الشخصــــــیة ولكــــــن لقــــــد وقــــــع خلــــــط كبیــــــر بــــــین مفهــــــوم العالقــــــات و 

ـــــاقض فـــــي بعـــــض  ـــــى غایـــــة التن الفـــــرق بیتهمـــــا واضـــــح وشاســـــع ویصـــــل الفـــــرق بینهمـــــا إل
1ویرى سید عبد المجید مرسي أن من أهم نقاط اإلختالف بینهما مایلياألحیان

ـــــة بـــــل ا- ـــــوم علـــــى الصـــــداقة واإلســـــتلطاف وســـــابق المعرف ـــــي تق ـــــات الشخصـــــیة الت لعالق
ــــــى حســــــاب والقرابــــــة ومــــــا یتصــــــل  ــــــبعض عل بهــــــا مــــــن مراعــــــاة للخــــــواطر والمحســــــوبیة لل

بالمســـــــاواة بـــــــین األفـــــــراد مهمـــــــا كـــــــان األخـــــــرین أمـــــــا العالقـــــــات اإلنســـــــانیة التـــــــي تقتـــــــرن
.مستواهم

ــــــرن - ــــــات اإلنســــــانیة فتقت ــــــالتحیز والعتصــــــب أمــــــا العالق ــــــرن ب العالقــــــات الشخصــــــیة تتقت
.بالموضوعیة

ــــــي العالقــــــات الشخصــــــیة تضــــــعف ســــــلطة اإلدارة وتعطــــــل أنظ- ــــــاج ف مــــــة العمــــــل واإلنت
المؤسســــــــة أمــــــــا العالقــــــــات اإلنســــــــانیة تهــــــــدف إلــــــــى التكامــــــــل بــــــــین أهــــــــداف المــــــــوظفین 

.والمؤسسة

،26ص ،1986،مصر،مكتبة وهبةالعالقات اإلنسانیة:سید عبد المجید مرسي1
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العالقـــــات الشخصـــــیة تقـــــوم علـــــى غـــــض البصـــــر عـــــن أخطـــــاء الغیـــــر والتواطـــــؤ معهـــــم -
.بینما العالقات اإلنسانیة تقوم على الرحمة والشفقة وتصحیح األخطاء

الفــــــرق كبیــــــر بــــــین العالقــــــات اإلنســــــانیة والعالقــــــات ومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق نالحــــــظ أن 
صـــــــیة بـــــــل یمكـــــــن القـــــــول أن العالقـــــــات اإلنســـــــانیة جـــــــاءت ثـــــــورة علـــــــى العالقـــــــات الشخ

.الشخصیة
العالقات اإلنسانیةظهور اببأس-1-2

ــــــم أدتلقــــــد  ــــــى ظهــــــور الكثیــــــر مــــــن المفــــــاهیم والممارســــــات التــــــي ل الثــــــورة الصــــــناعیة إل
غـــــرار عدیـــــد المجـــــاالت فقـــــد كـــــان مجـــــال تكـــــن موجـــــودة فـــــي المجتمعـــــات الغربیـــــة،وعلى

اإلدارة والعمــــــل حــــــافال بــــــالتطور والتغیــــــر فــــــي هــــــذه الفتــــــرة و یعــــــد مصــــــطلح العالقــــــات 
ـــــرزت إلـــــى الســـــطح نظـــــرا لعـــــدة أســـــباب  ـــــي ب ـــــدة الت اإلنســـــانیة أحـــــد أهـــــم العناصـــــر الجدی

وعوامل أهمها
صـــــــراعات بـــــــین العمـــــــال إتحـــــــادات العمـــــــال ونقابـــــــاتهم ومـــــــا تبـــــــع ذلـــــــك مـــــــن ظهـــــــور-

ــــابهم ممــــا دعــــى  ــــىوأرب إیجــــاد وســــیلة تســــاعد علــــى تخفیــــف حــــدة التــــوتر فــــي العالقــــة إل
بینهما

ـــــــى - ـــــــذي حـــــــدث فـــــــي مجـــــــال الهندســـــــة و اإلنتـــــــاج واإلقتصـــــــاد ممـــــــا أدى إل التطـــــــور ال
تحسن الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي والفكري للعمال

ســــــانیة  فقــــــد بــــــدأ یهــــــتم تشــــــجیع العامــــــل لنفســــــه علــــــى تحســــــین أســــــلوب العالقــــــات اإلن-
ـــــــى  ـــــــى اإلســـــــتجابة إل ـــــــدریب وممارســـــــة األســـــــلوب العلمـــــــي ممـــــــا شـــــــجعه عل ـــــــالتعلیم والت ب

أسالیب العالقات اإلنسانیة كالمشاركة والممارسة واإلتصال
فـــــي أهمیتهـــــالیة اإلجتماعیـــــة للمنظمـــــة و ة بالمســـــؤ تطـــــور وجهـــــة النظـــــر الخاصـــــكـــــان ل-

لیة و وتســــــــتلزم هــــــــذه المســــــــؤ بهــــــــاواألدوات التــــــــي یعمــــــــل اآلالتمقارنــــــــة مــــــــع تشــــــــجیع 
فین  إذ تعتبــــــر المجتمــــــع بمــــــا فــــــي ذالــــــك مشــــــاكل المــــــوظزیــــــادة إهتمــــــام اإلدارة بمشــــــاكل
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لیات و العالقـــــــات اإلنســـــــانیة إحـــــــدى الوســـــــائل التـــــــي تحمـــــــل اإلدارة بعـــــــض هـــــــذه المســــــــؤ 
اإلجتماعیة

ــــــــل جهــــــــل العامــــــــل - ــــــــق الكثیــــــــر مــــــــن المشــــــــاكل مث ــــــــد خل ــــــــاد حجــــــــم العمــــــــل ق إن إزدی
ـــــي تســـــاعده بشخصـــــیة المســـــؤول األول عـــــن أدارة العمـــــل  ـــــى األدوات الت ـــــه إل وكـــــذا حاجت

علــــــــى اإلنجــــــــاز الصــــــــحیح للعمــــــــل، وٕاذا كــــــــان مــــــــن الممكــــــــن أن تجعــــــــل عشــــــــرة رجــــــــال 
إلــــى مئـــــة أو فــــإن ذلــــك یصــــبح مســــتحیال إذا زاد العــــدد یعملــــون فــــي ســــویا بكفــــاءة تامــــة 

أكثر
إن إزدیـــــاد تكـــــالیف العمـــــل واإلنتـــــاج تجعـــــل المـــــدیرین یحـــــاولون اإلســـــتفادة مـــــن القـــــوى -

العاملة إلى أقصى مدى ؛ وال یكون دلك إال بتنمیة العالقات اإلنسانیة الناجحة 
ـــــات اإلنســـــانیة - ـــــاع مســـــتوى المعیشـــــة یؤكـــــد اإلهتمـــــام بالعالق ـــــات إن إرتف ـــــاع نفق ، فإرتف

والتزاماتــــــــهفــــــــي شــــــــغل شــــــــاغل بالنســــــــبة لحاجاتــــــــه الفیســــــــیولوجیة الحیــــــــاة یجعــــــــل الفــــــــرد
ــــــذي یقــــــوم بــــــه وهنــــــا نجــــــد . العائلیــــــة ممــــــا قــــــد یصــــــرف ذهنــــــه عــــــن العمــــــل األساســــــي ال

ـــــه  العالقـــــات اإلنســـــانیة تعوضـــــه عـــــن التفكیـــــر فـــــي هـــــذه المشـــــكالت فینصـــــرف إلـــــى عمل
مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاج وزیادة المكاسب

إلتـــــون مـــــایو '' كــــان للبحـــــوث العلمیـــــة التــــي قـــــام بهـــــا رواد العالقـــــات اإلنســــانیة أمثـــــال -
ــــى أســــاس واقعــــي وكــــان ''  أهمیتهــــا المقنعــــة حیــــث أنهــــا أجریــــت فــــي المجــــال المهنــــي عل

ـــــي اإلدارةألمثـــــال هـــــؤالء العلمـــــاء الفضـــــل فـــــي تنبیـــــه رجـــــال  ـــــى المفـــــاهیم والوســـــائل الت إل
.نسانیة یمكن إستخدامها لتنمیة العالقات اإل
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العالقات اإلنسانیةأسس- 1-3
تعتمــــــد العالقــــــات اإلنســــــانیة علــــــى مجموعــــــة مــــــن األســــــس التــــــي هــــــي بمثابــــــة القاعــــــدة 

:قات، وتتمثل هذه األسس فیما یليالفلسفیة لتلك العال
ــــــث ت: التركیــــــز علــــــى حاجــــــات األفــــــراد-1-3-1 ــــــر مــــــن بحی ــــــراد أكث ــــــى األف ركــــــز عل

تركیزها
األداء حیث یتأثر الناس في سلوكهم داخل المصنعالمادیة في على الجوانب
.متعددة التي البد من إشباعها حسب درجة أولویتها ال1باحتیاجاتهم

:وحسب ماسلو فیمكن تقسیم حاجات الفرد إلى ما یلي
تعتبــــــر نقطــــــة البدایــــــة فــــــي نظریــــــة الــــــدوافع وهــــــي تختلــــــف فــــــي :الحاجــــــات الفیزیولوجیــــــة

تعتبــــــر أكثــــــر الحاجــــــات فاعلیــــــة بالنســــــبة لألفــــــراد طبیعتهــــــا عــــــن الحاجــــــات األخــــــرى إذ
وتؤثر بشكل كبیر على سلوكه مثل الحاجة إلى النوم واألكل 

ـــــة وتـــــدفع هـــــذه : الحاجـــــة إلـــــى األمـــــن وتظهـــــر مباشـــــرة بعـــــد إشـــــباع الحاجـــــات الفیزیولوجی
الحاجـــــة إلـــــى الحـــــرص والحـــــذر وهـــــي التـــــي تـــــؤثر وتثیـــــر فـــــیهم الرغبـــــة فـــــي تملـــــك المـــــال 

ین علــــــــى الحیـــــــاة هــــــــذا عـــــــالوة علــــــــى األمـــــــن الروحــــــــي الـــــــذي تبعثــــــــه والعقـــــــارات والتـــــــأم
العمــــــال ویحصــــــل الشــــــعور بــــــاألمن عنــــــد وجــــــود العــــــدل أي إنصــــــاف 2الطقــــــوس الدینیــــــة

3وٕاعطائهم مالهم وأخذ ما علیهم وفي كل المجاالت

ــــــى اإلنتمــــــاء والحــــــب  ــــــة ( الحاجــــــة إل إن بعــــــض أنمــــــاط اإلنتمــــــاء  ) الحاجــــــات اإلجتماعی
األوضـــــــاع العادیـــــــة تمیـــــــل إلـــــــى أن تكـــــــون مســـــــتقرة فقـــــــد وجـــــــد التـــــــي تحـــــــدث فـــــــي ظـــــــل 

الســـــیكولوجیون أنـــــه فـــــي ظـــــل ظـــــروف معینـــــة یشـــــعر النـــــاس بإحتیـــــاجهم لألخـــــر بشـــــكل 

.74ص ،د ت ن،القاهرة،مكتبة عین الشمس، االدارة بین النظري والتطبیق:ركمال حمیدي ابو الخی1

، األزرطیة،دار المعرفة الجامعیة،سیكولوجیة الصناعة:عبد الغني شریتو ،أشرف محمدو ،علي،صبري محمد2
.359ص ، 2004

،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،العدالة التنظیمیة المهمة القادمة إلدارة الموارد البشریة:عادل محمد زاید3
.146، ص 2006،القاهرة
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ـــــــي  ـــــــتحكم ف ـــــــات األزمـــــــات وت ـــــــي أوق ـــــــل ف ـــــــة مث ـــــــر مـــــــن األوضـــــــاع العادی إضـــــــطراري أكث
1.....اإلنتماء عدة عوامل مثل الجنس، الدیانة

ـــــراما ـــــذات واإلحت ـــــدیر ال ـــــى تق ـــــي ت: لحاجـــــة إل ـــــة ف ـــــاس عمومـــــا رغب ـــــدى العامـــــل والن وجـــــد ل
تقــــدیر أنفســــهم تقــــدیرا عالیــــا مــــع إحتــــرام الــــذات والرغبــــة فــــي أن یقــــدرهم النــــاس ویعطــــوهم 

بهــــم وهــــذا یشــــعرهم بالثقــــة فــــي نفوســــهم والكفــــاءة و النفــــع للمجتمــــع وهــــذا ةالمكانــــة الالئقــــ
ـــــــــي ال ـــــــــدیم أعمالـــــــــه وٕاشـــــــــراكهم ف ـــــــــه وتق ـــــــــرد و اإلیمـــــــــان بقدرات قـــــــــرار بإعطـــــــــاء قیمـــــــــة للف

ومســـــــــاعدتهم علـــــــــى تنمیـــــــــة مـــــــــواهبهم وتقـــــــــدیر كـــــــــرامتهم اإلنســـــــــانیة وتهیئـــــــــة جـــــــــو ودي 
.وٕاعطائهم كل المعلومات التي یستحقونها...لهم

یقصــــد بهــــا كــــل مــــا یســــتطیع اإلنســــان أن یكونــــه ومــــا یجــــب : الحاجــــة إلــــى تحقیــــق الــــذات
ـــــــق  ـــــــه حتـــــــى یكـــــــون ســـــــعیدا أي انـــــــه یحـــــــاول تحقیـــــــق أهدافـــــــه وتبـــــــرز بعـــــــد تحقی أن یفعل

2اجات األربعة األولىالح

األمـــــر كـــــذالك فـــــإن لكـــــل موظـــــف أیضـــــا حاجـــــات ورغبـــــات أساســـــیة البـــــد مـــــن وٕاذا كـــــان
إلشـــــباعها ولهــــــذه الحاجـــــات تــــــأثیر كبیـــــر علیــــــه مـــــن النــــــواحي النفســـــیة والعاطفیــــــة وأهــــــم 

:هذه الحاجات هي األتي
ـــــه  ـــــام بعمل ـــــى القی ـــــه عل ـــــه وقدرات ـــــه وكفاءت ـــــه ثقافت ـــــه كموظـــــف ل ـــــراف ب ـــــى اإلعت الحاجـــــة إل

ــــه فــــي رســــم سیاســــة المنظمــــة التــــي یعمــــل بهــــا ویســــاهم فــــي  ــــذ وضــــعوأن یؤخــــذ رأی وتنفی
ــــالحقوق هــــذه السیاســــة  و أن یشــــعر أنــــه عضــــو فــــي جماعــــة یقــــوم بــــدور معــــین ویتمتــــع ب

واإلمتیازات التي یتمتع بها غیره 
اإلســــــتجابة فــــــالموظف یجــــــب أن یكــــــافئ وینــــــال التعــــــویض المناســــــب عــــــن الحاجــــــة إلــــــى 

العمــــــل الــــــذي یقــــــوم بــــــه وأن یرتقــــــي تبعــــــا لقیمتــــــه وكفاءتــــــه وأن ینــــــال اإلحتــــــرام والتقــــــدیر 
واإلستحسان والتأیید من قبل الرؤساء إذا ما قام بعمل ممتاز

.360ص ،جع سابقمر :تعبد الغني شریو ،محمدأشرفعلي، و صبري محمد1
ص د س ن، مصر،األزرطیة،مركز اإلسكندریة،أفاق جدیدة في علم النفس اإلجتماعي:سلوى محمد عبد الباقي2
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ـــــدم وتنمـــــو ـــــادة قدراتـــــه ومهاراتـــــه وأن یتق ـــــرات جدیـــــدة وذالـــــك لزی خبراتـــــه الحاجـــــة إلـــــى خب
ـــــــزداد مســـــــؤولیاته وســـــــلطته  ـــــــدة تســـــــاعد الموظـــــــف علـــــــى وت ـــــــى خبـــــــرات جدی والحاجـــــــة إل

ق والســــــأم ویجعلــــــه غیــــــر الــــــتخلص مــــــن جــــــو العمــــــل المتكــــــرر الــــــذي یســــــبب لــــــه الضــــــی
راض عن عمله

تتمثــــــل فــــــي بســــــط الحمایــــــة الصــــــحیة للعامــــــل ووضــــــع : الحاجــــــة إلــــــى الضــــــمان واألمــــــن
علـــــــى قدراتـــــــه الحفـــــــاظلصـــــــحیة و األســـــــس والترتیبـــــــات التـــــــي تصـــــــمن ســـــــالمة العامـــــــل ا

.وهذا لزیادة فاعلیته وضمان إستمراره في العمل1البدنیة والمعنویة
ى نتــــائج عكســــیة علــــى التنظــــیم وقــــد تنــــتج إشــــباع الحاجــــات األساســــیة تــــؤدي إلــــإن عــــدم

داري وال تعتبــــــر هــــــذه مــــــل اإلاعنهــــــا ســــــلوك عــــــدواني لــــــدى الفــــــرد وعــــــدم رغبتــــــه فــــــي التع
فـــــــي الشـــــــخص بـــــــل أمراضـــــــا فـــــــي التنظـــــــیم الـــــــذي ال یعطیـــــــه أمراضـــــــاالظـــــــواهر عندئـــــــذ

.الحاجات المهمة لهإلشباعالفرصة 
المصالح المشتركة -1-3-2

تقـــــــــوم المصـــــــــالح المصـــــــــالح المشـــــــــتركة علـــــــــى أســـــــــاس التوافـــــــــق بـــــــــین مصـــــــــلحة الفـــــــــرد 
ومصـــــلحة المنظمـــــة التـــــي یعمـــــل بهـــــا وكـــــذلك بـــــین مصـــــالح األفـــــراد كمجموعـــــات األفـــــراد 

ــــــرد المنظمــــــة كمجموعــــــات ومصــــــالح الم ــــــار الف ــــــون بهــــــا ، فعنــــــدما یخت نظمــــــة التــــــي یعمل
التــــي یریــــد العمــــل بهــــا وكــــذلك عنــــدما یختــــار العمــــل الــــذي یعتقــــد أنــــه یناســــبه أكثــــر مــــن 
غیـــــره فـــــي تلـــــك المنظمـــــة مـــــن حیـــــث إنســـــجام هـــــذا العمـــــل مـــــع قـــــدرات ومعـــــارف ومیـــــول 

فـــــي فـــــإن هـــــذا األخیـــــر یشـــــعر بإمكانیـــــة إشـــــباع حاجاتـــــه بصـــــورة أحســـــن ورغبـــــات الفـــــرد 
ــــــره ومقابــــــل ذالــــــك فعنــــــدما تســــــتقطب المنظمــــــة هــــــذا الفــــــرد  ــــــام بهــــــذا العمــــــل دون غی القی
للعمـــــل بهـــــا فهـــــي مـــــن أجـــــل المســـــاهمة أكثـــــر فـــــي زیـــــادة درجـــــة فاعلیتهـــــا و فـــــي تحقیـــــق 

األهداف 

.130ص ،2005،الجزائر،دار الخلدونیة، الوجیز في القانون العمل والحمایة اإلجتماعیة:عجة الجیاللي1
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وبهــــــــذا فــــــــإن العالقــــــــة القائمــــــــة بــــــــین الفــــــــرد والمنظمــــــــة تبنــــــــى علــــــــى أســــــــاس المصــــــــالح 
التعــــــاون المشــــــترك لتحقیــــــق األهــــــداف التــــــي یســــــعى المشــــــتركة والمتبادلــــــة وذالــــــك نتیجــــــة 

كـــــــل منهمـــــــا إلیهـــــــا والتوافـــــــق فـــــــي المصــــــــالح المشـــــــتركة ال یكـــــــون بـــــــین الفـــــــرد بصــــــــورة 
ــــــین المنظمــــــة واألفــــــراد كمجموعــــــات أیضــــــا فعنــــــدما  ــــــط و إنمــــــا ب شخصــــــیة والمنظمــــــة فق
ـــــــد ال تكـــــــون هـــــــذه المصـــــــالح واألهـــــــداف  تكـــــــون مجموعـــــــة أهـــــــدافا لنفســـــــها ومصـــــــالح فق

ـــــة بالضـــــر  ورة مـــــع مصـــــلحة كـــــل فـــــرد فیهـــــا وٕانمـــــا هـــــي بمثابـــــة مصـــــالح مشـــــتركة متطابق
.لجمیع أفرادها

وبوجــــــود المصــــــالح المشــــــتركة للجماعــــــة یــــــتم التعــــــاون بــــــین األفــــــراد للعمــــــل ســــــویا مــــــن 
جل تحقیق هذه المصالح بتفاهم ورضاأ

الفردیةاالختالفات-1-3-3
لـــــك فـــــروق فـــــي خصـــــائص وصـــــفات األفـــــراد، وذالفردیـــــة وجـــــودباالختالفـــــاتوالمقصـــــود 

مـــــــن حیـــــــث العواطـــــــف والمشـــــــاعر واألحاســـــــیس والمیـــــــول والـــــــدوافع والقـــــــیم واإلتجاهـــــــات 
، فــــــاألفراد لیســــــو صــــــورا عــــــن ارات وغیــــــر ذالــــــك مــــــن محــــــددات الســــــلوكوالقــــــدرات والمهــــــ

ویقــــــول أهــــــل اإلختصــــــاص ،وٕانمــــــا لكــــــل كیانــــــه وشخصــــــیته المتمیــــــزة،بعضــــــهم الــــــبعض
وأخـــــرى مكتســـــبة ذات خلفیـــــة ،تعـــــود بطبیعتهـــــا إلـــــى عوامـــــل وراثیـــــةأن هـــــذه اإلختالفـــــات

.إجتماعیة وثقافیة وحضاریة وتاریخیة 
ومــــــن أجــــــل الفــــــروق الفردیــــــة فــــــإن فلســــــفة العالقــــــات اإلنســــــانیة تبــــــدأ مــــــع الفــــــرد ذاتــــــه ، 
ــــالفرد هــــو وحــــدة اإلحســــاس والشــــعور وبالفعــــل والحركــــة والحكــــم علــــى المواقــــف ، وهــــو  ف

ــــار دوافعــــه وی ــــذي تث ــــي ال ــــأتي الجماعــــة ف ــــا ت ــــذي یناســــبه ومــــداه وهن ــــرر نــــوع اإلشــــباع ال ق
لتــــــــــي تشــــــــــید البنــــــــــاء المســــــــــمى المرحلــــــــــة الثانیــــــــــة ، إذ أن األفــــــــــراد یشــــــــــكلون اللبنــــــــــات ا

.بالجماعة
أ الفـــــروق ومـــــن أبـــــرز المشـــــكالت التـــــي تعانیهـــــا المؤسســـــات واإلدارات عـــــدم مراعـــــاة مبـــــد

ــــــرد بالعمــــــ ــــــذ إلتحــــــاق الف ــــــدو هــــــذا واضــــــحا من ــــــوزیعهم الفردیــــــة، ویب ــــــراد وت ل، فانتقــــــاء األف
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علـــــــى الوظـــــــائف المختلفـــــــة ال تراعـــــــي فیهـــــــا إخـــــــتالف األفـــــــراد مـــــــن حیـــــــث إســـــــتعداداتهم 
وقـــــــدراتهم علـــــــى الـــــــتعلم؛ بـــــــل إن سیاســـــــة الحـــــــوافز وٕاثـــــــارة الدافعیـــــــة للعمـــــــل تفتقـــــــر إلـــــــى 

1مراعاة مبدأ الفروق الفردیة

بمثابـــــــة القاعـــــــدة والمنطقـــــــي أن تكـــــــون هـــــــذه اإلختالفـــــــات او الفـــــــروق بـــــــین األفـــــــراد هـــــــي 
الفلســـــفیة التـــــي تنطلـــــق منهـــــا العالقـــــات اإلنســـــانیة والتـــــي یمكـــــن بالتـــــالي إســـــتخدامها فـــــي 
حــــث األفــــراد علــــى بــــدل المزیــــد مــــن الجهــــد بطــــرق ووســــائل تتفــــق مــــع مبــــدأ اإلختالفــــات 

.الفردیة بین األفراد وتمكنهم في نفس الوقت من إشباع حاجاتهم
الدوافع -1-3-4

بعــــــد إلـــــــى حــــــول تحدیــــــد مفهــــــوم دقیــــــق للـــــــدوافع ولــــــوم یصــــــل البــــــاحثون اآلراءاختلفــــــت
ر الـــــدافع أوســـــع المحركـــــات الداخلیـــــة للســـــلوك مفهومـــــا فهـــــو تعریـــــف دقیـــــق للـــــدوافع فیعتبـــــ

یشـــــمل فـــــي مفهومـــــه الواســـــع جمیـــــع أســـــباب الســـــلوك وبواعثـــــه ومحركاتـــــه الداخلیـــــة التـــــي 
او الســـــلوك مـــــدة تـــــدفع اإلنســـــان إلـــــى عمـــــل ســـــلوك معـــــین واإلســـــتمرار فـــــي هـــــذا العمـــــل 

معینــــــة مـــــــن الــــــزمن حتـــــــى یتحقـــــــق الهــــــدف المقصـــــــود للشـــــــخص وبــــــذالك یشـــــــبع الـــــــدافع 
وینزل التوتر ویتحقق اإلستقرار 

ور الفــــرد بــــنقص یكیــــة مســــتمرة نقطــــة البدایــــة فیهــــا شــــعو الــــدافع تعبیــــر عــــن عملیــــة دینام
ــــدفع اإلنســــان  ــــك حالــــة مــــن التــــوتر ت ــــة البحــــث إلــــىفــــي إحــــدى حاجاتــــه یعقــــب ذال محاول

محاولـــــة البحـــــث عـــــن وســـــیلة إلشـــــباع هـــــذه الحاجـــــة وعملیـــــة البحـــــث هـــــذه هـــــي مـــــا عـــــن
2یطلق علیها السلوك أو التصرفات

فالــــــدافع فهــــــو القــــــوة الكامنــــــة فــــــي الفــــــرد والتــــــي تحــــــرك ســــــلوكه وتوجــــــه تصــــــرفاته أثنــــــاء 
تأدیته لعمله لیستجیب

یتمثل في إشباع حاجةموقف ما بغرض تحقیق منفعة معینة وهذا الغرضإلى

.41ص ، مرجع سابق:سید عبد المجید مرسي1
بیروت، دار الشروق،محمد عثمان نجاتي، و سالمةترجمة احمد عبد العزیز ،الدافعیة واإلنفعال:مواري ادوارد ج2

.37ص ،1988،لبنان
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ــــــارة أخــــــرى  ــــــي زیــــــادة درجــــــة إشــــــباع حاجــــــات أخــــــرى أو بعب أو مجموعــــــة حاجــــــات أو ف
تعــــد الــــدوافع طاقــــات محركــــة لســــلوك الفــــرد موجهــــة هــــذا الســــلوك لكــــي یعمــــل بطریقــــة مــــا 

أسلوب المشاركةوبدون هذه الدوافع ال یمكن تحریك الطاقات اإلنتاجیة لإلنسان
ـــــــ ـــــــع العـــــــاملین ف ـــــــى مشـــــــاركة جمی ـــــــاج اإلدارات إل ـــــــث تحت ـــــــة حی ـــــــل الرؤی ـــــــق وتفعی ي تحقی

والمعلومــــــــات والمســــــــاهمة فــــــــي رســــــــم الخطــــــــط والهیاكــــــــل تواألهــــــــداف وتــــــــوفیر البیانــــــــا
ـــــه والمتابعـــــةالتن ـــــرأي .ظیمیـــــة ونظـــــام التوجی حیـــــث یعمـــــل : كـــــل ذالـــــك بالمشـــــاركة فـــــي ال

ــــى مصــــراعی ــــاب عل ــــى فــــتح الب ــــد اإلداري عل ــــداء هالقائ ــــة العــــاملین مــــن اجــــل إب أمــــام حری
كة فـــــي عملیـــــة صـــــنع القـــــرار وٕاعطـــــاء مـــــا لـــــدیهم مـــــن بیانـــــات الـــــرأي ومـــــن اجـــــل المشـــــار 

ــــرارات المتخــــذة صــــحیحة وســــلیمة فــــي ضــــوء مــــا  ــــم تكــــون الق ــــائق ومــــن ث ومعلومــــات وحق
هــــــو متــــــوفر وقــــــائم مــــــن بیانــــــات وحقــــــائق متصــــــلة بالمشــــــروع وفــــــي الوقــــــت نفســــــه ذاتــــــه 
ضــــــــمان عــــــــدم تــــــــذمرهم أو عــــــــدم معارضــــــــتهم أو عــــــــدم رفضــــــــهم ومــــــــوافقتهم لمــــــــا هــــــــو 

القیــــــام بــــــه وبصــــــفة خاصــــــة عنــــــدما تكــــــون هنــــــاك متطلبــــــات أو واجبــــــات مطلــــــوب مــــــنهم
في المشروع من أجل 

التغییر في اإلدارة ونظام العمل -
التطویر في التوظیف والتشغیل -
التحدیث في اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج-
التحسین في النظم واإلجراءات واللوائح والقواعد -
1والتسویق والتمویل وٕاعداد الكوادر البشریةاإلرتقاء بمعدالت اإلنتاج -

كمــــــا تعنــــــي المشــــــاركة إعطــــــاء حریــــــة الــــــرأي وحریــــــة النقــــــد للمرؤوســــــین عنــــــدما یعبــــــرون 
عــــن أرائهــــم أثنــــاء مناقشــــة القــــرارات والسیاســــات وهــــذا یرفــــع مــــن روحهــــم المعنویــــة ألنهــــم 

تســـــاعد إشــــتركوا فـــــي صــــنع القـــــرارات والخطــــط التـــــي نالــــت إهتمـــــام اإلدارة وتقــــدیرها وقـــــد
المشــــــاركة علــــــى تنمیــــــة القیــــــادات فــــــي المســــــتویات الــــــدنیا مــــــن المنظمــــــة وتضــــــفي علــــــى 

.136ص ، 2007،مصر،الدار الجامعیة،دیمقراطیة االدارة:محسن احمد الخضیري1
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العـــــاملین شـــــعورا بـــــأهمیتهم وكیـــــانهم فـــــاإلدارة تضـــــع آ رائهـــــم موضـــــع اإلعتبـــــار والتطبیـــــق 
1.وهذا ما یولد لدیهم روح المسؤولیة

الكرامة اإلنسانیة-1-3-5
مفهـــــوم األخیـــــر فـــــي العالقـــــات اإلنســـــانیة هـــــو الكرامـــــة اإلنســـــانیة التـــــي تتمیـــــز بأنهـــــا لإن ا

. األساس األخالقي والمغزى المعنوي للعالقات اإلنسانیة
ـــــــدیر دون  ـــــــإحترام وتق ـــــــون دائمـــــــا أن یعـــــــاملوا ب ـــــــى أن العـــــــاملین یرغب وتشـــــــیر البحـــــــوث إل

أن كــــــل فــــــرد وهــــــذا یعنــــــي المســــــاس بكــــــرامتهم أي یعامــــــل كــــــل فــــــرد كإنســــــان لــــــه كیانــــــه
.متابعة أهدفه في حدود مسؤولیاتهمستقل بشخصیته وله الحریة في

وال تقـــــع مســـــؤلیة العالقـــــات اإلنســـــانیة بأكملهـــــا علـــــى عـــــاتق اإلدارة فحســـــب فهـــــي أساســـــا 
لیة الفــــــــرد ذاتــــــــه عــــــــن طریــــــــق إحترامــــــــه لذاتــــــــه وتنمیــــــــة شخصــــــــیته وأداء واجبــــــــه و مســــــــؤ 

.یب من رؤسائهاء أو تأذتى ال یتعرض للوم أو جز وتجنب الوقوع في الخطأ ح
ـــــداخلي لكـــــل فـــــرد  وتعتـــــرف القـــــیم األخالقیـــــة بـــــأن الحیـــــاة هـــــدفا عامـــــا ونتقبـــــل التكامـــــل ال
ــــــاس دائمــــــا فإنهــــــا تنطــــــوي بإســــــتمرار  ــــــى الن ــــــات اإلنســــــانیة تشــــــتمل عل ونظــــــرا ألن العالق

.على القیم األخالقیة بطریقة أو بأخرى 
ــــاع أنســــب الوســــائل  ــــإن الطبیعــــة البشــــریة وٕاتب ــــدى ف ــــرادول ــــة وحــــق للتعامــــل مــــع األف بعدال

.2ترام كیان العاملینفهم ودرایة مع إحوعن
ــــــذي  ــــــات اإلنســــــانیة فاإلنســــــان ال ــــــوي للعالق فالكرامــــــة اإلنســــــانیة إذا هــــــي األســــــاس المعن
یجهـــــــد نفســـــــه ویحقـــــــق إنجـــــــازا یجـــــــب أن یعامـــــــل بـــــــإحترام وأن یحـــــــافظ علـــــــى كرامتـــــــه أو 

ــــد أن تبنــــى ــــات اإلنســــانیة الب ــــرام بمعنــــى أخــــر فالعالق ــــاهم والثقــــة واإلحت ــــى أســــاس التف عل
ي حــــــق لكــــــل فــــــرد یعمــــــل المتبــــــادل بــــــین اإلدارة واألفــــــراد كمــــــا أن الكرامــــــة اإلنســــــانیة هــــــ

.مهما كان بسیط

، األردن،دار الحامد للنشر والتوزیع،القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة:عیاصرةعلي احمد، وعبد الرحمن 1
.46ص ، 2006

.42، صمرجع سابق:ید عبد الحمید مرسيس2
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تنظیم اإلداريلالعالقات اإلنسانیة في ا-2
:العالقات اإلنسانیة في التنظیم اإلداريأهمیة-2-1

التـــــي تحكـــــم واالتصـــــاالتیشــــیر مفهـــــوم العالقـــــات اإلنســـــانیة إلــــى حصـــــیلة الصـــــالت 
قـــوانین المجتمـــع عالقـــة الفـــرد بغیـــره مـــن النـــاس والمؤسســـات التـــي یتعامـــل معهـــا وفـــق

ــــــة ــــــك مــــــن خــــــالل مؤسســــــات المجتمــــــع المختلف كاألســــــرة ومعــــــاییره االجتماعیــــــة وذل
.وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع األخــرى

االتصــــــال بــــــین الفــــــرد والمجتمــــــع ففــــــي حصــــــیلة لمــــــاء أن العالقــــــات اإلنســــــانیةویــــــرى الع
تنظــــــــیم عالقــــــــة الفــــــــرد بــــــــاآلخرین واالجتماعیــــــــة التــــــــي تعمــــــــل علــــــــى الجوانــــــــب النفســــــــیة 

لیـــــتمكن مـــــن أداء مهامـــــه وأدواره وتوازنـــــه تعمـــــل علـــــى ضـــــمان تكیـــــف الفـــــردو .والمجتمـــــع 
ـــــرز ومـــــن منتظمـــــة ومنســـــجمة مـــــع أنظمـــــة المجتمـــــع وقوانینـــــه المختلفـــــة بطریقـــــة ـــــا تب هن

ــــة دراســــتها تــــوفیر مطالبــــه اإلنســــانیة اإلیجابیــــة تســــاعد الفــــرد علــــى فالعالقــــات ،أهمی
ــــــي الحیــــــاة وٕاشــــــب.األساســــــیة  ــــــة مــــــن ف ــــــى درجــــــة مقبول الرضــــــاء اع حاجــــــا تــــــه لیصــــــل إل

مـــــن خـــــالل الفـــــرد ســـــت مجـــــرد خبـــــرة وٕاحســـــاس یكتســـــبهوالتـــــوازن فالعالقـــــات اإلنســـــانیة لی
الجماعـــــات ورفـــــع و األفـــــراد الخبـــــرة والممارســـــة بـــــل أصـــــبحت علمـــــا فـــــي فـــــن التعامـــــل مـــــع 

ــــــز نمــــــوهم الســــــلی ــــــة لتعزی ــــــدأ المجتمــــــعم وتكــــــیفهم مــــــع عناصــــــر روحهــــــم المعنوی ولهــــــذا ب
جحـــة والقــــادرة بلـــورة اإلدارة الناالعلمـــاء فـــي الحـــدیث عـــن دور العالقــــات اإلنســـانیة فـــي

ولكنهـــــــا . صـــــــیة واالجتماعیــــــة والمهنیــــــة وغیرهــــــالشخب اإلنســــــان علــــــى االهتمــــــام بمطالــــــ
ــــــالمعنى الســــــلوكي یقصــــــد ــــــع األفــــــراد فــــــي موقــــــف معــــــین مــــــع بهــــــا ب عملیــــــة تنشــــــیط واق

ویقصـــــــد بهـــــــا فســـــــي وتحقیـــــــق األهـــــــداف المرغوبـــــــة، رضـــــــاءهم النبـــــــینتحقیـــــــق التـــــــوازن 
ة دافعیـــــــة والوســـــــائل واألســـــــالیب التـــــــي یمكـــــــن بهـــــــا اســـــــتثار أیضـــــــاء األســـــــالیب الســـــــلوكیة

ات اإلنســــــانیةمــــــن العمــــــل المثمــــــر المنــــــتج وتركــــــز العالقــــــالنــــــاس وحفــــــزهم علــــــى المزیــــــد 
ـــــر مـــــن  ـــــى األفـــــراد أكث ـــــب االقتصـــــادیة أو عل ـــــة وهـــــي لیســـــت تركیزهـــــا علـــــى الجوان المادی
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عبــــــارات جمیلــــــة وٕانمــــــا هــــــي تشــــــیر إلــــــى تفهــــــم عمیــــــق لقــــــدرات مجــــــرد كلمــــــات طیبــــــة أو 
وٕامكانیــــــــاتهم وظــــــــروفهم ودوافعهــــــــم وحاجــــــــاتهم واســــــــتخدام كــــــــل هــــــــذه النــــــــاس وطاقــــــــاتهم
حـــــد فــــي جـــــو مـــــن التفـــــاهم لحفـــــزهم للعمـــــل وتســــعى لتحقیـــــق هـــــدف واالظــــروف والعوامـــــل
.والتحابوالتعاون والتعاطف

كــــــــل فــــــــرد هــــــــي الســــــــلوك اإلداري الــــــــذي یقــــــــوم علــــــــى تقــــــــدیر إن العالقــــــــات اإلنســــــــانیة 
ـــــ ـــــه وٕامكانیات ـــــدیر مواهب ـــــا فـــــي حـــــد ،وتق ـــــاره قیمـــــة علی ـــــه واعتب ـــــهه وخدمات ـــــوم .ذات ـــــذي یق وال

تفهــــــــم صـــــــــحیح متبـــــــــادل بــــــــین صــــــــاحب العمـــــــــل والعــــــــاملین، وٕان أي علــــــــى االحتــــــــرام ال
كمـــــا یجـــــب األفـــــراد إلـــــى العمـــــل، للعالقـــــات اإلنســـــانیة یجـــــب أن یقـــــوم علـــــى تفهـــــم دوافـــــع 
حاجــــــات أولیــــــة أو ســــــواء كانــــــت أن یقــــــوم أیضــــــا علــــــى تفهــــــم الحاجــــــات المختلفــــــة للفــــــرد 

ویقــــوم مفهــــوم العالقــــات اإلنســــانیة علــــى أســــاس أن.ثانویــــة أو نفســــیة أو اجتماعیــــة
مجموعــــة مــــن العالقــــات بیــــنهم وبــــیناألفــــراد حیثمــــا كــــانوا فــــي مواقــــع العمــــل یشــــكلون

1معأنفسهم أو بینهم وبین رؤسائهم والمشرفین علیهم والمتعاملین

وبـــــذلك یمكـــــن القـــــول أن للعالقـــــات اإلنســـــانیة أهمیـــــة قصـــــوى لكـــــل مـــــن الفـــــرد والمنظمـــــة 
:یمكن تلخیصها كما یلي

:بالنسبة للفرد

خلق وٕایجاد روح التعاون -

المشاركة الفعالة في القرارات وحل المشكالت -

تحقیق العدالة والمساواة بین األفراد-

تحفیز األفراد بكل مستویاتهم-

.75ص، 2002اإلسكندریة،،الجدیدةالجامعیةالدار،المنظماتفياإلنسانيالسلوك:السلطانسعیدمحمد1
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إشباع حاجیات األفراد النفسیة-

توجیه سلوك األفراد بشكل إیجابي-

توطید الصالت بین العمال والقادة-

:أما بالنسبة إلدارة المنظمة فهي تحقق التالي

إلنتاجیة وتحقیق األرباحرفع ا-

زیادة الفعالیة في المؤسسة أو التنظیم اإلداري-

تحقیق التطویر التنظیمي-

.ءإعطاء صورة حسنة عن المؤسسة أو التنظیم اإلداري وأفراده لدى العمال-

:العالقات اإلنسانیةأهداف- 2-2

ـــــق العالقـــــات اإلنســـــانیة  داخـــــل مكـــــان العمـــــل غلـــــى تســـــعى المنظمـــــات مـــــن خـــــالل تطبی
ـــــــى عـــــــدد مـــــــن األهـــــــداف یمكـــــــن  ـــــــة مـــــــن المكاســـــــب والوصـــــــول إل ـــــــى جمل الحصـــــــول عل

1:تلخیص بعضها فیما یلي

أهــــــدافالتوفیــــــق بــــــین إرضــــــاء المطالــــــب البشــــــریة اإلنســــــانیة للعــــــاملین وبــــــین تحقیــــــق -
المنظمة وذالك من خالل تنمیة المسؤولیة المتبادلة بین المنظمة والعاملین

األداء ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى اإلقتصــــــاد الــــــتخلص مــــــن معوقــــــات الســــــلوك وتحســــــین نمــــــط-
2في الوقت والجهد مع زیادة العائد والمردود اإلنتاجي

.74ص ،2004،اإلسكندریة،مؤسسة شباب الجامعة،علم اإلجتماع التنظیم:حسین عبد الحمید رشوان1
مكتبة ،تحدیات اإلدارة التعلیمیةدور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة ، دراسة حالة:أحمد إبراهیم أحمد2

.330ص ،2002مصر، ،المعارف الحدیثة
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ل تنمیــــــة التعــــــاون اإلختیــــــاري بــــــین العــــــاملین اإلرتفــــــاع بمســــــتوى اإلنتاجیــــــة مــــــن خــــــال-
وتوفیر مبدأ المشاركة في إتخاذ القرارات مما یؤدي إلى رفع الروح المعنویة 

التــــــي تــــــواجههم والعمــــــل علــــــى منــــــع حــــــدوثها التنبــــــؤ بحاجــــــات العــــــاملین والمشــــــكالت-
بإستخدام كافة الوسائل الممكنة

ــــه فــــي المنظمــــة وتــــوفیر فــــرص التقــــدم واإلســــتقرار - وضــــع أســــس إلشــــعار الفــــرد بأهمیت
1في العمل

ولتـــــــتمكن المؤسســـــــات واإلدارات مـــــــن تحقیـــــــق أكبـــــــر قـــــــدر ممكـــــــن مـــــــن هـــــــذه األهـــــــداف 
:منهایجب علیها إتباع وسائل كفیلة بإنجازها والتي 

تحفیـــــــز األفـــــــراد والجماعـــــــات العمالیـــــــة عـــــــن طریـــــــق وضـــــــع نظـــــــام حـــــــوافز مـــــــدروس -
بشكل علمي كفیل بتحقیق ذالك

تمكین األفراد من إشباع حاجاتهم النفسیة واإلجتماعیة والمادیة على حد سواء-

ــــــدكتور حــــــافظ فــــــرج أحمــــــد أن األهــــــداف األساســــــیة للعالقــــــات اإلنســــــانیة  هــــــذا ویــــــرى  ال
:2تتمثل فیما یلي

اإلیمان بقیمة الفرد وٕاحترامه-
اإلیمان بقدرة الفرد على تحسینه بشيء من التوجیه واإلرشاد -
بث روح التعاون بین العاملین وعلى أساس دیمقراطي سلیم-
ة أو اإلدارةتحقیق األهداف األساسیة للمؤسس-
ــــــي حــــــل المشــــــكالت ســــــواء للعــــــاملین أو - ــــــه ف ــــــر الجمــــــاعي ألهمیت ــــــى التفكی تعتمــــــد عل

على إختالف دراجاتهمالمدیرین 
إشباع الحاجات األساسیة واإلنسانیة للفرد-

لةتقدیر أعمال المرؤوسین من أجل تعزیز الثقة المتباد

.75ص ،مرجع سابق، علم اإلجتماع التنظیم:رشوانحسین عبد الحمید 1

.147ص 2007عالم الكتب القاهرة قضایا إداریة معاصرة حافظ فرج أحمد 2
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مظاهر العالقات اإلنسانیة-2-3
یعـــــــــرف األداء بأنـــــــــه قیـــــــــام الموظـــــــــف أو العامـــــــــل باألنشـــــــــطة والمهـــــــــام : األداء الجیـــــــــد

لفعالیـــــة أو الكفـــــاءة، فـــــیمكن المختلفـــــة التـــــي یتكـــــون منهـــــا عملـــــه ویمكـــــن التعبیـــــر عنـــــه با
ـــــــى األداء مـــــــن خـــــــالل النتـــــــائج التـــــــي تحققهـــــــا اإلدارة فتوصـــــــف بأنهـــــــا إدارة  الوقـــــــوف عل

ویــــــــرى تومــــــــاس جلبــــــــرت أن فعالــــــــة إذا مــــــــا حققــــــــت أهــــــــدافها المســــــــطرة بنســــــــبة كبیــــــــرة،
مصـــــــطلح األداء ال یجـــــــوز الخلـــــــط بینـــــــه وبـــــــین الســـــــلوك، فالســـــــلوك هـــــــو مـــــــا یقـــــــوم بـــــــه 

فـــــي المنظمـــــة التـــــي یعملـــــون بهـــــا، أمـــــا اإلنجـــــاز فهـــــو مـــــا األفـــــراد مـــــن تصـــــرفات وأفعـــــال
یالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل النتـــــــائج، أمـــــــا األداء فهـــــــو التفاعـــــــل بـــــــین الســـــــلوك واإلنجـــــــاز وأنـــــــه 

لــــــذلك فتطبیــــــق مبــــــادئ العالقــــــات اإلنســــــانیة 1.مجمــــــوع الســــــلوك والنتــــــائج المحققــــــة معــــــا
كمـــــا أنفـــــي التعامـــــل بـــــین المـــــوظفین مـــــن شـــــأنه اإلنعكـــــاس فـــــي مســـــتوى أداء العامـــــل،

ات اإلنســـــانیة یجعـــــل الموظـــــف یفكـــــر فـــــي رفـــــع التقـــــدیر الـــــذي یعتبـــــر أحـــــد أهـــــم الحاجـــــ
.مستوى األداء

الــــــروح المعنویــــــة الجماعیــــــة هــــــي ذالــــــك المــــــزاج :العالیــــــةالــــــروح المعنویــــــة-2-3-1
الســـــائد بـــــین أفـــــراد الجماعـــــة والـــــذي یمـــــتعهم بالثقـــــة فـــــي الـــــذات وفـــــي الجماعـــــة واإلیمـــــان 

جماعـــــــة والشـــــــعور القــــــــوي باإلنتمـــــــاء نحـــــــو الجماعــــــــة بقیمـــــــة الفـــــــرد ودوره فـــــــي خدمــــــــة ال
ـــــو إلیهـــــا الجماعـــــة  ـــــق األهـــــداف التـــــي ترن ـــــاح مـــــن أجـــــل تحقی واإلســـــتعداد للتضـــــحیة والكف

وكلمـــــا ، وتشـــــعر الجماعـــــة ذات الـــــروح المعنویـــــة المرتفعـــــة بالوحـــــدة والتماســـــك والتضـــــامن
المعنویـــــة وكلمـــــا زادت العالقـــــات اإلنســـــانیة إنتشـــــارا بـــــین الجماعـــــة كلمـــــا إرتفعـــــت روحهـــــا 

عالقـــــة بـــــین الفـــــرد وبـــــین قادتـــــه وٕازدادت هـــــذه العالقـــــة توثیقـــــا و إرتباطـــــا كلمـــــا تحســـــنت ال
2المعنویةهروحإرتفعت 

، ورقة عمل مقدمة للحلقة العلمیة المهارات ، مهارات أساسیةتكنولوجیا األداء البشري: عبد الباري إبراهیم درة1
.3، ص 1998األمنیة، الطائف المملكة العربیة السعودیة، اإلداریة للقیادات العلیا، جامعة نایف للعلوم

.268ص،2007،مصر،دار الفكر الجامعي،في عصر العولمةاإلدارة :عبد الرحمن العیسوي2
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وبطبیعـــــة الحـــــال تختلـــــف الـــــروح المعنویـــــة بـــــإختالف الجماعـــــات وذالـــــك نظـــــرا إلخـــــتالف 
أخـــــــرىحاجـــــــات الجماعـــــــات فالحاجـــــــة التـــــــي یرغـــــــب فیهـــــــا جماعـــــــة الطـــــــالب أو بعبـــــــارة 

هــــداف التــــي یســــعى إلــــى تحقیقهــــا الطــــالب تختلــــف عــــن األهــــداف التــــي یســــعى إلــــى فاأل
ـــــود أو المـــــوظفین اإلداریـــــین ولكـــــن ورغـــــم ذالـــــك إال  ـــــروح أنتحقیقهـــــا الفالحـــــین أو الجن ال

ــــر  ــــد شــــعوره بتحقیــــق جــــزء كبی ــــدى كــــل شــــخص عن ــــدى كــــل جماعــــة ول ــــة ترتفــــع ل المعنوی
.هعند شعوره بإشباع جانب كبیر من رغباتأومن أهدافه 

ـــــاملین-2- 2-3 ـــــین الع ـــــاون ب ـــــر مـــــن أســـــس العالقـــــات : التع ـــــث أن التعـــــاون یعتب وحی
ــــه  ــــرى التعــــاون بأن ــــور ی ــــإن محمــــد ن ــــة وظــــاهرة إنســــانیة تبــــرز "اإلنســــانیة، ف ــــة عقالنی عملی

.لنا واضحة في كثیر من نواحي التفاعالت بین البشر، وفي عدید من تنظیماتهم

المختلفـة، سـواء أنسـاقهفي حد ذاته  مبني على التعاون القـائم بـین يمجتمع اإلنسانالإن 
ویمكننـا أن نعـرف التعـاون . جامعـات أم نظمـًا أم معـاییر أم غیـر ذلـكنسـاقأكانت هـذه األ

بأنـــه عبـــارة عـــن تلـــك العملیـــة االجتماعیـــة التـــي تجعـــل األفـــراد أو الجماعـــات أو الوحـــدات 
نـــب فـــي ســـبیل تحقیـــق أهـــداف وغایـــات مشـــتركة االجتماعیـــة تعمـــل متضـــافرة جنبـــًا إلـــى ج

واإلحجام عن التعاون أو الفشل في السـیر علـى مبادئـه المقـررة لـه آثـاره السـیئة علـى الفـرد 
فالـــذین ال یتعـــاونون یعزلـــون أنفســـهم عـــن الجماعـــة وأهـــدافها وثمـــرات جهودهـــا . والمجتمـــع

ـــة، وســـرعان مـــا تتجـــه إلـــیهم األنظـــار علـــى أنهـــم عقبـــات تقـــف  فـــي ســـبیل رفاهیـــة المتبادل
المجموعة على أن هؤالء المختلفـین عـن التعـاون فـي أي مجتمـع، سـواء أكـان هـذا التخلـف 
عفــــوًا أم عــــن عمــــد، یعــــدون قلــــة، إذ ال یســــتطیع مجتمــــع مــــا أن یــــنظم صــــفوفه وأن یــــوفر 
ألعضــــائه حاجــــاتهم األساســــیة، بــــدون قــــدر معــــین مــــن التعــــاون المثمــــر مــــن أجــــل البقــــاء 

.یینواالستمرار االجتماع

من خالل تشكل فرق . ویظهر لنا التعاون في العالقات اإلنسانیة واضحًا كل الوضوح
العمل غیر الرسمیة التي یقوم العمال بمساعدة بعضهم البعض دون أمر مسبق من 
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والتعاون في مثل هذه الجماعات من النوع البسیط المفهوم جیدًا من حیث خطواته الرئیس
.هو تجسید للشعور باألهداف المشتركة بین العاملین، و وأهدافه لكل المتعاونین

أكثـــــرإال انـــــه نویـــــةعوللرضـــــا الـــــوظیفي عالقـــــة بـــــالروح الم: الرضـــــا الـــــوظیفي-2-3-3
ــــه  ــــرى أن ــــاك مــــن ی ــــاس فهن ــــث صــــعوبة القی ــــث التعریــــف ومــــن حی درجــــة "صــــعوبة مــــن حی

ـــــدیر لإلحتیاجـــــاتتحقیـــــق الشـــــخص  ـــــة والتق المهمـــــة فـــــي الصـــــحة واألمـــــن والغـــــذاء والمحب
ردود الفعـــــل العاطفیـــــة للفـــــرد "كمـــــا ینظـــــر إلیـــــه علـــــى أنـــــه "والثنـــــاء أثنـــــاء قیامـــــه بالوظیفـــــة

"تجاه وظیفة معینة
ــــوم  ــــا وبمــــرور الوقــــت داخــــل هــــذا العمــــل یق ویــــرى أحمــــد مــــاهر أن جــــزء كبیــــر مــــن حیاتن

حـــــول هـــــذا العمـــــل وهـــــذا ت والمشـــــاعر والمعتقـــــدااآلراءكـــــل فـــــرد بتشـــــكیل مجموعـــــة مـــــن 
1ما یطلق علیه بالرضا الوظیفي

تدالل علیـــــــه مـــــــن خـــــــالل بعـــــــض اإلســـــــأنورغـــــــم صـــــــعوبة قیـــــــاس الرضـــــــا الـــــــوظیفي إال 
:المظاهر منها

الزیــــــادة فــــــي اإلنتــــــاج ومســــــتوى جودتــــــه فــــــال یمكــــــن ذالــــــك إال مــــــن عمــــــل عمــــــال -1
عن عملهمالرضاعلى درجة عالیة من 

امــــــات ومســـــتلزمات اإلنتــــــاج وهــــــي تكــــــون عــــــادة مــــــن قلـــــة الفاقــــــد والتــــــالف مــــــن خ-2
عمال راضین عن عملهم 

إنخفـــــاض معـــــدالت الغیـــــاب وقلـــــة الشـــــكاوي ونـــــدرة الصـــــراعات داخـــــل التنظـــــیم كلهـــــا -3
مظاهر تدل على رضا العاملین

ــــــــداع العــــــــاملین وتطــــــــویر العمــــــــل وتحســــــــینه وٕانخفــــــــاض معــــــــدل -4 دوران العمــــــــل إب
مظاهر تدل أیضا على رضا العاملین إلى حد كبیر عن عملهم 

.236ص ، 2007،  حلب، الدار الجامعیة،7، طبناء المهاراتالتنظیمي مدخل السلوكماهر احمد 1
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الصــــــورة الذهنیــــــة اإلجابیــــــة المحببــــــة للمؤسســــــة ونــــــوع العمــــــل بهــــــا هــــــذه الصــــــورة -5
إلـــــــى الذهنیــــــة اإلیجابیــــــة عـــــــن العمــــــل والمنظمـــــــة إذا تشــــــكلت فــــــي أذهـــــــان العمــــــال أدت 

هم عنها والئهم وٕانتماءهم للمنظمة ودفاع
الســــــریعة وتقبــــــل العمــــــال لكــــــل إجــــــراءات التعــــــدیل والتطــــــویر وٕادخــــــال ةاالســــــتجاب-6

التكنولوجیــــــــا وغیرهــــــــا فــــــــي مجــــــــال العمــــــــل ومشــــــــاركتهم الحقیقــــــــة لــــــــدفع تطــــــــویر العمــــــــل 
.1ونظمه تدل على مدى الرضا الوظیفي

ــــین الوظــــائف النفســــیة :الصــــحة النفســــیة ــــة التــــوازن والتكامــــل ب الصــــحة النفســــیة هــــي حال
ــــه یتصــــرف بطر  ــــه المجتمــــع بحیــــث یشــــعر للفــــرد، تجعل ــــه ویتقبل ــــك یقــــة یتقبــــل ذات جــــراء ذل
ـــــة مـــــن الرضـــــا ـــــي و . 2بدرجـــــة علی تعـــــد الصـــــحة النفســـــیة أحـــــد أهـــــم العوامـــــل المســـــاعدة ف

ـــــة،  ـــــة والمكتبی ـــــي األعمـــــال اإلداری ـــــة العامـــــل ســـــواء كـــــان فـــــي المصـــــنع أو ف ـــــادة إنتاجی زی
ـــــــوفیر الظـــــــروف الالزمـــــــة لشـــــــعور العامـــــــل بصـــــــحة  ـــــــى ت لهـــــــذا حـــــــرص المختصـــــــون عل

ـــــدة مـــــع زمـــــالءه فـــــي ســـــیة وســـــالنف ـــــك إال فـــــي ظـــــل عالقـــــات جی ـــــة، وال یكـــــون ذل مة عقلی
ـــــــي حســـــــن ســـــــلوكاته و ســـــــالمة  ـــــــة تظهـــــــر ف ـــــــات الطیب مكـــــــان العمـــــــل، بحیـــــــث أن العالق

. مشاعره المتبادلة مع باقي زمالئه
العوامل المؤثرة في العالقات اإلنسانیة-2-4
: اإلشرافالقیادة -2-4-1

ورغـــــــم كـــــــون الفـــــــارق ضـــــــئیل جـــــــدا،الفـــــــرق بـــــــین القیـــــــادة اإلداریـــــــة واإلشـــــــرافیبـــــــدو أن
ــــــة هــــــذا ضــــــ ــــــت أهمی ــــــد أثبت ــــــة ق ــــــة العملی ــــــة إال أن الناحی ــــــة النظری ئیل بینهمــــــا مــــــن الناحی

.الذكر فلیس كل مشرف یعتبر قائداالفرق وكما سبق 
ـــــة داخـــــل الهیكـــــل  ویكمـــــن الهـــــدف مـــــن اإلشـــــراف فـــــي أن قـــــدرة المشـــــرف الفكریـــــة والعملی
التنظیمـــــــي الـــــــذي یعمـــــــل فیـــــــه كونـــــــه یعمـــــــل علـــــــى اإلهتمـــــــام بـــــــبعض الشـــــــؤون اإلداریـــــــة 

.366ص2001المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة علم النفس الصناعيأشرف محمد عبد الغني 1
، المكتبة األنجلو مصریة، القاهرة مصر، مهارات اإلتصال والتفاعل والعالقات اإلنسانیة: أماني عبد الفتاح علي2

.214ص ، 2012
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بالمؤسســــــــة بهــــــــدف تحقیــــــــق أهــــــــدافها بفعالیــــــــة أكثــــــــر كــــــــأن یفیــــــــدها بــــــــالخبرات الالزمــــــــة 
وتـــــوجیههم بكـــــل مـــــا لدیـــــه لتحســـــین مســـــتوى اإلنتـــــاج وذالـــــك بمســـــاعدة العمـــــال وٕارشـــــادهم

ــــــة  ــــــین اإلدارة والعمــــــال–مــــــن معرف ــــــه یســــــاعد -وبإعتبــــــار المشــــــرف حلقــــــة وصــــــل ب فان
علــــــى یعمــــــلاإلداریـــــین علــــــى تنســــــیق الخـــــدمات التــــــي تقــــــدمها لهـــــم المؤسســــــة كمــــــا أنـــــه 

تحـــــت إشـــــرافه بتقیـــــیم خــــاص عـــــن كــــل عامـــــل مـــــن العمــــال الـــــذین یعملــــونتزویــــد اإلدارة 
1تراحات الخاصة بتقسیم العمل وزیادة النشاطباإلضافة إلى تقدیم بعض اإلق

مــــــــن خــــــــالل ســــــــعیه إلــــــــى بلــــــــوغ یــــــــأتيأن الــــــــدور اإلنســــــــاني للمشــــــــرف ویمكــــــــن القــــــــول 
مجموعـــــــة مـــــــن األهـــــــداف تـــــــتلخص فـــــــي اإلســـــــتفادة مـــــــن الجهـــــــود البشـــــــریة عـــــــن طریـــــــق 
تـــــدریبها وتطویرهـــــا وٕاتاحـــــة الفرصـــــة لتمكینهـــــا مـــــن الحصـــــول علـــــى المعـــــارف والمهـــــارات 

فة إلــــــى تقیـــــــیم العــــــاملین تقییمــــــا موضـــــــوعیا لتشــــــجیع إســــــتقرارهم فـــــــي والخبــــــرات باإلضــــــا
العمــــــل وتمكیــــــنهم مــــــن معرفــــــة مــــــدى بلــــــوغهم المعــــــاییر المطلوبــــــة فــــــي األداء أو التطلــــــع 
لتطــــــویر كفــــــاءاتهم ، هــــــذا إلــــــى جانــــــب المحافظــــــة علــــــى إســــــتمرار رغبــــــة العــــــاملین فــــــي 

ـــــق التعـــــاو  ـــــدماج أهـــــداف العـــــاملین مـــــع أهـــــداف المنظمـــــة لخل ـــــذي یـــــبلغهم العمـــــل وٕان ن ال
.إلى تحقیق األهداف العامة للمنظمة

اإلتصال-2-4-2
یعتبـــــــر اإلتصـــــــال هـــــــو عصـــــــب العالقـــــــات اإلنســـــــانیة حیـــــــث أنـــــــه ال وجـــــــود ألي عالقـــــــة 

فــــــیمكن أن یعــــــرف علــــــى أنــــــه عملیــــــة شخصــــــین دون وجــــــود إتصــــــال فیمــــــا بیــــــنهم بــــــین
2تفاعل معلوماتي وٕاجتماعي هادف

وكفـــــاءة عملیـــــات اإلتصـــــال الســـــائدة فـــــي المحـــــیط هـــــي وفـــــي مجـــــال اإلدارة فـــــإن أســـــلوب 
مـــــن العوامـــــل األساســـــیة المحــــــددة لـــــنمط العالقـــــات اإلنســــــانیة طالمـــــا أن تلـــــك العملیــــــات 

:تحقق من خاللها القیادة اإلداریة هدفین هما

.36ص ،1963،دار المعارف، مصرالقیادة اإلجتماعیة في مجال التطبیق العلمي،: أحمد مصطفى عیسى1

ص ،2003،الجزائر،منتوريجامعة،مدخل إلى اإلتصال الجماهیري مخبر علم إجتماع اإلتصال:فضیل دلیو2
13.
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ینقــــــل األفــــــراد والجماعــــــات معلومــــــات صــــــحیحة وكاملــــــة عــــــن أهــــــدافها وسیاســــــاتها أن-
وبرامجها وذالك بدرجة كافیة من اإلستمرار والوضوح

ـــــــــراد وشـــــــــكواهم ومقترحـــــــــاتهم ممـــــــــا یســـــــــهل - ـــــــــى إتجاهـــــــــات و أراء األف أن تتعـــــــــرف عل
منهــــــــا ةاإلیجابیــــــــســــــــلوكات هــــــــؤالء األفــــــــراد وبالتــــــــالي تــــــــدعیم واحتمــــــــالالتنبــــــــوءعلــــــــیهم 

وتصحیح السلبیة منها
للمعلومـــــــات بـــــــین االت هـــــــي عملیـــــــة وصـــــــول منـــــــتظم ومســـــــتمرویمكـــــــن إعتبـــــــار اإلتصـــــــ

أقســـــام العمـــــل وتوجیـــــه للعالقـــــات والتفـــــاعالت بمـــــا یحقـــــق قـــــدر عـــــل مـــــن التماســـــك بـــــین 
ــــــــــل  ــــــــــي باألهــــــــــداف المشــــــــــتركة ویزی ــــــــــاع ذات ــــــــــق تفهــــــــــم وٕاقتن ــــــــــراد والجماعــــــــــات ویخل األف

ـــــــة مـــــــن جهـــــــة أو تالتناقضـــــــات وأشـــــــكال المقاومـــــــة الصـــــــا ـــــــص المعرف شـــــــویه درة عـــــــن نق
عتبـــــر مـــــن وفر نظـــــام ســـــلیم لإلتصـــــاالت اإلداریـــــة یالمعلومـــــات مـــــن جهـــــة أخـــــرى، بـــــل تـــــ

ــــــد الدراســــــات أن  ــــــث أوضــــــحت عدی ــــــة لنجــــــاح المشــــــروع حی الشــــــروط الضــــــروریة والحتمی
ــــــه وأبعــــــاده  وقصــــــور أهــــــم أســــــباب مقاومــــــة األفــــــرد للمشــــــروع هــــــو عــــــدم معــــــرفتهم بأهداف

ال تـــــأثیره علـــــیهم وعلـــــى أوضـــــاعهم الوظیفیـــــة الحالیـــــة والمســـــتقبلیة المعلومـــــات عـــــن إحتمـــــ
ـــــــات  ـــــــاخ العالق ـــــــدعیم من ـــــــاء وت ـــــــي بن ـــــــة ف ـــــــاءة اإلتصـــــــاالت اإلداری ومـــــــن الواضـــــــح أن كف

:اإلنسانیة السلیمة تقاس بعنصرین
ا ووصـــــــولها إلـــــــى األفـــــــراد كمیـــــــة المعلومـــــــات المتدفقـــــــة داخـــــــل العمـــــــل ومـــــــدى جودتهـــــــ-

وفي الوقت المناسبالمعنیین 
أفـــــــــراد ة وصـــــــــول المعلومـــــــــات فـــــــــي جمیـــــــــع اإلتجاهـــــــــات وتغطیتهـــــــــا لجمیـــــــــع ضـــــــــرور -

ومستویات العاملین
ولكـــــي تحقـــــق نظـــــم اإلتصـــــاالت اإلداریـــــة ضـــــمان الفهـــــم المشـــــترك للمعلومـــــات المتبادلـــــة 
ــــــــذل الجهــــــــد مــــــــن أجــــــــل التغلــــــــب علــــــــى مــــــــا یعــــــــوق حركــــــــة  یجــــــــب علــــــــى اإلدارة أن تب

ــــى ومــــن الطــــرق اإلتصــــاالت ســــواء كــــان تنظیمیــــا أو نفســــیا ــــى التغلــــب عل التــــي تــــؤدي إل
:معوقات اإلتصال مایلي
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ـــــــــى مـــــــــدى فهمهـــــــــم - ـــــــــراد لشـــــــــرح وجهـــــــــت نظـــــــــرهم والتعـــــــــرف عل إتاحـــــــــة الفرصـــــــــة لألف
اإلدارة الفرصـــــة لتحدیـــــد المعـــــاني التـــــي یكونهـــــا للمعلومـــــات الـــــواردة إلـــــیهم وبـــــذالك تتهیـــــئ

اإلدارةي التي تقصدها معلومات ومدى مطابقتها مع المعاناألفراد عن هذه ال
ومستویات خبرتهم وثقافتهم وٕامكانیاتطار یتفق تقدیم المعلومات في إ-
تقدیم المعلومات لألفراد بطریقة بسیطة ومدروسة-
الحوافز-2-4-3

الحـــــــافز علـــــــى أنـــــــه عامـــــــل ثـــــــانوي  لزیـــــــادة إنتاجیـــــــة المـــــــوظفین إلـــــــىینظـــــــر عـــــــادة مـــــــا
بــــــه الدراســــــات جــــــاءتوالعمــــــال وال یقــــــدم إال فــــــي شــــــكله المــــــادي وهــــــو مــــــا یتنــــــافى مــــــا 

المـــــؤثراتمجموعـــــة "فقـــــد عرفـــــت الحـــــوافز علـــــى أنهـــــا ،العلمیـــــة التـــــي تناولـــــت الموضـــــوع
الخارجیــــة التــــي تثیــــر الفــــرد وتدفعــــه ألداء األعمــــال الموكلــــة إلیــــه علــــى أكمــــل وجــــه عــــن 

1"طریق إشباع حاجاته المادیة والمعنویة

ز حیــــــث أن ومـــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق یمكــــــن القــــــول أن هنــــــاك فــــــرق بــــــین الــــــدوافع والحــــــواف
وافز فهـــــي الـــــدافع مثیـــــر داخلـــــي منشـــــط لســـــلوك العامـــــل مقتـــــرن بـــــأداء أفضـــــل أمـــــا الحـــــ

یره علـــــى مـــــدى إدراك الفـــــرد إلجابیتـــــه وســـــلبیته، كمـــــا یمكـــــن مـــــؤثرات خارجیـــــة یعتمـــــد تـــــأث
مادیة ومعنویة القول أن الحوافز تأتي في أشكال متعددة 

لــــى أخــــر، صــــورها مــــن قطــــاع إه الحــــوافز وتختلــــف وتتعــــدد أشــــكال هــــدالحــــوافز المادیــــة
ــــي هــــذا  ــــر مــــن أهــــم طــــرق الحــــوافز ف ــــة ویعتب ــــأت المادی ــــي المكاف وتتمثــــل هــــذه الحــــوافز ف

:، وقد قسمت بدورها إلىالوقت
ـــــــة مباشـــــــرة ـــــــل هـــــــذه الحـــــــوا: حـــــــوافز مادی ـــــــاج والعـــــــالوات وتتمث ـــــــي حـــــــوافز اإلنت فز ف

اإلشـــــــتراك فـــــــي أربـــــــاح المنظمـــــــة فـــــــي الحـــــــاالت التـــــــي تســـــــمح بـــــــذالك وكـــــــل المكافـــــــأتو 
رائیة للفــــرد بشــــكل عــــام وتمكنـــــه المالیــــة بأنواعهــــا بحیــــث تـــــدعم هــــذه الحــــوافز القــــدرة الشـــــ

.208ص ،1996،لبنان،دار الشروق،)إدارة األفراد (إدارة الموارد البشریة :مصطفى نجیب شاویش1
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شـــــباع حاجاتـــــه الفردیـــــة واإلجتماعیـــــة مـــــن الســـــلع والخـــــدمات ســـــواء كانـــــت أساســـــیة مـــــن إ
أو ثانویة

قــــدم للعــــاملین  ضــــمن هــــذه الحــــوافز خـــدمات إجتماعیــــة تتت: ةحــــوافز مادیــــة غیــــر مباشــــر
عینیة التي تقدم بشكل فردي أو جماعي للموظفینكالسكن والنقل والهدایا ال

وتعتبــــــــر أحــــــــد الركــــــــائز ذات األهمیــــــــة القصــــــــوى فــــــــي منظومــــــــة :الحــــــــوافز المعنویــــــــة
الحــــــوافز التــــــي تمنحهــــــا المؤسســــــة وتكتمــــــل صــــــورة الحــــــوافز التــــــي تشــــــجع علــــــى العمــــــل 
وتزیــــــد مــــــن األداء داخــــــل المؤسســــــة وذالــــــك ألن اإلنســــــان إجتمــــــاعي بطبعــــــه وال یمكـــــــن 

فللحــــــوافز المعنویــــــة أثــــــار واضــــــحة بعیــــــدا عــــــن إحتــــــرام وتقــــــدیر األخــــــرین لــــــهأن یعــــــیش 
وأهمیـــــة بالغـــــة فـــــي دفـــــع العـــــاملین ال تقـــــل عـــــن األثـــــار واألهمیـــــة التـــــي تحققهـــــا الحـــــوافز 

ـــــــي تلجـــــــاء المادیـــــــ ـــــــاك بعـــــــض المؤسســـــــات الت ـــــــى ة وهن ـــــــة إل الســـــــتخدام الحـــــــوافز المعنوی
أهـــــدافها بكفـــــاءة أعلـــــى ممـــــا لـــــو جانـــــب الحـــــوافز المادیـــــة ممـــــا یتـــــیح لهـــــا فرصـــــة تحقیـــــق 

إستخدمت الحوافز المادیة وحدها
:وهناك مكن یقسم هذه الحوافز إلى

ـــــة وهـــــي مـــــا یقدمـــــه المشـــــرفون للمـــــوظفین مـــــن المـــــدح والثنـــــاء وعبـــــارات : حـــــوافز إیجابی
كمكافأة على مجهود بدني أو فكري قدموهالتقدیر 

ـــــب والتـــــوبیخ واإلشـــــارا: حـــــوافز ســـــلبیة ـــــدمها وهـــــي عبـــــارات التأنی ـــــي یق ت واإلمـــــاءات الت
ــــــوع فــــــي أخطــــــاء بســــــیطة أو إصــــــدارهم لســــــلوكات غیــــــر  المشــــــرفون للعمــــــال نتیجــــــة الوق

مرغوب فیها من أجل تجنبها 
ــــى الجانــــب اإلنســــاني ــــى فــــغیــــر الرســــميوتــــؤثر الحــــوافز عل ي المنظمــــة مثلمــــا تــــؤثر عل

الجانـــــــب الرســـــــمي فهـــــــي تســـــــاهم فـــــــي تحســـــــین الوضـــــــع المـــــــادي واإلجتمـــــــاعي والنفســـــــي 
للفــــرد وتحقـــــق عملیــــة ربـــــط المصــــالح الذاتیـــــة للفــــرد مـــــع مصــــالح منظمتـــــه وتحقــــق حالـــــة 

.من الرضا لدیه مما یؤدي یخفض من معدالت دوران العمل والنزاعات العمالیة



العالقات اإلنسانیةالرابعالفصل 

160

:العالقات اإلنسانیةتنظریا-3
:العالقات اإلنسانیة في اإلسالم-3-1

المدنیـــــة والحضـــــارة، إذ أنـــــه خلیفـــــة لقـــــد إهـــــتم اإلســـــالم ببنـــــاء اإلنســـــان الـــــذي هـــــو أصـــــل 
اهللا ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى وقـــــــــد إخـــــــــتص اهللا اإلنســـــــــان بـــــــــالعلم والعقـــــــــل والتفكیـــــــــر والتـــــــــدبیر 

نســـــــانیة مـــــــع بنـــــــي تشـــــــاف أســـــــرارها وتكـــــــوین العالقـــــــات اإلوالتأمـــــــل وتطـــــــویر العلـــــــوم وٕاك
ٕاذ أصــــــــبح اإلنســــــــان كــــــــذلك فــــــــإن البشــــــــر ســــــــواء فــــــــي األســــــــرة أو المجتمــــــــع أو العمــــــــل و 

ــــــاس ــــــه بالن ــــــاس عالقات ــــــدة تحكمهــــــا ظــــــوابط الشــــــریعة اإلســــــالمیة فیحــــــب الن تصــــــبح وطی
فــــــي اهللا ویبغضــــــهم فــــــي اهللا ویتعــــــاون معهــــــم فــــــي شــــــتى المجــــــاالت الحیاتیــــــة ویســــــاعدهم 

هم ویصـــــلح بیـــــنهم إبتغـــــاء مرضـــــات اهللا فقـــــد نظـــــم اإلســـــالم العالقـــــات اإلنســـــانیة حوینصـــــ
والتقــــدیر والبعــــد یحــــث علــــى تبــــادل األحتــــرامبــــین األفــــراد علــــى حــــد ســــواء وأوجــــد نظامــــا

ــــــا نبیــــــه الكــــــریم  ــــــة یقــــــول تعــــــالى مخاطب فبمــــــا رحمــــــة مــــــن اهللا (( عــــــن اإلحتقــــــار والكراهی
لنـــــت لهـــــم ولـــــو كـــــان فظـــــا غلـــــیض القلـــــب النفضـــــوا مـــــن حولـــــك فـــــأعف عـــــنهم وٕاســـــتغفر 

ـــــي ـــــى اهللا إن اهللا یحـــــب المتـــــوكلین لهـــــم وشـــــاورهم ف { )) األمـــــر فـــــإذا عزمـــــت فتوكـــــل عل
}159سورة أل عمران أیة 

}04سورة القلم أیة { )) وٕانك لعلى خلق عظیم(( تعالىوقوله
ــــراحمهم '' وقــــول رســــول اهللا صــــلى اهللا علیــــه وســــلم  ــــوادهم وت ــــي ت ــــل المــــؤمنین ف إن مث

وتعــــاطفهم كمثــــل الجســــد الواحــــد إذا إشــــتكى منــــه عضــــو تــــداعى لــــه ســــائر الجســــد 
.رواه البخاري'' بالسهر والحمى

ـــــدین اإلســـــالمي  یعمـــــل علـــــى تنمیـــــة هـــــذا النمـــــوذج اإلجـــــابي ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق فـــــإن ال
مــــــــن الجماعــــــــات فــــــــي المنظمــــــــات وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل المشــــــــورة بــــــــین أفــــــــراد الجماعــــــــة 

ــــــدین اإلســــــالمي  ــــــى أن ومتخــــــذي القــــــرارات مــــــن القــــــادة وهــــــذا تأكیــــــد علــــــى حــــــرص ال عل
نیســــــود جــــــو مــــــن وروح المــــــودة والثقــــــة والــــــذي یكلــــــل التــــــرابط اإلجتمــــــاعي بــــــین العــــــاملی

ـــــان یشـــــد بع ـــــك نجـــــاح للمنفهـــــم كالبنی ـــــي ذل ـــــق ضـــــهم بعضـــــا وف ظمـــــة فـــــي أعمالهـــــا وتحقی
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ــــة  ــــى تقوی ــــؤمن بهــــا كمــــا یشــــجعهم عل ــــي تســــعى ألیهــــا الجماعــــة وت ألهــــدافها المنشــــودة الت
تبادلـــــة بـــــین األفـــــراد مالتعامـــــل القـــــائم علـــــى الثقـــــة النأالثقـــــة بیـــــنهم وبـــــین رؤســـــائهم ذلـــــك 

ة األداء وزیـــــــادهـــــــر أثـــــــره فـــــــي حســـــــن ي نفوســـــــهم دافعـــــــا قویـــــــا نحـــــــو العمـــــــل یظیخلـــــــق فـــــــ
.اإلنتاجیة والعمل بروح الجماعة

:للعالقات اإلنسانیة قبل تجارب هاوثورن -3-2
تعتبـــــر العالقـــــات اإلنســـــانیة مـــــن الموضـــــوعات القدیمـــــة و التـــــي تعبـــــر عـــــن صـــــور 
التفاعـــــــل بینـــــــه وبـــــــین غیـــــــره مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع، الـــــــذي نمـــــــى تـــــــدریجیا لیتحـــــــول إلـــــــى 

. مجتمعات متعددة و معقدة
و بــــــالرغم مــــــن أن الــــــروابط اإلنســــــانیة وجــــــدت منــــــذ القــــــدم إال أن إتبــــــاع األســــــلوب 

بتعبیــــر حــــدیث العهــــد و لــــم یســــتخدم العلمــــي فــــي التعامــــل مــــع األفــــراد فــــي محــــیط العمــــل

إال أن هــــــذا ال . 1بقلیــــــل1940فــــــي األعمــــــال إال قبــــــل " العالقــــــات اإلنســــــانیة"صــــــطالح إ
ولـــــــــى إرهاصـــــــــات اإلهتمـــــــــام بالقضـــــــــایا ینفـــــــــي وجـــــــــود بعـــــــــض األفكـــــــــار التـــــــــي تعتبـــــــــر أ

فقــــد ظهــــرت فــــي القــــرن الســــادس عشــــر أول محاولــــة تنــــافس حالیــــا اإلنســــانیة فــــي العمــــل 
ــــاب ل ــــي كت ــــك ف ــــي وذل ــــه المهن ــــى '' جــــون هــــوارت''مــــا یعــــرف بالتوجی ــــرجم إل باإلســــانیة وت

إختبـــار الفطنـــة أو الـــذكاء وقـــد أوصـــى '' The trial of wits''  اإلنجلزیـــة بعنـــوان 
ـــــــى '' هـــــــوارت''  ـــــــرد حت ـــــــدرات الخاصـــــــة لكـــــــل ف ـــــــة إكتشـــــــاف الق ـــــــام بمحاول بضـــــــرورة القی

.2یمكن إعطائه التدریب المناسب الذي یتفق معه إلى أكبر مدى
ومـــــــع بـــــــدایات القـــــــرن الثـــــــامن عشـــــــر ظهـــــــرت عـــــــدة محـــــــاوالت هامـــــــة لدراســـــــة الحركـــــــة 

مــــــاري فــــــي '' ثــــــم أجریــــــت مثــــــل هــــــذه الدراســــــات بواســــــطة '' كولــــــوم '' والتعــــــب بواســــــطة 
التاســــع عشــــر ورغــــم تلــــك اإلشــــارات الســــابقة المتفرقــــة، فــــإن التقــــدم الســــریع للعلــــوم القــــرن

ــــــي  ــــــد طــــــرف النظــــــر عــــــن القضــــــایا اإلنســــــانیة ف ــــــرن الســــــابع عشــــــر ق ــــــذ الق الطبیعیــــــة من

،  ، مرجع سابقعلم اإلدارة–علم اإلجتماع –العالقات اإلنسانیة في مجال علم النفس : حسین عبد الحمید رشوان1
.13ص

.45ص ، 2002والنشر، بیروت لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات 2، طاإلدارة السلوكیة: شفیق رضوان2
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ــــــوالي اإلكتشــــــافات والمخترعــــــات كــــــان .العمــــــل ــــــورة الصــــــناعیة وت ــــــدأت الث ــــــة ب ــــــذ بدای فمن
ـــــى التنظـــــیم العمـــــل لإلنتـــــاجإهتمـــــام أربـــــاب العمـــــل منصـــــبا علـــــى التنظـــــیم المـــــادي  ال عل

ــــــاد رجــــــال الصــــــناعة بــــــأن العمــــــل اإلنســــــاني یمكــــــن  ــــــك إلــــــى إعتق اإلنســــــاني، ویرجــــــع ذل
فقــــــــد تــــــــم تهمــــــــیش العوامــــــــل النفســــــــیة واإلجتماعیــــــــة . 1التاإلستعاضــــــــة عنــــــــه بعمــــــــل اآل

.للعامل، وأعتبرت ظروف العمل أمرا ثانویا ال یمكنها التأثیر على سیر اإلنتاج
النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن الثــــــامن عشــــــر، أصــــــبحت العالقــــــات بــــــین فــــــي ولكــــــن 
بســـــبب القیـــــود التـــــي وضـــــعت ،معدومـــــةلعمـــــل و األفـــــراد الـــــدین یســـــتخدمونهمأصـــــحاب ا
ـــــــك اســـــــتغالل للنســـــــاء و األطفـــــــال مـــــــن طـــــــرف أصـــــــحاب .  مـــــــن قـــــــبلهم ـــــــتج عـــــــن ذل فن

.األموال، عن طریق منحهم أجورا منخفضة مقابل ساعات عمل طویلة 
ل هـــــذه الظـــــروف بـــــدأ التفكیـــــر فـــــي تحســـــین العالقـــــات اإلنســـــانیة داخـــــل و فـــــي ظـــــ

أمـــــــــاكن العمـــــــــل، و كانـــــــــت نقطـــــــــة البـــــــــدء تلـــــــــك المبـــــــــادرات التـــــــــي أســـــــــهم فیهـــــــــا عـــــــــدة 
و یمكــــــن . إصــــــالحیین، اعتمــــــادا علــــــى سیاســــــات تســــــتند إلــــــى أســــــس و دراســــــات علمیــــــة
العالقـــــــات إیجـــــــاز هـــــــذه المبـــــــادرات فـــــــي نقـــــــاط معبـــــــرة عـــــــن التطـــــــور التـــــــاریخي لحركـــــــة 

2.اإلنسانیة بعد الثورة الصناعیة

تشــــــــغیل األطفـــــــــال و RobertOwen"رفــــــــض روبــــــــرت أویــــــــن 1800فــــــــي عــــــــام -1
بــــــذل عنایــــــة كبیــــــرة لتحســــــین ظــــــروف العمــــــل والعمــــــال و یعتبــــــر ذلــــــك بدایــــــة االعتــــــراف 

. بالعامل اإلنساني في العمل

ـــــدرو أر 1835فـــــي عـــــام -2 ـــــراف أن بالعالقـــــات اإلنســـــانیة undrew Are"ظهـــــر اعت
ــــه  ــــد أمــــاكن العمــــل " فلســــفة اإلدارة"فــــي كتاب ــــة باإلنســــان و تزوی ــــه بوجــــوب العنای ــــب فی طل

. بالمراوح، وتقدیم الرعایة الطبیة للمرضى
.لكن أفكاره لم تقبل في ذلك الوقت من طرف رجال األعمال

.45صسابق،مرجع: شفیق رضوان1
.14ص .مرجع سابق:حسین عبد الحمید رشوان2
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ــــــق علیهــــــا ، و F.B.Gilbrethمحاولــــــة فرانــــــك بنكــــــر جلبــــــرت -3 یة فســــــیولوج"التــــــي أطل
الهتمامهــــا بدراســــة حركــــات جســــم اإلنســــان أثنــــاء ." Physiology of work"العمــــل

" جلبـــــرت"العمل،دراســـــة دقیقـــــة لتخفـــــیض التعـــــب العضـــــوي إلـــــى حـــــد أدنـــــى، و قـــــد اهـــــتم 
أوال بضـــــرورة تحلیـــــل العمل،الســـــتبعاد الطـــــرق غیـــــر المجدیـــــة فـــــي العمـــــل و التـــــي تســـــبب 

.إجهاد و ال تعطي ناتجا
و العمـــــل علــــى تحقیقهـــــا كلمـــــا . معرفــــة أمـــــال و رغبـــــات العمــــالثــــم اهـــــتم ثانیــــا بضـــــرورة 

ــــــى الدرجــــــة المناســــــبة،  ــــــاتهم و الوصــــــول بطموحــــــاتهم إل ــــــك بهــــــدف إشــــــباع رغب أمكــــــن ذل
ـــــرت"وهكـــــذا تكـــــون محاولـــــة  قـــــد توصـــــلت إلـــــى ثالثیـــــة هامـــــة فـــــي مجـــــال العالقـــــات " جلب

كـــــــات غیـــــــر اإلنســـــــانیة، األولـــــــى اإلدارة العلمیـــــــة، والثانیـــــــة تحلیـــــــل العمـــــــل و إلغـــــــاء الحر 

1.المفیدة و الثالثة التعرف على آمال و رغبات العمال

هو مختص في طب العمل :hugo munizberg1863-1916رغیبهوجو منز -3
وعلم النفس وقد أمن بالعالقة الضروریة بین علم النفس واألداء الصناعي أو المهني، بما 
یساعد على حسن إنتقاء األفراد ذوي الحوافز العالیة والتي تساعد على األداء الجید 

فیه ركز1913وقد نشر منزبیرغ كتاب بعنوان علم النفس واألداء الصناعي عام . والفعال
2:على ما یلي

.دراسة الوظائف وٕاختیار أفضل األفراد القادرین على القیام بها-
إیجــــــاد الســــــبل الكفیلــــــة ببنــــــاء عالقــــــة وطیــــــدة بــــــین العمــــــال ورؤســــــائهم للتقــــــارب بیــــــنهم -

.وتحقیق طاعة األفراد لرؤسائهم وخدمتهم
نـــــــاء أو مـــــــا یعـــــــرف بالســـــــلوك التنظیمـــــــي ب'' الســـــــلوك الصـــــــناعي''ویعتبـــــــر متزبیـــــــرغ والـــــــد 

.على إكتشافه الحقل اإلداري الجدید الذي سمي بهذا اإلسم

، مرجع سابق علم اإلدارة–علم االجتماع –العالقات اإلنسانیة في مجال علم النفس : حسین عبد الحمید رشوان 1
.15–14، ص

، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 2، طاإلدارة المعاصرة، المبادئ الوظائف الممارسة: موسى خلیل2
.33ص ، 2011
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مـــــــــا بمعنویـــــــــات الجماعـــــــــات هتماإ.M.P.Folletأولـــــــــت مـــــــــاري بـــــــــاكر فولیـــــــــت -4
ــــــة إكتشــــــاف اإل ــــــك بمحاول ــــــة، وذل ــــــي تكمــــــن وراء تنفعــــــاالالعامل اإلنســــــانیة األساســــــیة الت

المهمـــــة األولـــــى همیـــــة العامـــــل كإنســـــان لـــــه حـــــق الحیـــــاة، فـــــأنعمـــــل اإلدارة، إذا أكـــــدت أ
دارة فـــــــي أي مجتمـــــــع دیمقراطـــــــي هـــــــي ترتیـــــــب الموقـــــــف بحیـــــــث یكـــــــون األشـــــــخاص لـــــــإل

.  على استعداد للتعاون مع بعضهم وفقا إلرادتهم الخاص
G.E.Mayoتون مایو على ید جورج إل" عالقات اإلنسانیةحركة ال"ثم ظهرت -5

بمدینة هاوثورن Western électrique Companyمع تجاربه بشركة الكهرباء الغربیة 
.بالوالیات المتحدة األمریكیة و التي سنتناولها الحقا" بهارفارد"

chesterاألربعینات بأعمال سیستر بیرناردوقد زاد االهتمام مع بدایة  Barnard ومن
أهم العلماء اللذین ساهموا في هذا المجال دوجالس ماك غریغور ،رنسیس لیكارت ، 

قد ساهم بجانب معین في ءل ماكوبي ونجد أن كال من هؤالء العلما، میشاریسكرس ارج
.التنظیم اإلنساني 

ــــاك محــــاوالت أخــــري-4 ــــت هن ــــا حیــــث اهتمــــت الشــــركات بهــــا ،وبعــــد هــــاوثورن كان بمورفی
بتقـــــدیم الرعایـــــة االجتماعیـــــة للعـــــاملین بهـــــدف تحقیـــــق عالقـــــات إنســـــانیة ســـــلیمة، بفرنســـــا 

إنمـــــــاء روح التضـــــــامن والتعـــــــاون بـــــــین حیــــــث ركـــــــز أصـــــــحاب الشـــــــركات علـــــــى ضـــــــرورة 
1.العاملین بمشاركتهم في ذلك

:مدرسة العالقات اإلنسانیة-3-3
G. Elton Mayoإن مدرســــة العالقــــات اإلنســــانیة لــــم تظهــــر إال مــــع أعمــــال 

.الذي یعتبر المؤسس لهذه المدرسة
لقـــــد توجــــــه . 1949فـــــي أســـــترالیا و تــــــوفي ســـــنة 1880ســـــنة " إلتـــــون مــــــایو"لقـــــد ولـــــد 

دراســــــة الطــــــب فــــــي إیكوســــــیا ثــــــم تحــــــول بعــــــد ذلــــــك إلــــــى دراســــــة علــــــم الــــــنفس وقــــــد إلــــــى
، فــــــي فیالدلفیــــــا1911تحصــــــل علــــــى درجــــــة أســــــتاذ فــــــي الفلســــــفة و علــــــم الــــــنفس ســــــنة 

،2002، دار الوفاء للطباعة والنشر ، مصر  العالقات اإلنسانیة في المؤسسات التعلیمیة: أحمد إبراهیم أحمد 1
.53ص
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وكــــــان مــــــن المســــــاهمین بشــــــكل كبیــــــر فــــــي تأســــــیس دائــــــرة علــــــم الــــــنفس الصــــــناعي ســــــنة 
لمؤسســـــات ي اوهـــــذا بعـــــد أن قـــــدم أبحاثـــــا وأعمـــــاال جلیلـــــة حـــــول ســـــلوك العامـــــل فـــــ1947

1.الصناعیة

بـــــالقرب مـــــن مدینـــــة Western-Electricاشـــــتهر مـــــایو بدراســـــاته فـــــي مصـــــنع 
لقـــــــــد اســــــــتطاع مـــــــــن خــــــــالل هــــــــذه الدراســـــــــات اســــــــتخالص أهـــــــــم . شــــــــیكاغو األمریكیــــــــة

.نظریاته حول العالقات اإلنسانیة
ــــة كمــــا یــــرى الــــبعض ــــم تــــأت كــــرد فعــــل للتایلوری ، إن مدرســــة العالقــــات اإلنســــانیة ل

ـــــــي وٕانمـــــــا جـــــــاءت أی ـــــــب المـــــــادي والتقن ـــــــى الجان ـــــــایلور القائمـــــــة عل ضـــــــا لتكمـــــــل نظـــــــرة ت
ــــــــل محــــــــیط و ظــــــــروف العمــــــــل ودراســــــــة الحــــــــوافز  ــــــــب أخــــــــرى، مث لتضــــــــیف إلیهــــــــا جوان

.واستقرار العمال والبعد اإلنساني للعمال
ـــــة حـــــول مجمـــــوعتین مـــــن العمـــــال مجموعـــــة  ـــــه المختلف ومـــــن خـــــالل دراســـــاته وأبحاث

و مـــــن معرفـــــة و تحدیـــــد أهمیـــــة ظـــــروف تمكـــــن مـــــای، تجریبیـــــة ومجموعـــــة أخـــــرى ضـــــابطة
.العمل كاإلنارة وتأثیرها على الروح المعنویة وعلى اإلنتاجیة

ــــى ســــلوك العمــــال و و  ــــة الجــــو النفســــي واالجتمــــاعي عل اســــتنتج مــــن هــــذه الدراســــات أهمی
ـــــى الرضـــــا  ـــــأثیر عمیـــــق عل ـــــدة داخـــــل المصـــــنع كـــــان لهـــــا ت ـــــرى أن العالقـــــات الجی كـــــان ی

. إلنتاجیة عموماالعام الناجم عن العمل وعلى ا
لجـــــــــأ إلـــــــــى تحســـــــــین ظـــــــــروف العمـــــــــل وٕالـــــــــى االهتمـــــــــام بالجوانـــــــــب " مـــــــــایو. إ"إن 

اإلنســـــانیة كأهمیـــــة الجماعـــــة معتبـــــرا أن العامـــــل هـــــو بحاجـــــة مســـــتمرة إلـــــى االنتمـــــاء إلـــــى 
ــــــي إنجــــــاز  ــــــة مــــــع مــــــن یشــــــاركونه ف ــــــة الودی ــــــه یبحــــــث أیضــــــا عــــــن العالق الجماعــــــة و أن

أن العامـــــل یســــعى باســــتمرار إلــــى إثبـــــات وقـــــد بــــین جلیــــا كیــــف ، المهــــام داخــــل المصــــنع
.بأنه ضروري للمؤسسة و من ثم المجتمع

.35ص ، 2007للنشر والتوزیع، الجزائر ، دار قرطبة2، طمدخل إلى علم النفس العمل: مسلممحمد1
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و هـــــــذه الحاجـــــــة وهـــــــذا الشـــــــعور باالنتمـــــــاء یؤدیـــــــان حتمـــــــا إلـــــــى إیجـــــــاد جـــــــو مـــــــن 
.التفاهم والتعاون اللذین یساعدان على التجانس

قـــــــد ركـــــــز كثیـــــــرا مـــــــن خـــــــالل أبحاثـــــــه علـــــــى ضـــــــرورة وأهمیـــــــة " مـــــــایو. إ"كمـــــــا أن 
ین اإلدارة والعمـــــال إلعطـــــاء مزیـــــد مـــــن المبـــــادرة ممـــــا یســـــمح للعامـــــل االتصـــــال الفعـــــال بـــــ

.بمشاركة أوسع وذلك من شأنه أن یرفع معنویاته
:ومرت هذه الدراسات بأربع مراحل 

ـــــى ـــــة األول ـــــ المرحل تمحـــــورت حـــــول دراســـــة تـــــأثیر الضـــــوء فـــــي اإلنتاجیـــــة، باســـــتخدام : ـ
. لدراسةمجموعتین من العمال، واستعمال الضوء كعامل مستقل في ا

وتوصـــــلت الدراســـــة إلـــــى نتیجـــــة مفادهـــــا انـــــه ال یوجـــــد تـــــأثیر للضـــــوء فـــــي اإلنتاجیـــــة، إال
ـــــــا مجمـــــــوعتي(إذا وصـــــــل مســـــــتواه درجـــــــة ضـــــــعیفة جـــــــدا  المجموعـــــــة التجریبیـــــــة و : لكلت

).المجموعة الضابطة 
ــــــة ــــــة الثانی ــــــ المرحل دراســــــة مــــــدى تــــــأثیر ظــــــروف العمــــــل المادیــــــة علــــــي اإلنتاجیــــــة :  ـ

و األكـــــــــل و الحـــــــــوافز و تقـــــــــدیم بعـــــــــض المرطبـــــــــاتالعمـــــــــل،فتـــــــــرات الراحـــــــــة و أیـــــــــام (
تضـــــــح فـــــــي نهایـــــــة الدراســـــــة أن ظـــــــروف العمـــــــل المادیـــــــة لـــــــم تـــــــأثر تـــــــأثیرا وإ ). المادیـــــــة 

.واضحا علي اإلنتاجیة
ــــة ــــة الثالث ــــ المرحل تناولــــت بالدراســــة مقارنــــة تــــأثیر العامــــل البشــــري بالعــــاملین المــــادي : ـ

ــــــــــي  و كانــــــــــت النتیجــــــــــة أن ). أي متغیــــــــــري المرحلــــــــــة الثانیــــــــــة ســــــــــالفة الــــــــــذكر (و التقن
اإلنتاجیــــــــة كعامــــــــل تــــــــابع ارتبطــــــــت أكثــــــــر بالعامــــــــل اإلنســــــــاني المتمثــــــــل فــــــــي التفاعــــــــل 

األســــــاس االجتمـــــاعي غیـــــر الرســــــمي لجماعـــــة العمـــــل غیــــــر الرســـــمیة هـــــي التــــــي تضـــــع 
. لإلنتاجیة أي ما یسمي بإنتاج الیوم العادل حسبها

تلخصــــت فــــي اختبــــار نتــــائج المقــــابالت و إجــــراء اختبــــارات علــــي :  ـــــ المرحلــــة الرابعــــة 
.هم بطـــــئ كمـــــا قـــــدم لهـــــم نظـــــام للحـــــوافزمجموعـــــة مـــــن العمـــــال بعضـــــهم ســـــریع و بعضـــــ
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ــــــاط عالقــــــات أفــــــرادو  ــــــى أن التفاعــــــل االجتمــــــاعي و ارتب المجموعــــــة خلصــــــت الدراســــــة إل
1.بعضهم ببعض كان أهم من أنظمة الحوافز

ـــــإن أهـــــم مـــــا توصـــــل إلیـــــه  ـــــرا ف ـــــاره للمؤسســـــة كنســـــق اجتمـــــاعي " مـــــایو. إ"وأخی هـــــو اعتب
تكـــــون فیـــــه الــــــدوافع و المشـــــاعر و األحاســــــیس لمختلـــــف العــــــاملین أساســـــیة إذ ال یمكــــــن 

ـــــــی ـــــــات ب ن تفهـــــــم البعـــــــد النفســـــــي و االجتمـــــــاعي للعامـــــــل إال مـــــــن خـــــــالل مجمـــــــوع العالق
العمال وبین المشرفین علیهم

:و من أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسات هذه النظریة
.اإلنسان هو محور العملیة اإلنتاجیة و أهم عناصر اإلنتاج على اإلطالق -
هنـــــاك عالقـــــة طردیـــــة بـــــین ارتفـــــاع الــــــروح المعنویـــــة و زیـــــادة اإلنتاجیـــــة لـــــذلك یجــــــب -

حسنة لتبقى معنویاته مرتفعة معاملة العنصر البشري معاملة
ــــــق الرضــــــا - ــــــة و تحقی ــــــادة اإلنتاجی ــــــي لزی ــــــة و حــــــدها ال تكف ــــــل یجــــــب الحــــــوافز المادی ب

.استخدام الحوافز المعنویة
القیــــــادة الدیمقراطیـــــــة هـــــــي القیـــــــادة الناجحـــــــة و هـــــــي القیـــــــادة التـــــــي تســـــــمح بمشـــــــاركة-
2.تخلق مناخ طیبا للعملو المبادأةو 

عي باإلضــــــافة إلــــــى كونهــــــا كیــــــان قــــــانوني و اقتصــــــادي ، و أن المنشــــــأة نظــــــام اجتمــــــا-
أن هــــــــذا النظــــــــام االجتمــــــــاعي یلعــــــــب أدوارا هامــــــــة فــــــــي تحدیــــــــد ســــــــلوك الفــــــــرد و هــــــــذه 

.األدوار تختلف من ادوار ومعاییر التنظیم الرسمي للمنشأة 
ـــــــى - ـــــــة إل ـــــــة كافی ـــــــة اجتماعی ـــــــى مهـــــــارات ســـــــلوكیة، و خلفی ـــــــاج مـــــــدیر المنشـــــــات إل یحت

.یة و اإلداریةجانب مهاراتهم الفن
ــــــة - ــــــر الرســــــمي و معرف ــــــرب مــــــن أعضــــــاء التنظــــــیم غی ــــــى إدارة المنشــــــأة التق یجــــــب عل

أســــــــــباب نشــــــــــوئه و أهدافــــــــــه و معالجتهــــــــــا و لیســــــــــت اختیــــــــــار أســــــــــلوب المواجهــــــــــة الن 
1.الخاسر الوحید في هذه الحالة هي المنشأة و مصالحها

.59–58، ص2008، دار آل رضوان ، وهران ،مقدمة في علم النفس العمل والتنظیم: بوحفص مباركي 1
.61، ص 2،2006، طاألردن، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،أساسیات علم اإلدارة: علي عباس 2
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اإلنســـــانیة والمتمثـــــل ورغـــــم الشـــــيء الجدیـــــد والمهـــــم الـــــذي جـــــاءت بـــــه نظریـــــة العالقـــــات 
فــــــي أهمیــــــة العوامــــــل اإلنســــــانیة واإلجتماعیــــــة فــــــي العمــــــل وضــــــرورة اإلهتمــــــام بــــــالتنظیم 

:غیر الرسمي، إال أن هناك العدید من النقاط التي أخذت علیها
یمكــــن إرجــــاع مــــا حــــدث فــــي تجــــارب مــــن تغییــــر یتمثــــل فــــي زیــــادة اإلنتــــاج نــــاتج عــــن -

اهــــــــا مــــــــایو ومعاونیــــــــه وال یمكــــــــن الظــــــــروف المصــــــــطنعة فــــــــي تلــــــــك التجــــــــارب التــــــــي أجر 
، فشـــــــعور العـــــــامالت بـــــــأنهن أصـــــــبحن محـــــــط 2تعمیمهـــــــا فـــــــي بـــــــاقي الظـــــــروف الطبیعیـــــــة

أنظــــــار فریــــــق البحــــــث وٕادارة المصــــــنع، شــــــعرن بضــــــرورة رفــــــع اإلنتــــــاج إلنتــــــاج وتشــــــكلت 
.دیهن مشاعر اإلنتماء وهو سبب تشكل الجماعةل

وتــــــأثیره علــــــى إنتاجیـــــــة لقــــــد تجاهلــــــت حركــــــة العالقـــــــات اإلنســــــانیة التنظــــــیم الرســـــــمي_ 
الموظـــــــف وعطائـــــــه فأســـــــلوب تصـــــــمیم الوظـــــــائف وأنظمـــــــة العمـــــــل وقواعـــــــده تلعـــــــب دورا 

.مهما في تحقیق أهداف المنظمة وأهداف العاملین 
لــــم تــــدرك مدرســــة العالقــــات اإلنســــانیة أن العوامــــل التــــي تحفــــز األفــــراد فــــي العمــــل كثیــــرة -

.وال تنحصر في المعاملة اإلنسانیة فقط

ـــــــم تعـــــــط _  ـــــــراد والجماعـــــــات داخـــــــل التنظیمـــــــات ل ـــــــین األف الحركـــــــة إهتمامـــــــا للصـــــــراع ب
غیـــــــــر )والمؤسســـــــــات أو ظهـــــــــور أنمـــــــــاط مـــــــــن اإلتصـــــــــال الســـــــــلبي واإلشـــــــــراف اإلداري 

3المتخصص أو ظهور قیادات مهنیة غیر متخصصة

أهملـــــــت العالقـــــــات اإلنســـــــانیة مـــــــا یعـــــــرف بالعالقـــــــات الصـــــــناعیة التـــــــي توجـــــــد داخـــــــل _
.الصناعیة والدور الذي تلعبه النقابات العمالیةتنظیمات العمل والمؤسسات 

62.ص رجعنفس الم: علي عباس 1
72ص، مرجع سابق: شفیق رضوان2
.3738ص ، 2005، دار حامد األردنتطور الفكر واألسالیب في اإلدارة،:صبحي جبر العتیبي3
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لــــــــم تقــــــــدم العالقــــــــات اإلنســــــــانیة نظریــــــــة كاملــــــــة وال شــــــــاملة لتفســــــــیر ظــــــــاهرة التنظــــــــیم _
هنـــــاك تناقضـــــا واضـــــحا بـــــین مجموعـــــة العمـــــال ومجموعـــــة كمـــــا أن والســـــلوك التنظیمـــــي؛

1اإلداریین أغفلته

: العالقات اإلنسانیة بعد تجارب هاوثورن-3-4
ـــــــــت ـــــــــد كان ـــــــــي اإلدارة أحـــــــــد العوامـــــــــل لق ـــــــــة الكالســـــــــیكیة ف ـــــــــادات الموجهـــــــــة للنظری اإلنتق

ـــــام للجانـــــب اإلنســـــاني فـــــي  الرئیســـــیة وراء ظهـــــور حركـــــة العالقـــــات اإلنســـــانیة، فنفیهـــــا الت
العمـــــل ســـــبب كثیـــــرا مـــــن المشـــــاكل اإلنســـــانیة التـــــي حاولـــــت مدرســـــة العالقـــــات اإلنســـــانیة 

كــــان مــــأموال ذا اإلتجــــاه لــــم یحقــــق مــــاهــــا، أمــــال فــــي زیــــادة اإلنتاجیــــة، ولكــــن هــــاإلهتمــــام ب
منـــــه، كمـــــا أن المبالغـــــة فـــــي تغلیـــــب أهـــــداف األفـــــراد علـــــى أهـــــداف المنظمـــــة ممـــــا أخـــــل 

ــــــى . بأســــــباب وجودهــــــا وٕاســــــتمرارها ــــــد، إعتمــــــد عل ــــــى ظهــــــور إتجــــــاه جدی هــــــو مــــــا أدى إل
جمـــــــع اإلتجاهـــــــات الســـــــابقة تحـــــــت مظلـــــــة الســـــــلوك التنظیمـــــــي، باإلضـــــــافة إلـــــــى بعـــــــض 

ــــادئ والح ــــي مجــــاالت علــــم األفكــــار والمب ــــي كشــــفت عنهــــا الدراســــات ف ــــائق الجدیــــدة، الت ق
.النفس وعلم اإلجتماع وعلم النفس اإلجتماعي

الجدیـــــد إمتـــــدادا طبیعیـــــا لنظریـــــة العالقـــــات اإلنســـــانیة، فهـــــو یمكـــــن إعتبـــــار هـــــذا اإلتجـــــاه 
یـــــــري بضـــــــرورة تطـــــــابق مصـــــــالح المنظمـــــــة ومصـــــــالح العـــــــاملین فیهـــــــا، ویـــــــرى بضـــــــرورة 

نویـــــــة للعـــــــاملین وتنمیـــــــة العالقــــــات اإلنســـــــانیة بیـــــــنهم فهـــــــي أمـــــــزر اإلهتمــــــام بـــــــالروح المع
وقـــــد إشـــــتهر العدیـــــد . یمكـــــن توفیرهـــــا عـــــن طریـــــق التفســـــیر الموضـــــوعي والبحـــــث العلمـــــي

مـــــن المهتمـــــین بـــــالفكر اإلداري الـــــذین كـــــان لهـــــم الســـــبق فـــــي تطـــــویر هـــــذا اإلتجـــــاه ومـــــن 
:أبرزهم

ــــــیم دیكســــــون- ــــــوتلس ترجــــــر وول ــــــیلكس ب ــــــ: ف ــــــي دراســــــتهما الت ــــــى أكــــــدا ف ي إعتمــــــدت عل
دراســــــة إلتــــــون مــــــایو الســــــابقة علــــــى أمــــــر أصــــــبح ذا أثــــــر فــــــي فهــــــم المنظمــــــات وســــــلوك 

01مجلة العلوم اإلنسانیة العدد ، وحاجةالتنظیم والتسیر إلى علم النفس فهم سلوك العامل :عبد المجید عبدوني1
.133منشورات جامعة باتنة الجزائر ص 1994ماي 
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ــــأثیر فــــي المــــوظفین والقــــادة  ــــوة ت ــــر الرســــمي بمــــا یملكــــه مــــن ق العــــاملین وهــــو التنظــــیم غی
وقـــــد كـــــان ألرائهمـــــا فـــــي فـــــي إحتیاجـــــات األفـــــراد والجماعـــــات غیـــــر . 1حتـــــى دون شـــــعورهم

.بعدها من علماء اإلجتماع واإلدارةالرسمیة تأثیر في كثیر ممن جاء 
تعتبـــــــر هـــــــذه النظریـــــــة نقطـــــــة تحـــــــول اساســـــــیة فـــــــي : ''هرزبیـــــــرج''نظریـــــــة العـــــــاملین ل -

حاســــــب، مهنــــــدس وم200بمقابلــــــة نظریــــــات الــــــدوافع، فقــــــد قــــــام بــــــإجراء دراســــــة میدانیــــــة 
:رج وفریقه إلى أن هناك مجموعتین من العواملوبعد تحلیل إجابتهم توصل هرزب

ـــــــى بوجو  ـــــــد مـــــــن رضـــــــا الموظـــــــف ولدهـــــــا یاألول ـــــــى زی ـــــــؤثر ســـــــلبا عل كـــــــن إنعـــــــدامها ال ی
الرضا، سمیت بالعوامل الدافعة

ــــد مــــن  ــــة عــــدم الرضــــا ولكنهــــا ال تزی ــــع وجودهــــا حال ــــة مــــن العوامــــل یمن المجموعــــة الثانی
.رضا الموظف إذا وجدت وسمیت بالعوامل الوقائیة

ى بوجــــــه عــــــام مرتبطــــــة والبالمقارنــــــة بــــــین هــــــاتین المجمــــــوعتین نجــــــد أن المجموعــــــة األولــــــ
وٕاســــــتنتج هروبــــــرج أن . 2بالعامــــــل نفســــــه بینمــــــا المجموعــــــة الثانیــــــة مرتبطــــــة ببیئــــــة العمــــــل

.العوامل الدافعة مختلفة عن العوامل الوقائیة ألأن مصدرهما مختلف
وتشـــــكل فریـــــق البحـــــث 1954أجریـــــت الدراســـــة ســـــنة : ''لویـــــد ورانـــــر''مدرســـــة شـــــیكاغو و 

زقـــــد قامـــــت '' وایـــــت'' و'' وهیجـــــوس'' و هاریســـــون'' نرجـــــاردو '' و'' دافـــــیس'' كـــــم كـــــل مـــــن 
بدراســـــة العالقـــــات اإلنســـــانیة لـــــیس داخـــــل الممطمـــــة فحســـــب بـــــل إهتمـــــت بدراســـــتها حتـــــى 

العالقـــــــات اإلنســـــــانیة ســـــــواء لألفـــــــراد أو خـــــــارج المنظمـــــــة ذاتهـــــــا، وركـــــــزت علـــــــى دراســـــــة 
الجماعــــــــات أو أیضــــــــا عالقــــــــة المنظمــــــــة أو المصــــــــنع بــــــــالمجتمع ككــــــــل ومــــــــدى التــــــــأثیر 

، فقد  هذه إعتبرت التنظیم نسقا مفتوحا یؤثر ویتأثر بما حوله3متبادل بینهماال

دار المسیرة، عمان ، السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة: فاروق عبدو فیلة، السید محمد عبد المجید1
.66ص ، 2005األردن، 

، دار حافظ للنشر والتوزیع، المملكة 4،  ط السلوك التنظیمي: عبد اهللا بن عبد الغني الطجم، طلق عوض السواط 2
.118- 117ص ، 2003العربیة السعودیة، 

، جامعة محمد خیضر بسكرة، 5، مجلة العلوم اإلنسانیة، ع العالقات اإلنسانیة في المؤسسة: بلقاسم سالطنیة3
34، ص 2004الجزائر، 
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ــــة ســــلم الحاجــــات ل- ــــات : ''إبــــراهم ماســــلو'' نظری ــــة ماســــلو مــــن أشــــهر النظری تعــــد نظری
التـــــي ناقشـــــت موضـــــوع الـــــدوافع، وتـــــرى أن رغبـــــة الفـــــرد فـــــي تلبیـــــة حاجاتـــــه هـــــي الموجـــــه 

ــــــة تأخــــــذ  ــــــل األول لســــــلوكه، وحســــــب هــــــذه النظری ــــــا تمث الحاجــــــات اإلنســــــانیة شــــــكال هرمی
قاعدتـــــــه الحاجـــــــات الفردیـــــــة األكثـــــــر إلحاحـــــــا وٕان كانـــــــت فـــــــي أدنـــــــى الســـــــلم مـــــــن حیـــــــث 
األهمیـــــة، والحاجـــــات التـــــي تلیهـــــا فـــــي الســـــلم الهرمـــــي ال یمكـــــن إســـــتخدامها لـــــدفع األفـــــراد 
ــــــا البــــــد مــــــن أخــــــذ  ــــــة، وهن ــــــم تلبــــــى هــــــذه الحاجــــــات بدرجــــــة مقبول وتوجیــــــه ســــــلوكهم مــــــا ل

1الفردیة في الحسبان، فمستوى اإلشباع قد یختلف من شخص ألخراإلختالفات 

الحاجــــــات : ویعــــــدد ماســــــلو هــــــذه الحاجــــــات بالترتیــــــب مــــــن أســــــفل إلــــــى أعلــــــى كمــــــا یلــــــي
وهي حاجات الغذاء والوظائف الحیویة: الفیسیولوجیة

وهي الحاجة إلى اإلشیاء التي تضمن للفرد األمن والسالم:األمنإليالحاجة
وهـــــــي حاجـــــــات التفاعـــــــل والمشـــــــاعر والعواطـــــــف التـــــــي یتبادلهـــــــا : اإلجتماعیـــــــةالحاجـــــــات 

اإلنسان مع غیره
وهــــــي أعلــــــى الحاجــــــات تتمثــــــل فــــــي ســــــعي الفــــــرد لتحقیــــــق : الحاجــــــة إلــــــى تحقیــــــق الــــــذات
.طموحاته وأحالمه في الحیاة

: خالصة الفصل

ــــــبعض مفــــــاهیم  ومقتضــــــیات للعالقــــــات اإلنســــــانیة فــــــي بی ئــــــة مــــــن خــــــالل استعراضــــــنا ل
ـــــي  ـــــب اإلنســـــاني ف العمـــــل وآراء المختصـــــین فـــــي هـــــذا المجـــــال، نجـــــد أن االهتمـــــام بالجان

2015-2014، ص مرجع سابق: عبد اهللا بن عبد الغني الطجم، طلق عوض السواط1



العالقات اإلنسانیةالرابعالفصل 

172

اإلیجـــــــابي جـــــــوالتعامــــــل مـــــــع األفــــــراد فـــــــي المنظمــــــة یعـــــــد عنصـــــــرا مهمــــــًا فـــــــي تــــــوفیر ال
لیســــــت تصــــــورا مثالیــــــا وال فالعالقــــــات اإلنســــــانیة بــــــدع، مو عمــــــل بشــــــكل فعــــــالللمالئــــــم ال

ــــي مجــــال  ــــاة اإلنســــان وفــــي كــــل المجــــاالت، وف ــــي حی ــــع موجــــود ف ــــا وٕانمــــا واق فكــــرا طوبوی
ـــــتم اإلدارة تعـــــد العالقـــــات التـــــي  ـــــة یتكو ی نهـــــا علـــــى المســـــتوى المهنـــــي أو الشخصـــــي بمثاب

والموظــــف الــــذي لدیــــه قــــدرة علــــى تكــــوین عالقــــات إنســــانیة متینــــة یتمتــــع بصــــحة ، الكنــــز
األمــــــر ،شــــــأنه اإلنعكــــــاس بشــــــكل إیجــــــابي علــــــى أدائــــــه  لمهامــــــهنفســــــیة جیــــــدة مــــــا مــــــن 

ـــــــي تتنـــــــاول هـــــــذه القضـــــــیة  ـــــــام بعدیـــــــد البحـــــــوث الت ـــــــاحثین القی ـــــــى الب ـــــــذي إســـــــتدعى عل ال
ـــــــة ـــــــة الجوهری ـــــــى علـــــــىو ؤ وٕان مســـــــ،اإلداری ـــــــع بالدرجـــــــة األول ـــــــاخ تق ـــــــوفیر هـــــــذا المن لیة ت

االموضـــــــــوعیة، وطریقـــــــــة تعاملهـــــــــاعمــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل قراراتهــــــــتتـــــــــيالیـــــــــادة القعــــــــاتق
لــــــدفعهم لبــــــذل المزیــــــد مــــــن الجهــــــود مــــــوظفینالعالقــــــات بــــــین التنمیــــــة علــــــى ةاإلیجابیــــــ

، وال یتحقـــــــــــق هـــــــــــذا إال بوجـــــــــــود إدارة علیـــــــــــا تـــــــــــؤمن بمبـــــــــــادئ ورفـــــــــــع مســـــــــــتویات األداء
.العالقات اإلنسانیة وتعمل على تطبیقها
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:تمهیــد

ویقصـــــــــد . إطالعـــــــــا بالجماعـــــــــة ودینامیاتهـــــــــالعالقـــــــــات اإلنســـــــــانیةیتطلـــــــــب تطبیـــــــــق ا
لتفاعــــــل الســــــلوكي بــــــذلك بنــــــاء الجماعــــــة وتركیبهــــــا والعالقــــــات التــــــي تحكــــــم أعضــــــائها وا

یـــــتمكن مـــــن فهـــــم للباحـــــث حتـــــىوالمعرفـــــة بهـــــذه الـــــدینامیات مهمـــــة . واالجتمـــــاعي بیـــــنهم
ـــــــه الجماعـــــــة توجیهـــــــًا یم اإلداري وللمشـــــــرفظـــــــســـــــیرورة التن ـــــــى یمكـــــــن توجی اإلداري  حت

ســــلیمًا قائمــــًا علــــى المعرفــــة العلمیــــة الموضــــوعیة بهــــا، وهــــو مــــا ســــیتم التطــــرق لــــه فــــي 
.هذا الفصل

:وأنواعهامفهوم ا لجماعات، خصائصها-1
وخصائصهاالجماعات مفهوم-1- 1

مة والـــــــدكتور عبـــــــد الســـــــالم عبـــــــد الغـــــــار فـــــــي الیـــــــرى الـــــــدكتور أحمـــــــد عبـــــــد العزیـــــــز ســـــــ
ــــــنفس اإلجتمــــــاعي ــــــم ال الجماعــــــة هــــــي وحــــــدة إجتماعیــــــة تتكــــــون : كتابهمــــــا المشــــــترك عل

مـــــن عـــــدد مـــــن األفـــــراد لكـــــل مـــــنهم دوره الـــــذي یـــــنظم لـــــه عالقتـــــه مـــــع غیـــــره، ویشـــــتركون 
.سلوك كل منهمفي تنظیم معین من المعاییر ینظم 

مجموعــــــة إنســــــانیة منظمــــــة یكــــــون : " ویمكــــــن تعریــــــف الجماعــــــة بكلمــــــة مختصــــــرة بأنهــــــا
". 1التأثیر بین عناصرها متبادال

شخصـــــــان، فـــــــأكثر توجـــــــد بیـــــــنهم عالقـــــــة : كـــــــرتش وكرتشـــــــفید الجماعـــــــة بأنهـــــــاهـــــــایعرفو 
.سیكولوجیة صریحة

كل علـــــــي الســـــــلمي أن الجماعـــــــة هـــــــي عـــــــدد مـــــــن األفـــــــراد یتصـــــــلون بـــــــبعض بشـــــــیـــــــرى
ـــــــراد  ـــــــزمن، ویتمیـــــــز هـــــــؤالء األف ـــــــرة مـــــــن ال منـــــــتظم وبأســـــــلوب مباشـــــــر غالبـــــــا، خـــــــالل فت

1.بإدراكهم بأنهم جماعة مختلفة عن غیرها من الجماعات األخرى

.155-15، ص 2006، دار العلوم، الجزائر، علم اإلدارة المدرسیة:محمد بن حمودة1
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الجماعـــــــة وحـــــــدة إجتماعیـــــــة تتكـــــــون مـــــــن ثالثـــــــة أشـــــــخاص فـــــــأكثر یقـــــــیم بیـــــــنهم تفاعـــــــل 
اســــــه تتحــــــد إجتمــــــاعي، وعالقــــــات إجتماعیــــــة وتــــــأثیر إنفعــــــالي ونشــــــاط متبــــــادل علــــــى أس

األدوار والمكانــــــة اإلجتماعیـــــــة ألفــــــراد الجماعـــــــة وفــــــق معـــــــاییر وقــــــیم الجماعـــــــة إشـــــــباعا 
2.حاجیات أرادها ورغباتهم وسعیا لتحقیق أهداف الجماعة دائما

:خصائص الجماعة-2- 1
قــــــد تكــــــون هنــــــاك أهــــــداف قصــــــیرة المــــــدى وطویلــــــة المــــــدى وقــــــد : وضــــــوح األهــــــداف

تضــــــفیها الجماعــــــة علیهــــــا وقــــــد تنبثــــــق هــــــذه تتبــــــاین فــــــي وضــــــوحها وفــــــي القیمــــــة التــــــي 
األهـــــــداف مـــــــن الجماعـــــــة وقـــــــد تفـــــــرض علیهـــــــا كمـــــــا یمكـــــــن أن تكـــــــون واقعیـــــــة تناســـــــب 
طاقــــــات الجماعــــــة أو تكــــــون غیــــــر واقعیــــــة، فالجماعــــــات الفعالــــــة تراجــــــع دائمــــــا أهــــــدافها 

.كما تربط عملها بأهدافها التي تتسم بالتكامل مع أهداف غالبیة األفراد فیها
مـــــن فـــــي إختیـــــار طـــــرق العمـــــل التـــــي تحقـــــق أهـــــدافها فكـــــل الجماعـــــات وتك: المرونـــــة

تعمـــــل بمجموعـــــة مـــــن الوســـــائل وأســـــالیب محـــــددة لتنفیـــــذ العمـــــل فالجماعـــــة القویـــــة البـــــد 
3أن تكون قادرة على تنویع وسائل العمل حتى تتناسب وطبیعة عملها

ـــــة مـــــن اإلتصـــــال ـــــادل والمشـــــاعر : درجـــــة عالی ـــــث یكـــــون الفهـــــم المتب واإلتجاهـــــات حی
ــــــــي عمــــــــل بأســــــــلوبیحــــــــدث واألفكــــــــارشخصــــــــیة ال ــــــــره ف واضــــــــح ومباشــــــــر ویظهــــــــر أث

.الجماعة
بحیـــــــث یكـــــــون القـــــــرار بمشـــــــاركة جمیـــــــع األعضـــــــاء  : القـــــــدرة علـــــــى إتخـــــــاذ القـــــــرارات

.ومراعاة اإلجماع مع أخد رأي األقلیة في الحسبان

ص2006، دار الهدى، الجزائر،مفاهیم أساسیة في علم النفس اإلجتماعي:لوكیا الهاشميو جابر نصر الدین، 1
69.
2www.iugaza.edu.ps/folders/423/group.doc.2009/12/2011
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ـــــوازن د قـــــدر مهـــــم مـــــن التـــــوازن بـــــین إنتـــــاج الجماعـــــة و درجـــــة إشـــــباع أي وجـــــو : الت
.فردیة ألعضائهاالحاجات ال

تـــــوفر الفرصـــــة لجمیـــــع أعضـــــاء الجماعـــــة لتحمـــــل المســـــؤولیات فـــــي : تكـــــافؤ الفـــــرص
ـــــادة المشـــــتركة ـــــدیم األفكـــــار وتحســـــین . ظـــــل القی ـــــع األعضـــــاء فـــــي تق ـــــذلك یســـــهم جمی وب

القــــــراراتتنفیـــــذإمكانیـــــات عطــــــاء أراء وفـــــي إختیـــــاراألخـــــرین، وفـــــي إوتوضـــــیح أفكـــــار
.ومساعدة األعضاء في أداء عملهم

وجــــــود درجــــــة مرتفعــــــة مــــــن التماســـــك والتجــــــاذب بــــــین أعضــــــاء الجماعــــــة، : التماســـــك
.مع الحفاظ على الحریة الشخصیة لألفراد

ـــــــدى األعضـــــــاء : إســـــــتخدام القـــــــدرات یعنـــــــي اإلســـــــتخدام الـــــــذكي للقـــــــدرات المختلفـــــــة ل
وتــــوفیر الفــــرص لكــــل عضــــو حتــــى یحقــــق ذاتــــه مــــن خــــالل إبــــراز قدراتــــه وطاقاتــــه، فــــي 

فــــــي التعبیــــــر عــــــن أنفســــــهم و األفــــــرادییر الجماعــــــة بتلقائیــــــة اعــــــأعمالــــــه، كمــــــا تســــــمح م
أفكــــــارهم، و أن تكــــــون مرجعــــــا للعمــــــل وموجهــــــا لتكییــــــف حاجــــــات الفــــــرد وطاقاتــــــه نحــــــو 

.الهدف العام للجماعة
أي عـــــــدم تســـــــلط القـــــــادة واألعضـــــــاء البـــــــارزین فـــــــي الجماعـــــــة : القیـــــــادة الدیمقراطیـــــــة

ـــــوع فـــــي الســـــلومات حتـــــى یمكـــــن لألعضـــــاء الم شـــــاركة فـــــي القـــــرارات وتحمـــــل ووجـــــود تن
.1المسؤولیات

ـــــى مواجهـــــة : الموضـــــوعیة ـــــات الجماعـــــة والقـــــدرة عل ـــــي عملی وتشـــــمل إعـــــادة النظـــــر ف
المشكالت المختلفة و التكیف مع مختلف الظروف

أنواع الجماعات - 1-3
تعتبـــــــر الجماعـــــــات كـــــــاألفراد فـــــــي اختالفهـــــــا عـــــــن بعضـــــــها الـــــــبعض و یوجـــــــد أنـــــــواع 

مــــــن الناحیــــــة النظریــــــة و لكنهــــــا متداخلــــــة مــــــع عدیــــــدة مــــــن الجماعــــــات یمكــــــن تقســــــیمها
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ویمكــــــن تقســــــیم الجماعــــــات طبقــــــا لعــــــدة محــــــاور ، بعضــــــها الــــــبعض فــــــي الواقــــــع العملــــــي
:منها

ــــة تكوینهــــا-1-3-1 ــــن حیــــث طبیع تنقســــم الجماعــــات مــــن : تقســــیم الجماعــــات م
:حیث طبیعة تكوینها إلى نوعین و هما

ـــــــة-أ ـــــــي تتكـــــــون :الجماعـــــــات الطبیعی ـــــــاء و هـــــــي الجماعـــــــات الت ـــــــا أي مـــــــن تلق طبیعی
و مـــــن أمثلـــــة ذلـــــك ، نفســـــها دون أن تكـــــون هنالـــــك عوامـــــل خارجیـــــة تـــــدفع إلـــــى تكوینهـــــا

و تكوینهـــــــا بهـــــــذه صـــــــورة یعتبـــــــر ظـــــــاهرة طبیعیـــــــة جـــــــدا ، األســـــــرة و جماعـــــــة األصـــــــدقاء
بالنســـــبة لإلنســـــان إذ ینـــــتظم فیهـــــا لمیلـــــه بطبیعتـــــه إلـــــى التجمـــــع و الشـــــعور باألمـــــان فـــــي 

د إلـــــى جماعـــــات یشـــــترك فیهـــــا عـــــدد مـــــن النـــــاس تربطـــــه و لـــــذلك ینتمـــــي الفـــــر ، الجماعـــــة
ـــــاهم صـــــفات متجانســـــة ـــــدین ، إی و قـــــد یكـــــون هـــــذا التجـــــانس فـــــي الجـــــنس أو اللغـــــة أو ال

و أمثلـــــــة هـــــــذه الجماعـــــــات كثیـــــــرة منهـــــــا ، أو الـــــــوطن األصـــــــلي أو المصـــــــلحة المشـــــــتركة
.1وجماعات الرفاق واللعب المختلفة، الجماعات السیاسیة و الدنیة

یقضـــــــي التنظـــــــیم االجتمـــــــاعي العـــــــام فـــــــي بعـــــــض األحیـــــــان : لمكونـــــــةالجماعـــــــات ا-ب
علــــــى قیــــــام هــــــذا النــــــوع مــــــن الجماعـــــــات التــــــي تتكــــــون تحــــــت تــــــأثیر عوامــــــل خارجیـــــــة 
ــــــى تكوینهــــــا إمــــــا  ــــــدعو إل ــــــة ت كوجــــــود ظــــــروف أو ضــــــغوط خاصــــــة أو شخصــــــیات معین

ــــــــط، عــــــــةرغــــــــم إرادة أعضــــــــاء الجما ــــــــة هــــــــذه و ،و إمــــــــا بطــــــــرق االستشــــــــارة فق مــــــــن أمثل
الفرق العسكریة و الجماعات التي تكون داخلو المدرة الجماعات فصول

.2المؤسسات و األندیة
تقسیم الجماعات من حیث دوافع االنتماء إلیها-1-3-2

:و تنقسم الجماعات بالنسبة لدوافع األفراد لالنتماء لها إلى موعین و هما نوعان

.57ص، 1992،القاهرة، شمسمكتبة عین ، المنظور و الممارسة، خدمة الجماعة:عدلي سلیمان1
. 131,130ص ، 1964القاهرة ، مكتبة االنجلو مصریة، خدمة الجماعة في المجتمع: عبد المالك و آخرونأنس 2
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ـــــة -أ ـــــدوافع الذاتی قـــــد ینتمـــــي الفـــــرد إلـــــى الجماعـــــة بـــــدوافع : )الشخصـــــیة(جماعـــــات ال
و تكــــــون العالقـــــة بــــــین ، شخصـــــیة و رغبـــــات ذاتیــــــة لمقابلـــــة احتیاجــــــات فـــــي ذات الفـــــرد

. أعضاء الجماعة قائمة على عالقات شخصیة بحتة
و قـــــد تكـــــون هـــــذه الـــــدوافع الشخصـــــیة غیـــــر واضـــــحة بـــــل مختفیـــــة وراء أغـــــراض أخـــــرى 

.ظاهریة
جماعــــــة ، جماعــــــات األندیــــــة الخاصــــــة، اءو أمثلــــــة هــــــذه الجماعــــــات جماعــــــات األصــــــدق
.أو جمع الطوابع، هویة معینة مثل جماعة التمثیل أو الموسیقى

تظـــــم بعـــــض الجماعـــــات أفـــــراد تجمعهـــــم أغـــــراض : جماعـــــات الـــــدوافع االجتماعیـــــة-ب
جتماعیـــــة معینـــــة للمجتمـــــع بغـــــض إعینـــــة كـــــأداء خـــــدمات عامـــــة أو خـــــدمات اجتماعیـــــة م

ــــي  ــــیهم مــــنالنظــــر عــــن الفوائــــد المباشــــرة الت ــــل هــــذه الجماعــــات تعــــود عل عضــــویتهم لمث
فنجـــــــد أن أفـــــــراد مثـــــــل هـــــــذه الجماعـــــــات یبـــــــدون تعارفنـــــــا مثمـــــــرا فـــــــي إطـــــــار إمكانیـــــــاتهم 

ــــة لهــــذه الجماعــــاتو .المناحــــة لتقــــدیم خــــدمات فــــي إطــــار أهــــداف جمــــاعتهم ، مــــن األمثل
الجمعیـــــات و معـــــین تخـــــدم فئـــــات معینـــــة مثـــــل المرضـــــى بـــــداءالجماعـــــات الخیریـــــة التـــــي 

خــــــــدم مؤسســــــــات مثــــــــل مالجــــــــئ األیتــــــــام و مؤسســــــــات العجــــــــزة و الشــــــــیخوخة و التــــــــي ت
.المراكز االجتماعیةو المكفوفین 

تقسم الجماعات من حیث أنواع العالقات بین أعضائها-1-3-3
ـــــینو تنقســـــم ـــــث أنـــــواع العالقـــــات الســـــائدة ب ـــــوعین الجماعـــــات مـــــن حی ـــــى ن أعضـــــائها إل

:من الجماعات وهي
1.غیر رسمیةجماعات رسمیة و أخرى جماعات

:و تتمیز الجماعات الرسمیة بالممیزات اآلتیة
بناء و تركیب اجتماعي محدد.
لها تنظیم خاص بها.

.57ص، مرجع سابق: عدلي سلیمان1



الجماعات:                   خامسالفصل ال

179

لها دستور أو قوانین مكتوبة.
لها معاییر محددة معروفة.
1.تتسم عادة باالستقرار

:أما الجماعات غیر الرسمیة فتمیز باألتي
لیس لها بناء اجتماعي واضح.
 محددلیس لها اسم.
لیس لها قواعد و معاییر معروفة.
قراراتها غیر رسمیة و غیر مكتوبة.
لیس لها دستور مكتوب.
2.قد تكون طویلة األمد أو قصیرة التكوین و قد تكون مستقرة أو غیر ذلك

و یجـــــب أن یكـــــون واضـــــحا أن الفـــــارق بـــــین الجماعـــــات الرســـــمیة و غیـــــر الرســـــمیة هـــــو 
الجماعـــــة غیـــــر الرســـــمیة علـــــى ســـــبیل المثـــــال قـــــد فـــــارق نســـــبي وحســـــب فالعالقـــــات بـــــین 

تتضــــــــمن بعــــــــض العناصــــــــر الرســــــــمیة كمــــــــا أن الجماعــــــــات الرســــــــمیة تتضــــــــمن بعــــــــض 
.العناصر غیر الرسمیة

ــــــر الرســــــمیة یجــــــب أن یكــــــون  ویجــــــب أن یكــــــون واضــــــحا أیضــــــا أن الجماعــــــات غی
ـــــوافر  ـــــى یمكـــــن أن یت ـــــاء الرســـــمي حت ـــــى درجـــــة البن ـــــه ال یصـــــل إل ـــــاء كـــــاف و لكن لهـــــا بن

م مقومـــــــــــات الجماعـــــــــــة و حتـــــــــــى تصـــــــــــبح وحـــــــــــدة اجتماعیـــــــــــة وٕان الـــــــــــروابط لهـــــــــــا أهـــــــــــ
ــــنهم فــــي شــــكل  ــــین األعضــــاء حتــــى تتشــــكل العالقــــات فیمــــا بی االجتماعیــــة التــــي تصــــل ب
قالــــــب جماعــــــة تعتمــــــد أساســــــا علــــــى التجــــــاذب المتبــــــادل بــــــین شخصــــــیات األعضــــــاء أو 

ــــــین األعضــــــا ــــــوفره االتصــــــال المباشــــــر ب ــــــذي ی ــــــي ال ــــــى اإلشــــــباع العــــــاطفي أو العقل ء عل
3.المكونین للجماعة الرسمیة

1:, librairie VUIBERT, PARIS, 8ed ,p 112gestion des ressources humanaineMarie PERETTI:-Jean
.131مرجع سابق ص : أنیس عبد المالك و آخرون2
.259ص ، 1986مصر، القاهرة ،مكتبة غریب، علم االجتماع: عبد الباسط محمد حسن3
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و الجماعـــــة غیـــــر الرســـــمیة ال تتجمـــــع عـــــادة فـــــي أمـــــاكن محـــــددة أو أوقـــــات معینـــــة و 
لـــــیس لهـــــا جـــــدول أعمـــــال مـــــدون علـــــى عكـــــس الجماعـــــة الرســـــمیة و لكـــــن ال یمنـــــع ذلـــــك 
أن تجتمــــــع الجماعــــــة غیــــــر الرســــــمیة فــــــي مكــــــان متفــــــق علیــــــه و أن تكــــــون اجتماعاتهــــــا 

.منتظمة
اعات من حیث قوة تأثیرها على شخصیة الفردتقسیم الجم-1-3-4

ــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا ــــــأثر بكــــــل الجماعــــــات الت ــــــؤثر و یت ــــــرد ی ــــــأثیرات ، إن الف إال أن هــــــذه الت
تتفـــــاوت مـــــن جماعـــــة إلـــــى أخـــــرى فبعضـــــها یتـــــرك أثـــــر عمیقـــــا فـــــي شخصـــــیة الفـــــرد فـــــي 
حــــــین أن بعــــــض الجماعــــــات تــــــزود الفــــــرد بخبــــــرات عامــــــة و لــــــیس لهــــــا نفــــــس التــــــأثیر 

:                   د إلى نوعینالقوي و لذا تقسم الجماعات من حیث قوة تأثیرها في الفر 
و هـــــي الجماعـــــات التـــــي لهـــــا األولویـــــة أو األهمیـــــة قـــــي تكـــــوین :الجماعـــــات األولیـــــة-أ

، و جماعـــــة اللعـــــب، شخصـــــیة الفـــــرد و التـــــأثیر فیـــــه تـــــأثیرا عمیقـــــا مثـــــل جماعـــــة األســـــرة
:و یتمیز هذا النوع من الجماعات بما یلي، و جماعة األندیة

ـــــــز ب- ـــــــة تتمی ـــــــاء و االســـــــتمرارالجماعـــــــة األولی ـــــــالزم الفـــــــرد ، طـــــــول البق ـــــــد ی بعضـــــــها ق
.طوال حیاته مثل جماعة األسرة

تتمیــــــــز الجماعــــــــة األولیــــــــة بقلــــــــة عــــــــدد أعضــــــــائها بدرجــــــــة تســــــــمح للفــــــــرد أن یكــــــــون -
.عالقاته مع أفراد الجماعة عالقة قویة وثیقة

.و التفاعل بالتالي یكون مباشرا، العالقات بین أفراد الجماعة األولیة مباشرة-
لتفاعــــــل االجتمـــــــاعي فـــــــي الجماعـــــــة األولیـــــــة لــــــه طـــــــابع عـــــــاطفي فنجـــــــد أن األفـــــــراد ا-

.یتأثرون بعضهم ببعض تأثیرا عمیقا في سلوكهم
للجماعــــــــة األولیــــــــة نظــــــــم وتقالیــــــــد و عــــــــادات و قــــــــیم خاصــــــــة بهــــــــا لــــــــتحكم أفرادهــــــــا -

.ونشاطها و األعمال التي توكل إلیها

ـــــة-ب ـــــرات : الجماعـــــات الثانوی هـــــذا النـــــوع مـــــن الجماعـــــات و إن كـــــان یتـــــیح للفـــــرد خب
عدیدة ضروریة للفرد و لنموه االجتماعي 
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ومـــــــن أمثلـــــــة ، إال أن دور هـــــــذه الجماعـــــــات دور ثـــــــانوي بالمقارنـــــــة بالجماعـــــــات األولیـــــــة
الجماعــــــات الثانویــــــة الجماعــــــات السیاســــــیة و الدنیــــــة و المهنیــــــة و المجتمــــــع المدرســـــــي 

.و النقابات

: و تتمیز الجماعات األولیة بما یلي
و قــــــــد ال یعــــــــرف األعضــــــــاء ، تتكــــــــون الجماعــــــــة الثانویــــــــة مــــــــن عــــــــدد مــــــــن األفــــــــراد-

.بعضهم بعضا
هـــــذه الجماعـــــات قصـــــیرة البقـــــاء فقـــــد ینتمــــــي الفـــــرد إلـــــى جماعـــــة ثانویـــــة ثـــــم یتركهــــــا -

.لجماعة أخرى بعد فترة وجیزة
ـــــــــة و الـــــــــوالء لجماعـــــــــة و - ـــــــــة و العاطفی ـــــــــات االجتماعی الشـــــــــعور الجمـــــــــاعي و العالق

. درجة التماسك في الجماعة الثانویة أقل بالنسبة للجماعة األولیة
تقسیم الجماعات من حیث الرابطة التي تجمع بین أعضائها-1-3-5

ــــى  ــــین أعضــــائها إل ــــي تجمــــع ب نــــوعین مــــن و تنقســــم الجماعــــات مــــن حیــــث الرابطــــة الت
:1یمكن تصنیفهما كاألتيجماعات ال
و هــــي التــــي ینتمـــــي إلیهــــا الفــــرد و ال یكــــون لــــه دخــــل فـــــي : اإلجباریــــةالجماعــــات -أ

و ال مفـــــر لـــــه فـــــي االنتمـــــاء إلـــــى هـــــذه ، أو اختیـــــار أو رغبـــــة فـــــي تحدیـــــد انتمائـــــه إلیهـــــا
.الجماعات سواء أراد أم لم یرد مثل جماعة األسرة و جماعة العمل

ض ي إلیهـــــــا الفـــــــرد بمحـــــــهـــــــي الجماعـــــــات التـــــــي ینتمـــــــو : الجماعـــــــات االختیاریـــــــة-ب
إرادته و یكون بقائه فیها أو انسحابه منها وفقا اختیاره ووفق

.الجماعات السیاسیةو جماعات الرفاقهذه الجماعاتلرغبته و من أمثلة

ص ، 2000، مصراإلسكندریة، المكتبة الجامعیة، أسس طریقة العمل مع الجماعات: حسن فهميو ،نورهان منیر1
118.
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:الجماعات في التنظیم اإلداريدینامیة -2
ـــــح  ـــــة الجماعـــــةظهـــــر مطل ـــــین عـــــام بدینامیكی ـــــرت لیف ـــــى لســـــان كی ـــــر 1944عل فـــــي تقری

ویقصــــــد بــــــه1''علــــــم الــــــنفس اإلجتمــــــاعي بــــــین النظریــــــة والتطبیــــــق '' لــــــه تحــــــت عنــــــوان 
ـــــذي یـــــتم داخـــــل أفرادهـــــا والمنـــــاخ اإلجتمـــــاعي المحـــــیط بهـــــا وال یوجـــــد إتفـــــاق  التفاعـــــل ال

ـــــــى تعریـــــــف محـــــــدد لدینامیكیـــــــة الجماعـــــــة ولكـــــــن یمكـــــــن عـــــــرض  ـــــــي اآلراءواحـــــــد عل الت
:في ثالث وجهات نظرتناولتها

ـــــى - ـــــز عل ـــــة التركی ـــــة الجماعـــــة أســـــلوب العمـــــل داخـــــل الجماعـــــة وكیفی تصـــــف دینامیكی
اد الجماعةدیمقراطیة وتحقیق التعاون بین أفر القیادة ال

تتكـــــون دینامیكیـــــة الجماعـــــة مـــــن مجموعـــــة مـــــن األســـــالیب األساســـــیة مثـــــل الجماعـــــة -
بدون قائد والعالج الجماعي

مـــــــن خـــــــالل الطبیعـــــــة الداخلیـــــــة للجماعـــــــة مـــــــن حیـــــــث ینظـــــــر لدینامیكیـــــــة الجماعـــــــة -
تكوینهــــــــا، هیكلهــــــــا، عملیاتهــــــــا، كیفیــــــــة التــــــــأثیر فــــــــي أعضــــــــائها وأعضــــــــاء الجماعــــــــات 

.األخرى

:وظائف الجماعات-2-1

1Jean MAISONNEUVE. La dynamique des groupes; Imprimerie des presses Universitaires de France,
14eme éd, 2002, p: 13
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ـــــي التنظـــــ ـــــي المجتمـــــع بصـــــفة عامـــــة أو ف یم ال یمكـــــن أن نتصـــــور وجـــــود الجماعـــــات ف
ـــــة محـــــددة لهـــــا اإلداري أمـــــرا عشـــــوائیا ودون وجـــــ ـــــي العمـــــل تقـــــوم ود وظیف فالجماعـــــات ف

.بعدة وظائف من جوانب عدة إجتماعیة ونفسیة ووظیفیة

یتطلـــــب نجــــــاح التنظـــــیم الرســـــمي وجـــــود قــــــدر كبیـــــر مـــــن التكامــــــل : تحقیـــــق التكامـــــل-
ــــــوانین واللــــــوائح الرســــــمیة ألنهــــــا  وهــــــو مــــــا ال تســــــتطیع تــــــوفیره الخطــــــط والسیاســــــات والق

مهمــــــــة للجماعــــــــة وهــــــــي تتصــــــــف بــــــــالجمود وفــــــــي مثــــــــل هــــــــذه الموافــــــــق تبــــــــرز وظیفــــــــة 
بمـــــا ةالمســـــاهمة فـــــي تحقیـــــق التكامـــــل بـــــین أعضـــــاء التنظـــــیم مـــــن أجـــــل تحقیـــــق الفعالیـــــ

1تتصف به العالقات في الجماعة من مرونة وتلقائیة

تتـــــوفر الجماعـــــة علـــــى قـــــدر مـــــن الدیمقراطیـــــة والمشـــــاركة : تخفیـــــف األعبـــــاء اإلداریـــــة-
جــــــود هــــــذه المزایــــــا تتولــــــد فــــــي القــــــرارات وٕاختیــــــار األســــــلوب األمثــــــل إلنجــــــاز العمــــــل وبو 

الثقــــــة بــــــین أطــــــراف التنظــــــیم علــــــى إخــــــتالف مســــــتویاتهم ممــــــا ویتحقــــــق بــــــذلك التعــــــاون 
.وتخفیف أعباء العمل والتقلیل من فوقیة األوامر و تخفیف درجة المركزیة

تتصــــــف العالقــــــات فــــــي جماعــــــات : إســــــتغالل العالقــــــات غیــــــر الرســــــمیة فــــــي العمــــــل-
ــــي العمــــل بالتشــــابك عكــــس العالقــــات الرســــمی ة ممــــا یســــهل اإلســــتعانة بهــــده العالقــــات ف

حقیقهــــــــا عــــــــن طریــــــــق العالقــــــــات تحقیــــــــق سیاســــــــات القیــــــــادة اإلدریــــــــة التــــــــي یصــــــــعب ت
.الرسمیة
قنـــــــــوات اإلتصـــــــــال المباشـــــــــرة المتعـــــــــددة تمـــــــــد العـــــــــاملین : التماســـــــــك بـــــــــین العـــــــــاملین-

.2بالمعلومات الخاصة بالعمل مما یعزز الترابط واإلهتمام بقضایا العمل
تتكـــــــون لـــــــدى أفـــــــراد الجماعـــــــة ســـــــلوكات مرنـــــــة مبنیـــــــة : مـــــــاء التنظیمـــــــيتحقیـــــــق اإلنت-

علـــــى معـــــاییر وتقالیـــــد وعـــــادات الجماعـــــة بحیـــــث تكـــــون ملزمـــــة لألفـــــراد وهـــــو مـــــا یخلـــــق 

، ص2001ة األنجلو المصریة، مصر، ، مكتبعلم اإلجتماع الصناعي التطور والمجاالت: إعتماد محمد عالم1
147.

2Keith davis and john Newstrom , humane Behavior at work, 8th ed, McGrow-Hill Book company, new
yourk  1989, p: 365
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واإللتـــــــزام بقوانینهـــــــا شـــــــعورا باإلنتمـــــــاء للتنظـــــــیم مـــــــن خـــــــالل اإلنتمـــــــاء لجماعـــــــة العمـــــــل 
.وظوابطها

یـــــــــــؤدي اإلحســـــــــــاس باإلنتمـــــــــــاء للجماعـــــــــــة بتحقیـــــــــــق : واإلســـــــــــتقراراألمـــــــــــنتحقیـــــــــــق -
اإلســــــــــتقرار النفســــــــــي واإلجتمــــــــــاعي والــــــــــوظیفي  كمــــــــــا یــــــــــؤدي إلــــــــــى زیــــــــــادة اإلنتاجیــــــــــة 

.1وٕانخفاض معدل دوران العمل
یلجـــــأ الموظفـــــون فـــــي كثیـــــر مـــــن المـــــرات لحـــــل الخالفـــــات بیـــــنهم : لمشـــــكالتتـــــواء اإح-

لجماعـــــة تجنبـــــا للعقوبـــــات التـــــي تـــــنص إلــــى اإلحتكـــــام للمعـــــاییر والظـــــوابط الســـــاریة فــــي ا
.علیها القوانین واللوائح الرسمیة وحفاظا على حسن العالقات بینهم

:أسباب تكوین الجماعات-2-2

ــــــي ینبغــــــي:المادیــــــةاألســــــباب- علــــــى األفــــــراد عــــــادة مــــــا یكــــــون أهــــــم األهــــــداف الت
تحقیقهـــــــا مـــــــن ناحیـــــــة الحاجـــــــات المادیـــــــة هـــــــو الحصـــــــول علـــــــى المنـــــــافع اإلقتصـــــــادیة، 

مـــــع اإلدارة فـــــي ضلعمـــــال فـــــي نقابـــــة أو تنســـــیقیة لتتفـــــاو فعنـــــدما یجتمـــــع الموظفـــــون أو ا
، فـــــإن هـــــدف الفـــــرد ظـــــروف العمـــــل أو األجـــــور بهـــــدف الحصـــــول علـــــى مكاســـــب أعلـــــى

الجماعة هو إشباع حاجاته المادیة وطریقة أفضلإلىاألول من اإلنظمام 
ــــــدرا كبیــــــرا : جــــــات األمــــــانحا- مــــــن الســــــالمة یعطــــــي إنضــــــمام العامــــــل للجماعــــــة  ق

غوط ئها مــــــن الضــــــغط الخـــــارجي، وال ســــــیما ضــــــة تحمــــــي أعضـــــاواألمـــــان ،ألن الجماعــــــ
العمـــــل الصـــــادرة مـــــن اإلدارة والمشـــــرفین بخصـــــوص زیـــــادة معـــــدل العمـــــل ورفـــــع الجـــــودة  

بالنســـــــبة للموظـــــــف أفضـــــــلإذ أن مناقشـــــــة هـــــــذه األمـــــــور فـــــــي صـــــــورة جماعیـــــــة یكـــــــون 
ــــــه ــــــوفیر . وأكثــــــر ســــــالمة ل ــــــى الجماعــــــة القائمــــــة لت ــــــد یلجــــــأ عل كمــــــا أن الموظــــــف الجدی

ـــــا  ـــــه أســـــس الســـــلوك وشـــــرج مشـــــاكل العمـــــل وحـــــل معضـــــالته، تجنب ـــــه وٕاعطائ ـــــة ل الحمای

.326، ص1992، مكتبة عین الشمس، مصر، 5ط ،التنظیم الهیاكل السلوكات والنظم: سید الهواري1
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المشــــــرف أو الــــــرئیس ممــــــا إلــــــىلــــــو لتجنــــــب لجوئــــــه المتكــــــرر . لوقوعــــــه فــــــي األخطــــــاء
.لعملیخلف إنطباعا بعدم القدرة أو الضعف في ا

ـــــة- یحقـــــق إنضـــــمام األفـــــراد إلـــــى جماعـــــات العمـــــل بهـــــدف : الحاجـــــات اإلجتماعی
إرضـــــــاء حاجـــــــاتهم اإلجتماعیـــــــة وبالـــــــذات لتحقیـــــــق الصـــــــداقات ولشـــــــعور باإلنتمـــــــاء ألن 
الحاجـــــة قـــــد تكـــــون فـــــي مجـــــرد وجـــــود مـــــن یمكـــــن التحـــــدث إلـــــیهم والدردشـــــة معهـــــم مـــــن 

غوطه، وقــــــد وضــــــأجــــــل الــــــتخلص مــــــن الركــــــود وحالــــــة الضــــــجر وكســــــر روتــــــین العمــــــل 
، أي فـــــي اإلنتمـــــاء الـــــى الجماعـــــة یتعامـــــل معهـــــا 1تكـــــون الحاجـــــة إلـــــى أكثـــــر مـــــن ذلـــــك

ویتفــــــاهم معهــــــا وتســــــاعده فــــــي حــــــل مشــــــاكله وتتغاضــــــى عــــــن أخطائــــــه، فالحاجــــــة هنــــــا 
وفـــــي جمیـــــع األحـــــوال فـــــإن العمـــــل یبـــــدون . تكـــــون مـــــن أجـــــل التأییـــــد والـــــدعم المتبـــــادلین

مــــا كــــانوا یعملــــون بعیــــدین عــــن بعضــــهم عــــدم الرضــــا عــــن العمــــل ومــــیال إلــــى تغییــــره إذا 
.البعض دون وجود أي مجال لتكوین الصداقات والتفاعل مع الزمالء

ــــى التقــــدیر- فــــي رغبــــاتهم وحاجــــاتهم للتقــــدیر عــــن إشــــباع بیقــــوم ألفــــراد : الحاجــــة إل
فــــي جماعــــات العمــــل فقــــد یرغــــب الفــــرد أن یكــــون فــــي الجماعــــة التــــي اإلنخــــراط طریــــق 

في علیــــــه ممــــــا یضــــــلمؤسســــــة أو النتظــــــیم محــــــل العمــــــل، تمثــــــل أفضــــــل العــــــاملین فــــــي ا
مركــــــزا متمیــــــزا بــــــالنظر لزمالئــــــه األخــــــرین كمــــــا یعتقــــــد الفــــــرد أن بإمكانــــــه تقــــــدیم إســــــهام 
كبیـــــــرا للجماعـــــــة فـــــــي ســـــــبیل تحقیـــــــق األهــــــــداف لینـــــــال بـــــــذلك إحتـــــــرام وتقـــــــدیر جمیــــــــع 

.المحیطین بما فیهم أفراد الجماعة التي ینتمي إلیها
ــــذات- ــــق ال تعنــــي حاجــــات تحقیــــق الــــذات رغبــــة العامــــل فــــي إســــتخدام : حاجــــات تحقی

راتـــــه وكفائتـــــه بأقصـــــى كیفیـــــة ممكنـــــة مـــــع الســـــعي لتنمیـــــة وتطـــــویر قدراتـــــه ومهاراتـــــه مها
ــــــــى مســــــــتوى، حیــــــــث یمیــــــــل العمــــــــال إلــــــــى تحقیــــــــق هــــــــذه الحاجــــــــة بواســــــــطة  علــــــــى أعل
الجماعــــــات التــــــي ینتمــــــون إلیهــــــا وبــــــذلك یتــــــدارس كیفیــــــة إســــــتعمال مهــــــاراتهم المرتبطــــــة 

.342ص ،2010سبتمبر ،10العدد ،، مجلة الباحث اإلجتماعيمفاتیح إدارة جماعات العمل:لطفي دنبري1
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، أمــــــــا القــــــــوانین 1ل مــــــــن خــــــــالل المناقشــــــــة مــــــــع الــــــــزمالء و أعضــــــــاء الجماعــــــــةبالعمــــــــ
ــــذلك العمــــل  ــــأثر ب ــــة فتعیــــق تحقیــــق الفــــرد العامــــل لهــــذه الحاجــــة لیت واألنظمــــة غیــــر المرن

أعضــــاء الجماعــــة فــــي األفــــرادفــــي حــــد ذاتــــه، فــــي حــــین تســــاعد المناقشــــة والتفاعــــل مــــع 
.التواصل إلى إشباع هذه الحاجة ولو خارج العمل

:مراحل تكوین الجماعات-2-3
تتعــــدد النظریــــات التــــي تفســــر عملیــــة نمــــو وتطــــور الجماعــــات وقــــد إشــــتهرت منــــذ القــــرن 

ت منهــــــا نظریــــــة توكمــــــان وجینســــــین التــــــي قســــــمت مراحــــــل نمــــــو الماضــــــي عــــــدة نظریــــــا
ــــــىالجماعــــــة  التفكــــــكو ،العمــــــلوضــــــع المعــــــاییر،العصــــــف،التشــــــكیلخمســــــة وهــــــي إل

:2وهي بالتفصیل على النحو التالي
ـــــة الت الجماعـــــة یكنـــــون أعضـــــاءتتمیـــــز هـــــذه المرحلـــــة بـــــأن : formingكـــــوینمرحل

فــــــي مرحلــــــة تكــــــوین و فــــــي بدایــــــة الطریــــــق ویحــــــاولون التعــــــرف علــــــى بعضــــــهم الــــــبعض
ظـــــائف المطلوبـــــة مـــــنهم واألهـــــداف المطلـــــوب تحقیقهـــــا ویكـــــون الو طباعـــــات ومعرفـــــة ناإل

ـــــاك ضـــــرورة لوجـــــود القائـــــد الـــــذي یحـــــدد القواعـــــد األساســـــیة التـــــي  ســـــتعمل الجماعـــــة هن
نـــــا أن كـــــون هـــــذه القواعـــــد مكتوبـــــة وال أن یكـــــون القائــــــد وفقـــــا لهـــــا  ولـــــیس بالضـــــرورة ه

معینــــــا فالقواعــــــد تصــــــاغ وفقــــــا لثقافــــــة األفــــــراد و القائــــــد تحــــــدده المواقــــــف التــــــي تتعــــــرض 
.هده المرحلة

ــــة العصــــف ــــة كمــــا مــــن خــــالل التســــمیة بنــــوع :stormingمرحل تتمیــــز هــــذه المرحل
األعضـــــــاء فـــــــي محاولـــــــة للوصـــــــول ألهـــــــداف محـــــــددة، إذ یتعـــــــرف مـــــــن التنـــــــاقض بـــــــین 

ــــــون  ــــــى الرغبــــــات واإلتجاهــــــات التــــــي یختلف ــــــون علیــــــه وعل ــــــى مــــــا ال یتوافق األعضــــــاء عل
ـــــین  ـــــذاتي ب فیهـــــا مـــــا یعنـــــي ظهـــــور اإلختالفـــــات الشخصـــــیة والفـــــروق الفردیـــــة والتمیـــــز ال

.أعضاء هذه الجماعة
، 1981، لبنان، دار النهضة العربیة بیروتدارة الحدیثة، األصول العلمیة والعملیةالتنظیم واإل: فؤاد علييحمد1
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 مرحلــــة وضــــع المعــــاییرNorming : ــــة ــــي هــــذه المرحل ــــة أمــــا ف فیــــتم حســــب نظری
ـــــع األدوا ـــــتم توزی ـــــث ی ـــــى القواعـــــد االساســـــیة للعمـــــل، حی ـــــاق عل ـــــد ر والمهـــــام، والتأاإلتف كی

على التماسك والتوافق كأساس إلنجاح العمل
 مرحلـــــــــة العمـــــــــلperforming: وهـــــــــي مرحلـــــــــة قـــــــــوة الجماعـــــــــة بحیـــــــــث یظهـــــــــر

نشاطها وعملها تاما ومقبوال
ــــــة التفكــــــك المؤقتــــــة تمثــــــل هــــــذه المرحلــــــة األخیــــــرة مــــــن دورة حیــــــاة الجماعــــــة :مرحل

هامهـــــا وٕامـــــا بفشـــــلها وتفكـــــك افها ونهایـــــة منتـــــائج العمـــــل إمـــــا بتحقـــــق أهـــــدث تظهـــــر حیـــــ
.أعضائها

هنــــــــاك العدیــــــــد مــــــــن النمــــــــاذج األخــــــــرى التــــــــي حاولــــــــت تقــــــــدیم رؤیــــــــة مخالفــــــــة لمراحــــــــل 
بیئـــــة العمـــــل وخطـــــوات تشـــــكل وتطـــــور الجماعـــــات فـــــي المجتمـــــع اإلنســـــاني عامـــــة وفـــــي

:كما یليحسب الترتیب الزمني خاصة بحیث یمكن ذكر بعضها 

 ـــــك ـــــز بسوســـــتر ودتی ـــــوذج بلی نموذجـــــا لتطـــــور قـــــدم بسوســـــتر ودتبكـــــى :1950نم
:ونمو الجماعات یتضمن ثالث مراحل أساسیة

.مرحلة التوجیه-
.مرحلة التقویم-
مرحلة إتخاذ القرار-
 ویذكر خمسة مراحل:1969نموذج نورثن:
.التخطیط والقبولمرحلة -
.مرحلة التوجیه-
.اإلختیاراإلستكشاف و مرحلة -
.مرحلة حل المشكالت-
.مرحلة اإلنهاء-
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 وفیه خمسة مراحل:1971مارجریت هارنفورد نموذج:
.مرحلة ما قبل الجماعة-
.مرحلة تكوین الجماعة-
.مرحلة الال تكامل والصراع-
.مرحلة أداء الجماعة لوظائفها واستمرار بقائها-
.مرحلة اإلنتهاء-
 ویتضمن النموذج خمسة مراحل:1972نموذج كلین:
.مرحلة التوجیه-
.مرحلة المقاومة-
.مرحلة التألف-
.1مرحلة اإلنهاء-
نموذج سریا:
.مرحلة النشأة-
.مرحلة التكوین-
.المرحلة المتوسطة األولى-
.المرحلة المتوسطة الثانیة-
.مرحلة النضج-
.مرحلة اإلنهاء-
2:وتضم مجموعة من المراحل المركبة:نموذج بیبلیز

وتضم عدة خطوات: مرحلة التقابل واإللتقاء-
.مرحلة اإلختبار-

، 2007الجامعي الحدیث، مصر، ، المكتب ذج نظریةاونمأسسالعمل مع الجماعات، : حسنجابر عوض سید 1
.141ص

.242، ص 2004،أساسیات ممارسة طریقة العمل مع الجماعات: السید عبد الحمید عطیة2
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.مرحلة الحدود-
.مرحلة النموذج-
.مرحلة األدوار-

التنسیق الطبیعي المعیاريوتضم أو :التضامن والتفاوض

مرحلة اإلنتاج-
مرحلة اإلتصال-
مراحلویتضمن هو األخر أربع : نموذج نوستروم ودیفیس
یتعرف األفراد على بعضهم البعض، فیتعرفون عل مهام وعمل الجماعة-
یتطـــــور النـــــزاع والخـــــالف حـــــول قضـــــایا المكانـــــة والـــــدور والســـــلطة داخـــــل الجماعـــــة -

وٕاتجاهاتها 
ـــــــور المعـــــــاییر والقواعـــــــد المنظمـــــــة والمحـــــــددة للســـــــلوك أفرادهـــــــا ونمـــــــو مشـــــــاعر - تبل

التعاون بینهم
1لألفراد وٕانجاز المهام واألعمال الموكلة لهمتكامل األدوار الوظیفیة -

:العالقات في الجماعات- 3

: اإلتصال في الجماعات-3-1

عنـــــدما یتكـــــرر اإلتصـــــال والتفاعـــــل بــــــین اإلفـــــراد ذوي اإلهتمـــــام المشـــــترك لمـــــدة محــــــددة 
مــــن الــــزمن یتخــــذ بنــــاء الجماعــــة نســــقا ثابتــــا بدرجــــة معینــــة مــــن العالقــــات المتبادلــــة بــــین 
ــــل للجماعــــة  ــــي التفاعــــل، ومــــن اجــــل الفهــــم األمث ــــرد ف ــــراد تبعــــا لمــــا یســــهم بــــه كــــل ف األف

communictationالبـــد مـــن الكشـــف عـــن شـــبكة اإلتصـــال  ntewrk  ،فـــي الجماعـــة
بـــــین أعضـــــاء الجماعـــــة ســـــواء كـــــانوا عضـــــوین أو إذ یجـــــب فهـــــم التفاعـــــل الـــــذي یحـــــدث 

1Keith davis and john Newstrom , humane Behavior at work, 8th ed, McGrow-Hill Book company, new
yourk  1989, p 325
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ویكـــــون ذلـــــك عـــــن طریـــــق تحدیـــــد نظـــــام اإلتصـــــال أو طـــــرق اإلتصـــــال، أكثـــــرثالثـــــة أو 
ــــة فكلمــــا زاد عــــدد أنمــــاطوأبســــط  ــــدو فــــي الجماعــــة الثنائی الجماعــــة أعضــــاءاإلتصــــال تب

أمنــــا یكــــون وأكثــــرهمأن أعلــــى أعضــــاء الجماعــــة هومــــانزویــــرى . زاد اإلتصــــال تعقیــــدا
أكثـــــر قربـــــا مـــــن مركـــــز نشـــــاط الجماعـــــة، وأكثـــــر تـــــاثیرا وأكثـــــر تعبیـــــرا بحریـــــة مـــــن خـــــالل 

.1إتصاالته

یختلــــــــف محتــــــــوى اإلتصــــــــال بــــــــإختالف مكــــــــان الفــــــــرد، ففــــــــي جماعــــــــة المناقشــــــــة یقــــــــدم 
العلمیــــــــــة بینمــــــــــا یمــــــــــارس أصــــــــــحاب واآلراءمــــــــــات أصــــــــــحاب المكانــــــــــات العلیــــــــــا المعلو 

كمـــــا أن اإلتصــــــال بـــــین أعضــــــاء .درجـــــة دورا ســــــلبیا ال یتعـــــدى التلقــــــياألقــــــلالمكانـــــات 
الجماعــــــة یســــــاعد علــــــى خلــــــق مــــــا یصــــــطلح علیــــــه تمــــــایز الــــــدور، حیــــــث یخضــــــع هــــــذا 
ــــذي تمارســــه الجماعــــة،  ــــارات منهــــا أهــــداف الجماعــــة ونــــوع النشــــاط ال التمــــایز لعــــدة إعتب

ــــك للحــــد مــــن وازدادتســــائد فیهــــا فكلمــــا كبــــرت الجماعــــة والمنــــاخ ال توســــعا كلمــــا أدى ذل
الجماعــــــــة لفتــــــــرة أفــــــــرادولــــــــذلك نجــــــــد أن تفاعــــــــل إمكانیــــــــة اإلتصــــــــال والتفاعــــــــل أفرادها،

وجــــود ظــــواهر محــــددة مــــن الــــزمن تتكــــون جماعــــة ویظهــــر لهــــا بنــــاء ویــــالزم ذلــــك البنــــاء
عملیــــــة اإلتصــــــال والتفاعــــــل بــــــین األفــــــراد فتتحــــــدد العــــــادات والتقالیــــــد مــــــنأخــــــرى تنشــــــأ 

وهنــــــا تجـــــــدر . والقــــــیم واألخــــــالق  وغیرهـــــــا ممــــــا یمكـــــــن تســــــمیتها المعــــــاییر اإلجتماعیـــــــة
:شارة إلى ما یلياإل

.دورا هاما بالنسبة لتكوین العالقات من خالل التفاعالتن التكوین یلعبأ-1
لجماعــــــــة یقتضــــــــي وجــــــــود إنتصــــــــال اتغییـــــــر اإلتجاهــــــــات وتغییــــــــر ســــــــلوك أعضـــــــاء -2

.متبادل
ــــر مالئمــــة مــــن تلــــك أ-3 ــــز بإقامــــة شــــبكة إتصــــال أكث ــــر إنتاجــــا تتمی ن الجماعــــات األكث

.التي تقیمها الجماعات األقل إنتاجا

.75، ص 1995الحدیث، اإلسكندریة ، مصر، ، المكتب الجامعيالعمل مع الجماعاتطریقة : ماجدة كمال عالم1
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نــــــدما كلمـــــا ارتـــــبط ذلــــــك بمعاییرهـــــا وعلمـــــا إرتفعـــــت مكانــــــة الفـــــرد داخـــــل الجماعــــــةك-4
ها الجماعـــــة لنفســـــها فإنهـــــا غالبـــــا مـــــا تتغاضـــــى ینحـــــرف عـــــن المعـــــاییر التـــــي وضـــــعت
.األعضاءأمامعن ذلك ویمكن أن تصبح هدا معیارا 

كلمــــــا زادت درجــــــة اإلتصــــــال لمــــــا زادت قــــــوة الجماعــــــة فــــــي تغییــــــر وتعــــــدیل ســــــلوك -5
.أفرادها

: مشكالت الجماعة-3-2
توجــه جماعــة مجموعــة مــن المشــكالت و المعوقــات التــي تحــد مــن كفاءتهــا وفعالیتهــا، 
حیث تسعى أي إدارة إلـى معرفـة هـذه المشـكالت وتحدیـدها والعمـل علـى إیجـاد الحلـول لهـا 
كخطوة أولیة لعملیـة التطـویر التنظیمـي لهـذه الجماعـات وتتمثـل هـذه المشـكالت والمعوقـات 

:1في التالي
 تحتاج عملیة التأقلم إلى فترة لیست قصیرة حتى یتقبـل الفـرد هـذه الفكـرة :التأقلمصعوبة

األشكال السلوكیة للعضـو الجدیـد الـذي قـد یتسـبب Edgar/SCHEINویندمجوا فیها، وحدد 
:عمل لفترة محددة وهذه األشكال هيفي إعاقة عمل جماعة ال

ا العضــــــو ویحــــــاول حیــــــث تظهــــــر أنمــــــاط عدوانیــــــة علــــــى ســــــلوك هــــــذ: الســــــلوك العنیــــــد
ــــــض الســــــلطة واألوامــــــر رغبــــــة فــــــي تحقیــــــق الهویــــــة الذاتیــــــة، وٕایجــــــاد دور فعــــــال لــــــه  رف

. داخل الجماعة

.138-137ص2002، ، دار وائل للنشر ، االردن  التنظیم  وٕاجراءات العمل: موسى اللوزي 1
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ویحـــــاول هـــــذا العضـــــو إظهــــار التعـــــاون الكامـــــل والطاعـــــة لألوامـــــر : الســـــلوك المتعـــــاون
.والسلطة رغبة منه في تحقیق األمان والشعور برغبة الجماعة له

متحفـز لمعرفـة كیفیـة العمـل، كمـا یعمـل علـى إشـباع حاجاتـه وهـو دائمـاً : السلوك العقالنـي
.الشخصیة

وهـــو میـــل االفـــراد إلـــى بـــذل جهـــد أقـــل عنـــدما یعملـــون معـــا : التقـــاعس داخـــل الجماعـــة
زیسـاهم فـي نشــر ثقافـة التقــاعس 1بالمقارنـة بـأدائهم الفــردي، ممـا یقلـل مــن فاعلیـة الجماعــة

ییر العمــل فــي الجماعــة مــن الشــكل اإلیجــابي واإلتكالیــة بــین األعضــاء وبالتــالي تغییــر معــا
.الذي یلزم  األعضاء بأداء عالي و فعالیة كبیرة إلى معذل أداء منخفض

عدم الدقـة فـي الوصـف الـوظیفي لكـل فأحیانًا :عدم وضوح األدوار في المنوطة باألفراد
ال دور قــد یترتــب علیــه ظهــور مشــكالت، ومعوقــات تعرقــل عمــل الجماعــة، فأحیانــًا كثیــرة

یستطیع الفرد تحدید مـا هـو متوقـع منـه القیـام بـه، أو أن یواجـه العامـل أعبـاء وظیفیـة أكیـر 
.من طاقته أو اقل، األمر الذي یؤدي إلى اإلرباك والفوضى أحیاناً 

أمــا جرینبــرج و روبــرت فیحــددان مجموعــة مــن المشــاكل التــى تعــاني منهــا جماعــات العمــل 
2:مع أمثلة واقعیة، منها

ومثــال ذلــك حالــة الفشــل :ول علــى الــدعم الكــافي مــن طــرف اإلدارة العلیــا عــدم الحصــ
لصـناعة معـدات التـنفس الموجـود بمدینـة " بیوریتـان بنیـت كوبریشـن "لحقـت بمصـنع يالت

والیة تكساس، فبعد سبعة سنوات من العمل لتنمیة برامج معدة لتنمیـة معـدات التـنفس لینكا
لـــم تـــتمكن الجماعـــة مـــن إنجـــاز مهمتهـــا بـــالرغم مـــن أن متوســـط تنمیـــة مثـــل تلـــك المعـــدات 

دولیـدا، رئـیس قسـم البحـوث و التنمیـة .ج.ببرامجها هو ثالثة سـنوات فقـط، وقـد أرجـع روجـر

.95، ص 2001، إتراك للنشر والتوزیع، القاهرة مصر، سیكولوجیة العالقات المتبادلة: عبد المنعم شحاتة1
إسماعیل علي بیسوني، و،اعيرفاعي  محمد رف: ، ترجمة السلوك التنظیمي: جیرالد جبرینبرج ، روبرت بارون2

.  327، ص 2004،السعودیةالمملكة العربیة دار المریخ، 
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ي تأدیة المهـام الموكلـة ألیهـا إلـى اإلدارة العلیـا، فهـي حسـب بالشركة  فشل جماعة العمل ف
رأیه أن اإلدارة العلیا لتضع الجماعة أبدًا ضمن أولویتهـا، بـل أنهـا رفضـت تزویـدها بـبعض

إذا لم تتبن اإلدارة العلیـا الفكـرة فـال :"المهمة، وكما عبر عنها بلغتهالعمال الالزمین إلنجاز
".كان أخریمكن أن تتحرك الجماعة ألي م

وهـذه مـن أسـباب الفشـل الشـائعة :ین في التخلي عن السلطةعدم رغبة بعض المسؤول
ذلـــــك أن المشـــــرفین النـــــاجحین یشـــــقون طـــــریقهم إلـــــى األعلـــــى عـــــن طریـــــق إعطـــــاء أوامـــــر 

تفـــاق بـــین وعبه رؤســـاء الجماعـــات فـــي تحقیـــق اإلجیدة،وهـــذا الشـــيء الـــذي یجـــب أن یســـت
قـــرارهم معـــًا وبشـــكل جمـــاعي، لـــذلك لـــیس مـــن الســـهل ها والســـماح ألفرادهـــا بإتخـــاذ ئأعضـــا

.والمتوقع أن یتلى المشرفون عن سلطتهم بسهولة

للنظــرات الشمســیة بمدینـــة "بـــوش أنــد لــومبر"وقــد ظهــرت هــذه المشــكلة مــثًال فــي مصــنع 
عامـــل فـــي مجموعـــات 1400نظمـــت الشـــركة 1989روتشســـتر والیـــة نیویـــورك، ففـــي ســـنة

لـم یسـتطع نصـف المشـرفین التـأقلم مـع هـذا 1992جماعـة، وبحلـول سـنة38عمل ضـمت 
التغییر بالرغم من حصولهم على تدریب عمیق عن كیفیة العمـل كعضـو فـي جماعـة وكـان 
ـــم یتقبلـــوا أرائهـــم ، وفـــي  هـــؤالء المشـــرفین یجـــادلون بطریقـــة ســـیئة أعضـــاء جماعـــاتهم، إذا ل

.النهایة تمت إعادة توزیعهم على فرق أخرى

والیــة میسیســیبي أســلوب االســتغناء عــن المشــرفین " شــلبي"فــي شــركة وقــد أتبعــت اإلدارة
ـــاقي أعضـــاء الجماعـــة، وتركـــت أعضـــاء الجماعـــة  ـــذین رفضـــوا المســـاواة والتعـــاون مـــع ب ال

مـن أجـور المشـرفین السـنویة كمـا زادت ‰ 25یدیرون أنفسهم، وقد كانت نتجة ذلـك تـوفیر 
.، وتضاعفت ربح الشركة تقریباً ‰50اإلنتاجیة بنسبة 

والرســـــالة هنـــــا واضـــــحة وهـــــي أن الشـــــركة ال ترحـــــب بمـــــن الیســـــتطیع العمـــــل بنجـــــاح فـــــي 
.         الجماعة
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تعتبـر ظـاهرة الصـراعات بـین : مقاومة بعض الجماعات األخرى والفشل في التعاون معـا
والوحــدات التنظیمیــة دلــیًال علــى وجــود تفاعــل البنــاء، شــریطة أن ال یتحــول هــذا الجماعــات
.1صراع على األهدافالصرع إلى

كما تعتبر مشكاة عدم التعاون بین الجماعات عائقًا تقف أمام جماعات العمل، وقـد حـدثت 
مثـــل هـــذه المشـــكلة فـــي قســـم الـــنظم الطبیعیـــة بشـــركة جینـــرل إلكتریـــك حیـــث قامـــت الشـــركة 

فـي مدینـة وسیكنسـون واألخـرى فـي " ووكیشـا"بتكوین جماعتین من المهندسین أحداهما في 
في الیابان لتنمیة برامج آلالتها التي تعمل بالموجات فـوق صـوتیة، وقـد أصـر " هینو"مدینة

كل من هاتین المجموعتین علـى بعـض خصـائص المنتجـات التـي جعلـت كـل منـتج یحظـى 
بشهرة في الدولة التى أنتج فیها، كما قامت كل جماعة بتكرار عمل األخر، وعندما تقابلـت 

كمـا یحـدث فـي الكثیـر مـن . ز اللغة والثقافة والبعد المكـانيالجماعتین فصالت بینهما حواج
األحیان خالفات بین أعضاء جماعات العمل الواحدة، حیث یأتي العمال إلى مكـان العمـل 
حاملین أحقاد أو ضغائن إتجاه بعض العمال اآلخرین، سواءًا حدثت خالفـات بیـنهم بالفعـل 

.2أومن نسج أفكارهم

عطیـــة فـــي كتابـــه أساســـیات ممارســـة العمـــل مـــع الجماعـــات كمـــا ذكـــر الســـید عبـــد الحمیـــد
:3مجموعة من المشكالت التي تعاني منها جماعات العمل وقسمها إلى نوعین

تضــع الجماعــة مجموعــة مــن المعــاییر لتوحیــد بــین ســلوك أعضــائها، :مشــكالت االنحــراف
ماعــة، ولكــن نجــد أن هنــاك بعــض األعضــاء ینحرفــون عــن تلــك المعــاییر التــي تضــعها الج

وهــــذا یـــــؤدي الظهــــور مشـــــكالت فـــــي الجماعــــة، أن هنـــــاك بعــــض األعضـــــاء یحـــــاولون أن 
یســتخدموا الجماعــة لحــل مشــكالتهم الخاصــة مــن خــالل عضــویتهم فــي الجماعــة، وهــذا قــد 

.138، مرجع سابق، ص التنظیم وٕاجراءات العمل: موسى اللوزي 1
ترجمة سعد أحمد الجبالي، معهد االدارة العامة، السعودیة،،تصمیم نظم التدریب والتطویر:ولیم،ر، تریسن2

.95، ص 2004
.222، صمرجع سابق، أساسیات ممارسة طریقة العمل مع الجماعاتالسید عبد الحمید عطیة، 3
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یؤدي إلى شیوع النزعة الفردیة، كما قد تـؤدي إلـى شـیوع المسـؤولیة بـین أعضـاء إلـى وجـود 
. مشكالت داخلها

والمقصــود هنــا بالمشــكالت الوظیفیــة، المشــكالت التــي تتعلــق بقیــام :فیــةالمشــكالت الوظی
الجماعـــــة بوظائفهـــــا كجماعـــــة تعمـــــل علـــــى تحقیـــــق أهـــــدافها، ویمكـــــن تلخـــــیص المشـــــكالت 

:الوظیفیة في الجماعة على النحو التالي

أن أكبر مشكلة تتعرض الجماعة وتقف أمام تماسـكها : عدم فهم أهداف وأغرض الجماعة
ى الروح المعنویة العالیة ألفرادها هي غموض األدوار المنوطـة للعمـال، وكـذلك والحفاظ عل

. عدم فهم األعضاء وكذلك المشرفین ألهداف وأغرض الجماعة 

یجــب علــى المشــرف أن یعمــل جهــد :عــدم تنمیــة صــفات القیــادة بــین أعضــاء الجماعــة
إیجابیــًا، فــال یقــوم اســتطاعته فــي أن ینمــي صــفات القیــادة بــین أعضــاء واالســتفادة مــن ذلــك

ــــع  ــــاح الفرصــــة لجمی أعضــــاء معینــــون بأعمــــال خاصــــة بالجماعــــة دائمــــًا، بــــل یجــــب أن تت
األعضاء ألداء تلك األعمال بالتنـاوب، علـى قـدر المسـتطاع ، وأن یـدرب كـل عضـو علـى 

.ه في حدود طاقته وبمساعدة المشرفتحمل المسؤولیة والقیام بالعمل الذي یوكل ألی
أن وجــود الجماعــات الفرعیــة فــي جماعــة كبیــرة : لفرعیــة فــي الجماعــةاوجــود الجماعــات

لـى تماسـكها، خاصـة عالجماعـة، وتكـون سـببًا فـي القضـاءغالبا ما یكون سـلبیًا فـي تفكیـك 
أذا أرادت أن تقـــوم الجماعـــة الفرعیـــة بتأدیـــة أعمـــال دون الســـماح لبقیـــة األعضـــاء اآلخـــرین

.بذلك
الجماعـــة بســـرعة كبیـــرة، مثـــال ذلـــك فـــي مواقـــف وضـــع القـــرارات فـــي :عـــدم تـــوفر الوقـــت

األزمــات والطــوارئ، ال یمكنهــا إتخــاذ القــرار الصــواب، فبتــالي یــؤدي إلــى اخــتالف وجهــات 
.النظر وینشأ الصراع ، كما أنه یصعب جدًا  تحدید متخذ القرار 

وفــي األخیــر أن إدارة الجماعــة عمــل لــیس أمــرًا ســهًال ، بــل یتطلــب مزیــدًا مــن الوقــت _ 
والجهـد وااللتــزام التنظیمـي، حیــث ال یجـب أن یتمتــع أعضـاء الجماعــة بـالخبرة التقنیــة فقــط، 
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بــل یجــب وقــدرات تمكــنهم مــن حــل المشــاكل إتخــاذ القــرارات اإلتصــال الشخصــي مــع بقیــة 
. 1أعضاء الجماعة

ر فــي الفــرد كوحــدة مســتقلة بــذاتها خــارج العالقــة یــفكال یمكــن الت:اخــتالف اتجاهــات العمــال
الناس من حوله، فكل منـا یعـیش فـي بـؤرة توقعـات متبادلـة مـع اآلخـرین وروابـط متعـددة مع 

معهم ، وٕاذا لم تهتم  بتلك الروابط، سنجد صورة زائفة ألنفسنا كـأفراد كمـا سـنفتقد كـل شـيء 
یجعـل التعامـل اإلنسـاني ممكنـًا ،فلـذلك كـان علـى المشـرفین االهتمـام بالمشـاكل التـي تتعلــق 

.2جتماعیة والمعتقدات التي تسود داخل الجماعةباالتجاهات اال

المداخل النظریة في العمل مع الجماعة- 3-3
نظریة األنساق االجتماعیة-3-3-1

، تــــــرتبط فكــــــرة النســــــق ارتباطــــــا وثیقــــــا بمفهــــــوم البنــــــاء االجتمــــــاعي و الــــــنظم االجتماعیــــــة
ــــــة متماســــــكة تتمتــــــع بدرجــــــة عالیــــــة مــــــن ــــــك تصــــــور المجتمــــــع كوحــــــدة متكامل ویعنــــــي ذل
االســــــتمرار فــــــي الوجــــــود لكنهــــــا تنقســــــم فــــــي نفــــــس الوقــــــت مــــــن الــــــداخل إلــــــى عــــــدد مــــــن 
الوحـــــدات الصـــــغیرة المكونـــــة التـــــي تتفاعـــــل معـــــا وتتســـــاند تســـــاندا وظیفیـــــا بطریقـــــة تكفـــــل 

.المحافظة على كیان المجتمع و استمرار كیانه
إن كـــــل نســـــق ینقســـــم إلـــــى عـــــدد مـــــن األنســـــاق الفرعیـــــة كمـــــا أنـــــه مـــــن الناحیـــــة األخـــــرى 

ل فــــي تكــــوین نســــق أكبــــر منــــه و یســــتلزم هــــذا مــــن الباحــــث فــــي دراســــته للنســــق أن یــــدخ
:یدرسه من زاویتین متكاملتین

یة المملكة العربالوراق ، دار ، )مدخل إستراتجیة متكامل(إدارة الموارد البشریة : یوسف حجیم الطائي وآخرون1
.597، ص 2006السعودیة، 

2009، ص 18. علم النفس الصناعي ، مؤسسة رؤیة ، االسكندریة مصر، حسین محمد عبد الرحمان:  2
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ـــــنظم و :األولـــــى ـــــات النســـــق مـــــن ال ـــــداخل أي دراســـــة مكون وهـــــي دراســـــة النســـــق مـــــن ال
.عالقات اجتماعیة متشابكة

ــــة ه و هــــي دراســــته مــــن الخــــارج أي عالقتــــه باألنســــاق األخــــرى التــــي تشــــترك معــــ: الثانی
.1في تكوین نسق أكبر منه

ــــى  ووفــــق هــــذا المفهــــوم یمكــــن النظــــر إلــــى الجماعــــة باعتبارهــــا نســــق اجتمــــاعي یقــــوم عل
ــــــین أعضــــــائها  ــــــة ب ــــــة المتبادل ــــــة ، االعتمادی ــــــل أعضــــــاء الجماعــــــة األنســــــاق الفرعی و یمث

.التي تتمثل وظیفتها في التضافر والتكامل  ألداء الوظائف األساسیة للنسق
: عات كنسق وفقا للخصائص التالیةویمكن تحلیل الجما

ـــــــات –أ  تتكـــــــون الجماعـــــــة كنســـــــق اجتمـــــــاعي مـــــــن األعضـــــــاء المكـــــــونین لهـــــــا و العالق
االجتماعیة القائمة بینهم 

ـــــــــدرج المكنـــــــــات و األدوار  ـــــــــاء اجتماعیـــــــــا یتضـــــــــح مـــــــــن ت و تتخـــــــــذ هـــــــــذه العالقـــــــــات بن
.االجتماعیة بالجماعة

یوجـــــــد بینهمـــــــا تـــــــأثیر الجماعـــــــة كنســـــــق جـــــــزء مـــــــن نســـــــق أكبـــــــر تتفاعـــــــل معـــــــه و -ب
ـــــادل حیـــــث تتـــــأثر الجماعـــــة بالمؤسســـــة وأهـــــدافها و شـــــروط عضـــــویتها و إمكانیاتهـــــا  متب

.المتاحة كما تؤثر فیها
و مـــــن ثـــــم یمكـــــن أن یطلـــــق علـــــى النســـــق أنـــــه مفتـــــوح طالمـــــا أنـــــه یعتمـــــد علـــــى التـــــأثیر 

.2المتبادل بین أجزاء النسق األكبر
ـــــق أهـــــداف-ج ها و مـــــن ثـــــم تحـــــاول االســـــتمرار تحـــــاول الجماعـــــة كنســـــق اجتمـــــاعي تحقی

و البقــــــاء ألطــــــول وقــــــت ممكــــــن و تعمــــــل علــــــى أن یكــــــون لهــــــا حــــــدود واضــــــحة المعــــــالم 
تمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا مـــــن الجماعـــــات بحیـــــث ال تـــــذوب و ال تـــــتالش فـــــي جماعـــــة أخـــــرى 

، 1967،دار الكتب العربیة للطباعة و النشر، 2ج،المدخل لدراسة المجتمع، البناء االجتماعي: أحمد أبو زید1
.6،ص

، 1994،مصرالقاهرة، مكتبة عین شمس،2ط، العملیات و الممارسة، خدمة الجماعة: محمد محمود مصطفى2
.136ص 
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و ذلـــــــك بتعمیـــــــق أواصـــــــر ، و یعمـــــــل األعضـــــــاء داخـــــــل النســـــــق علـــــــى حمایـــــــة حـــــــدودهم
بــــــین أعضــــــاء الجماعــــــة أقــــــوى مــــــن العالقــــــة العالقــــــات بیــــــنهم بحیــــــث تكــــــون العالقــــــات 

بــــــین أي عضــــــو مــــــن الجماعــــــة وخارجهــــــا وهــــــذه الحــــــدود لیســــــت جامــــــدة بــــــل یمكــــــن أن 
.تتغیر بتغیر العالقات داخل النسق و خارجه

ـــــیم و التـــــي تشـــــكل الضـــــبط االجتمـــــاعي داخـــــل -د كمـــــا أن للجماعـــــة مجموعـــــة مـــــن الق
كلمــــا كــــان هنــــاك اتفــــاق و، الجماعــــة و توجــــه الســــلوك بمــــا یحــــافظ علــــى تكامــــل النســــق

.  في القیم بین األعضاء كلما سهل ذلك عملیة الضبط االجتماعي
الطاقـــــة هـــــي العنصـــــر األساســـــي ألي نســـــق و تعنـــــي القـــــدرة علـــــى العمـــــل أو القـــــوة -هــــــ

التي تحدث التغییر 
و لكـــــــي تحقـــــــق الجماعـــــــة أهـــــــدافها فإنـــــــه یلزمهـــــــا أن تـــــــوفر وتختـــــــزن الطاقـــــــة و یمكـــــــن 

خل توفیر الطاقة من الدا
أو الخـــــــــارج لتحقیـــــــــق الهـــــــــداف الداخلیـــــــــة و الخارجیـــــــــة للنســـــــــق و یمكـــــــــن النظـــــــــر إلـــــــــى 

العالقات الطیبة و الحب 
و التعـــــاون و التقـــــدیر باعتبارهـــــا طاقـــــة للنســـــق تســـــاعد علـــــى اســـــتمراره و مكـــــن الواضـــــح 

.أن أعضاء الجماعة یتماسكوا إدا واجههم أي موقف یعرضهم لالنهیار
یمثـــــــــل عنصـــــــــر التنظـــــــــیم أهمیـــــــــة و حیویـــــــــة لتحقیـــــــــق أهـــــــــداف الجماعـــــــــة و یتـــــــــأثر -و

التنظـــــــیم داخـــــــل الجماعـــــــة بوضـــــــوح أدوار األعضـــــــاء و عـــــــدم تعـــــــارض هـــــــدف العضـــــــو 
الخ         ..مع الجماعة و عدم وجود عاطلین أو أفراد معزولین

مـــــد و مـــــن األمـــــور الهامـــــة فـــــي النســـــق االجتمـــــاعي تحـــــرك الطاقـــــة و انتقالهـــــا و یعت-ز
.1ذلك على عملیة االتصاالت

و الخالصــــــة أن الجماعــــــة كنســــــق للمســــــاعد المتبادلــــــة بــــــین األعضــــــاء بعضــــــهم بعــــــض 
:تعني

.136،ص، مرجع سابق: محمد محمود مصطفى1
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 اســــــــتمرار العضــــــــو كنســــــــق فرعــــــــي فــــــــي نســــــــق الجماعــــــــة و هــــــــذا یعنــــــــي أن یشــــــــعر
.العضو أن تحقیق أهداف الجماعة سوف یعود علیه بالنفع

هـــــــذه الوظیفـــــــة جـــــــزء مـــــــن الوظـــــــائف العامـــــــة ، لكــــــل عضـــــــو وظیفـــــــة مرتبطـــــــة بـــــــدوره
بمعنى ، للجماعة

 ـــــة إلـــــى ـــــي الوظـــــائف الفرعی ـــــل ف ـــــؤدي أي خل ـــــث ی أن وظـــــائف الجماعـــــة مترابطـــــة حی
ــــــل تحقیقهــــــا  اإلخــــــالل بالوظــــــائف الرئیســــــیة لجماعــــــة مــــــا یفقــــــدها بعــــــض توازنهــــــا ویعرق

.1األفرادأهدافها ة یؤثر بدوره على إشباع بعض احتیاجات 
 كـــــل عضـــــو فـــــي الجماعـــــة البـــــد أن یشـــــعر بـــــأن دوره فـــــي تحقیـــــق أهـــــداف الجماعـــــة

مهـــــــــم كـــــــــي تشـــــــــبع احتیاجاتـــــــــه یـــــــــرتبط بتحقیـــــــــق أهـــــــــداف الغیـــــــــر و هـــــــــذا مـــــــــا یســـــــــمى 
.باالعتمادیة المتبادلة

 یترتـــــب علـــــى ذلـــــك ضـــــرورة تعـــــاون الجمیـــــع و ذلـــــك لتـــــأثیر المتبـــــادل بـــــین الوظـــــائف
تحقق الوظائف الفرعیة في الجماعةى الفرعیة للجماعة كنسق للمساعدة حت

ــــــى األعضــــــاء  ــــــق هــــــدفها العــــــام ممــــــا یعــــــود عل ــــــي توازنهــــــا و تحقی فتســــــتمر الجماعــــــة ف
.2بالفائدة و هذه تحقق وظیفة التكامل في الجماعة كنسق

نظریة الدور-3-3-2
یمكــــــن النظــــــر إلــــــى الجماعــــــة باعتبارهــــــا وحــــــدة األعضــــــاء المتفــــــاعلین و الــــــذي یمــــــارس 

.منهم دوره الذي حدد لهكل 
و لتوضـــــیح معنـــــى الـــــدور البـــــد أن نعـــــرض معنـــــى لمركـــــز و هـــــو الوضـــــع الـــــذي یشـــــغله 
ـــــــة أو  ـــــــه االجتماعی ـــــــي مجتمـــــــع مـــــــا بحكـــــــم ســـــــنه أو جنســـــــه أو مـــــــیالده أو حالت ـــــــرد ف الف

.وظیفته أو تحصیله

، مصراإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، الجماعات في الخدمة االجتماعیة: حسین البغداديو ، مرعىمحمد 1
.37:صن،سد
.137-136:ص، مرجع سابق: محمد حسین البغدادي، إبراهیم مرعى2
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ــــه فــــي  ــــذي یؤدی ــــرد أن یلعبــــه أو الســــلوك ال ــــدور الجــــزء الــــذي ینتظــــر مــــن الف ــــي بال و نعن
.1من المراكزكل سلسلة

ـــــــ ـــــــرى میرت ـــــــردا و ن أن كـــــــل وضـــــــعو و ی ٕانمـــــــا مجموعـــــــة اجتمـــــــاعي ال یتضـــــــمن دورا منف
أدوار تتعــــــدد بتعــــــدد العالقــــــات االجتماعیــــــة التــــــي تربطــــــه بأوضــــــاع اجتماعیــــــة أخــــــرى و 

).وحدة الدور االجتماعي(ن هذا المركب و یسمي میرت
ء الشـــــخص و یتضـــــمن الـــــدور االجتمـــــاعي أربعـــــة عناصـــــر تســـــاعد فـــــي الحكـــــم علـــــى أدا

2لدوره وهي

.أو المظاهر السلوكیة الالزمة و المطلوبة لمكانة معینة، مجموعة األنشطة/ 1
.أو أكثر من األفراد اآلخرین، موقف التفاعل فكل دور یتضمن واحد/ 2
و ، و المعــــــــــــــاییر االجتماعیــــــــــــــة لألنشــــــــــــــطة، مجموعــــــــــــــة التوقعــــــــــــــات االجتماعیــــــــــــــة/ 3

ــــــاس ــــــین الن ــــــاعالت ب ــــــى حقیقــــــة هامــــــة، التف ــــــه إل و هــــــي أن التوقعــــــات ، و یجــــــب أن ننب
، الخاصة بالسلوك المرغوب تختلف من طبقة إلى أخرى

و مــــــن فــــــرد إلــــــى أخــــــرى فــــــي نفــــــس األســــــرة حســــــب مكانتــــــه ، و مـــــن ثقافــــــة إلــــــى أخــــــرى
.فیها
وعــــــة القــــــیم الوجدانیــــــة و المشــــــاعر االنفعالیــــــة و العاطفیــــــة فــــــي أنشــــــطة الكــــــائن مجم/ 4

.3الحي البشري و هذه القیم المقبولة لها صلة بتوقعات الدور عموما
حــــین تختلــــف التوقعــــات بــــاألدوار قــــي ویــــتم صــــراع األدوار فــــي نطــــاق نظــــام األدوار 

جمــــــاع علیهــــــا إطــــــار النظــــــام االجتمــــــاعي مــــــن حیــــــث وضــــــوحها و درجــــــة االتفــــــاق و اإل
من األشخاص و یحدث التوتر و القلق عندما 

القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة، دینامیة الجماعة في علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي: كمال الدسوقي1
.298: ص،1969، مصر

، 1986، مصرالقاهرة، برنت سنتر، دلیل معیاري لمالحظة أدوار أعضاء الجماعة:عبد الحمید عبد المحسن2
.18ص

، مصراإلسكندریة، المكتب الجامعي، طریقة العمل مع الجماعات بین النظریة و التطبیق: محمد جمعةىسلم3
.39- 38:ص،2008
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ــــــــاق بالنســــــــبة لتوقعــــــــات األدوار و یتخــــــــذ عــــــــدم االتفــــــــ اق أحــــــــد األشــــــــكال ال یحــــــــدث إنف
:الخمسة التالیة

.عدم االتفاق حول تحدید توقعات الدور-أ
عـــــدم االتفـــــاق حـــــول مـــــدى أو عمـــــق الســـــلوك المســـــموح بـــــه أو الممنـــــوع قـــــي إطـــــار -ب

.الدور
.عدم االتفاق حول المواقف التي تنطبق علیها التوقعات-ج
. عدم االتفاق حول ما إدا كان السلوك المتوقع إجباریا أم طوعیا-د
.1رصراع بین األدواعدم االتفاق حول أي التوقعات یفضل عند حدوث ال-هـ
یســـــاعد توزیـــــع األدوار فـــــي الجماعـــــة علـــــى الوصـــــول إلـــــى هـــــدفها عـــــن طریـــــق تحقیـــــق و 

ویمكـــــن أن تقســـــم أدوار ، ب الجماعـــــة التـــــي تســـــتلزم قیـــــام كـــــل عضـــــو فیهـــــا بـــــدورهمطالـــــ
:أعضاء الجماعة إلى ثالث مجموعات هي

و هــــــــي تــــــــرتبط بالمهمــــــــة التــــــــي ) أدوار مطالــــــــب الجماعــــــــة(أدوار وظیفــــــــة الجماعــــــــة/ 1
ــــام بهــــا و الغــــرض منهــــا تســــهیل ــــد ، قــــررت الجماعــــة القی وتنســــیق جهــــود الجماعــــة لتحدی

ـــــة هـــــذه األدوار و إیجـــــاد و ، الهـــــدف ـــــه و مـــــن أمثل ـــــادر( ســـــائل تحقیق الباحـــــث عـــــن ، المب
).الخ...المسجل، الملخص، الموضح، المعلومات

أدوار بنـــــــاء الجماعـــــــة و المحافظـــــــة علـــــــي كیانهـــــــا و هـــــــي التـــــــي تهـــــــدف إلـــــــى بنـــــــاء / 2
ـــــوع مـــــن الســـــلوك المتمركـــــز حـــــول الجماعـــــة، اتجاهـــــات ـــــى هـــــذا الن و ، أو المحافظـــــة عل

.الخ... الموفق المالحظ، ه األدوار المشجعدوام استمراره ز من هذ
األدوار الفردیـــــــــة و هـــــــــي تلـــــــــك التـــــــــي توجـــــــــه نحـــــــــو إشـــــــــباع الحاجـــــــــات الشخصـــــــــیة / 3

أو مــــــع أداء الجماعـــــة لوظیفتهــــــا ، للعضـــــو و غالبــــــا مـــــاال نكــــــون متوافقـــــة مــــــع الجماعـــــة
ــــــــــل أدوار العــــــــــدواني ــــــــــة مث أي أن أعضــــــــــاء .األنــــــــــانيو و المتســــــــــلط ، كجماعــــــــــة متكامل

ون بالعدیــــــد مــــــن األدوار و منهــــــا مــــــا یســــــاعد الجماعــــــة و یــــــدفعهم نحــــــو الجماعــــــة یقومــــــ

.126:ص، 1984،األردن، دار الفرقان، 2ط، المیسر في علم النفس االجتماعي: أحمد بلقیس، توفیق مرعي1
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ــــدم  ــــق حركتهــــاو ، واإلنجــــازالتق ــــب مــــن ، منهــــا أیضــــا مــــا یعطلهــــم ویعی ــــذي یتطل األمــــر ال
ـــــدخل ـــــي توضـــــیح لتلـــــك األدوار ، و تقـــــدیم المســـــاعدة الالزمـــــة، األخصـــــائي الت و فیمـــــا یل

. 1التي تیسر حركة الجماعة و تدفعها نحو التقدم
ـــــادئالم-1 و كـــــذا یعـــــرض ، و األفكـــــار الجدیـــــدة، و هـــــو الـــــذي یبـــــدئ بعـــــض اآلراء:ب

.الحلول المبتكرة
و ، و هـــــــو الـــــــذي یطلـــــــب اإلیضـــــــاح مـــــــن اآلخـــــــرین:الباحـــــــث عـــــــن المعلومـــــــات-2

.و یطلب تحدید المقصود، یستفسر منهم
و المعلومــــــات ، هــــــو العضـــــو الــــــذي یـــــزود الجماعــــــة بالحقـــــائقو :مقـــــدم المعلومــــــات-3

المتعلقة بالموضوع 
.أو المشكلة موضوع المناقشة

و یحــــــاول ، و هــــــو الــــــذي یهــــــتم بــــــالتعرف علــــــى أراء الغیــــــر:الباحــــــث عــــــن اآلراء-4
.الوقوف على وجهات النظر المختلفة

ــــــــدم اآلراء-5 ــــــــه و :مق ــــــــى عــــــــرض أرائ ــــــــذي یحــــــــرص عل و هــــــــو عضــــــــو الجماعــــــــة ال
.  دالء بأفكاره فیما یتعلق بما تناولته الجماعة بالمناقشةاإل
و هــــــو عضــــــو الجماعــــــة الــــــذي یعلــــــق علــــــى أراء اآلخــــــرین :الموضــــــح و المفســــــر-6

و التفسیر مستعینا بذلك باألمثلة، بالتوضیح
ـــــــــــائق:المنســـــــــــق-7 ـــــــــــربط بـــــــــــین الحق ـــــــــــى ال ـــــــــــذي یحـــــــــــرص عل و ، واآلراء، و هـــــــــــو ال

.أو یقوم بإیجاد العالقات بین ما یدلي به أعضاء الجماعة، المقترحات
و ، و هــــــو الــــــذي یــــــدفع حركــــــة الجماعــــــة نحــــــو العمــــــل بنشــــــاط و حیویــــــة:المنشــــــط-8

یستثیر االشتراك في المناقشة
.وقت االجتماعو یحرص على حسن استغالل ، و یشجع لإلسهام باآلراء

.126:ص،مرجع سابق: أحمد بلقیس، توفیق مرعي1
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و هـــــــو عضـــــــو الجماعـــــــة الـــــــذي یقـــــــوم بعملیـــــــة التســـــــجیل الكتـــــــابي أثنـــــــاء المســـــــجل -9
ـــــــورق، الحـــــــوار أو الســـــــبورة و یحـــــــتفظ بالتســـــــجیالت التـــــــي ، و المناقشـــــــة ســـــــواء علـــــــى ال

.تتضمن محاضرات اجتماعات الجماعة
ــــ و كمــــا ســــبق تــــم التوضــــیح بــــأن هنــــاك مجموعــــة أفــــراد یترتــــب علــــى ســــلوكهم تعویــــق ، ـ

1:و فساد مناخ االجتماع و من هؤالء، سوء العالقاتو لجماعة حركة ا

أو ، أو لفظـــــي، وقـــــد یتمثـــــل هـــــذا العـــــدوان فـــــي عـــــدوان بـــــدني:الشـــــخص العـــــدواني-1
. تحطیم أو إتالف

و مقاطعتـــــــــه ، و هـــــــــو الـــــــــذي یعـــــــــوق نشـــــــــاط الجماعـــــــــة بكثـــــــــرة تدخلـــــــــه:المعـــــــــوق-2
.أو بطئه في العمل، واعتراضه على خطواتها، للجماعة

و یســـعى إلــــى ، الشــــخص الـــذي یغـــالي فــــي الظهـــورو هـــو :الباحـــث عـــن التقــــدیر-3
.     و یمیل إلى استعراض جهوده و معلوماته، لفت انتباه األعضاء له باستمرار

ــــه:المســــتهتر-4 ــــي تســــند إلی ــــذي ال یقــــدر المســــؤولیة الت و ال یقــــدم ، و هــــو العضــــو ال
بشــــــكل و ، وال یلتــــــزم بمعــــــایر الجماعــــــة، بهــــــااكبیــــــر اهتمامــــــإوال یعطــــــي علــــــى المشــــــاركة 

.2عام یتمثل سلوكه في عدم االلتزام
النظریة التفاعلیة-3-3-3

تنظــــر هــــذه النظریــــة للجماعــــة علــــى أنهــــا جهــــاز مــــن األفــــراد فــــي حالــــة تفاعــــل أو نظــــام 
هوایـــــت مـــــن أكثـــــر و وتعـــــد إســـــهامات كـــــل مـــــن بیلـــــز وهومـــــانز ومـــــن أفـــــراد متفـــــاعلین 

.العلمیة في هذا االتجاهأعمق اإلسهامات 
و یعـــــرف التفاعـــــل االجتمـــــاعي بأنـــــه التنبیـــــه و االســـــتجابة المتبـــــادالت لألشـــــخاص فـــــي 

و قـــــــد ال ، موقـــــــف عالقـــــــة اجتماعیـــــــة هـــــــذا التفاعـــــــل قـــــــد تنمطـــــــه العـــــــادات و المعـــــــاییر
تحـــــــدده أیـــــــة معـــــــاییر قائمـــــــة و فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة األخیـــــــرة یســـــــمى ســـــــلوكا اجتماعیـــــــا و 
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) تفاعـــــــل فیزیقـــــــي(ي عـــــــن األنـــــــواع األخـــــــرى مـــــــن التفاعـــــــل یختلـــــــف التفاعـــــــل االجتمـــــــاع
، كاتصـــــــال الطعـــــــام بخالیـــــــا المعـــــــدة ) تفاعـــــــل بیولـــــــوجي(كتصــــــادم كـــــــرات البلیـــــــاردو أو 

.1و الهدف و الرموز، فالتفاعل االجتماعي قوامه المعنى و القیمة
ــــى الجماعــــة و أهــــم مفــــاهیم هــــذا اإلطــــار النشــــاط (ویقــــدم هومــــانز إطــــارا ییســــر النظــــر إل

اطفة و التفاعل و الع
، وهــــي مفــــاهیم تشــــیر علــــى التــــوالي إلــــى العملیــــات التــــي یقــــوم بهــــا النـــــاس) و المعــــاییر

فـــــــإذا كانـــــــت المعــــــــاییر ، و مشـــــــاعرهم واتصـــــــاالتهم و المعــــــــاییر التـــــــي ینصـــــــاعون لهــــــــا
ـــــة ، )كالدیمقراطیـــــة(عمیقـــــة تتصـــــل بالمثـــــل فـــــإن هومـــــانز یســـــتخدم اصـــــطالح القـــــیم للدالل

ضـــــو دوافعـــــه لالنضـــــمام إلـــــى الجماعـــــة و أن مصـــــالح علیهـــــا ویعنـــــي ذالـــــك أن لكـــــل ع
تشـــــغله فـــــي الجماعـــــة و التفـــــاعالت تحـــــدثها هـــــذه المصـــــالح بـــــین أعضـــــاء الجماعـــــة و 

.   أن كل هذه العوامل مترابطة
وقــــد وضــــع هومــــانز بعــــض الفــــروض التــــي حــــاول التحقــــق مــــن صــــدقها فــــي الجماعــــات 

و ، ات تجریبیــــــةالواقعیــــــة مثــــــل جماعــــــات العمــــــل فــــــي مؤسســــــة صــــــناعیة أو فــــــي جماعــــــ
:من هذه الفروض نجد

ـــــین األشـــــخاص كلمـــــا زاد احتمـــــال مشـــــاركتهم فـــــي المشـــــاعر - ـــــه كلمـــــا زاد التفاعـــــل ب أن
و كلمـــــــا زاد احتمـــــــال ســـــــلوكهم كجماعـــــــة تعمـــــــل ، و فـــــــي العواطـــــــف و فـــــــي االتجاهـــــــات

.في سبیل هدف مشترك
ة و مـــــن فـــــروض هومـــــانز أنـــــه بقـــــدر مـــــا تزیـــــد شـــــدة العالقـــــة الموجبـــــة داخـــــل الجماعـــــ-

فإنه یصاحبها نبد 
.أو كراهیة لألشخاص خارج الجماعة

ــــــــاس كلمــــــــا زاد احتمــــــــال  ــــــــة لعــــــــدد مــــــــن الن ــــــــا المكانــــــــات االجتماعی كلمــــــــا تســــــــاوت تقریب
.التفاعل بینهم
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و یفتـــــــرض هومـــــــانز أنـــــــه كلمـــــــا زادت مكانـــــــة الفـــــــرد فـــــــي الجماعـــــــة كلمـــــــا زاد تـــــــواتر -
.مبادئه بالفعل وكلما زاد تواتر تلقیه لهذا التفاعل

كلمـــــا اقتـــــرب الفـــــرض مـــــن تحقیـــــق معـــــایر الجماعـــــة كلمـــــا زاد التفاعـــــل الصـــــادر منـــــه -
ــــــذي یتلقــــــاه مــــــنهم، إلــــــى أعضــــــاء الجماعــــــة اآلخــــــرین و یمكــــــن ، و كلمــــــا زاد التفاعــــــل ال

.أن نسمي هذا الشخص األقرب و األكثر تفاعال بالقائد
و یــــــربط هومــــــانز هــــــذین الفرضــــــیین بفــــــرض أخــــــر یشــــــیر فیــــــه إلــــــى أنــــــه كلمــــــا ارتفعــــــت 

كانـــــة اإلنســـــان داخـــــل الجماعـــــة كلمـــــا ازداد التصـــــاقا بمعاییرهـــــا و عنـــــدما ینحـــــرف عـــــن م
المعـــــــاییر التـــــــي وضـــــــعتها الجماعـــــــة لنفســـــــها فإنهـــــــا غالبـــــــا مـــــــا تتغاضـــــــى عـــــــن ذلـــــــك و 

.1یمكن أن یصبح هذا االنحراف معیارا أمام األعضاء

إن اإلطـــــار العـــــام لهـــــذا المـــــدخل یتركـــــز فـــــي: المـــــدخل التنظیمـــــي البیئـــــي-3-3-4
:جانبین أساسیین

ــــرد-أ ــــر مصــــدرا أساســــیا لألنمــــاط الســــلوكیة للف ــــة تعتب ــــة االجتماعی كمــــا أنهــــا ، أن البیئ
.تعتبر أداة لتعدیل هذا السلوك

یمكـــــــــن للفـــــــــرد مـــــــــع غیـــــــــره مـــــــــن األفـــــــــراد أن یلعـــــــــب دورا فعـــــــــاال فـــــــــي البیئـــــــــة و -ب
استغاللها استغالال بناءا 

. أو تغییرها بغرض مقابلة حاجاته-ت
ـــــارة أخـــــرى  ـــــى اســـــتخدامو بعب ـــــر الفـــــردیركـــــز هـــــذا المـــــدخل عل ـــــة لتغیی وهـــــذه هـــــي ، البیئ

ـــــةو  و یتركـــــز هـــــذا المـــــدخل ، جهـــــة نظـــــر جامعـــــة میتشـــــیجن بالوالیـــــات المتحـــــدة األمریكی
:على عدة مبادئ أهمها

األداء االجتماعي-1-5
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و یقصــــــد بــــــه ســــــلوك األفــــــراد عنــــــدما ، أي مســــــاعدة األفــــــراد لزیــــــادة أدائهــــــم االجتمــــــاعي
و لإلنســـــــان وظـــــــائف متعـــــــددة لكـــــــل منهـــــــا دور ، أدوارهـــــــم االجتماعیـــــــةیقومـــــــون بـــــــأداء 

و ال شــــــك أنهــــــا ، فلــــــألب وظیفــــــة و للتلمیــــــذ وظیفــــــة وللمــــــریض وظیفــــــة وهكــــــذا، خــــــاص
مثــــــل 1خاصــــــة الوظــــــائف غیــــــر الســــــویة، تلقــــــى اهتمامــــــا خاصــــــا مــــــن قبــــــل األخصــــــائي

ــــــي دراســــــته و المــــــریض النفســــــي، الحــــــدث الجــــــانح ــــــر المســــــتمر ف ألن ، و الشــــــخص غی
صائي غالبا األخ

ــــــى وظــــــائف  ــــــب منــــــه مســــــاعدتهم لیتخلصــــــوا مــــــن هــــــذه الوظــــــائف و التحــــــرك إل مــــــا یطل
ــــة ــــي البنــــاءات ، أخــــرى مقبول ــــي تحــــدث ف ــــرات الت ــــتم تعــــدیل األدوار عــــن طریــــق التغی و ی

كاســـــــــــتجابة مـــــــــــا یتوقعـــــــــــه ، االجتماعیـــــــــــة و العملیـــــــــــات التـــــــــــي تـــــــــــرتبط بـــــــــــبعض األدوار
.اآلخرون من البیئة

حترام الفردإ2-5
ففـــــي أثنـــــاء ممارســـــة خدمـــــة الجماعـــــة نجـــــد أن ، یؤكـــــد هـــــذا المبـــــدأ علـــــى احتـــــرام الفـــــرد

ــــد یلجــــأ ، قــــیم األعضــــاء قــــد تتعــــارض مــــع بعضــــها كــــذلك قــــد نجــــد أن أحــــد األعضــــاء ق
ـــــى األخصـــــائي أن یعمـــــل علـــــى  ـــــه لـــــذلك عل ـــــى وســـــائل غیـــــر مشـــــروعة لتحقیـــــق أهداف إل

ــــه الجماعــــة و ا ــــق علی ــــه و تواف ــــاء قیمــــي واضــــح تتقبل ویكــــون مرشــــدا ، لمؤسســــةإیجــــاد بن
.  و محددا لسلوك الجمیع أثناء ممارسة الحیاة الجماعیة

التدخل في البیئة3-5
ــــــرد ــــــة الطبیعیــــــة مصــــــدر لمشــــــكالت الف ــــــر البیئ ، كمــــــا تعتبــــــر أداة أساســــــیا لتغییــــــره، تعتب

وللبیئة من حیث المجال 
:و لها ثالث جوانب

.أنها مجال حیوي یؤدي فیه الفرد أدوارا مختلفة-أ

.81- 80ص، مرجع سابق: محمد جمعةىسلم1
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.ها مجال تنظم فیه الجهود المهنیة التي تستهدف التغییرأن-ب
یـــــــتم فیـــــــه تـــــــدخل األخصـــــــائي ) داخـــــــل الجماعـــــــة الصـــــــغیرة(أنهـــــــا مجـــــــال تفـــــــاعلي-ت

ــــــــى اتجاهــــــــات األعضــــــــاء ومعلومــــــــاتهم و مشــــــــاعرهم و  ــــــــؤثر عل ــــــــاعالت لی ــــــــه التف لتوجی
.سلوكهم

كــــــل و ینظـــــر هـــــذا المــــــدخل إلـــــى الجماعــــــة علـــــى أنهــــــا بیئـــــة اجتماعیــــــة و أداة لتحقیـــــق 
من أهداف األخصائي 

ــــــك مــــــن خــــــالل تشــــــجیع أنــــــواع الضــــــغط التــــــي تســــــتمدها الجماعــــــة، و الجماعــــــة و ، وذل
و القواعـــــــد التـــــــي تضـــــــعها الجماعـــــــة و ، محاكـــــــاة األعضـــــــاء بعضـــــــهم للـــــــبعض األخـــــــر

. و تأثیر الجماعة على البیئة ، المعاییر السائدة فیها
أو ، أو الموقـف االجتمـاعي، الفـردو الخالصة هي أن الجماعة أداة حیویـة لتـأثیر و تغییـر 

.كالهما

:خالصة الفصل

وفــي هــدا الفصــل تــم التطــرق إلــى جماعــات العمــل مــن حیــث مفهومهــا وخصائصــها وأهــم 
، كمـا تـم إسـتعراض أهـم )وظـائف وأسـباب ومراحـل ظهورهـا ( أنواعها ومناقشـة دینامیكیتهـا 

المشــكالت التــي تواجههــا والتطــرق إلــى أهــم المــداخل النظریــة المفســرة لدینامیكیــة جماعــات 
هــو أهمیــة جماعــات العمــل كلبنــة اساســیة فــي التنظــیم الغــداري واه مــا تــم إســتنتاجه . العمــل

بشــقیه الرســمي وغیــر الرســمي، فــدورها فــي تطــویر أداء المــوظفین وزیــادة فاعلیــة التنظــیم ال 
یمحي دورها االخر في إشباع الحاجات النفسیة واإلجتماعیة للمـوظفین وفـي تكـوین وتمتـین 

.العالقات اإلنسانیة بینهم
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أمر فـي غایـة األهمیـة مـن أجـل التوظیـف األمثـل ماعات العمل ودراستها إن محاولة فهم ج
إلجابیاتهــا فــي ســبیل تحقیــق أهــداف التنظــیم واالفــراد العــاملین فیــه وكــذا محاولــة التقلیــل مــن 

.سلبیاتها تجنبا إلعاقة فاعلیة التنظیم وسیرورة العالقات اإلنسانیة بین أعضائه
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تمهید

ي المســـــتخدم فـــــي الدراســـــة مـــــنهج البحـــــث العلمـــــســـــیتم التطـــــرق إلـــــى هـــــذا الفصـــــل فـــــي 
ح مجتمــــــع وعینــــــة الدراســــــة كمــــــا تطــــــرق لبنــــــاء أدوات جمــــــع البیانــــــات یوضــــــوحــــــدودها وت

وبــــــین أیضـــــا كیفیــــــة تطبیـــــق هــــــذه . واإلجرائـــــات التـــــي تــــــم إتباعهـــــا للتحقــــــق مـــــن صـــــدقها
األدوات میـــــــدانیا وأســـــــالیب المعالجـــــــة اإلحصـــــــائیة التــــــــي تـــــــم إســـــــتخدامها فـــــــي معالجــــــــة 

. بیانات الدراسة

:منهج الدراسة1-

الوصــــــول إلــــــى نتــــــائج علمیــــــة مــــــن أن یحــــــرص علــــــى البــــــد لكــــــل باحــــــث یرغــــــب فــــــي 
ــــــى وصــــــف  ــــــذي یناســــــب طبیعــــــة دراســــــته، ومــــــن أجــــــل الوصــــــول إل إســــــتخدام المــــــنهج ال
دقیـــــــق للظـــــــاهرة أو الحادثـــــــة التـــــــي یدرســـــــها وذالـــــــك بغیـــــــة اإلجابـــــــة عـــــــن األســـــــئلة التـــــــي 
ــــــي هــــــذه  ــــــد كــــــان المــــــنهج المعتمــــــد ف ــــــا فق ــــــي یدرســــــها ومــــــن هن یطرحهــــــا والمشــــــكالت الت

.الوصفي المنهجهوالدراسة

ــــــــائق والمعلومــــــــات ومقارنتهــــــــا وتحلیلهــــــــا  ــــــــى جمــــــــع الحق ــــــــوم المــــــــنهج الوصــــــــفي عل ویق
ــــــة ــــــى تعمیمــــــات مقبول ــــــل وتفســــــیر الظــــــاهرة ، وتفســــــیرها للوصــــــول إل أو هــــــو دراســــــة وتحلی

ـــــات بینهـــــا بهـــــدف الوصـــــول ، مـــــن خـــــالل تحدیـــــد خصائصـــــها وأبعادهـــــا وتوصـــــیف العالق
كــــل إستقصــــاء ینصــــب علــــى وقــــد عــــرف علــــى أنــــه.)1(.إلــــى وصــــف علمــــي متكامــــل لهــــا

ظــــاهرة مــــن الظــــواهر كمــــا هــــي قائمــــة فــــي الحاضــــر بقصــــد تشخیصــــها وكشــــف جوانبهــــا 
ف أیضـــــا ر كمـــــا یعـــــ)2(وتحدیـــــد العالقـــــات بـــــین عناصـــــرها أو بینهـــــا وبـــــین ظـــــواهر أخـــــرى

ــــه  ــــة لوصــــف الموضــــوع المــــراد دراســــته مــــن خــــالل منهجیــــة علمیــــة '' أن عبــــارة عــــن طریق

.181ص ،1986، اإلسكندریة، دار المعارف الجامعیة، علم االجتماع والمنهج العلمي:محمد علي محمد) 1
وزارة التربیة ،منهجیة البحث سند تكویني للمفتشین في مختلف األطوار:مستخدمي التربیةهیئة التأطیر بالمعهد الوطني لتكوین 2

23ص، 2005الجزائر ،الوطنیة
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التوصـــــل إلیهـــــا علـــــى أشـــــكال رقمیـــــة معبـــــرة یمكـــــن صـــــحیحة وتصـــــویر النتـــــائج التـــــي یـــــتم
)1(تفسیرها

وقـــــد تــــــم اإلعتمـــــاد علــــــى هــــــذا المـــــنهج كونــــــه یســــــتجیب لمتطلبـــــات الوصــــــف والتحلیــــــل 
ــــه الدراســــة ــــذي تهــــدف إلی ــــىمــــن خــــالل اإلستقصــــاء،ال ــــدورعل ــــا ال ــــه تكنولوجی ــــذي تلعب ال

ـــــات اإلنســـــانیة داخـــــل التنظـــــیم اإلدارياالتصـــــاالت والمعلومـــــات فـــــي ـــــة العالق وهـــــذا ،تنمی
ت التــــــــــي یمكــــــــــن مــــــــــن خالهــــــــــا جمــــــــــع البیانــــــــــات المرتبطــــــــــة بالدراســــــــــة ابإســــــــــتخدام األدو 

ــــــة علیهــــــا،یلهــــــا لتحو  ــــــى ،دون إطــــــالق األحكــــــام القیمی ــــــالمنهج الوصــــــفي ال ینطــــــوي عل ف
ســــــــیرها بــــــــل یقــــــــوم بمتابعــــــــة البیانــــــــات المحصــــــــل علیهــــــــا وتف،إصــــــــدار األحكــــــــام القیمیــــــــة

ـــــذي تســـــعى الدراســـــة 2.وٕاكتشـــــاف المعـــــاني والعالقـــــات الخاصـــــة بهـــــا وهـــــذا هـــــو الهـــــدف ال
.بلوغه

وات جمع المعلوماتدأ2-

ــــــراد جمعهــــــا ــــــي ی ــــــى طبیعــــــة البیانــــــات الت و وطبیعــــــة وحجــــــم مجتمــــــع البحــــــثبنــــــاء عل
علـــــــى المـــــــنهج المتبـــــــع فـــــــي البحـــــــث و الوقـــــــت المســـــــموح بـــــــه ونظـــــــرا لإلمكانیـــــــات بنـــــــاء 

ـــــــة المتاحـــــــة  ـــــــه باألمكـــــــان إســـــــتخدام مجموعـــــــة متنوعـــــــة مـــــــن أدوات جمـــــــع المادی وجـــــــد أن
اإلستبیان و المقابلة والمالحظة: البیانات وهي

االستبیان

هاقوامیعتبر االستبیان أحد أدوات جمع البیانات ، وهو وسیلة لجمع البیانات

االعتمــــــــاد علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن األســــــــئلة ُترســــــــل إمــــــــا بالبریــــــــد أو بالجرائــــــــد أو عــــــــن 
ـــــوم الباحـــــث بجمـــــع البیانـــــات  ـــــك محاولـــــة أن یق ـــــم بعـــــد ذل ـــــق جمـــــع مـــــن المبحـــــوثین ث طری

.46ص ،1999،األردن،دار وائل للنشر،2ط،منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات:محمد عبیدات وأخرون1
.19ص ،2003،  أكادیمیة الدراسات العالمیة، فلسطین، لميمهارات البحث الع: مصطفى فؤاد عبید2
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أداة ''مـــــــن إجابـــــــات المبحـــــــوثین التـــــــي أجابوهـــــــا فـــــــي االســـــــتبیان؛ فقـــــــد عـــــــرف علـــــــى أنـــــــه 
ســـــتمارة معینـــــة تحتـــــوي علـــــى لجمـــــع المعلومـــــات المتعلقـــــة بموضـــــوع البحـــــث عـــــن طریـــــق ا

ــــــى أشــــــخاص  ــــــي مناســــــب یجــــــري توزیعهــــــا عل ــــــة بأســــــلوب منطق عــــــدد مــــــن األســــــئلة مرتب
1''معینین لتعبئتها

، البیانـــــات اســـــتخدامًا لـــــدى البـــــاحثیناالســـــتبیان یعتبـــــر أیضـــــًا أحـــــد أكثـــــر وســـــائل جمـــــع 
، فــــي اإلدارة ، العلــــوم اإلجتماعیــــة ، فــــي اإلقتصــــادفهــــو یســــتخدم بشــــكل كبیــــر جــــدًا فــــي 

. كثیــــــر مــــــن مجــــــاالت العلــــــوم التــــــي تعتمــــــد علــــــى جمــــــع البیانــــــات مــــــن المبحــــــوثین فــــــي
ـــــى  ـــــي البحـــــث االجتمـــــاعي عل ـــــات اســـــتخدامًا ف ـــــر وســـــائل جمـــــع البیان االســـــتبیان أحـــــد أكث
الــــــــرغم مــــــــن أن هنــــــــاك العدیــــــــد مــــــــن الوســــــــائل التــــــــي تســــــــتخدم لجمــــــــع البیانــــــــات ، فــــــــإن 

األخـــــــرى یعتبـــــــر أكثـــــــر االســـــــتبیان كوســـــــیلة وحیـــــــدة أو مســـــــتخدمًا مـــــــع وســـــــائل البیانـــــــات
.وسائل جمع البیانات شهرة وانتشاراً 

: ومن ضمن الوظائف األساسیة لإلستبیان مایلي

هـــــو تـــــوفر البیانـــــات التـــــي یمكــــــن الحصـــــول علیهـــــا عـــــن طریـــــق االســــــتبیان  : الوصـــــف
.العمر –النوع : مثل . وصفًا لخصائص األفراد أو الجماعات 

ـــــــــرأي : القیـــــــــاس ـــــــــراد والجماعـــــــــات حـــــــــول أشـــــــــیاء أو و هـــــــــي قیـــــــــاس اتجاهـــــــــات ال لألف
.مواضیع یرغب الباحث في قیاس اتجاهات الرأي نحوها 

إذًا نســـــتطیع مـــــن خـــــالل االســـــتبیان أن نتعـــــرف علـــــى اتجاهـــــات الـــــرأي العـــــام أو رأي 
.المجتمع أو رأي مجتمع الدراسة حول قضایا معینة

، ص 2000، ، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردنمناهج وأسالیب البحث العلمي: ربحي مصطفى علیان عثمان محمد غنیم1
82
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العــــــام حــــــول فاالســــــتبیان یعطینــــــا فرصــــــة كبیــــــرة جــــــدًا للتعــــــرف علــــــى إتجاهــــــات الــــــرأي 
. قضایا ومواضیع تتعلق بموضوع الدراسة التي یود الباحث دراستها

ه الدراسة اإلستبیان مغلقوقد أستخدم في هذ
ماذا نقصد باالستبیان المغلق ؟

ــــى أســــئلة ذات إجابــــات محــــددة مســــبقاً  ــــوي عل ــــق یحت ــــوع . االســــتبیان المغل ــــي هــــذا الن وف
ــــار  ــــار هــــذا مــــن االســــتبیان ، یطلــــب مــــن المبحــــوث اختی ــــة التــــي تناســــبه، وقــــد اختی اإلجاب

النــــــوع مــــــن االســــــتبیان كــــــأداة لجمــــــع البیانــــــات ألنهــــــا األداة األقــــــدر علــــــى إستقصــــــاء أراء 
المبحــــوثین وقیــــاس وجهــــة نظــــرهم عــــن طریــــق طــــرح  عبــــارة مقســــمة إلــــى أربعــــة محـــــاور 

:كما یلي

یحتوي على أسئلة البیانات الشخصیة للمبحوثین وهي : المحور األول

السن-
الجنس-
المستوى التعلیمي-
صفة العمل-
األقدمیة في العمل-
)المكتب أو المصلحة(مكان العمل -

ة:تحت عنـوان: المحور الثاني ات االجتماعی ا اإلتصال والعالق 10ویحتـوي علـى تكنولوجی

.  یقیس كل سؤال من هذه األسئلة مؤشرا من مؤشرات المحورأسئلة

وهــــــــذا المحــــــــور اإلتصــــــــاالت والمعلومــــــــات والتعــــــــاونتكنولوجیــــــــا : :المحــــــــور الثالــــــــث
.سؤاال12علىویحتوي تحت عنوان 
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وقــــــد وضــــــع تكنولوجیــــــا المعلومــــــات والرضــــــا الــــــوظیفيتحــــــت عنــــــوان : المحــــــور الرابــــــع
لكـــــــل ســـــــؤال مـــــــن األســـــــئلة فهـــــــذه األســـــــئلة مجموعـــــــة إختیـــــــارات مختلفـــــــة حســـــــب طبیعـــــــة 

.السؤال

ویحتوي على سؤاال 12للموظفینتكنولوجیا والروح المعنویة : المحور الخامس

بـــــین األســــئلة المغلقــــة والمفتوحـــــة مــــن اجــــل الحصـــــول جز كـــــل محــــور المــــتــــم فــــي وقــــد
.على اكبر قدر ممكن من البیانات

ــــــت مــــــن عــــــدد مــــــن و  ــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین تألف ــــــم عــــــرض اإلســــــتبیان عل ــــــد ت ق
بعــــــض األســــــاتذة فــــــي علــــــم اإلجتمــــــاع وعلــــــم الــــــنفس واإلحصــــــاء، إذ تــــــم حــــــذف وتعــــــدیل 

ـــــــرات حســـــــب مقترحـــــــاتهم وبـــــــذلك خـــــــرج اإلســـــــتبان فـــــــي صـــــــورته النهائیـــــــة والجـــــــاهزة  الفق
.للتطبیق

المقابلة

واحـــــدة مـــــن األدوات المعتمـــــدة فـــــي جمـــــع المعلومـــــات وهـــــي مـــــن الوســـــائل التـــــي تعتمـــــد 
عالقــــــة دینامیــــــة وتبــــــادل لفظــــــي بــــــین '' فــــــي كثیــــــر مــــــن الدراســــــات، وتعــــــرف علــــــى أنهــــــا 

ــــــارزة مــــــن  ــــــر وهــــــي أداة ب أدوات البحــــــث العلمــــــي ، وظهــــــرت كأســــــلوب شخصــــــین أو أكث
1.هام في میادین عدة منها علم اإلجتماع

ــــنهم  ــــق تفاعــــل بــــین عــــدة أفــــراد یجــــري بی ــــة تســــتخدم لخل وهــــذا التعریــــف أبــــرز أن المقابل
.تبادل لفظي وقد یكون في أماكن مختلفة

المواجهــــــــة والمقابلــــــــة أو '' وبالمقابــــــــل نجــــــــد التعریــــــــف الــــــــذي یقــــــــول أن المقابلــــــــة هــــــــي 
معینـــــــة أو اإلســــــــتجواب ، وهــــــــي تقــــــــوم علــــــــى اإلتصــــــــال الشخصــــــــي واإلجتمــــــــاع وجهــــــــا ال

.247، ص 2000، دار المسیرة للنشر ، األردن، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس: سامي ملحم 1
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لوجـــــه بـــــین الباحـــــث أو معاوینیـــــه المتمرســـــین معـــــه والمبحـــــوثین كـــــل علـــــى حـــــدا وتحـــــدث 
مناقشـــــة موجهـــــة مـــــن أجـــــل جمـــــع البیانـــــات التـــــي یریـــــد الباحـــــث الحصـــــول علیهـــــا وذالـــــك 

1لغرض محدد

للباحــــــــث أو معاوینیــــــــه مــــــــع إذا فقــــــــد جعــــــــل هــــــــذا التعریــــــــف مــــــــن التواجــــــــد الشخصــــــــي 
المبحــــــــوث إلــــــــى جانــــــــب وضــــــــع تنظــــــــیم لتفعیــــــــل المنافســــــــة للحصــــــــول علــــــــى البیانــــــــات 

.المطلوبة في البحث

ــــــم إ ــــــد ت ــــــداني لهــــــذه الدراســــــة مــــــع مــــــدیر ســــــتخدام وق ــــــب المی ــــــي الجان ــــــة ف اإلدارة المقابل
مـــــن أجـــــل أخـــــذ الموافقـــــة علـــــى إجـــــراء الدراســـــة المیدانیـــــة وكـــــذالك المحلیـــــة لوالیـــــة ورقلـــــة 

المكاتــــــب التابعــــــة لهــــــذه المصــــــالح و مــــــع جمیــــــع مســــــؤولي ورؤســــــاء تــــــم إجــــــراء مقــــــابالت
ومـــــن اجـــــل تـــــدعیم أداة مـــــن أجـــــل جمـــــع المعلومـــــات المتعلقـــــة بموضـــــوع البحـــــثالمدیریـــــة 

)انظر دلیل المقابلة في المالحق( .البحث الرئیسیة

المالحظة

بـــــــر المالحظـــــــة مـــــــن األلفـــــــاظ التـــــــي یصـــــــعب تعریفهـــــــا بدقـــــــة ألن أي تعریـــــــف لهـــــــا تعت
معناهــــا إلــــىیتضــــمن الكلمــــة نفســــها أو كلمــــة أخــــرى مرادفــــة لهــــا ،إال أنــــه یمكــــن اإلشــــارة 

توجیـــــه الحـــــواس لمشــــاهدة ومراقبـــــة ســـــلوك معـــــین أو ظـــــاهرة معینـــــة '' العــــام بـــــالقول بأنهـــــا 
ـــــــك الســـــــلوك أو خصائصـــــــه وقـــــــد عرفهـــــــا عمـــــــار بوحـــــــوش بأمهـــــــا  وتســـــــجیل جوانـــــــب ذال
توجیـــــــه الحـــــــواس واإلنتبـــــــاه إلـــــــى ظـــــــاهرة معینـــــــة أو مجموعـــــــة مـــــــن الظـــــــواهر رغبـــــــة فـــــــي 

كســـــب معرفـــــة جدیـــــدة عـــــن الكشـــــف عـــــن صـــــفاتها أو خصائصـــــها بهـــــدف الوصـــــول إلـــــى
ــــــك الظــــــاهرة أو الظــــــواهر ــــــى أنهــــــا2''تل األداة '':، كمــــــا عرفهــــــا محمــــــد طلعــــــت عیســــــى عل

.156، ص 2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،أصول البحث العلمي: حسین  عبد الحمید رشوان 1
دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 3طمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش محمد، محمود الذنیبات2

81ص 2001
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ــــــواة التــــــي ــــــة لجمــــــع المعلومــــــات وهــــــي الن یمكــــــن أن یعتمــــــد علیهــــــا للوصــــــول إلــــــىاألولی
لــــــى األشــــــیاء وٕادراك حظــــــة فــــــي أبســــــط صــــــورها، وهــــــي النظــــــر إوالمالالعلمیــــــة، معرفــــــة ال

.1''الحالة التي هي علیها 

ــــــي  ــــــرة ف ــــــة كبی ــــــول أن للمالحظــــــة أهمی ــــــي وردت یمكــــــن الق ــــــات الت ومــــــن خــــــالل التعریف
ـــــة الوصـــــف  ـــــة، ومـــــا تقدمـــــه مـــــن معلومـــــات وتفاصـــــیل وخاصـــــة فـــــي عملی البحـــــوث العلمی

فـــــي شـــــكلها البســـــیط لمالحظـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة ، وٕادراكـــــا لهـــــذا تـــــم إســـــتخدام اوالتحلیـــــل
أجـــــل الوقـــــوف علـــــى حقیقـــــةمـــــن أجـــــل الوقـــــوف علـــــى أنمـــــاط وطـــــرق التعامـــــل وكـــــذا مـــــن 

ــــین المــــوظفین  اإلداریــــین ــــى فهــــم مختلــــف جوانــــب هــــذه العالقــــات ب وهــــو أمــــر یســــاعد عل
.العالقات ویقود إلى تفسیر أعمق وتحلیل أدق لهذه العالقات

: مجاالت الدراسة3-

والمجال الزمانيوالمجالالمكانيوتسمى كذالك بأبعاد الدراسة، وهي ثالثة المجال
البشري

:المجال المكاني3-1

ــــــة ''هــــــو ه الدراســــــةلقــــــد كــــــان المجــــــال المكــــــاني لهــــــذ ــــــة مدیری ــــــة لوالی اإلدارة المحلی
.''ةورقل

تقــــــع والیـــــــة ورقلــــــة، فــــــي الجنـــــــوب الشــــــرقي مـــــــن الــــــوطن وتغطـــــــي :الوالیـــــــةالتعریــــــف ب
ـــــــى ـــــــة عـــــــن العاصـــــــمة والیـــــــة تبعـــــــد، كمـــــــا2كلـــــــم) (163.233مســـــــاحة تصـــــــل إل ورقل

ـــــــة بنحـــــــو ـــــــم900الجزائری ـــــــغ عـــــــدد ســـــــكانها حـــــــوالي .كل حصـــــــاء حســـــــب إ133024یبل
یحــــدها مــــن الشــــمال والیتــــي الجلفــــة و الــــوادي ومــــن الشــــرق جمهوریــــة تــــونس. 2008

، 2003، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة، وطرق البحث اإلجتماعيمناھج : عبد هللا محمد عبد الرحمن، محمد علي البدوي1
286ص 
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) 10(تتكـــون مـــن .ومـــن الغـــرب والیـــة غردایـــةومـــن الجنـــوب والیتـــي تمنراســـت وٕایلیـــزي
:وهي كاألتيبلدیة) 21(دوائر تضم 

ورقلة، الرویسات: دائرة ورقلة البلدیات •

انقوسة: نقوسة البلدیـة الدائرة •

سیدي خویلد ، عین البیضاء، حاسي بن عبد اهللا: دائرة سیدي خویلد البلدیات •

حاسي مسعود: دائرة حاسي مسعود البلدیـة •

البرمة: دائرة البرمة البلدیـة •

الحجیرة ، العالیة: دائرة الحجیرة البلدیات •

، بلدة عمرتماسین: دائرة تماسین البلدیات •

تقرت، النزلة، تبسبست، الزاویة العابدیة: دائرة تقرت البلدیات •

المقارین، سیدي سلیمان: دائرة المقارین البلدیات •

الطیبات، بن ناصر، المنقر: دائرة الطیبات البلدیات •

ــــــــة ــــــــوالي : التنظــــــــیم اإلداري للوالی ــــــــوان ال ــــــــوالي ودی ــــــــه ال ــــــــة هیكــــــــل تنظیمــــــــي یعتلی للوالی
والمفتشیة العامة، وتندرج من الوالي مباشرة االمانة العامة للوالیة

أو كمـــــا تســـــمى الكتابـــــة فیمـــــا یخـــــص تنظـــــیم األمانـــــة العامـــــة للوالیـــــة، :األمانـــــة العامـــــة
ــــــي  ــــــة المؤرخــــــة ف ــــــدة الرســــــمیة 1992مــــــاي 03العامــــــة، صــــــدرت التعلیمــــــة الوزاری الجری
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ـــــــــي 28رقـــــــــم  ـــــــــى والتـــــــــي تقســـــــــم األم1993مـــــــــاي 02الصـــــــــادرة ف ـــــــــة العامـــــــــة إل 03ان
.مصالح

ــــوالي  یتــــرأس األمانــــة العامــــة أمــــین عــــام الــــذي یحتــــل المرتبــــة الثانیــــة بعــــد مركــــز ال
لكــــون األمانــــة العامــــة الجهــــاز األكثــــر حیویــــة فــــي إدارة الوالیــــة، ویعــــین بموجــــب مرســــوم 

ــــــــرئیس الجمهوریــــــــة فــــــــي 99/240رئاســــــــي  المتضــــــــمن صــــــــالحیات التعیــــــــین المخولــــــــة ل
مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 05وتحــــــــدد مهمــــــــا األمــــــــین العــــــــام المــــــــادة المناصــــــــب العلیــــــــا 

:والمحصورة في النقاط التالیة1994/07/23المؤرخ في 94/215

یسهر على العمل اإلداري ویتضمن استمراریته.
یتابع عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الوالیة.
ینسق عمل المدریات ویتابع عمل أجهزة الوالیة
لهیاكل المكلفة بالؤثائق والمحفوظات والتلخیص وینسقهاتنشیط عمل ا.
ینشط الهیاكل المكلفة بالبرید ویراقبها.
 تنظـــــــیم وٕاعـــــــداد وتـــــــولي كتابـــــــة اجتماعـــــــات مجلـــــــس الوالیـــــــة بالتنســـــــیق مـــــــع أعضـــــــائه

.المعنیین
تنشیط برنامج التجهیز واالستثمار في الوالیة والسهر على تنفیذها.
 المجلس الشعبي الوالئي وقرارات المجلس الوالیةمتابعة تنفیذ مداوالت.
 تـــــــرؤس لجنــــــــة الصـــــــفقات فــــــــي الوالیـــــــة وكــــــــذا اللجـــــــان ذات الطــــــــابع اإلداري والتقنــــــــي

.المحدثة بموجب القوانین والتنظیمات
الحلول محل الوالي واستخالفه في حالة مانع أو غیاب.
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خلـــــیص، التوثیـــــق التعـــــام فـــــي أداء مهامـــــه ثـــــالث مصـــــالح هـــــيیقـــــوم بمســـــاعدة األمـــــین ال
ومـــــــــدیریتین همـــــــــا مدیریـــــــــة التنظـــــــــیم والشـــــــــؤون القانونیـــــــــة ومدیریـــــــــة اإلدارة .واألرشـــــــــیف

المحلیة

هـــــي مصــــلحة تشـــــرف علــــى التنمیـــــة المحلیــــة علـــــى مســــتوى الوالیـــــة مصــــلحة التلخـــــیص 
ــــة التجســــید الفعلــــي مــــن طــــرف مصــــلحة التلخــــیص،  إبتــــداءا مــــن فكــــرة المشــــروع إلــــى غای

و دقیقــــة للمشــــروع فــــي كــــل ســــنة ترســــم الوالیــــة برنــــامج وذلــــك عــــن طریــــق متابعــــة دوریــــة
ــــــدون  ــــــع القطاعـــــــات ب ــــــة و فـــــــي جمی ــــــه كــــــل احتیاجــــــات الوالیــــــة التنموی عمــــــل ، تضــــــع فی
استثنــــــــــاء و لهـــــــــا الحـــــــــق فـــــــــي اقتـــــــــراح تنمیـــــــــة لقطاعاتهـــــــــا ســـــــــواءا كـــــــــان ذلـــــــــك ضـــــــــمن 

أو المخططــــــــــــــــات التنمویــــــــــــــــة البلدیــــــــــــــــة " P.S.D"المخططــــــــــــــــات القطاعیــــــــــــــــة للتنمیــــــــــــــــة 
"P.C.D."

ــــ ــــة مــــا، تق ــــك بعــــد تســــجیل لمشــــروع مــــا، لفائــــدة قطــــاع مــــا أو بلدی وم بمتابعــــة دوریــــا وذل
:وال یكون المتابعة الدوریة إال بعد توفر المراحل التالیة

 تحضیر البطاقة التقنیة، المبلغ التقدیري( اقتراح للمشروع....).
عند قبول تسجیل المشروع تتم المرحلة الثانیة وهي دراسة المشروع.
 ـــــــدوره یمـــــــر بعـــــــد مراحـــــــل تحضـــــــیریة ـــــــي إنجـــــــاز المشـــــــروع والـــــــذي ب ـــــــة ف اإلنطالق

.ومتابعة المشروع بدقة

:مصلحة التلخیص بدورها تتكون من ثالثة مكاتب وهي 

یقــــــــوم بتحضــــــــیر ومتابعــــــــة أعمــــــــال لجنــــــــة الســــــــوق ى:مكتــــــــب الصــــــــفقات العمومیــــــــة-1
.العمومیة للوالیة، ویقدم تقاریر لألمانة العامة
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ــــــة :قمكتــــــب التنســــــی-2 ــــــب بمتابعــــــة قــــــرارات الحكومــــــة المتعلقــــــة بالوالی یقــــــوم هــــــذا المكت
ـــــة  ـــــوالي أو أمـــــین العـــــام للوالی وضـــــمان تنظـــــیم ومتابعـــــة أعمـــــال الجـــــان التابعـــــة لســـــلطة ال

.عبر مدیریات الحكومة

یقــــــــوم بدراســــــــة و تقــــــــدیم إقتراحــــــــات مــــــــن أجــــــــالل ســــــــیر األفضــــــــل :مكتــــــــب التنظــــــــیم-3
.وطرق العملللمدیریات وتسهیل الطرق لتحسین شروط

:المصلحة من مكتبین تتكون هذه:مصلحة التوثیق

ــــــــق و بنــــــــك المعلومــــــــات-1 ــــــــب التوثی ــــــــذي یــــــــتهم بجمــــــــع ونشــــــــر :مكت ــــــــب ال هــــــــو المكت
وٕاســـــــتغالل كـــــــل وثیقـــــــة إداریـــــــة نشـــــــریة والتـــــــي بإمكانهـــــــا أن تقـــــــدم منفعـــــــة إلـــــــى مـــــــدیریات 

.التنفیذیة الوالئیة

تكوین و تسییر القاعدة الوثائقیة للوالیة.
تحضیر و إنجاز و نشر المجالت و نشریه إعالمیة داخلیة للوالیة.
 إنجـــــاز دالئـــــل إحصـــــائیةMonographie اجتماعیـــــة أو اقتصـــــادیة أو ثقافیـــــة

.حول الوالیة والعمل على تحلیلها
تكوین بنك المعطیات و العمل على تحیینه الدائم.

ــــــــــب التلخــــــــــیص-2 لبــــــــــرامج یقــــــــــوم بــــــــــالجمع والتحلیــــــــــل لغــــــــــرض التنســــــــــیق بــــــــــن ا:مكت
ـــــــاریر و .والنشـــــــاطات الســـــــنویة للمـــــــدیریات الوالئیـــــــة وتنظـــــــیم ســـــــیر المعلومـــــــات جمـــــــع التق

.وحصائل النشاطات السنویة وتحلیلها وتلخیصها

تتكون هذه المصلحة من مكتبین: مصلحة األرشیف والمحفوظات
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دوره یتمثـــــــل فـــــــي تقـــــــدیم یـــــــد العـــــــون لمختلـــــــف أجهـــــــزة :مكتـــــــب اإلعـــــــالم والمســـــــاعدة-1
العامــــــــة للوالیــــــــة وهیاكلهــــــــا حــــــــول كیفیــــــــة نقــــــــل األرشــــــــیف الوســــــــیط إلــــــــى قاعــــــــات اإلدارة 

للمصــــــلحة التــــــي ترغــــــب فــــــي دفــــــع " جــــــدول دفــــــع الوثــــــائق"الحفــــــظ، وذلــــــك بتقــــــدیم وثیقــــــة 
الوثــــــــائق، إضــــــــافة إلــــــــى مســــــــاعدة مختلــــــــف مصــــــــالح األرشــــــــیف علــــــــى مســــــــتوى الوالیــــــــة 

.وٕارشادها في طرق حفظ وتنظیم األرشیف

تــــــــه فــــــــي إنتــــــــاج وســــــــائل البحــــــــث ووضــــــــعها فــــــــي یــــــــد تتمثــــــــل مهم:مكتــــــــب الحفــــــــظ-2
ـــــد الرســـــمیة و  ـــــف الجرائ ـــــب مختل ـــــى مســـــتوى المكت ـــــث نجـــــد عل كـــــذا ســـــجل مســـــتعملیها، حی

، فهـــــو المشـــــرف المباشـــــر علـــــى قاعـــــات األرشـــــیف حیـــــث یقـــــوم خإلـــــ... القـــــرارات الوالئیـــــة
اسةبتنظیم األرشیف لتسهیل إمكانیات البحث والدر 

التنظـــــــــیم والشـــــــــؤون العامـــــــــة ومدیریـــــــــة اإلدارة أمـــــــــا بالنســـــــــبة للمـــــــــدیریتین وهمـــــــــا مدیریـــــــــة
المحلیة

وهي تتكون من ثالث مصالح: مدیریة التنطیم والشؤون العامة-
ــــــــب الجمعیــــــــات - ــــــــب وهــــــــي مكت مصــــــــلحة التنظــــــــیم العــــــــام وتتــــــــالف مــــــــن ثالثــــــــة مكات

واإلنتخابات، مكتب تنقل األسلحة الناریة، ومكتب تنقل السیارات
وهـــــي مكتــــب تنقــــل األجانـــــب، ة مكاتــــبتتكـــــون مــــن ثالثــــ: مصــــلحة تنقــــل األشــــخاص-

.مكتب تنقل المواطنین ومكتب الحالة المدنیة والخدمة الوطنیة
وتتكــــــون مــــــن ثالثــــــة مكاتــــــب وهــــــي مكتــــــب : مصــــــلحة الشــــــؤون القانونیــــــة والمنازعــــــات-

العقـــــــود اإلداریـــــــة والمـــــــداوالت البلدیـــــــة، مكتـــــــب مكتـــــــب العقـــــــود اإلداریـــــــة والمـــــــداوالت 
.الوالئیة، ومكتب المنازعات

ـــــة اإلدارة المحلیـــــةم- ـــــي جـــــرت فیهـــــا الدراســـــة: دیری ـــــة الت ـــــى : وهـــــي المدیری وتنقســـــم إل
ثالثة مصالح
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هـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا یتعلـــــــــق بالنفقـــــــــات التابعـــــــــة لهـــــــــذه :لكـــــــــاتتالمیزانیـــــــــة والمممصـــــــــلحة -
:المصلحة وهي بدورها تنقسم إلى ثالثة مكاتب هي

یقـــــوم بتحضـــــیر میزانیـــــة الوالیـــــة وتقســـــیمها علـــــى القطاعـــــات : مكتـــــب میزانیـــــة الدولـــــة-1
المعنیـــــــــة بـــــــــه، وتكـــــــــون هـــــــــذه المیزانیـــــــــة مخصصـــــــــة مـــــــــن وزارة الداخلیـــــــــة و الجماعـــــــــات 

، و ورقلــــةات الجزائــــر مــــن بینهــــا والیــــة المحلیــــة ســــنویا تقــــوم بتوزیعهــــا علــــى مختلــــف والیــــ
ــــــــدورها بتوزیع ــــــــة ب ــــــــة مــــــــثالهــــــــاتقــــــــوم الوالی ــــــــى قطاعــــــــات معین ــــــــى شــــــــكل أ: عل جــــــــور عل

ـــــاد ، خـــــدمات اجتماعیـــــة، تـــــرمیم مبـــــاني : للمـــــوظفین، نفقـــــات خاصـــــة بتســـــییر الوالیـــــة عت
.إلخ......الدولة

ـــــة-2 ـــــة الوالی ـــــب میزانی ـــــة، مـــــثال: مكت ـــــة خاصـــــة بالوالی ـــــي میزانی ـــــل ف شـــــراء ألبســـــة : تتمث
الوالیــــــــة لحـــــراس األمــــــن الوالیــــــة، نفقـــــات متعلقــــــة بتســــــییر الوالیــــــة، أجـــــور تابعــــــة لمیزانیـــــــة 

.إلخ.....مرسمین، بنـاء طرقـات و مستشفیاتالغیـر بالنسبــة للمـوظفین 

هــــــــــي التــــــــــي تخــــــــــص جمیــــــــــع ممتلكــــــــــات الوالیــــــــــة، و تتكلــــــــــف : مكتــــــــــب الممتلكــــــــــات-3
فیمــــــــا یتعلــــــــق بصــــــــیانة المبــــــــاني : بالمیزانیــــــــة الخاصــــــــة بالوالیــــــــة و دوائرهــــــــا و بلــــــــدیاتها 

.إلخ......السیاراتالخاصة باإلطارات في الوالیة، حضیرة 

ــــــــة- ــــــــي الوالی ــــــــف المســــــــتخدمین : مصــــــــلحة المســــــــتخدمین ف ــــــــف بتوظی ــــــــي تتكل هــــــــي الت
التـــــــابعین للوالیـــــــة و الـــــــدوائر، و المـــــــوظفین التـــــــابعین لـــــــوزارة الداخلیـــــــة علـــــــى مســـــــتوى 

:تتكون بدورها من مكتبین: المحلي

ــــــة-1 ــــــب تكــــــوین وتســــــییر مــــــوظفي الوالی ــــــف أول إجــــــراء مــــــن : مكت هــــــو المكلــــــف بتوظی
الن عـــــــــــن التوظیـــــــــــف، ومتابعـــــــــــة المســـــــــــابقات الخاصـــــــــــة بـــــــــــالتوظیف، وتقـــــــــــدیمها اإلعـــــــــــ

ــــابعتهم عــــن  ــــى مت ــــة تقــــوم هــــذه المصــــلحة عل ــــى توظیــــف فــــي الوالی للتأشــــیرة، باإلضــــافة إل
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طریــــــق التكــــــوین والترقیــــــة فــــــي الدرجــــــة و فــــــي الرتبــــــة، و هــــــذا یــــــتم عــــــن طریــــــق اللجنــــــة 
.المتساویة األعضاء

تقــــــوم الوالیــــــة فــــــي هــــــذه الحالیــــــة بالقیــــــام : تمكتــــــب تكــــــوین وتســــــییر مــــــوظفي البلــــــدیا-2
بســـــلطة الوصـــــایة والرقابـــــة عـــــن طـــــرق توجیهـــــات وتعلیمــــــات، توجــــــه لمســــــیري الموظفیــــــن 
علـــــــــى مســــــــتوى البلدیـــــــــات، وكــــــــذلك تبلــــــــغ لهــــــــم كــــــــل النصــــــــوص والتعلیمــــــــات الخاصــــــــة 

.بتسییر الموارد البشریة

شـــــــراف علـــــــى تقـــــــوم بمتابعـــــــة حركـــــــة البلـــــــدیات، أي اإل: مصـــــــلحة التنشـــــــیط المحلـــــــي-
الـــــــدوائر و البلـــــــدیات التابعـــــــة للوالیــــــــة و اإلشـــــــراف علـــــــى مســــــــتوى الوالیـــــــة نفســـــــها عــــــــن 
ـــــذها،  ـــــة تنفی ـــــى غای ـــــة و مراقبتهـــــا إل ـــــة مصـــــالحها و أموالهـــــا، ودراســـــة المیزانی ـــــق مراقب طری
أي كــــــل أمــــــالك البلــــــدیات تســــــیر مــــــن طــــــرف المصــــــلحة مــــــن حیــــــث الجانــــــب المــــــالي و 

ـــــــ( جانـــــــب األمـــــــالك ـــــــى مراقبـــــــة ومتابعـــــــة الصـــــــفقات ). ةالعقاریـــــــة، المنقول باإلضـــــــافة إل
التابعــــــــة للوالیــــــــة التــــــــي تهــــــــتم بالقطاعــــــــات الداخلیــــــــة والجماعــــــــات المحلیــــــــة واإلتفاقیــــــــات 

بـــــدورها مـــــن ةوتتكـــــون المصـــــلح. اإلنجـــــاز والتوریـــــد: المبرمـــــة مـــــن طـــــرف البلـــــدیات مـــــثال
:مكتبین

ـــــــدیات-1 ـــــــة وممتلكـــــــات البل ـــــــب میزانی ـــــــق بال: مكت ـــــــة وهـــــــي خاصـــــــة بكـــــــل مـــــــا یتعل میزانی
.والممتلكات العقاریة والمنقولة للبلدیة

صـــــــفقات تابعـــــــة للوالیـــــــة قســـــــم : ینقســـــــم إلـــــــى قســـــــمین: مكتـــــــب الصـــــــفقات والبـــــــرامج-2
مراقبــــــة الصــــــفقات التــــــي ، وقســــــم )أي مســــــجلة فــــــي قطــــــاع الداخلیــــــة أو میزانیــــــة الوالیــــــة(

.أوالتبرمها الوالیة في جمیع النشاطات إذا كانت مطابقة للقوانین المعمول بها

المجال الزماني-2- 3
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یقصـــــد بالمجـــــال الزمنــــــي للدراســـــة الوقــــــت الـــــذي إســــــتغرقته منـــــذ بــــــدایتها وحتـــــى كتابــــــة 
وتــــــــم ســــــــنوات3تقریــــــــره النهــــــــائي، وقــــــــد إســــــــتغرقت هــــــــذه الدراســــــــة مــــــــدة زمنیــــــــة قوامهــــــــا 

:إجراءها على مراحل كما یلي

وقد إشتملت هذه المرحلة على خطوات عدیدة أهمها:المرحلة األولى

 التفكیــــــر فــــــي موضــــــوع الدراســــــة ومحاولــــــة بلورتــــــه فــــــي الواقــــــع العلمــــــي والعملــــــي عــــــن
واإلختصـــــاص فـــــي كـــــل طریـــــق القـــــرأت المكتبیـــــة والواقعیـــــة األولیـــــة وٕاستشـــــارة ذوي الخبـــــرة

من مجال اإلدارة وعلم اإلجتماع من أجل التأكد من قابلیته للدراسة 
ـــــــــب إشـــــــــكالي مـــــــــن أجـــــــــل ـــــــــرات تحدیـــــــــدصـــــــــیاغة الموضـــــــــوع فـــــــــي قال وظـــــــــبط المتغی

ــــــان أهمیــــــة وأهــــــداف الدراســــــةالمحــــــددات  ــــــة وبی ــــــى الدراســــــات بدق ــــــة اإلطــــــالع عل ومحاول
.السابقة والمشابهة

 جمــــــع المعلومــــــات النظریــــــة واألدبیــــــة التــــــي لهــــــا عالقــــــة بموضــــــوع البحــــــث وهــــــي ذات
.أهمیة بالغة فهي تدعمه من حیث المصادر والمراجع المتوفرة

شهر وتم فیهاا4هذه المرحلة على مدى أكثر منوقد إمتدت : المرحلة الثانیة

ــــین ــــة اإلداریــــةالمجــــال المكــــاني للدراســــةتعی ــــم أخــــذ الموافق ــــام بالزیــــارة المیدانیــــةوت للقی
.د مجتمع البحث وتعیین خصائصه وممیزاتهضبط وتحدیمن أجل 

تحدید الخطة المنهجیة وتحدید المنهج وبناء األدوات األدوات وطریقة المعاینة
 وع فــــــــــي تطبیــــــــــق األدوات حســــــــــب الخطــــــــــة المنهجیــــــــــة المســــــــــطرة مــــــــــن أجــــــــــل الشــــــــــر

.الحصول على البیانات الضروریة المتعلقة بمتغیرات الدراسة
وتفسیرها ومحاولة الخروج بنتائجالقیام بتفرغ البیانات المحصلة ثم تحلیلها

:المجال البشري-3- 3
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والذي یعرفه موریس أنجرس على ،یقصد بالمجال البشري المجتمع الذي جرت فیه الدراسة
مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر والتي لها خاصیة أو عدة خصائص '' :أنه

محددة مسبقا بحیث تمییزها عن غیرها من العناصر األخرى والتي یجري علیها ،مشتركة
أسلوب الحصر الشاملوقد استخدم الباحث.1''البحث والتقصي

(Complete Census) البیانات من جمیع یعرف هذا األسلوب بأنه أسلوب جمعإذ
یهدف الحصر .دون استثناء) وحدات المجتمع موضوع الدراسة(الوحدات اإلحصائیة 

بیانات ومعلومات شاملة عن كل وحدة من وحدات المجتمع الشامل إلى الحصول على
تخدم هذا یسو ، أسرة، أو مؤسسة أو أي وحدة أخرىسواء كانت هذه الوحدة شخصًا أو

جمیع وحدات غب في الحصول على بیانات تفصیلیة عننر االنوع من األسالیب عندم
خاصة إذا لم تنفذ عنه بحوث في كذلك عندما یجهل الباحث طبیعة المجتمعو المجتمع
.وفي ما یلي جدول یوضح توزیع الموظفین على مصالح المدیریة محل الدراسة. .السابق

یوضح توزیع الموظفین على مصالح مدیریة اإلدارة المحلیة):5(رقم جدول

%النسبة المئویةالتكرارالمصلحة

1812.95التنشیط المحلي
8258.99لكاتتالمیزانیة والمم

1298
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3928.06المستخدمین

139100المجموع

تصریح مصلحة المستخدمین: المصدر

ـــــــي هـــــــذه: االســـــــالیب اإلحصـــــــائیة -3-4 ـــــــم اإلعتمـــــــاد ف ـــــــى عـــــــدد مـــــــن ت الدراســـــــة عل
األســـــــــالیب اإلحصـــــــــائیة الوصـــــــــفیة مـــــــــن حســـــــــاب التكـــــــــرارات والنســـــــــب المئویـــــــــة وكـــــــــذا 

، وذلــــــك باإلعتمــــــاد علــــــى برنــــــامج إكســــــل المتوســــــطات الحســــــابیة واإلنحرافــــــات المعیاریــــــة
في الحاسب األلي

ســـــتخدمت لوصـــــف خصـــــائص أفـــــراد عینـــــة إ: النســـــبة المؤیـــــةو التكـــــراراتتـــــم إســـــتخدام -
.هم على عبارات اإلستبیانالدراسة وٕاجابات

لتحدید إساجابات أفراد العیینة نحو محاور اإلنحراف المعیاريو المتوسط الحسابي اما -
.وأبعاد الدراسة المختلفة
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تحلیل البیاناتوعرض 

ــــــــــــدیم اإلجــــــــــــراءات المنهجیــــــــــــة للدراســــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــنهج وأدوات وعیینــــــــــــة  بعــــــــــــد تق
وكـــــــــذا عـــــــــرض مجـــــــــاالت الدراســـــــــة المكانیـــــــــة والزمنیـــــــــة والبشـــــــــریة یـــــــــأتي فـــــــــي هـــــــــذا 
ـــــــــــــر عملیـــــــــــــة  ـــــــــــــل البیانـــــــــــــات وٕاســـــــــــــتخالص النتـــــــــــــائج، وتعتب الفصـــــــــــــل عملیـــــــــــــة تحلی

ــــــــــــي  ــــــــــــائج مــــــــــــن الراحــــــــــــل األساســــــــــــیة الت ــــــــــــات وتفســــــــــــیر النت ــــــــــــل البیان یشــــــــــــتمل تحلی
ـــــــــى  ـــــــــل یهـــــــــدف أساســـــــــا إل ـــــــــث أن التحلی علیهـــــــــا البحـــــــــث العلمـــــــــي اإلجتمـــــــــاعي ، حی
تلخـــــــــیص كـــــــــل البیانـــــــــات التـــــــــي قـــــــــام الباحـــــــــث بجمعهـــــــــا وتحویلهـــــــــا مـــــــــن معطیـــــــــات 
جزئیــــــــــــــة إلــــــــــــــى نتــــــــــــــائج كلیــــــــــــــة ، مســــــــــــــتعینا فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك بــــــــــــــاألدوات واألســــــــــــــالیب 

.المناسبة
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:عرض وتحلیل البیانات_ 1

األولعرض وتحلیل بیانات المحور - 1-1

..هذا المحور متعلق بالبیانات العامة لمجتمع البحث وأفراد الدراسة كالسن والجنس 

عرض البیانات العمریة للعینة: البند األول

أفراد العینة حسب السنتوزیعیوضح):6(رقم جدول 

النسبة المئویةالتكراراتالفئات العمریة

%3035إلى 20من 25.17

34.53%4048إلى 31من

28.77%5040إلى 41من

11.51%6016إلى 50من 
100%139المجموع

ومــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذا الجــــــــــدول الســـــــــــابق یظهـــــــــــر أنـــــــــــه تــــــــــم تقســـــــــــیم مجتمـــــــــــع البحـــــــــــث 
ســــــــنوات بحیــــــــث كــــــــان الحــــــــد 10حســــــــب الســــــــن إلــــــــى أریــــــــع فئــــــــات، طــــــــول كــــــــل فئــــــــة 

ــــــــى  األدنــــــــى  للســــــــن هــــــــو األقــــــــرب للســــــــن األدنــــــــى للتوظیــــــــف بینمــــــــا كــــــــان الحــــــــد األعل
قریبا من سن التقاعد 

ــــــــــــات ومــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا الجــــــــــــدول یمكــــــــــــن مالحظــــــــــــة التوزیــــــــــــع المتقــــــــــــارب للفئ
بنســــــــــبة 40-31العمریــــــــــة فــــــــــي مجتمــــــــــع البحــــــــــث حیــــــــــث  أكبــــــــــر فئــــــــــة وهــــــــــي فئــــــــــة 
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فهمــــــــــــــــــــا فئتــــــــــــــــــــان تمــــــــــــــــــــثالن %50–41تلیهــــــــــــــــــــا فئــــــــــــــــــــة  %34.53تقــــــــــــــــــــدر ب
مرحلتـــــــــــان مهمتـــــــــــان فـــــــــــي مجـــــــــــال العمـــــــــــل حیـــــــــــث تقـــــــــــع ضـــــــــــمن نطافهمـــــــــــا مرحلـــــــــــة 
ــــــــــــغ فیهمــــــــــــا  ــــــــــــي یبل ــــــــــــان الت ــــــــــــان العمریت ــــــــــــة وهمــــــــــــا المرحلت ــــــــــــة الكهول الشــــــــــــباب ومرحل

ـــــــــــى الع ـــــــــــه عل ـــــــــــین اإلنســـــــــــان ذروة قدرت ـــــــــــین مجتمعت ـــــــــــداع، وبحســـــــــــاب الفئت طـــــــــــاء واإلی
بالمئــــــــــــة مــــــــــــن المــــــــــــوظفین یقعــــــــــــون ضــــــــــــمن مرحلــــــــــــة %60نجــــــــــــد أن أكثــــــــــــر مــــــــــــن 

ــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال العمــــــــــل  العطــــــــــاء واإلبــــــــــداع، وتكمــــــــــن اإلســــــــــتفادة مــــــــــن هــــــــــذه المرحل
فـــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن الخبـــــــــــــــــرات والتجـــــــــــــــــارب التـــــــــــــــــي إكتســـــــــــــــــبها األشـــــــــــــــــخاص 

والمهنیةوالموظفون المنتمون لهذه الفئة من حیاتهم الیومیة

ـــــــــــذین تراوحـــــــــــت أعمـــــــــــارهم  حـــــــــــوالي 30-20بینمـــــــــــا بلغـــــــــــت نســـــــــــبة المبحـــــــــــوثین ال
التوظیـــــــــــف والمـــــــــــوظفین المـــــــــــؤقتین فـــــــــــي وهـــــــــــي فئـــــــــــة تتكـــــــــــون مـــــــــــن حـــــــــــدیثي 25%

%11طــــــــــار سیاســــــــــات إدمــــــــــاج حــــــــــاملي الشــــــــــهادات أمــــــــــا النســــــــــبة المتبقیــــــــــة وهــــــــــي إ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــت مـــــــــــــن فئ ـــــــــــــبهم مـــــــــــــن رؤســـــــــــــاء المصـــــــــــــالح 60-51كان ـــــــــــــث یكـــــــــــــون أغل حی

.ألقدمیتهم وخبرتهم في العمل اإلداريوالمكاتب نظرا

العمـــــــــوم فـــــــــإن متوســــــــــط العمـــــــــر األفـــــــــراد مجتمــــــــــع البحـــــــــث یـــــــــدل علــــــــــى أن وعلـــــــــى
هــــــــــــذا المجتمــــــــــــع یــــــــــــدل علــــــــــــى أن هــــــــــــذا المجتمــــــــــــع مجتمــــــــــــع متــــــــــــوازن بحیــــــــــــث بلــــــــــــغ 

.وهو عمر یقع في مرحلة الكهولة. سنة38متوسط العمر فیه 
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توزیع أفراد العینة حسب الجنس:البند الثاني

حسب الجنسیوضح أفراد العینة ): 7(جدول رقم 

أكبـــــــر مـــــــن نســـــــبة %67.63والمالحـــــــظ فـــــــي الجـــــــدول أن نســـــــبة اإلنـــــــاث التـــــــي بلغـــــــت 
ــــذكور  ــــد %32.37ال ــــیس بالغریــــب فــــي الوقــــت الحاضــــر نظــــرا الن المــــرأة ق وهــــو أمــــر ل

إقتحمـــــــت جمیـــــــع مجـــــــاالت ومیـــــــادین العمـــــــل بعـــــــدما كانـــــــت فـــــــي الســـــــابق تتكفـــــــل بـــــــدور 
ــــى  ــــت فقــــط ، ولكــــن وجودهــــا فیمثــــل هــــذا المكــــان مــــن العمــــل یرجــــع إل ــــة شــــؤون البی رعای

:سببین

ـــــــــث _  ـــــــــة تناســـــــــب المـــــــــرأة مـــــــــن حی ـــــــــة واإلداری الجهـــــــــد األول أن األعمـــــــــال المكتبی
ــــــى  ــــــات العمــــــل التصــــــل إل ــــــرا كمــــــا أن أوق ــــــدنیا كبی ــــــب جهــــــدا ب والوقــــــت فهــــــي ال تتطل
أوقــــــــات متــــــــأخرة مــــــــن اللیــــــــل إال  نــــــــادرا وهــــــــو مــــــــا یتناســــــــب والعــــــــادات اإلجتماعیــــــــة 

.للمجتمع المحلي

ــــــــة لظــــــــاهرة إكتســــــــاح  ــــــــار اإلجتماعی ــــــــال األث ــــــــك یجــــــــب عــــــــدم إغف ــــــــالرغم مــــــــن ذل ب
أثار على عدة مستویات العنصر النسوي لمجال العمل وما خلف ذلك من 

نسبة المؤیةالالتكراراتالجنس

32.37%45ذكر

67.63%94أنثى

100%139المجموع
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ـــــــى أن المـــــــرأة أصـــــــبحت تتـــــــدرج فـــــــي مســـــــتویات _  أمـــــــا الســـــــبب الثـــــــاني فیعـــــــود إل
التعلــــــــیم أكثــــــــر مــــــــن الســــــــابق بحیــــــــث أصــــــــبحت تتخــــــــرج مــــــــن الجامعــــــــات والمعاهــــــــد 
وتحصــــــد الشــــــهادات وهــــــو األمــــــر الــــــذي أهلهــــــا لتــــــولي مناصــــــب إداریــــــة مثلهــــــا مثــــــل 

الرجال 

ـــــب وفـــــي المقابـــــل فـــــإن إنصـــــراف الرجـــــال نحـــــو اإلع مـــــال الحـــــرة واألعمـــــال التـــــي تتطل
مجهــــــود أكبــــــر هــــــو األمــــــر الــــــذي أدى إلــــــى تراجــــــع نســــــب تواجــــــدهم فــــــي مجــــــال العمــــــل 
اإلداري، أضـــــــف إلـــــــى أن إقبـــــــال النســـــــاء علـــــــى سیاســـــــات التشـــــــغیل الجدیـــــــدة كاإلدمـــــــاج 
وعقــــود مــــا قبــــل التشــــغیل أكثــــر مــــن الرجــــال هــــو عامــــل أخــــر أدى إلــــى زیــــادة تواجــــد فئــــة 

.ث على غرار جمیع اإلداراتاإلناث في مجتمع البح

توزیع أفراد العینة حسب الصفة المهنیة: البند الثالث

العینة حسب الصفة المهنیةیوضح أفراد):8(جدول رقم

ــــــــین الجــــــــدول أعــــــــاله أن حــــــــوالي ــــــــي المدیریــــــــة هــــــــم %71.23یب مــــــــن المــــــــوظفین ف
ـــــــت نســـــــبة المـــــــوظفین المـــــــؤقتین ـــــــى %87.28.دائمـــــــون فیمـــــــا كان ـــــــد إل وهـــــــو أمـــــــر عائ

طبیعــــة سیاســــات التشــــغیل التــــي إنتهجتهــــا الدولـــــة فــــي مختلــــف القطاعــــات والتــــي تتمثـــــل 
فـــــي سیاســـــات جـــــاءت للحـــــد مـــــن ظـــــاهرة البطالـــــة التـــــي عرفـــــت وال تـــــزال تعـــــرف إنتشـــــارا 

النسبة المؤیةالتكرارالصفة المهنیة
71.23%99دائم
28.78%40مؤقت
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ع الجزائـــــــري، ورغـــــــم أن نســـــــبة المـــــــوظفین المـــــــؤقتین لیســـــــت مرتفعـــــــة كبیـــــــرا فـــــــي المجتمـــــــ
ــــــــة مــــــــع إدارات أخــــــــرى إال  ــــــــاع معــــــــدل ســــــــن أنمقارن ــــــــزداد بســــــــبب إرتف ــــــــد ی تواجــــــــدها ق

ـــــــذین  ـــــــى التقاعـــــــد فنســـــــبة ال ـــــــة عـــــــدد مـــــــنهم عل ـــــــرب إحال ـــــــي هـــــــذه اإلدارة وق المـــــــوظفین ف
بالمئــــــــة كمــــــــا بلغــــــــت نســــــــبة الــــــــذین فاقــــــــت مــــــــدة 11.51ســــــــنة 50تتجــــــــاوز أعمــــــــارهم 

.بالمئة25سنة نسبة 26خدمتهم 

ن وهـــــــــي نســـــــــبة تشـــــــــكلت مـــــــــ%71.23نســـــــــبة المـــــــــوظفین الـــــــــدائمین تهـــــــــذا وكانـــــــــ
ـــــــــــة وكـــــــــــذا بعـــــــــــض  ـــــــــــة كاإلحصـــــــــــاء والمعلوماتی ـــــــــــي األعمـــــــــــال اإلداری المتخصصـــــــــــین ف

ریات أخــــرى مــــن أجــــل اإلســــتفادة مــــن الخبــــرات التــــي یالمــــوظفین الــــذین تــــم نقلهــــم مــــن مــــد
.یملكونها في مجال تسییر العمل اإلداري

وقد تولى هؤالء الموظفین الدائمین اإلشراف على المكاتب واألقسام الموجودة داخل 
یة فیما أوكلت مهمة تنفیذ األعمال إلى الموظفین المؤقتین وهذا ما یكسبهم خبرات المدیر 

جدیدة في مجال العمل اإلداري ویجعلهم أكثر إستعدادا لتحمل مسؤولیات أكبر في مكان 
عملهم خاصة وأن السیاسات الجدیدة في التوظیف أصبحت تركز على تثبیت العمال 

.المؤقتین بدل إستقطاب موظفین جدد

توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي:البند الرابع

المستوى التعلیميیوضح أفراد العینة حسب): 9(رقم جدول 

النسبة المؤیةالتكرارالمستوى
21.58%30متوسط فأقل

32.37%45ثانوي
46.05%64جامعي
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ــــــــة %45.05وقــــــــد بــــــــین الجــــــــدول أن مــــــــا نســــــــبته  مــــــــن المــــــــوظفین هــــــــم مــــــــن حمل
الشــــــــهادات الجامعیــــــــة وهــــــــو أمــــــــر الیــــــــزال غیــــــــر كــــــــافي رغــــــــم كونهــــــــا النســــــــبة األكبــــــــر 
ــــــة مــــــع  العــــــدد الكبیــــــر مــــــن حــــــاملي الشــــــهادات الــــــذي یتخــــــرج كــــــل عــــــام مــــــن  بالمقارن
الجامعــــــات والمعاهـــــــد  وهـــــــم متخصصـــــــون فــــــي مجـــــــاالت عدیـــــــدة كـــــــاإلدارة واإلحصـــــــاء 

ـــــيواإلعـــــالم  ـــــااآلل ـــــة وهـــــي كف ـــــة مـــــن شـــــأنها أن تســـــاهم دون شـــــك والمعلوماتی ءات علمی
.بشكل كبیر في تطویر هذا القطاع

وهـــــــم موظفـــــــون قـــــــد تلقـــــــوا %46.05فیمـــــــا بلغـــــــت نســـــــبة حـــــــاملي مســـــــتوى الثـــــــانوي 
ـــــــي فـــــــي التخصصـــــــات فـــــــي مجـــــــال اإلد ارة كتســـــــییر تكوینـــــــا فـــــــي مراكـــــــز التكـــــــوین المهن

م فــــــــي بعــــــــض ویــــــــتم اإلســــــــتعانة بهــــــــاآللــــــــيتاریا واإلعــــــــالم یكر المــــــــوارد البشــــــــریة والســــــــ
.األعمال التي ال تحتاج إلى مستوى علي وال إلى قدر كبیر من المعرفة العلمیة

بحیـــــــث أن أفـــــــراد %21.58أمـــــــا نســـــــبة ذوي مســـــــتوى المتوســـــــط فأقـــــــل فقـــــــد بلغـــــــت 
ـــــذین یحتلـــــون مناصـــــب مهمـــــة  هـــــذه الفئـــــة هـــــم الموظفـــــون القـــــدامى بحیـــــث نجـــــد مـــــنهم ال

.رةباس األقدمیة والخكرئاسة المكاتب والمصالح وقد تم معینهم على أس

توزیع أفراد العینة حسب األقدمیة في العمل:بند الخامسال

األقدمیة في العمل یوضح أفراد العینة حسب):10(رقم جدول

النسبة المؤیةالتكراراتاألقدمیة في العمل
19.42%27فما أقل5
5 {–15{34%24.46
15 {–25{42%30.21
25.89%36فما فوق–} 25
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ویوضح الجدول أعاله أن مجتمع البحث متجانس من حیث مدة األقدمیة في العمل، 
كما %30.21بلغت 25-15برتهمفقد لوحظ أن نسبة الموظفین الذین تراوحت خ

فیما %25.89سنة مقدرة ب 25جاءت نسبة الموظفین الذین تزید مدة أقدمیتهم عن 
وهي %24.46سنة 15-5بلغت نسبة الموظفین الذین تتراوح مدة أقدمیتهم بین 

نسب متقاربة، الن هذه المدیریة بطبیعة الحال بحاجة إلى خبرات سابقة تمكنها من 
تسییر العمل اإلداري بشكل جید كما أن سیاسات النقل والترقیة تعد عنصرا واردا كذلك، 

ض الموظفین من أماكن عملهم السابقة إلى هذه المدیریة ألن بحیث تم نقل أو ترقیة بع
كل موظفیها الدائمین تابعین لمستخدمي الجماعات المحلیة مما یتیح لهم إمكانیة النقل 

وعلى الرغم من أن هذه المدیریة  . والترقیة داخل القطاع بغض النظر عن مكان العمل
لى موظفین جدد كما یعني أنها بالمقابل لیست حدیثة النشأة إال  أنها التزال في حاجة إ

أما النسبة المتبقیة وهي  . شغل جدیدة وخاصة لحرجي الجامعاتقد وفرت مناصب
سنوات یمكن القول أن هذه  6وهي نسبة الموظفین الدین تقل خبرتهم عن 19.42%

تجدید مالفئة تتكون من الموظفین الجدد أو الموظفین المؤقتین في هذه المدیریة والذین  ت
ال خاضعون لعقود طار سیاسات التشغیل الجدیدة أو أنهم عمعقودهم بعد إنتهائها في إ

ةغیر محددة المد
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:العالقات اإلجتماعیة: المحور الثانيتحلیل بیانات - 1-2

في العمللتكنولوجیا المعلومات واإلتصالستخدام الموظفینإ:ولالبند األ 

في العملإستجابات أفراد العینة حول استخدام تكنولوجیا المعلومات): 11(رقم جدول یوضح 

واإلنحــــــــراف 2.62مرتفعــــــــا حیــــــــث بلــــــــغ توســــــــط  الحســــــــابيمالجــــــــاء فــــــــي هــــــــذا البنــــــــد 
نهــــــم یســــــتخدمون تكنولوجیــــــا اإلتصــــــال فــــــي أفــــــردا %91أجــــــابإذ، 0.55المعیــــــاري 
مـــــــــا أفقـــــــــط أحیانـــــــــادمونها یســـــــــتخأنهـــــــــم%03بشـــــــــكل دائـــــــــم فیمـــــــــا أجـــــــــاب أعمـــــــــالهم

.قد نفوا إستخدامهم لها3.61%

ــــــا  ــــــامأنوالمالحــــــظ هن ــــــى قة الســــــاباألرق ــــــذي وصــــــل إل 2.62مــــــن متوســــــط حســــــابي ال
ــــغ  ــــاري بل ــــي 0.55وٕانحــــراف معی ــــا االتصــــال ف ــــر لتكنولوجی ــــي وكبی ــــى وجــــود فعل ــــدل عل ت

یمكـــــن االســـــتغناء عنـــــه المحلیـــــة وأن وجودهـــــا أصـــــبح أمـــــرا الاإلدارةالعمـــــل فـــــي مدیریـــــة 
ــــــــــإنهم %3.61أمــــــــــا إجابــــــــــة  بعــــــــــدم اســــــــــتخدامهم لوســــــــــائل االتصــــــــــال فــــــــــي العمــــــــــل ف

ى لـــــــن لـــــــم یتلقـــــــوا تكوینـــــــا وال تـــــــدریبا عال یحســـــــنون اســـــــتخدامها والـــــــذیالمـــــــواطنین الـــــــذین 
ســــــتخدامها عنـــــدهم ضــــــعیف نظـــــرا لطبیعــــــة عملهـــــم ومــــــا یكلفـــــون بــــــه إن أاســـــتخدامها أو 

من مهام

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
65.46%91دائما

2.620.55

30.93%43أحیانا
3.61%5أبدا

100%139المجموع
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ولكـــــن هـــــذه النســـــبة الكبیـــــرة ال تعكـــــس الوجـــــه الحقیقـــــي لدرجـــــة إســـــتغاللها الفعلـــــي فنســـــبة 
وهــــــي نســــــبة لیســــــت كبیــــــرة إذا %65.6المــــــوظفین الــــــذین یســــــتخدمونا كثیــــــرا ال تتجــــــاوز 

أضــــــــف إلــــــــى ذلـــــــك أن أغلــــــــب المجیبــــــــین یقصــــــــدون مـــــــا قورنــــــــت بالمعــــــــدالت العالمیـــــــة 
.للكتابة فقطكآلةالكومبیوتر 

اإلتصال بالزمالء بإستخدام تكنولوجیا اإلتصال:البند الثاني

تكنولوجیا ستجابات أفراد العینة حول اإلتصال بالزمالء عن طریق یوضح إ): 12(جدول رقم 
اإلتصال

ر المتوســـــط الحســـــابي كـــــان المتوســـــط الحســـــابي مرتفعـــــا نســـــبیا إذ قـــــدبنـــــد مـــــا فـــــي هـــــذا الأ
ـــــــــــــــــــاري أمـــــــــــــــــــا2.09ب  نهـــــــــــــــــــم أ%57.55جـــــــــــــــــــاب أو، 0.64اإلنحـــــــــــــــــــراف المعی

ــــــى أجهــــــزة أتصــــــال بــــــزمالئهم خدمونها لالیســــــت ــــــون عل ــــــدین یعمل حیانــــــا هــــــم الموظفــــــون ال
وٕاخراجهـــــــا فـــــــي شـــــــكل مطبـــــــوع الكومبیـــــــوتر ویســـــــتخدمون ملحقاتـــــــه إلدخـــــــال المعلومـــــــات

صــــــالهم بــــــزمالئهم عــــــن طریــــــق اإلیمیــــــل او الهــــــاتف فقــــــط وهــــــو مــــــا ینطبــــــق إتویقتصــــــر 
نهــــــم یتصــــــلون بشــــــكل دائــــــم مــــــع الــــــزمالء أمــــــن العینــــــة التــــــي أجابــــــت %25.89علــــــى 

فقـــــــد صـــــــرحت بعـــــــدم إســـــــتخدامها %16.56بإســـــــتخدام التكنولوجیـــــــا أمـــــــا مـــــــا نســـــــبته 
.نهائیا لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت لإلتصال بزمالئهم في العمل

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
25.89%36دائما 

2.090.64

57.55%80أحیانا
16.56%23أبدا

100%139المجموع



تحلیل البیانات وٕاستخالص النتائجل السابع     الفص

238

وال یعتبـــــر قلـــــة اإلتصـــــال بـــــالزمالء عـــــن طریـــــق التكنولوجیـــــا مظهـــــرا لقلـــــة التفاعـــــل بـــــین 
علــــــیهم ولكــــــن ألن المــــــوظفین فــــــي یعتمــــــدون المــــــوظفین وال خوفــــــا مــــــن رقابــــــة المشــــــرف 

علـــــى طـــــرق أخـــــرى لإلتصـــــال كاللقـــــاءات بعـــــد العمـــــل أو اإلتصـــــال بالهـــــاتف الشخصـــــي 
.في حاالت الضرورةبینهم بدل إستعمال هاتف أو أنترنت العمل إال في

المواضیع المطروحة أثناء اإلتصال بالزمالء:البند الثالث

المواضیع المطروحة أثناء اإلتصال بالزمالءستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):13(جدول رقم

ــــــد كــــــان  ــــــي هــــــذا البن ــــــاري 2.60المتوســــــط الحســــــابي وف فقــــــد 0.72واإلنحــــــراف المعی
ي أنهــــــــم یطرحــــــــون  مواضــــــــیع حــــــــول العمــــــــل فـــــــــالعینــــــــة أفــــــــرادمــــــــن %74.10أقــــــــر 

مواضــــــیع شخصــــــیة أنهــــــم یطرحــــــون %12.24فیمــــــا صــــــرح إتصــــــاالتهم مــــــع زمالئهــــــم 
فقــــــــــالوا أنهــــــــــم %13.66فـــــــــي إســــــــــتخدامهم لتكنولوجیـــــــــا اإلتصــــــــــال والمعلومــــــــــات أمـــــــــا 

إلتصــــــاالت تكــــــون مــــــن وهــــــذه النســـــب تظهــــــر أن أكثــــــر ایتكلمـــــون فــــــي مواضــــــیع أخــــــرى 
طـــــاره ولكـــــن هـــــذا ال ینفـــــي طـــــرح المواضـــــیع الشخصـــــیة التـــــي تعبـــــر إأجـــــل العمـــــل وفـــــي 

وقـــــد .العالقـــــات اإلنســـــانیة األكثـــــر توطیـــــداعـــــن العالقـــــات المتینـــــة بـــــین المـــــوظفین وعـــــن 
ــــم یصــــرحوا  ــــه المبحــــوثین ولكــــن ل ــــر ممــــا صــــرح ب تكــــون نســــبة المواضــــیع الشخصــــیة أكث

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
74.10%103حول العمل

2.600.72

مواضیع 
12.24%17شخصیة

13.66%19مواضیع أخرى

100%139المجموع
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ــــــط  ــــــارات أخــــــرى فق ــــــد . بهــــــا إلعتب ــــــتم طرحهــــــا عن ــــــب المواضــــــیع الشخصــــــیة ی أو أن أغل
اللقاء الشخصي المباشر فقط

مساهمة تكنولوجیا المعلومات في تحسین العالقات بین الزمالء:البند الرابع

مساهمة تكنولوجیا المعلومات في تحسین ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ): 14(جدول رقم
العالقات بین الزمالء

ــــد أظهــــر مــــا فــــي هــــذا أ ــــي الالجــــدول البنــــد فق إلجابــــة أفــــراد متوســــط الحســــابيإرتفاعــــا ف
ــــغ  ــــث بل ــــین المــــوظفین حی ــــات ب ــــا المعلومــــات للعالق ــــة حــــول ســــؤال تحســــین تكنولوجی العین

ـــــــارياإلو 2.08المتوســـــــط الحســـــــابي ـــــــد، 0.68نحـــــــراف المعی ـــــــر وق مـــــــن %53.3عب
ـــــــأن تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال  ـــــــا المبحـــــــوثین ب ـــــــین تســـــــاهم أحیان ـــــــات ب ـــــــي تحســـــــین العالق ف

%23.33دائمــــــا مـــــا تســــــاهم فــــــي ذلــــــك أمــــــا یحــــــدث ن ذلــــــك أ%27.33مــــــا الـــــزمالء أ
.قد نفوا أن تقوم هذه التكنولوجیا بتحسین عالقاتهمف

وهــــــذه النســــــب تــــــدل علــــــى أن مســــــألة تحســــــین العالقــــــات مرتبطــــــة بإســــــتخدام تكنولوجیــــــا 
أي أن مـــــن شـــــأنها توطیـــــد وتحســـــین العالقـــــات بـــــین الـــــزمالء عـــــن نســـــبیا فقـــــط اإلتصـــــال 

ــــادل وجهــــات النظــــر ولكــــن أخــــرى غیرهــــا تــــربط بــــذلك  ــــق تســــهیل العمــــل وتســــهیل تب طری
كـــــــالقیم اإلجتماعیــــــة والدینیـــــــة فــــــي العالقــــــات بـــــــین الــــــذكور واإلنـــــــاث أو .وتتــــــدخل فیهــــــا

فـــــارق الســـــن بـــــین المـــــوظفین القـــــدامى وحـــــدیثي العهـــــد فـــــي المدیریـــــة لـــــذلك جائـــــت نســـــبة 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%38دائما 27.33

2.080.68

%74أحیانا 53.23
%27أبدا 19.44

%139المجموع 100
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ــــــــبعض مــــــــن تــــــــأثیر %5.23المجیبــــــــین بأحیانــــــــا  كتعبیــــــــر عــــــــن عــــــــدم التأكــــــــد عنــــــــد ال
.تكنولوجیا اإلتصال في العمل على عالقاتهم بزمالئهم الموظفین

تكنولوجیا اإلتصال والعالقات الجدیدة بین الموظفین:البند الخامس

یوضح إستجابات أفراد العینة حول مساهمة تكنولوجیا اإلتصال في عالقات ):15(مجدول رق
جدیدة بین الموظفین

ــــي هــــذا البنــــد یوضــــح الجــــدول أعــــاله أنو مرتفــــع فقــــد لهــــذا البنــــد المتوســــط الحســــابيف
مـــــــن أفـــــــراد %52.51إذ أجـــــــاب،0.68بینمـــــــا كـــــــان اإلنحـــــــراف المعیـــــــاري 2.10بلـــــــغ

ــــة ــــین العمــــال العین ــــات جدیــــدة ب ــــي خلــــق عالق ــــا اإلتصــــال تســــاهم أحیانــــا ف بــــأن تكنولوجی
فقــــــط هــــــم الــــــذین %18.70ن هــــــذا األمــــــر یحــــــدث دائمــــــا أمــــــا أ%28.77فیمــــــا قــــــال 

.نفوا حدوث هذا األمر معهم

ــــــام كلهــــــا متقاربــــــة مــــــع إســــــتجابات البنــــــد الســــــابق  ــــــا اإلتصــــــال وهــــــذه األرق الن تكنولوجی
ــــــى علــــــى المســــــتوى اإلفتراضــــــي تمكــــــن األشــــــخاص مــــــن  ــــــات حت ــــــاء وتكــــــوین عالق اإللتق

ـــــى إســـــتمرار العالقـــــات وتمتینهـــــا إفتراضـــــیا وهـــــو أمـــــر  ـــــاء المباشـــــر أو تعمـــــل عل دون اللق
ال تتیحــــــه وســــــائل اإلتصــــــال التقلیدیــــــة وطــــــرق العمــــــل اإلداري التقلیدیــــــة نظــــــرا إلفتقــــــارهم 

باإلتصــــــال والتفاعــــــل نیــــــة فــــــالموظفون یقومــــــون صــــــیة تتمتــــــع بهــــــا وهــــــي التفاعلیــــــة واآلخا
ال ولكــــــن فــــــي المدیریــــــة محــــــل الدراســــــة .بیــــــنهم رغــــــم عــــــدم تواجــــــدهم فــــــي نفــــــس المكــــــان

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%40دائما 28.77

2.10

%73أحیانا 52.51
%26أبدا 18.70

1000.68%139المجموع
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یكـــــون أمـــــر تكـــــوین العالقـــــات الجدیـــــدة دائـــــم الحـــــدوث نظـــــرا لمحدودیـــــة مجتمـــــع الدراســـــة 
ــــــب المبحــــــوثین تكــــــون بیــــــنهم إتصــــــاالت شخصــــــیة فیمــــــا بیــــــنهم إل). 139(  عتبــــــار فأغل

ن اإلقامــــة أو حتــــى اللقــــاء فــــي بعــــض مكاتــــب العمــــل الزمالــــة فــــي الدراســــة أو قــــرب مكــــا
.مثال

وجهات إتصال الموظفین:البند السادس

وجهة إتصال الموظفین في المدیریةیوضح أستجابات أفراد العینة حول): 16(جدول رقم 

إلســـــتجابة أظهـــــر الجــــدول إرتفاعــــا فــــي المتوســــط الحســــابي البنــــد الســــادس فقــــد فــــيأمــــا
ـــــــغ المبحـــــــوثین عـــــــن الســـــــؤال فقـــــــد  ـــــــغ 2.35المتوســـــــط الحســـــــابيبل اإلنحـــــــراف فیمـــــــا بل

حـــــــــوثین أنهـــــــــم یتصـــــــــلون مـــــــــن المب%56.83ه صـــــــــرح مـــــــــا نســـــــــبتو ،0.81المعیـــــــــاري 
أنهــــــم یتصــــــلون بــــــزمالئهم %21.58بــــــزمالئهم فــــــي نفــــــس المصــــــلحة فقــــــط فیمــــــا عبــــــر 

مـــــن نفـــــس المدیریـــــة وهـــــي نفـــــس نســـــبة الـــــذین یتصـــــلون بـــــزمالء مـــــن مـــــدیریات أخـــــرى أو
.قطاعات إداریة أخرى

القـــــــرب المكـــــــاني یلعـــــــب دورا كبیـــــــرا فـــــــي القیـــــــام وقـــــــد جائـــــــت هـــــــذه النســـــــب نظـــــــرا الن 
ــــــرض علــــــى المــــــوظفین اإلتصــــــال  ــــــي نفــــــس المصــــــلحة یف باإلتصــــــال كمــــــا أن التواجــــــد ف

الـــــــذین یتصــــــلون مـــــــع زمـــــــالء مـــــــن نفـــــــس نســـــــبة مــــــن أجـــــــل تنســـــــیق المهـــــــام بیــــــنهم أمـــــــا 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%79نفس المصلحة 56.83

2.350.81

%30نفس اإلدارة 21.58
إدارات أخرى

30% 21.58
%139المجموع 100
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ألن عملیـــــــــات التنســـــــــیق  بـــــــــین المصـــــــــالح تكـــــــــون أقـــــــــل مـــــــــن ) %21.58( المدیریـــــــــة 
ـــــــس المصـــــــل ـــــــذلك یقـــــــل اإلتصـــــــال بیـــــــنهم، أمـــــــا اإلتصـــــــال خـــــــارج نظیراتهـــــــا فـــــــي نف حة ل

داخـــــــل  بعـــــــدة إداراتهمیتهـــــــا وموقعهـــــــا اإلداري فهـــــــي مرتبطـــــــةبأمـــــــرتبطالمدیریـــــــة فهـــــــو 
وغیرهــــــا ممــــــا وكالبلــــــدیات والــــــدوائر كمصــــــالح الضــــــمان اإلجتمــــــاعيهــــــاجخار الوالیــــــة و 

.وجود اإلتصال الخارجي بشكل ملحوظیفسر 

المعلومات واإلنتماءتكنولوجیا : البند السابع

إستخدام تكنولوجیا اإلتصال الشعور باإلنتماءستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):17(جدول رقم

أمــــــا 2.45مرتفــــــع حیــــــث بلــــــغ لهــــــذا البنــــــد المتوســــــط الحســــــابي الجــــــدول أن أبــــــانهنــــــا 
مـــــــــن المبحـــــــــوثین أنهـــــــــم یشـــــــــعرون %53.23أجـــــــــاب إذ0.64اإلنحـــــــــراف المعیـــــــــاري

أنهــــــم یشــــــعرون بــــــالقرب مــــــنهم أمـــــــا %38.84باإلنتمــــــاء لــــــزمالء العمــــــل فیمــــــا أشــــــار 
ـــــــــــروا عـــــــــــن 7.93% ـــــــــــد عب شـــــــــــعورهم بالوحـــــــــــدة بســـــــــــبب إســـــــــــتخدامهم لتكنولوجیـــــــــــا فق

.المعلومات واإلتصال في عملهم

ـــــدائم رغـــــم عـــــدم اإللتقـــــاء ال اشـــــر مبوهـــــذا قـــــد یرجـــــع إلـــــى طبیعـــــة األعمـــــال فاإلتصـــــال ال
ـــــرب رغـــــم أن إســـــتخدام بعـــــض األجهـــــزة یحـــــتم  ـــــوع مـــــن الق یجعـــــل المـــــوظفین یشـــــعرون بن

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة

انتماء لزمالء 
%74العمل 53.23

القرب من 
%54الزمالء 38.84
%11بالوحدة 7.93

2.450.64 %139المجموع 100
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أآلتالنســـــــــخ أو آالتان مثـــــــــل إســـــــــتخدام علـــــــــى الموظـــــــــف البقـــــــــاء وحیـــــــــدا فـــــــــي المكـــــــــ
ـــــأوراق ا ـــــب خاصـــــةالطباعـــــة الخاصـــــة ب ـــــي مكات كمـــــا أن الشـــــعور . إلدارة فهـــــي تتواجـــــد ف

امــــــل باإلنتمــــــاء أو القــــــرب أو الوحــــــدة تحــــــدده عوامــــــل نفســــــیة وٕاجتماعیــــــة إضــــــافة إلــــــى ع
اإلتصـــــــــال فاإلنتمـــــــــاء لجماعـــــــــات العمـــــــــل واإلنـــــــــذماج فیهـــــــــا یشـــــــــعر الموظـــــــــف بإنتمـــــــــاء 

الموظفــــــون ذوو الطبیعــــــة اإلنعزالیــــــة لعــــــدم اإلحتكــــــاك والقــــــرب مــــــن زمالئــــــه بینمــــــا یمیــــــل 
والتفاعـــــل الكبیـــــر ممــــــا یقلـــــل مــــــن دورهـــــم فـــــي الجماعــــــة ویقلـــــل مــــــن شـــــعورهم باإلنتمــــــاء 

. والقرب

تكنولوجیا اإلتصال وأشكال التواصل بین الموظفین:البند الثامن

إستخدام تكنولوجیا اإلتصال وتغیر شكل ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):18(جدول رقم
التواصل بین الموظفین

ــــــــــد ــــــــــد فق ــــــــــي هــــــــــذا البن ــــــــــى المتوســــــــــط الحســــــــــابيوصــــــــــلأمــــــــــا ف واإلنحــــــــــراف 2.61إل
أن مــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــبورین %69.98أقــــــــــــــــــــــر حیــــــــــــــــــــــث 0.64إلــــــــــــــــــــــى المعیــــــــــــــــــــــاري 

المــــــــــوظفین عمومــــــــــا تكنولوجیـــــــــا اإلتصــــــــــال قــــــــــد غیــــــــــرت مــــــــــن شـــــــــكل اإلتصــــــــــال بــــــــــین
ـــــــى أحســـــــن بینمـــــــا أ ـــــــؤثإل ـــــــم ت ـــــــین زمالئهـــــــم كـــــــد مـــــــا نســـــــبته ل ـــــــة اإلتصـــــــال ب ر فـــــــي نوعی

فقــــــــــــد ذهبــــــــــــوا إلــــــــــــى أن اإلتصــــــــــــال بــــــــــــین زمالئهــــــــــــم أصــــــــــــبح أســــــــــــواء %8.63مــــــــــــا أ
.جاءفي السابق وقدا كان علیهمم

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%97دائما 69.78
%30أحیانا 21.60
%12أبدا 8.63

2.610.64 %139المجموع 100
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) %69.78( یمكـــــــــــــن القـــــــــــــول أن أغلــــــــــــــب بـــــــــــــالنظر إلـــــــــــــى المتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي
ـــــــــــة المـــــــــــوظفین  ـــــــــــي المدیری ـــــــــــوا مـــــــــــنف ـــــــــــد تمكن ـــــــــــا اإلتصـــــــــــال ق ـــــــــــأقلم مـــــــــــع تكنولوجی الت

عــــــــــن شــــــــــعروا بــــــــــأن اإلتصــــــــــال فــــــــــي القیــــــــــام باإلتصــــــــــال مــــــــــع زمالئهــــــــــم و ســــــــــتغلوهاوإ 
الوســــــــــائل التقلیدیــــــــــة ممــــــــــا فضــــــــــل و أســــــــــهل مــــــــــن طریــــــــــق هــــــــــذه الوســــــــــائل الجدیــــــــــدة أ

نت مـــــــــن نوعیـــــــــة یـــــــــدعم اإلعتقـــــــــاد بـــــــــأن تكنولوجیـــــــــا المعلومـــــــــات واإلتصـــــــــال قـــــــــد حســـــــــ
أن تكنولوجیـــــــــــا اإلتصـــــــــــال قـــــــــــد اإلتصـــــــــــال بیـــــــــــنهم بینمـــــــــــا  یعـــــــــــود إعتقـــــــــــاد المـــــــــــوظفین 

ـــــــــــ ـــــــــــونأث ـــــــــــى اإلتصـــــــــــال هـــــــــــم الموظف ـــــــــــذین ال یحســـــــــــنون إســـــــــــتخدامها رت ســـــــــــلبا عل ال
صــــــــال بیــــــــنهم وبـــــــــین ممــــــــا یجعلهــــــــم یعبــــــــرون عــــــــن عــــــــدم رضـــــــــاهم عــــــــن مســــــــتوى اإلت

.زمالئهم

تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات وتحسین العالقات بین الموظفین:البند التاسع

إستخدام تكنولوجیا اإلتصال ستجابات أفراد العینة حولح إیوض):19(جدول رقم
وتحسین العالقات بین الموظفین

المتوســــــــــــط لــــــــــــوظ مــــــــــــن خــــــــــــالل الجــــــــــــدول أعــــــــــــاله أن فقــــــــــــد 09وفـــــــــــي البنــــــــــــد رقــــــــــــم 
كــــــــــــد مــــــــــــا أوقــــــــــــد،0.63واإلنحــــــــــــراف المعیــــــــــــاري2.64مرتفــــــــــــع لبلوغــــــــــــه الحســــــــــــابي

المتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
يالمعیار اإلنحراف 

%101دائما 72.66

2.64
%25أحیانا 17.98
8.63%12أبدا

1000.63%139المجموع
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ــــــــــــراد %72.66نســــــــــــبته  ــــــــــــا المعلومــــــــــــات واإلتصــــــــــــاالت العمــــــــــــن أف ــــــــــــة أن تكنولوجی ین
أن %17.98قــــــــــد حســــــــــنت مــــــــــن مســــــــــتوى العالقــــــــــات بــــــــــین المــــــــــوظفین فیمــــــــــا یــــــــــرى 

8.63نهم أمــــــــــا بیــــــــــلــــــــــیس لهــــــــــا دور فــــــــــي تحســــــــــین العالقــــــــــات تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال 
ــــــــــــد ف% ــــــــــــا اإلتصــــــــــــال ق ــــــــــــرون أن تكنولوجی ــــــــــــات بــــــــــــین أثــــــــــــرتی ــــــــــــى العالق ســــــــــــلبا عل

.الموظفین

لـــــــــــــــــى أن فین إمـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوظ) %72.68( یـــــــــــــــــرة ویعـــــــــــــــــود إعتقـــــــــــــــــاد النســـــــــــــــــبة الكب
تكنولوجیـــــــــــا اإلتصـــــــــــال تشـــــــــــكل فرصـــــــــــة ســـــــــــامحة لبنـــــــــــاء العالقـــــــــــات وتحســـــــــــینها كمـــــــــــا 

یتعـــــــــاملون مـــــــــع فـــــــــي البنـــــــــد الســـــــــابق فـــــــــالمالحظ أن النســـــــــب المتقاربـــــــــة جـــــــــدا فالـــــــــذین 
إســـــــــــــــتخدمها لإلتصـــــــــــــــال مـــــــــــــــع زمالئهـــــــــــــــم ممـــــــــــــــا یحســـــــــــــــن التكنولوجیـــــــــــــــا ویحســـــــــــــــنون

ـــــــــم تســـــــــتطیع  ـــــــــي ل ـــــــــبعض عكـــــــــس الفئـــــــــة الت ـــــــــین بعضـــــــــهم ال ـــــــــأقلم مـــــــــع العالقـــــــــات ب الت
، فهـــــــــــــم ال یحســـــــــــــنون ســـــــــــــبل التواصـــــــــــــل مـــــــــــــع زمالئهـــــــــــــم إلكترونیـــــــــــــا هـــــــــــــذه الوســـــــــــــائل

فیشـــــــــــــعرون باإلســـــــــــــتغراب عنـــــــــــــد مالحظـــــــــــــتهم إلتصـــــــــــــال زمالئهـــــــــــــم األخـــــــــــــرین فیمـــــــــــــا 
أو شـــــــــعورهم بضـــــــــعف عالقـــــــــاتهم بیـــــــــنهم مـــــــــا یـــــــــؤدي لشـــــــــعورهم بعقـــــــــدة مـــــــــن الـــــــــنقص 

.مع غیرهم
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إستخدام تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات ونوعیة العالقات بین الموظفین:البند العاشر

نوعیة العالقات اإلجتماعیة في ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):20(جدول رقم
ظل تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت

بلغــــــــــت فقــــــــــد جــــــــــاء المتوســــــــــط الحســــــــــابي مرتفعــــــــــا مثــــــــــل ســــــــــابقیه فــــــــــي هــــــــــذا البنــــــــــد و
ل ســــــــــــــــــوئحــــــــــــــــــین ، و 0.57فكــــــــــــــــــان اإلنحــــــــــــــــــراف المعیــــــــــــــــــاري أمــــــــــــــــــا 2.51قیمتــــــــــــــــــه

82.73القــــــــــات اإلجتماعیــــــــــة فأجــــــــــاب مــــــــــا نســــــــــبتهرأیهــــــــــم فــــــــــي العالمبحــــــــــوثین عــــــــــن 
.أنها عادیة%17.26أنها عالقات جیدة على العموم فیما قال %

ومــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه اإلجابــــــــــات یظهــــــــــر أن غالبیــــــــــة المبحــــــــــوثین یتمتعــــــــــون بعالقــــــــــات 
ــــــــــــین  ــــــــــــات ب ــــــــــــأن العالق ــــــــــــبعض ممــــــــــــا یجعلهــــــــــــم یحســــــــــــون ب ــــــــــــدة مــــــــــــع بعضــــــــــــهم ال جی

قــــــــــد یكونــــــــــون إجــــــــــابتهم بالعادیــــــــــة نظــــــــــرا لعــــــــــدم %17.26المــــــــــوظفین جیــــــــــدة بینمــــــــــا 
متینـــــــــــــــة زمالئهـــــــــــــــم وهـــــــــــــــذا یرجـــــــــــــــع لطبیعـــــــــــــــتهم تمكـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن تكـــــــــــــــوین عالقـــــــــــــــات 

الشخصـــــــــــیة حیـــــــــــث أنهــــــــــــم ال یفضـــــــــــلون التفاعــــــــــــل مـــــــــــع الــــــــــــزمالء واإلحتكـــــــــــاك بهــــــــــــم 
ــــــــات ســــــــیئة  ــــــــأن العالق ــــــــذین أجــــــــابوا ب ــــــــرا أمــــــــا ال ــــــــذین لهــــــــم صــــــــراعات مــــــــع كثی فهــــــــم ال

ا انهــــــــــــم ال یجیــــــــــــدون ربــــــــــــط مــــــــــــا جعلهــــــــــــم یصــــــــــــرحون بســــــــــــوء العالقــــــــــــات كمــــــــــــزمالئه
ـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــداقات ـــــــــــــــات وبن ـــــــــــــــا اإلتصـــــــــــــــاالت ال تتغیـــــــــــــــر .العالق وفـــــــــــــــي ذل تكنولوجی

العالقـــــــــات كثیـــــــــرأ ولكـــــــــن یمكــــــــــن القـــــــــول بعـــــــــض اإلختالفــــــــــات فـــــــــي طـــــــــرق وكیفیــــــــــات 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالمؤیةالنسبة التكرارالعبارة
54.67%76جیدة

2.510.57

41.72%58عادیة
3.59%5سیئة

100%139المجموع
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أداء مهــــــــــام العمــــــــــل یســــــــــاهم فــــــــــي تــــــــــوتیر العالقــــــــــات بــــــــــین المــــــــــوظفین والمیــــــــــزة التــــــــــي 
الكیفیـــــــــات ممـــــــــا یقلــــــــــل تقـــــــــدمها تكنولوجیـــــــــا المعلومـــــــــات هـــــــــي توحیـــــــــد هـــــــــذه الطـــــــــرق و 

التـــــــــــــوتر بـــــــــــــین المـــــــــــــوظفین عـــــــــــــن كریـــــــــــــق تســـــــــــــهیل أداء المهـــــــــــــام وخفـــــــــــــض مواقـــــــــــــف 
.اإلحتكاك بینهم
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تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات والتعاون:الثالثمحورال- 1-3

تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات وتوزیع مهام العمل: األولالبند 

دور تكنولوجیا المعلومات في توزیع المهام العینة حولستجابات أفراد یوضح إ):21(جدول رقم

بین العاملین

مرتفــــــــــع حســــــــــابيســــــــــط متو بإجابــــــــــات المبحــــــــــوثین جــــــــــاءت نتــــــــــائجفــــــــــي هــــــــــذا البنــــــــــد
أجـــــــــــــاب مـــــــــــــا إذ ،0.52اإلنحـــــــــــــراف المعیـــــــــــــاريبینمـــــــــــــا بلـــــــــــــغ 2.17حیـــــــــــــث بلـــــــــــــغ 

مـــــــــــن أفـــــــــــراد العینـــــــــــة بـــــــــــأن تكنولوجیـــــــــــا المعلومـــــــــــات تتـــــــــــیح لهـــــــــــم %69.78نســـــــــــبته 
م وبـــــــــــــین زمالئهـــــــــــــم بینمـــــــــــــا قـــــــــــــال أحیانـــــــــــــا التوزیـــــــــــــع العـــــــــــــادل لمهـــــــــــــام العمـــــــــــــل بیـــــــــــــنه

ي نســـــــــــــبة الـــــــــــــذین هــــــــــــ%6.47نهــــــــــــا دائمـــــــــــــا مـــــــــــــا تتــــــــــــیح ذلـــــــــــــك أمـــــــــــــا أ23.76%
یرون أنها ال تتیح التوزیع العادل للمهام 

وقـــــــــد جائـــــــــت إجابـــــــــة غالبیــــــــــة المبحـــــــــوثین بعبـــــــــارة أحیانــــــــــا نظـــــــــرا ألن توزیـــــــــع المهــــــــــام 
ــــــــــى تكنولوجیــــــــــا وحــــــــــدها بــــــــــل تتــــــــــدخل فیهــــــــــا عوامــــــــــل أخــــــــــرى كــــــــــأوامر  ال یتوقــــــــــف عل
ـــــــــــا المعلومـــــــــــات  ـــــــــــي أدخلتهـــــــــــا تكنولوجی ـــــــــــة الت ـــــــــــادة واإلشـــــــــــراف اإلداري ولكـــــــــــن الدق القی

طریقـــــــــة أداء العمـــــــــل جعـــــــــل المـــــــــوظفین یـــــــــرون أن هنـــــــــاك نوعـــــــــا مـــــــــن التقســـــــــیم علـــــــــى 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيةالنسبة المؤیالتكرارالعبارة
23.74%33دائما

2.170.52

69.78%97أحیانا
6.47%09أبدا

100%139المجموع
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العـــــــــــادل للعمـــــــــــل فـــــــــــي ظلهـــــــــــا خاصـــــــــــة وأن كفائـــــــــــة إســـــــــــتخدامها أمـــــــــــر یؤخـــــــــــد بعـــــــــــین 
.اإلعتبار في تقییم األداء

وبالنســـــــــبة للـــــــــذین أجـــــــــابوا بـــــــــأن تكنولوجیـــــــــا اإلتصـــــــــال ال تتـــــــــیح لهـــــــــم التوزیـــــــــع العـــــــــادل 
نون إســــــــــــتخدامها،  لهــــــــــــذا هــــــــــــم وظفین الــــــــــــذین ال یحســــــــــــللمهــــــــــــام بیــــــــــــنهم فــــــــــــإنهم المــــــــــــ

ـــــــــــرهم، رغـــــــــــم تصـــــــــــریح المشـــــــــــرفین أنهـــــــــــم  ـــــــــــر مـــــــــــن غی ـــــــــــئ العمـــــــــــل أكث یشـــــــــــعرون بعب
یوجهــــــــــــون مــــــــــــوظفیهم نحــــــــــــو مســــــــــــاعدة اإلقـــــــــــــل مهــــــــــــارة فــــــــــــي إســــــــــــتخدام تكنولوجیـــــــــــــا 

.المعلومات واإلتصال

إستخدام تكنولوجیا اإلتصال في إستشارة زمالء العمل:البند الثاني

إلستشارة الزمالءإستخدام تكنولوجیا اإلتصال أفراد العینة حولیوضح أستجابات ): 22(جدول رقم 

كــــــــانوا یســــــــتخدمون تكنولوجیــــــــا ســــــــئل المــــــــوظفین إذا مــــــــا أمــــــــا فــــــــي البنــــــــد الثــــــــاني فقــــــــد 
ـــــــــــــرارات المرتبطـــــــــــــة  ـــــــــــــي إتخـــــــــــــاذ الق اإلتصـــــــــــــال والمعلومـــــــــــــات إلستشـــــــــــــارة زمالئهـــــــــــــم ف

ــــــــــــــــــاري 2.06جــــــــــــــــــاء المتوســــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي بالعمــــــــــــــــــل ف 0.64واإلنحــــــــــــــــــراف المعی
أنهــــــــــم یفعلــــــــــون ذلــــــــــك أحیانــــــــــا وأجــــــــــاب مــــــــــن المبحــــــــــوثین %58.90حیــــــــــث أجــــــــــاب

ــــــــــــى 23.74% ــــــــــــم بینمــــــــــــا نف ــــــــــــك بشــــــــــــكل دائ ــــــــــــون ذل ــــــــــــام %17.26أنهــــــــــــم یفعل القی
0.64وٕانحراف معیاري قدره2.06بمتوسط حسابي بلغ .بذلك

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيةالنسبة المؤیالتكرارالعبارة
23.74%33دائما

2.060.64

58.99%82أحیانا
17.26%24أبدا

100%139المجموع
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وتــــــــــرتبط مســــــــــألة اإلستشــــــــــارة فــــــــــي إتخــــــــــاذ القــــــــــرارات بــــــــــین المــــــــــوظفین بعــــــــــدة عوامــــــــــل 
مــــــــــن أهمهــــــــــا عامــــــــــل الثقــــــــــة المتبادلــــــــــة بــــــــــین األطــــــــــراف إال أن تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال 

ــــــــــر مباشــــــــــرة مــــــــــا تج ــــــــــة اإلستشــــــــــارة بطــــــــــرق غی ــــــــــد ســــــــــهلت عملی عــــــــــل المــــــــــوظفین ال ق
إلــــــــــــىمــــــــــــن اللجــــــــــــوء مه مــــــــــــا یمكــــــــــــنهئهمــــــــــــالإستشــــــــــــارة زمدیشــــــــــــعرون بــــــــــــالحرج عنــــــــــــ

ـــــــــا االستشـــــــــارة المـــــــــوظفین تكمـــــــــا أتاحـــــــــت هـــــــــذه ال،اإلستشـــــــــارة فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــرة  كنولوجی
.من خارج المكتب أو المصلحة التي یزاول فیها الموظف مهامه

ـــــــــي  ـــــــــي ولرامجـــــــــه ف ـــــــــول أن إســـــــــتخدام الحاســـــــــب األل ـــــــــى مســـــــــتوى أخـــــــــر یمكـــــــــن الق وعل
علــــــــــى المــــــــــوظفین الكثیــــــــــر مــــــــــن المتاعــــــــــب و ســــــــــهل لهــــــــــم الكثیــــــــــر اإلدارة قــــــــــد وفــــــــــر

ــــــــة  ــــــــاء المرافق ــــــــر عن ــــــــاظ بنمــــــــاذج المهــــــــام ممــــــــا وف ــــــــق اإلحتف ــــــــات عــــــــن طری مــــــــن العملی
.واإلستشارة الدائمة عل المزظفین زخاصة الجدد منهم

تلقي اإلستشارة من طرف الزمالء عن طریق تكنولوجیا المعلومات :البند الثالث

واإلتصاالت

تلقي الموظفین اإلستشارات من الزمالء ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):23(جدول رقم

:بواسطة تكنولوجیا المعلومات

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
25.89%36دائما

1.960.75

43.88%61أحیانا
30.21%42أبدا

100%139المجموع
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أظهــــــــــر الجـــــــــدول أن المتوســــــــــط الحســـــــــابي قــــــــــد جـــــــــاء متوســــــــــطا إذوفـــــــــي هــــــــــذا البنـــــــــد
%43.88أقــــــــــــــر مــــــــــــــا نســــــــــــــبته وقــــــــــــــد 0.75واإلنحــــــــــــــراف المعیــــــــــــــاري1.96بلــــــــــــــغ 

قــــــــرارات العمــــــــل أمــــــــا يزمالئهــــــــم یستشــــــــیرونهم أحیانــــــــا فــــــــي فــــــــمــــــــن أفــــــــراد العینــــــــة أن
أن %25.89فقـــــــــــــــــد نفـــــــــــــــــوا فعـــــــــــــــــل زمالئهـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــذلك وقـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــر 30.10%

. الموظفین دائما ما یفعلون ذلك

مــــــــن خــــــــالل تباعــــــــد قــــــــیم كــــــــل مــــــــن المتوســــــــط الحســــــــابي واإلنحــــــــراف والمالحــــــــظ هنــــــــا
حـــــــــوثین لـــــــــم تكــــــــــن أن إجابـــــــــات المبالمعیـــــــــاري بـــــــــین هـــــــــذا البنـــــــــد والبنـــــــــد الســـــــــابق، بـــــــــ

ــــــــد الســــــــابق ــــــــي البن ــــــــاتهم ف ــــــــة مــــــــن إجاب ــــــــارات بإســــــــتثناء ،قریب ــــــــالرغم مــــــــن تشــــــــابه العب ب
یعـــــــــــــزز فرضـــــــــــــیة الثقـــــــــــــة، فاألشـــــــــــــخاص األكثـــــــــــــر نســـــــــــــبة المجیبـــــــــــــین بـــــــــــــدائما ممـــــــــــــا

موثوقیــــــــــة هــــــــــم أكثــــــــــر األشــــــــــخاص إستشــــــــــارة ألنهــــــــــم محــــــــــل ثقــــــــــة جمیــــــــــع المــــــــــوظفین 
العوامـــــــــل الذاتیـــــــــة للمبحـــــــــوثین ولكـــــــــن إلـــــــــىأمـــــــــا إخـــــــــتالف بـــــــــاقي النســـــــــب فقـــــــــد یعـــــــــود 

.تكنولوجیا المعلومات قد سهلت من عملیة اإلستشارة بین الموظفین

من خبرات الزمالء في العمل بتكنولوجیا المعلوماتتكنولوجیا اإلستفادة :البند الرابع

إستفادتهم  من خبرات زمالئهم في مجال  ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ): 24(جدول رقم 

تكنولوجیا المعلومات

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
4028.77دائما

2.200.58

8762.58أحیانا
128.63أبدا

139100المجموع
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أبــــــــان الجــــــــدول أعــــــــاله والمتضــــــــمن نتــــــــائج إجابــــــــات افــــــــراد فقــــــــد أمــــــــا فــــــــي هــــــــذا البنــــــــد
حســـــــــــابي العینـــــــــــة حـــــــــــول ســـــــــــؤال اإلســـــــــــتفادة مـــــــــــن خبـــــــــــرات الـــــــــــزمالء عـــــــــــن متوســـــــــــط 

یــــــــــــــــــرى إذ ، 0.58بینمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء اإلنحــــــــــــــــــراف المعیــــــــــــــــــاري 2.20مرتفــــــــــــــــــع بلــــــــــــــــــغ 
ــــــــــــا المعلومــــــــــــات 62.58% ــــــــــــي اإلســــــــــــتفادة مــــــــــــن خبــــــــــــرات أن تكنولوجی تســــــــــــاعدهم ف

دائمـــــــــــا مـــــــــــا تفعـــــــــــل ذلـــــــــــك وهـــــــــــي أنهـــــــــــا%28.77زمالئهـــــــــــم أحیانـــــــــــا بینمـــــــــــا یـــــــــــرى 
نفس نسبة الذین نفوا ذلك ، 

ویمكـــــــــــن إرجـــــــــــاع هـــــــــــذه اإلجابـــــــــــات إلـــــــــــى أن الخبـــــــــــرات لـــــــــــدى المـــــــــــوظفین حیـــــــــــث أن 
ــــــــــات أصــــــــــبح ســــــــــهال  ــــــــــة التعامــــــــــل مــــــــــع المعطی ــــــــــذ العمــــــــــل وكیفی نمــــــــــاذج وطــــــــــرق تنفی
فـــــــــــــي ظـــــــــــــل وجـــــــــــــود تكنولوجیـــــــــــــا اإلتصـــــــــــــال والمعلومـــــــــــــات وبهـــــــــــــذا یصـــــــــــــبح وضـــــــــــــع 

ــــــــــة فــــــــــي هــــــــــذه النمــــــــــاذج  وزغــــــــــم .ســــــــــهال بالنســــــــــبة للمــــــــــوظفینأمــــــــــراالخبــــــــــرات المتمثل
خبــــــــــرات ل الفئــــــــــة التــــــــــي عبـــــــــرت عــــــــــن عــــــــــدم إســـــــــتفادتها مــــــــــن ذلـــــــــك ال یمكــــــــــن إغفـــــــــا

ـــــــــــر اإلهتمـــــــــــام عـــــــــــن ســـــــــــبب عـــــــــــدم  ـــــــــــة رغـــــــــــم قلتهـــــــــــا إال أنهـــــــــــا تثی زمالئهـــــــــــا وهـــــــــــم فئ
إســـــــــتفادتها مـــــــــن آي خبـــــــــرة مـــــــــن زمالئهـــــــــم  رغـــــــــم توفرهـــــــــا  بیـــــــــنهم وقـــــــــد یكنـــــــــون مـــــــــن 

.الذین یقل أو ینعدم إستخذام تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في عملهم
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وضع الموظفین لخیراتهم تحت تصرف زمالئهم في مجال تكنولوجیا :البند الخامس

اإلتصال والمعلومات

لخیراتهم تحت تصرف زمالئهم فیما وضعهم ستجابات أفراد العینة حولإ): 25(جدول رقم یوضح 

یخص تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

ـــــــــــد الخـــــــــــاص بالســـــــــــؤال حـــــــــــول وضـــــــــــع المـــــــــــوظفین  أظهـــــــــــر الجـــــــــــدول فـــــــــــي هـــــــــــذا البن
ــــــــــي تصــــــــــرف زمالئهــــــــــم  ــــــــــراتهم ف أن المتوســــــــــط الحســــــــــابي جــــــــــاء بدرجــــــــــة مرتفعــــــــــة لخب

أعــــــــــــــــرب ، وقــــــــــــــــد0.69فیمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان اإلنحــــــــــــــــراف المعیــــــــــــــــاري 2.0حیـــــــــــــــث بلــــــــــــــــغ 
ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــاعدهم مــــــــــــــــــن المبحــــــــــــــــــوثین أ52.35% ــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــم أحیان تكنولوجی

بینمــــــــــــا اإلتصـــــــــــال والمعلومــــــــــــات مــــــــــــن وضــــــــــــع خیــــــــــــراتهم تحــــــــــــت تصــــــــــــرف زمالئهــــــــــــم 
ـــــــــــــرى  ـــــــــــــك یحـــــــــــــدث دائمـــــــــــــا وهـــــــــــــيأ%23.74ی ـــــــــــــوا ن ذل ـــــــــــــذین نف ـــــــــــــس نســـــــــــــبة ال نف

حدوث ذلك 

تـــــــــرتبط مســـــــــألة وضـــــــــع خبـــــــــرات المـــــــــوظفین بـــــــــین أیـــــــــدي زمالئهـــــــــم بوجـــــــــود عالقـــــــــات و 
ـــــــــــإنو . طیبـــــــــــة بیـــــــــــنهم ـــــــــــي بالنســـــــــــبة لتكنولوجیـــــــــــا اإلتصـــــــــــال ف المـــــــــــوظفین یحـــــــــــاولون ف
حیــــــــان توجیــــــــه زمالئهــــــــم وخاصــــــــة مــــــــن هــــــــم فــــــــي نفــــــــس المكتــــــــب نحــــــــو كثیــــــــر مــــــــن األ

اخلیــــــــــــــة أو شــــــــــــــبكة ام الشــــــــــــــبكة الدة والفعالــــــــــــــة فــــــــــــــي إســــــــــــــتخداألســــــــــــــالیب الصــــــــــــــحیح

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
23.74%33دائما

2.000.69

52.51%73أحیانا
23.74%33أبدا

100%139المجموع
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األنترنـــــــــــــت لضـــــــــــــمان ســـــــــــــیر العمـــــــــــــل علـــــــــــــى أحســـــــــــــن وجـــــــــــــه إال أن هنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض 
إطــــــــــالع زمالئهــــــــــم علــــــــــى خبــــــــــراتهم، وهــــــــــذا قــــــــــد ن فــــــــــي المــــــــــوظفین الــــــــــذین ال یرغبــــــــــو 

یكـــــــــون راجـــــــــع لحساســـــــــیة تجـــــــــاههم أو نتجـــــــــة حـــــــــدوث خالفـــــــــات بیـــــــــنهم ممـــــــــا جعلهـــــــــم 
.یرغبون في اإلبتعاد عنهم وعدم اإلحتكاك بهم إال عند الضرورة

مساعدة الزمالء بواسطة تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات:البند السادس

العمل أثناءمساعدة الموظفین لزمالئهم العینة حولستجابات أفراد یوضح إ):26(جدول رقم

بواسطة تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

ــــــــد ســــــــوئل الم ــــــــي هــــــــذا البن ــــــــد بوف ــــــــي العمــــــــل عن ــــــــزمالئهم ف ــــــــون عــــــــن مســــــــاعدتهم ل حوث
إســـــــــــــتخدام تكنولوجیـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات فجـــــــــــــاء المتوســـــــــــــط الجســـــــــــــابي بدرجـــــــــــــة مرتفعـــــــــــــة 

ـــــــــــــث ب ـــــــــــــغ حی ـــــــــــــدر و 2.41ل ـــــــــــــاريق ـــــــــــــي ذات الصـــــــــــــدد0.64باإلنحـــــــــــــراف المعی ، وف
مــــــــــــــن أفــــــــــــــراد العینــــــــــــــة أنهـــــــــــــم یســــــــــــــاعدون زمالئهــــــــــــــم فــــــــــــــي أداء %49.64أعـــــــــــــرب 

ـــــــــــــــق األمـــــــــــــــر بالعمـــــــــــــــل  ـــــــــــــــدما یتعل ـــــــــــــــا اإلتصـــــــــــــــال مهمـــــــــــــــامهم عن بواســـــــــــــــطة تكنولوجی
ــــــــــــــا أمــــــــــــــا %41.72فیمــــــــــــــا أعــــــــــــــرب والمعلومــــــــــــــات دائمــــــــــــــا أن هــــــــــــــذا یحــــــــــــــدث أحیان

.لذین أجابوا بأنهم ال یفعلون ذلكفقط هم ا08.63%

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
49.64%69دائما

2.410.64

41.72%58أحیانا
8.63%12أبدا

100%139المجموع
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الء فــــــــــــــي أداء مهــــــــــــــامهم مــــــــــــــن أهــــــــــــــم مظــــــــــــــاهر ویمكـــــــــــــن إعتبــــــــــــــار مســــــــــــــاعدة الــــــــــــــزم
ـــــــــــــالموظف الـــــــــــــذي یقـــــــــــــوم  ـــــــــــــراد التنظـــــــــــــیم ف ـــــــــــــة بـــــــــــــین أف ـــــــــــــات اإلنســـــــــــــانیة المتین العالق
بمســـــــــاعدة زمالئـــــــــه یكـــــــــون فـــــــــي صـــــــــحة نفســـــــــیة جیـــــــــدة كمـــــــــا أن المـــــــــوظفین األخـــــــــرین 
ـــــــــــك  ـــــــــــیهم ومـــــــــــن خـــــــــــالل ذل ال یطلبـــــــــــون المســـــــــــاعدة إال مـــــــــــن طـــــــــــرف مـــــــــــن یثقـــــــــــون ف
یظهـــــــــر أن الثقـــــــــة المتبادلـــــــــة والعالقـــــــــات اإلنســـــــــانیة بـــــــــارزة بـــــــــین أفـــــــــراد التنظـــــــــیم مـــــــــن 

ـــــــــس .خـــــــــالل اإلجابـــــــــات المتحصـــــــــل علیهـــــــــا ـــــــــى أن نف ولكـــــــــن تجـــــــــدر اإلشـــــــــارة هنـــــــــا إل
الـــــــرفض فـــــــي هـــــــذا البنـــــــد كانـــــــت قـــــــد عبـــــــرت عـــــــن عـــــــدم إســـــــتفادتها مـــــــن خبـــــــرة نســـــــبة

.، مما یمكن إعطاء نفس التفسیر لكلتا الحالتین24زمالئها في الجدول 

الموظفین في إنجاز المهام بإستخدام تكنولوجیا اإلتصال من مساعدة تلقي ال:البند السابع

والمعلومات

زمالئهم تلقي  الموظفین للمساعدة من طرف العینة حولستجابات أفراد یوضح إ): 27(جدول رقم 

في إنجاز المهام بإستخدام تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

جــــــــــاء المتوســــــــــط الحســــــــــابي إلســــــــــتجابة المبحــــــــــوثین حــــــــــول عبــــــــــارة وفــــــــــي هــــــــــذا البنــــــــــد
ــــــــــــا بدرجــــــــــــة مرتفعــــــــــــة مســــــــــــاعدة زمالئهــــــــــــم لهــــــــــــم فــــــــــــي العمــــــــــــل بإســــــــــــتخدام التكنولوجی

ـــــــــــــغ  ـــــــــــــث بل ـــــــــــــاري 2.50حی ـــــــــــــإنحراف معی ـــــــــــــث 0.68وب ـــــــــــــر ، حی مـــــــــــــن %61.15أق

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
61.15%85دائما

2.500.68

28.05%39أحیانا
10.79%15أبدا

100%139المجموع
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ــــــــــق  المــــــــــوظفین أنهــــــــــم دائمــــــــــا یتلقــــــــــون المســــــــــاعدة فــــــــــي إنجــــــــــاز مهــــــــــامهم عنــــــــــدما یتعل
ــــــــــــــــا اإلتصــــــــــــــــال أمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــك %28.05األمــــــــــــــــر بإســــــــــــــــتخدام تكنولوجی ــــــــــــــــالوا أن ذل فق

وقـــــــــــد كـــــــــــان %10.79یحـــــــــــدث أحیانـــــــــــا فیمـــــــــــا رفـــــــــــض حـــــــــــدوث ذلـــــــــــك مـــــــــــا نســـــــــــبته 
.0.68المعیاري نحراف لغ اإلبفیما 2.50المتوسط الحسابي لهذا البند 

النتـــــــــائج فـــــــــي الجـــــــــدول أعـــــــــاله أن المـــــــــوظفین یتلقـــــــــون المســـــــــاعدة فـــــــــي وقـــــــــد أظهـــــــــرت 
ـــــــــــب األحیـــــــــــان  إمـــــــــــا مـــــــــــن زمالئهـــــــــــم أو مـــــــــــن مســـــــــــؤولیهم فـــــــــــي حـــــــــــاالت وجـــــــــــود غال

وال شـــــــــــك أن .داعـــــــــــي لـــــــــــذلك حســـــــــــب تصـــــــــــریح روؤســـــــــــاء المصـــــــــــالح فـــــــــــي المقابلـــــــــــة
تكـــــــــون المســـــــــاعدة بـــــــــین الـــــــــزمالء فـــــــــي العلـــــــــم خاصـــــــــة مـــــــــن المتواجـــــــــدین فـــــــــي نفـــــــــس 

شــــــــــــرین علــــــــــــى العمــــــــــــل أو بعــــــــــــض المــــــــــــوظفین الــــــــــــدین المكتــــــــــــب، أو المشــــــــــــرفین المبا
یتمتعـــــــــــــون بمهـــــــــــــارات عالیـــــــــــــة فـــــــــــــي إســـــــــــــتخدام تكنولوجیـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات واإلتصـــــــــــــال 
ـــــــــى  ـــــــــم یكونـــــــــوا فـــــــــي نفـــــــــس المكتـــــــــب أو المصـــــــــلحة وهـــــــــو مـــــــــا یـــــــــدل عل حتـــــــــى ولـــــــــو ل

.مدى التعاون والوثیق بین الموظفین في المدیریة

والمعلوماتالعمل الجماعي وتكنولوجیا اإلتصال :البند الثامن

العمل الجماعي بواسطة تكنولوجیا اإلتصال ستجابات أفراد العینة حولإ): 28(دول رقم یوضح ج

والمعلومات

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيةالنسبة المؤیالتكرارالعبارة
69.78%97دائما
20.86%29أحیانا

2.600.65 9.35%13أبدا

100%139المجموع
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الخــــــــــــاص بإجابــــــــــــات المــــــــــــوظفین عــــــــــــن العمــــــــــــل دول فقــــــــــــد أبــــــــــــان الجــــــــــــوفــــــــــــي البنــــــــــــد 
المتوســــــــــــــط بلــــــــــــــغ الجمــــــــــــــاعي بواســــــــــــــطة تكنولوجیــــــــــــــا اإلتصــــــــــــــال والمعلومــــــــــــــات فقــــــــــــــد 

مـــــــــــــا یظهـــــــــــــر أنـــــــــــــه مرتفـــــــــــــع جـــــــــــــدا 0.65واإلنحـــــــــــــراف المعیـــــــــــــاري2.60الحســـــــــــــابي
المـــــــــــــــــــــــوظفین أن تكنولوجیـــــــــــــــــــــــا اإلتصـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــن%69.78عبـــــــــــــــــــــــر حیـــــــــــــــــــــــث 

ــــــــــــرى والمعلومــــــــــــات ــــــــــــات بینمــــــــــــا ی ــــــــــــي كــــــــــــل األوق ــــــــــــیح لهــــــــــــم العمــــــــــــل الجمــــــــــــاعي ف تت
أنهـــــــــــــا ال %09.35أنهـــــــــــــا تتـــــــــــــیح لهـــــــــــــم ذلـــــــــــــك أحیانـــــــــــــا بینمـــــــــــــا ذهـــــــــــــب 20.86%

.تتیح لهم العمل الجماعي أبدا

ویعتبـــــــــر العمـــــــــل الجمـــــــــاعي مـــــــــن أهـــــــــم مظـــــــــاهر العالقـــــــــات الطیبـــــــــة بـــــــــین المـــــــــوظفین 
ـــــــــــى دور تكنو  ـــــــــــیال عل لوجیـــــــــــا واإلجابـــــــــــات المقدمـــــــــــة فـــــــــــي الجـــــــــــدول أعـــــــــــاله تعتبـــــــــــر دل

ـــــــــق جـــــــــو العمـــــــــل الجمـــــــــاعي بـــــــــین أفـــــــــراد التنظـــــــــیم مـــــــــن خـــــــــالل  المعلومـــــــــات فـــــــــي خل
ـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن اإلتصـــــــــــــــال  ـــــــــــــــات والمعلومـــــــــــــــات وهـــــــــــــــي تمكی ـــــــــــــــادل البیان ـــــــــــــــزامن وتب المت

ــــــــــــت تــــــــــــتم فــــــــــــي الســــــــــــابق بشــــــــــــكل .خاصــــــــــــیة فــــــــــــي تكنولوجیــــــــــــا المعلومــــــــــــات وٕان كان
عشــــــــــوائي یفرضــــــــــها القــــــــــرب المكــــــــــاني بیــــــــــنهم أصــــــــــبحت األن تــــــــــتم بشــــــــــكل إختیــــــــــاري 

ولكنهــــــــــا تبقــــــــــى محـــــــــدودة وتطهــــــــــر فــــــــــي إنجـــــــــاز بعــــــــــض المهــــــــــم الروتینیــــــــــة .ومقصـــــــــود
.فقط
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تكنولوجیا المعلومات و أشكال العمل الجماعي:البند التاسع

طرق وأشكال العمل الجماعي في ظل ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ): 29(جدول رقم

تكنولوجیا المعلومات

درجـــــــــــة مرتفعـــــــــــة حیـــــــــــث قـــــــــــدر المتوســـــــــــط الحســـــــــــابيبلـــــــــــغ وفـــــــــــي  الجـــــــــــدول أعـــــــــــاله 
ـــــــــــــــــــاري 2.53ب مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــبورین %66صـــــــــــــــــــرح إذ 0.73واإلنحـــــــــــــــــــراف المعی

ـــــــــي شـــــــــكل لجـــــــــان غیـــــــــر رســـــــــمیة بینمـــــــــا  ـــــــــة یـــــــــتم ف أن العمـــــــــل الجمـــــــــاعي فـــــــــي المدیری
ـــــــــــرى  ـــــــــــة بینمـــــــــــا %18.70ی ـــــــــــة اللجـــــــــــان المؤقت أن العمـــــــــــل الجمـــــــــــاعي یكـــــــــــون بطریق

.جماعي یتم في شكل اللجان الدائمةفقط أن العمل ال%14.38یرى 

یشــــــــــكل العمــــــــــل الجمــــــــــاعي أحــــــــــد أهــــــــــم مظــــــــــاهر التفــــــــــاهم والتفاعــــــــــل اإلیجــــــــــابي بــــــــــین 
المـــــــــوظفین وخاصـــــــــة إذا مـــــــــا تـــــــــم بشـــــــــكل غیــــــــــر رســـــــــمي فـــــــــذلك یعبـــــــــر عـــــــــن درجــــــــــة 

ـــــــــرون أن العمـــــــــل  ـــــــــدین ی ـــــــــتالحم وهـــــــــو مـــــــــا تفســـــــــره نســـــــــبة ال ـــــــــرة مـــــــــن ال ـــــــــي كبی ـــــــــتم ف ی
ـــــــــــــر رســـــــــــــمیة  ـــــــــــــر ) %66.90( شـــــــــــــكل جماعـــــــــــــات غی أمـــــــــــــا اللجـــــــــــــان الرســـــــــــــمیة غی

ألهــــــــــداف عملیــــــــــة قصــــــــــیرة المــــــــــدى كمســــــــــابقات التوظیــــــــــف أو الدائمــــــــــة فهــــــــــي تشــــــــــكل 
عملیـــــــــــــات إعـــــــــــــداد قـــــــــــــوائم معینـــــــــــــة بینمـــــــــــــا تكـــــــــــــون اللجـــــــــــــان الدائمـــــــــــــة ذات مهمـــــــــــــات 

اإلنحراف المعیاريالحسابيالمتوسط النسبة المؤیةالتكرارالعبارة
غیر 
66.90%93رسمیة

2.530.73

18.70%26مؤقتة
14.38%20دائمة

100%139المجموع
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ولكـــــــن مــــــــا .طویلـــــــة المـــــــدى وغالبــــــــا مـــــــا یكــــــــون تعیـــــــین أعضـــــــائها مــــــــن ســـــــلطات أعلــــــــى

حظتــــــــــــه هــــــــــــو إهمــــــــــــال اإلدارة لقیمــــــــــــة وأهمیــــــــــــة العمــــــــــــل الجمــــــــــــاعي رغــــــــــــم یمكــــــــــــن مال
مـــــــــــا یعنـــــــــــي إهمـــــــــــال اإلدارة ر رســـــــــــمیة وهـــــــــــووجـــــــــــوده بـــــــــــین المـــــــــــوظفین بصـــــــــــفة غیـــــــــــ

وهـــــــــــو مـــــــــــا جعـــــــــــل المـــــــــــوظفین . فعالیـــــــــــة فـــــــــــي أداء العمـــــــــــلاألســـــــــــالیبألحـــــــــــد أكثـــــــــــر 
ــــــــى اإلنیقومــــــــو  ــــــــؤثر ســــــــلبا عل ــــــــد ی ــــــــر رســــــــمي وهــــــــو مــــــــا ق ــــــــذلك بشــــــــكل غی باط ضــــــــن ب

.العملواإللتزام بقوانین 

تكنولوجیا اإلتصال ومشكالت العمل:البند العاشر

إكتشاف المشكالت أثناء العمل بواسطة أفراد العینة حولستجابات إ):30(جدول رقم یوضح

تكنولوجیا اإلتصال 

فــــــــــي 2.53درجــــــــــة مرتفعــــــــــة إد بلــــــــــغ  المتوســــــــــط الحســــــــــابي وفــــــــــي هــــــــــذا البنــــــــــد بلــــــــــغ 
ــــــــــــاريحــــــــــــین كــــــــــــان  ــــــــــــث،0.63اإلنحــــــــــــراف المعی 60.43أوضــــــــــــح مــــــــــــا نســــــــــــبته حی

اإلتصـــــــــــال تمكـــــــــــنهم دائمـــــــــــا مـــــــــــن المعلومـــــــــــات و مـــــــــــن المبحـــــــــــوثین أن تكنولوجیـــــــــــا %
إكتشـــــــــــــاف المشـــــــــــــكالت التــــــــــــــي تـــــــــــــواجههم أثنـــــــــــــاء أداء مهــــــــــــــامهم وفـــــــــــــي ذات البنــــــــــــــد 

ـــــــــــــال %32.37أجـــــــــــــاب  ـــــــــــــا بینمـــــــــــــا ق ـــــــــــــك یحـــــــــــــدث أحیان مـــــــــــــن ذات %7.19أن ذل

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%84دائما 60.43

2.530.63

%45أحیانا 32.37
7.19%10أبدا

139100المجموع
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ـــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــات ال تســـــــــــــــاعدهم  ـــــــــــــــة أن تكنولوجی ـــــــــــــــى إكتشـــــــــــــــاف مشـــــــــــــــكالت العین عل
.العمل

ح مـــــــــــــــن الممكــــــــــــــن اإلكتشـــــــــــــــاف بفضــــــــــــــل تطـــــــــــــــور تكنولوجیــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــات أصــــــــــــــوب
الســـــــــریع لألخطـــــــــاء والمشـــــــــكالت التـــــــــي تقـــــــــع فـــــــــي العمـــــــــل اإلداري كمـــــــــا تمكـــــــــن هـــــــــذه 

بكـــــــــــــل التكنولوجیـــــــــــــا مـــــــــــــن مراجعـــــــــــــة األعمـــــــــــــال المنجـــــــــــــزة كالتقـــــــــــــاریر واإلحصـــــــــــــائیات 
ســـــــهولة وســـــــرعة وهـــــــو مـــــــا یجعـــــــل الموظــــــــف یعمـــــــل بكـــــــل ثقـــــــة وراحـــــــة األمـــــــر الــــــــذي 

، ومس إجابیا على أداء الموظف لمهامهینعك

تكنولوجیا المعلومات وحلول مشكالت العمل:الحادي عشرالبند 

مساعدة تكنولوجیا المعلومات على إیجاد ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):31(جدول رقم

الحلول لمشكالت العمل

ــــــــــــ ــــــــــــد ف ــــــــــــي هــــــــــــذا البن ــــــــــــاعأمــــــــــــا ف ــــــــــــوحظ إرتف المتوســــــــــــط الحســــــــــــابي إلســــــــــــتجابات ق ل
المســــــــــبورین  لعبــــــــــارة مســــــــــاعدة تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال فــــــــــي إجــــــــــاد حلــــــــــول لمشــــــــــكالت 

63.30أعــــــــــــــــرب إذ ،0.57واإلنحــــــــــــــــراف المعیــــــــــــــــاري2.59بلــــــــــــــــغحــــــــــــــــین العمـــــــــــــــل
أن تكنولوجیـــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــات تمكـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن إیجـــــــــــــــــاد الحلـــــــــــــــــول لألخطـــــــــــــــــاء و %

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
63.30%88دائما

2.590.57

38.84%54أحیانا
4.31%6أبدا

100%139المجموع
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ــــــــــــي تعتــــــــــــرض عملهــــــــــــم وقــــــــــــال  ــــــــــــا %33.14المشــــــــــــاكل الت ــــــــــــك یحــــــــــــدث أحیان أن ذل
.فقط أنها ال تساعد على ذلك%4.31بینما عبر ما نسبته 

إن التقنیــــــــــــات المتطــــــــــــورة التــــــــــــي تمكــــــــــــن المــــــــــــوظفین مــــــــــــن مراجعــــــــــــة أعمــــــــــــالهم هــــــــــــي 
ـــــــــــول الســـــــــــهلة والســـــــــــریعة لهـــــــــــذه األخطـــــــــــاء ألنـــــــــــه  ـــــــــــي تمكـــــــــــنهم مـــــــــــن إیجـــــــــــاد الحل الت

ـــــــــا یـــــــــتم إكتشـــــــــاف بعـــــــــض األخطـــــــــاء البشـــــــــریة التـــــــــي ال  ـــــــــه لهـــــــــا الموظفـــــــــون أحیان ینتب
ولكنهـــــــــا تكـــــــــون فادحـــــــــة فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم إكتشـــــــــافها مبكـــــــــرا وخاصـــــــــة .أثنـــــــــاء العمـــــــــل

طــــــــــــاء المتعلقــــــــــــة بإعــــــــــــداد میزانیــــــــــــة أو حســــــــــــابات بعــــــــــــض الصــــــــــــفقات فهــــــــــــي ال األخ
.أخرىتؤثر على المدیریة فحسب بل تتعدى ذلك لجهات 

في التعاون بین الموظفین في المدیریةأراء الموظفین: البند الثاني عشر

في ظفین في التعاون بین زمالئهم أراء المو ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):32(جدول رقم

المدیریة

ــــــــین المــــــــوظفین  ــــــــي التعــــــــاون ب ــــــــر ســــــــؤل المبحــــــــوثین عــــــــن ارائهــــــــم ف ــــــــد األخی ــــــــي البن وف
2.29قـــــــــــدره مرتفـــــــــــع عـــــــــــن متوســـــــــــط حســـــــــــابيفأســـــــــــفرت إجابـــــــــــاتهم فـــــــــــي المدیریـــــــــــة 

%61.87أجــــــــــــاب مــــــــــــا نســــــــــــبته حیــــــــــــث 0.54اإلنحــــــــــــراف المعیــــــــــــاريفیمــــــــــــا بلــــــــــــغ 

ـــــــــــوي %33.81ان التعـــــــــــاون متوســـــــــــط فیمـــــــــــا ذهـــــــــــب  ـــــــــــر وق ـــــــــــه تعـــــــــــاون كبی أمـــــــــــاان

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
33.81%47دائما

2.290.54

61.87%86أحیانا
4.31%06أبدا

100%139المجموع
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فقــــــــــــد عبـــــــــــــروا عــــــــــــن عـــــــــــــدم رضــــــــــــاهم عـــــــــــــن مســــــــــــتوى التعـــــــــــــاون بقـــــــــــــولهم 4.31%
.ضعیف

احــــــــــــــد أهــــــــــــــم ویشــــــــــــــكل التعــــــــــــــاون أحــــــــــــــد أهــــــــــــــم عناصــــــــــــــر العالقــــــــــــــات اإلنســــــــــــــانیة و
ـــــــــذلك فحســـــــــب مظاهرهـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذا البنـــــــــد یظهـــــــــر أن التعـــــــــاون موجـــــــــود جابـــــــــات اإلل

بــــــــین المــــــــوظفین فــــــــي المدیریــــــــة محــــــــل الدراســــــــة بشــــــــكل فعلــــــــي وٕایجــــــــابي ممــــــــا یعــــــــزز
ــــــــــــین المــــــــــــو  ــــــــــــات اإلنســــــــــــانیة ب ــــــــــــرة .ظفینقــــــــــــوة العالق ــــــــــــإن نســــــــــــبة كبی ــــــــــــك ف ورغــــــــــــم ذل

مــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوظفین قــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــاروا إلــــــــــــــــى دور محتمـــــــــــــــــل لتكنولوجیـــــــــــــــــا ) 61.87%(
وهـــــــــو مـــــــــا عزوتـــــــــه نســـــــــبة اإلتصـــــــــال فـــــــــي زیـــــــــادة مســـــــــتوى التعـــــــــاون بـــــــــین المـــــــــوظفین

التــــــــــــي تــــــــــــرى أن دورهــــــــــــا كبیــــــــــــر، وقــــــــــــد تجســــــــــــد هــــــــــــذا التعــــــــــــاون فــــــــــــي ) 33.81%(
29إجابات المبحوثین في الجدول رقم 
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تكنولوجیا المعلومات والرضا الوظیفي: المحور الرابع- 1-4

كفایة تكنولوجیا المعلومات ألداء العمل:بند األولال

كفایة وسائل وتكنولوجیا المعلومات واإلتصال : یوضح أستجابات أفراد العینة حول):33(جدول رقم

ألداء مهام العمل

الخـــــــــــاص بإجابـــــــــــات المـــــــــــوظفین حـــــــــــول كفایـــــــــــة الجـــــــــــدول البنـــــــــــد أظهـــــــــــر فـــــــــــي هـــــــــــذا 
األجهـــــــــــزة الخاصـــــــــــة بالعمـــــــــــل فكـــــــــــان المتوســـــــــــط الحســـــــــــابي بدرجـــــــــــة متوســـــــــــطة حـــــــــــین 

أن %60.43یعتقـــــــــــــــد ، و 0.62فیمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان اإلنحـــــــــــــــراف المعیـــــــــــــــاري 1.89بلـــــــــــــــغ 
كافیــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل أداء مهــــــــــامهم أحیانــــــــــا بینمــــــــــا تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال والمعلومــــــــــات 

نهــــــــــا دائمــــــــــا یــــــــــرون أ%14.40غیــــــــــر كافیــــــــــة تمامــــــــــا أمــــــــــا أنهــــــــــا%25.17یــــــــــرى 
فــــــــــــــي أداء مهــــــــــــــامهم فالغالبیـــــــــــــــة تتجــــــــــــــه إلــــــــــــــى أن الوســـــــــــــــائل كافیـــــــــــــــة مــــــــــــــا تكــــــــــــــون 

ـــــــــــىال یحتـــــــــــاجون ألنهـــــــــــمالتكنولوجیـــــــــــة كافیـــــــــــة ألداء مهـــــــــــام العمـــــــــــل وهـــــــــــذا نظـــــــــــرا  إل
ـــــــــــــــث أن أحتیاجـــــــــــــــاتهم تق ـــــــــــــــرة حی ـــــــــــــــى الطابعـــــــــــــــات وأجهـــــــــــــــزة تصـــــــــــــــر عوســـــــــــــــائل كثی ل

ــــــــــوتر و  ــــــــــات والبــــــــــرامج البســــــــــیطة عكــــــــــس مــــــــــن بالكومبی رحوا أنهــــــــــا صــــــــــعــــــــــض التطبیق

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة

14.40%20دائما

01.8900.62

60.43%84أحیانا

25.17%35أبدا

100%139المجموع
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ـــــــل  ـــــــواع مـــــــن الطابعـــــــات تق ـــــــى أن ـــــــي حاجـــــــة إل ـــــــوا ف ـــــــد یكون ـــــــث أنهـــــــم ق ـــــــة حی ـــــــر كافی غی
لـــــــــــى أن بعـــــــــــض المبحـــــــــــوثین یــــــــــــرون تنعـــــــــــدم وجودهـــــــــــا فـــــــــــي المدیریـــــــــــة إضــــــــــــافة إأو 

.سیئا في العملفي ضعف الشبكة الداخلیة وكثرة األعطال بها عامال 

ــــــــدى العامــــــــل وهــــــــو ویســــــــاعد تــــــــوفر  ــــــــع مــــــــن مســــــــتوى الرضــــــــا ل وحــــــــداثتها علــــــــى الرف
مـــــــــــا طرحـــــــــــه مـــــــــــدیر اإلدارة المحلیـــــــــــة فـــــــــــي المقابلـــــــــــة حیـــــــــــث صـــــــــــرح أن المـــــــــــوظفین 

.كل تغییر أو تحدیث لوسائل العملیجتهدون في عملهم عند

تكنولوجیا المعلومات ومتطلبات العمل:البند الثاني

إستجابة وسائل العمل ألداء المهام: ستجابات أفراد العینة حولإیوضح ):34(جدول رقم

سوئل المبحوثین عن إستجابة التجهیزات الموجودة في أداء مهامهم أما في هذا البند فقد 

بإنحراف معیاري  قدره 2.06فكان المتوسط الحسابي لهذه اإلستجابات مرتفعا حیث بلغ 

أن وسائل العمل تستجیب لمتطلبات أداء المهام أما %84.17عبر، وقد 0.39

ا ال تختلف المالحظة عن نوه. هذه الوسائل ال تستجیب إطالقافیرون أن 05.03%

وظیفته التجهیزات في المالحظة السابقة إال أنه یجدر الذكر أن درجة رضا العامل عن 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
10.79%15دائما

02.0600.39

84.17%117أحیانا
5.03%07أبدا

100%139المجموع
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ورغم أن .والوسائل التي یستخدمهاتتأثر بحجم معرفته بكیفیات التعامل مع األجهزة 

قد اجابت بأن التجهیزات تستجیب لمتطلبات العمل أحیانا ) %84.17( الغالبیة العظمى 

فقط  ما یعني عدم الرضا التام للموظفین عن هذه الوسائل المستخدمة في العمل وقد 

یعود ذلك لكثرة األعطال في األجهزة واإلنقطاعات المتكررة في الشبكة خاصة وعدم 

. وجود تقنیین لصیانة هذه األجهزة بشكل فوري

المهامي تأدیةفتكنولوجیا المعلومات واإلتصال والراحة :البند الثالث

ظفین بالراحة أثناء العمل بواسطة شعور المو : ستجابات أفراد العینة حولیوضح إ):35(جدول رقم

تكنولوجیا المعلومات واإلتصال

وفي البند الثالث سوئل المبحوثون عن شعورهم بالراحة أثناء إستخدام تكنولوجیا 

فیما 2.50المعلومات واإلتصال فكانت إستجاباتهم بمتوسط حسابي مرتفع بلغت درجته 

أن تكنولوجیا منهم %52.51صرح وفي ذات السیاق ، 0.54كان اإلنحراف المعیاري 

%45.32أثناء تأدیة العمل بینما قالراحةوالمعلومات تجعلهم دائما أكثراإلتصال 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
52.51%73دائما

02.5000.54

45.32%63أحیانا
2.15%03أبدا

100%139المجموع
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م أنهم ال یرتاحون أبدا عند إستخدامه%02.15أنهم یشعرون بالراحة أحیانا بینما أجاب 

.لتكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

اإلرتیاح و من خالل قراءة الجدول یمكن القول أن تكنولوجیا اإلتصال توفر قدرا كبیرا من

ذا نظرا لمالئمتها لمبحوثین وهمن ادیة المهام حسب الغالبیة العظمى النفسي أثناء تأ

أما الذین أجابوا بعدم إرتیاحهم فقد .تسهل علیهم الكثیر من المهام وألنها لطبیعة عملهم 

التي یعملون علیها في شكل یعزى لمن تعرضوا لحوادث تلف األجهزة أو الملفات 

مما شكل لدیه عقدة .ن لدى الموظفاز و اإلرباك وعدم التیخلف حالة منإلكتروني مما

ام هذه األجهزة وقد یعود عدم اإلرتیاح ناتج من عدم معرفته بكیفیات إستخدام في إستخد

.هذه األجهزة أصال

غوط العملضتكنولوجیا اإلتصال و :البند الرابع

غوط العمل أثناء إستخدام ضتخفیف : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):36(جدول رقم

.تكنولوجیا اإلتصال في العمل

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
50.35%70دائما

2.440.61

43.165%60أحیانا
6.47%9أبدا

100%139المجموع
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فیما كان 2.44أما في هذا البند فقد جاء المتوسط الحسابي بدرجة مرتفعة قدرها 
أن إستخدامهم من المبحوثین %55.33أقر ، حیث 0.61اإلنحراف المعیاري 

غوط العمل بینما قال ضلتكنولوجیا اإلتصال والمعلومات یساعدهم دائما في التخفیف من 
أن تكنولوجیا اإلتصال ال %06.47أنها تساعدهم أحیانا فقط بینما ذهب 4316%

.غطضتخفف عنهم أي 

غوط العمل لدیهم إلى ضتقلل من TCIن الغالبیة القصوى من المبحوثین ألویعود إقرار
ٕاختصار األداء مما یخفف الضغط و اإلنجازتسریع وتیرة أن هذه األخیرة تعمل على 

للشعور باإلستقاللیة في أداء المهام دور في تخفیف لدى الموظف لیهم كما قد یكون ع
بینما یعود عدم شعور البقیة بأنخفاض الضغوط إلى معاناتهم من ضغوط متعددة 
المصادر ولیس ضغط وسائل العمل فقط فبیئة العمل مجال مفتوح أمام التدخالت 

.والعوامل العدیدة

یا المعلوماتوضوح المهام في ظل تكنولوج:البند الخامس

مساهمة تكنولوجیا المعلومات في توضیح : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):37(جدول رقم

مهام العمل

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
56.11%78دائما

02.4100.74

28.77%40أحیانا
15.10%21أبدا

100%139المجموع
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ــــــون عــــــن مســــــاهمة تكنولوجیــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــال فــــــي هــــــذا البنــــــد و ســــــوئل المبحوث
واإلنحـــــراف 2.41فـــــي توضـــــیح مهـــــام العمـــــل فجـــــاء المتوســـــط الحســـــابي بدرجـــــة مرتفعـــــة 

مـــــــــــن المـــــــــــوظفین أن مهـــــــــــامهم فـــــــــــي العمـــــــــــل %56.11یـــــــــــرى ، إذ 0.74المعیـــــــــــاري 
أصـــــبحت واضـــــحة یشـــــكل كبیـــــر بفضـــــل إســـــتخدامهم لتكنولوجیـــــا اإلتصـــــال والمعلومـــــات 

%15.10أن الوضـــــوح لـــــیس كبیـــــرا بینمـــــا نفـــــى مـــــا نســـــبته %28.77فـــــي حـــــین قـــــال 
.أن یكون لتكنولوجیا المعلومات دور في توضیح مهامهم في العمل

وقــــــــد یعــــــــزى إتفــــــــاق غالبیــــــــة  المبحــــــــوثین علــــــــى مســــــــاهمة تكنولوجیــــــــا المعلومــــــــات فــــــــي 
ــــــــى كــــــــون هــــــــذه األخیــــــــرة تــــــــوفر قــــــــدر مهــــــــم ومناســــــــب مــــــــن  توضــــــــیح مهــــــــام العمــــــــل إل

مـــــن خاللهـــــا إتخـــــاذ قـــــرارات وٕانجـــــاز مهامـــــه وهـــــو مـــــا المعلومـــــات التـــــي یمكـــــن للموظـــــف 
ــــــــاء ت ــــــــرت عن ــــــــل یعــــــــزز تصــــــــریحات مســــــــؤولي المصــــــــالح أن الشــــــــبكات واألجهــــــــزة وف نق

مــــــن تــــــوفیر بعــــــض متطلبــــــات أداء المهــــــام . بعــــــض المــــــوظفین ألمــــــاكن خــــــارج المدیریــــــة
كملفــــــــات المــــــــوظفین والحســــــــابات بالنســــــــبة لمكتــــــــب المیزانیــــــــة والمحاســــــــبة علــــــــى ســــــــبیل 

بینمــــا یعــــزى عــــدم الوضــــوح فــــي المهــــام للبقیــــة قــــد یكــــون نــــاتج عــــن . المثــــال ال الحصــــر
ــــــم یكتســــــبوا خبــــــرة عــــــدم فهــــــم الشــــــخص لمهامــــــه أو لحــــــداثتهم فــــــي العمــــــل ف كافیــــــة هــــــم ل

.تمكنهم من التعامل أداء مهامهم بشكل واضح وسلس مثل األخرین
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الشعور باألهمیة في العمل: البند السادس

مساهمة تكنولوجیا اإلتصال في تعزیز : یوضح إستجابات أفراد العینة حول): 38(جدول رقم

الشعور باألهمیة في محیط العمل

كشــــــفت النتــــــائج الــــــواردة فــــــي الجــــــدول حــــــول ســــــؤال مســــــاهمة فقــــــد هــــــذا البنــــــد أمــــــا فــــــي
العمـــــل، عـــــن متوســـــط تكنولوجیـــــا المعلومـــــات فـــــي تعزیـــــز شـــــعور الموظـــــف بأهمیتـــــه فـــــي 

أنأوضـــــــــح الجـــــــــدول و ،0.75وٕانحـــــــــراف معیـــــــــاري بلـــــــــغ 2.41حســـــــــابي مرتفـــــــــع قـــــــــدره 
فـــــــــي محـــــــــیط عملهـــــــــم عنـــــــــد بـــــــــأهمیتهمیشـــــــــعرون دائمـــــــــا مـــــــــن المبحـــــــــوثین 56.83%

أن ذلـــــــــك یحـــــــــدث معهـــــــــم %27.32إســـــــــتخدامهم لتكنولوجیـــــــــا اإلتصـــــــــال بینمـــــــــا یـــــــــرى 
ــــــا  ــــــال أحیان ــــــا المعلومــــــات ال %15.83فیمــــــا ق ــــــي أن تكنولوجی ــــــة ف ــــــة أهمی تشــــــعرهم بأی
.عملهم 

لعوامــــــل المهمــــــة فــــــي تحقیــــــق الرضــــــا یعتبــــــر شــــــعور العامــــــل بأهمیتــــــه فــــــي العمــــــل مــــــن ا
یفي وفــــي تحدیـــــد طبیعــــة العالقـــــات بینــــه وبــــین المحیطـــــین بــــه فـــــي العمــــل ویتحقـــــق الــــوظ

ــــــوفیر  ــــــى ت ــــــق الحــــــرص عل ــــــه عــــــن طری ــــــد اإلهتمــــــام ب ــــــدى الموظــــــف عن هــــــذا الشــــــعور ل
یشـــــعر بـــــه أغلـــــب المـــــوظفین بوجـــــود وســـــائل وتكنولوجیـــــا متطلبــــات أداء مهامـــــه وهـــــو مـــــا 

التــــــــي أصــــــــبحت تشــــــــكل عنصــــــــرا هامــــــــا فــــــــي تحقیــــــــق األداء ممــــــــا یجعــــــــل ،المعلومــــــــات

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
56.83%79دائما

2.410.75

27.33%38أحیانا
15.82%22أبدا

100%139المجموع
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ــــه وســــائل العمــــل والتــــي  الشــــعور باالهمیــــة یتعــــزز وینمــــو لــــدى المــــوظفین كلمــــا تــــوفرت ل
.منها تكنولوجیا المعلومات

المهامتكنولوجیا اإلتصال والحریة في أداء :البند السابع

مساهمة تكنولوجیا اإلتصال في زیادة حریة : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):39(جدول رقم

.الموظفین في أداء مهام العمل

هــــــذا البنــــــد فیوضــــــح الجــــــدول أعــــــاله أن أفــــــراد العینــــــة قــــــد كانــــــت إجابــــــاتهم عــــــن وفــــــي 
مســـــاهمة تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال والمعلومـــــات فـــــي زیـــــادة حـــــریتهم فـــــي تنفیـــــد مهـــــامهم عـــــن 

، وقـــــد كـــــان تعبیـــــر 0.54وبـــــإنحراف معیـــــاري قـــــدره 2.68متوســـــط حســـــابي مرتفـــــع بلـــــغ 
مــــــن المبحــــــوثین عــــــن شــــــعورهم بالحریــــــة دائمــــــا أثنــــــاء تأدیــــــة مهــــــامهم بینمــــــا 71.22%
ــــــــرى  ــــــــد أجــــــــاب 26.17ی ــــــــط وق ــــــــة فق ــــــــبعض الحری أنهــــــــم %3.69أنهــــــــم یشــــــــعورون ب

.الیشعرون بالحریة أبدا

تـــــــــــوفر تكنولوجیـــــــــــا اإلتصـــــــــــال والمعلومـــــــــــات فـــــــــــي العمـــــــــــل اإلداري قـــــــــــدرا كبیـــــــــــرا مـــــــــــن 
ــــــــي طــــــــرق أداء مهامــــــــه ــــــــرون وهــــــــو مــــــــا ی،اإلســــــــتقاللیة للعامــــــــل ف جعــــــــل المبحــــــــوثین یق

بالشــــعور بالحریــــة أثنــــاء تأدیــــة المهــــام حیــــث أن الموظــــف یمكنــــه إنجــــاز بعــــض أعمالــــه 
ــــت والجهــــد الفكــــري ــــرا مــــن الوق ــــدرا كبی ــــوفر ق ــــت العمــــل وی ــــد بأوقاتــــه .خــــارج وق ــــدل التقی ب

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
9971.22دائما
3525.17أحیانا

2.680.54

53.59أبدا

139100المجموع
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كمـــا كــــان یفعـــل فــــي الســــابق نظـــرا لســــهولة حمــــل الملفـــات التــــي یعمــــل علیهـــا فــــي أجهــــزة 
، مكــــــان أخــــــرأيالخاصــــــة بــــــه لیــــــتم العمــــــل علیهــــــا فــــــي البیــــــت أو التخــــــزین والــــــذاكرات

بـــــــدل أن ینتظـــــــر حتـــــــى بدایـــــــة أوقـــــــات العمـــــــل، إال أن الـــــــذین ال یشـــــــعرون بالحریـــــــة قـــــــد 
یكونـــــــون مـــــــن المـــــــوظفین الـــــــذین یـــــــرتبط عملهـــــــم بأشـــــــخاص أخـــــــرین كالســـــــكریین الـــــــذین 

.یقومون بتحریر المحاضر التي یقوم بتقریرها المسؤولین 

تكنولوجیا المعلومات والرقابة اإلداریة:البند الثامن

مساهمة تكنولوجیا المعلومات من التخفیف : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):40(جدول رقم

.من رقابة المشرفین على الموظفین

أظهـــــــــر الجـــــــــدول أعـــــــــاله مـــــــــن خـــــــــالل إجابـــــــــات المبحـــــــــوثین عـــــــــن ســـــــــاهمة تكنولوجیـــــــــا 
أن المتوســـــط الحســـــابي جـــــاء المعلومـــــات واإلتصـــــال فـــــي التخفیـــــف مـــــن رقابـــــة المشـــــرف

أنیالحـــــــظ ، و 0.82وقــــــدر اإلنحــــــراف المعیــــــاري ب 2.27بدرجــــــة مرتفعــــــة حــــــین بلــــــغ 
أن العمــــــل فــــــي ظــــــل تكنولوجیــــــا قــــــد أقــــــروا بــــــمــــــن أفــــــراد العینــــــة %50.35مــــــا نســــــبته 

ـــــــــــیهم بینمـــــــــــا أجـــــــــــاب  أن %28.05المعلومـــــــــــات خفـــــــــــف مـــــــــــن رقابـــــــــــة المشـــــــــــرفین عل
ـــــرا أمـــــا  ـــــة كثی ـــــف مســـــتوى الرقاب ـــــم تخف ـــــا اإلتصـــــال ل ـــــوا أن تكـــــون %22.71تكنولوجی نف

.تكنولوجیا المعلومات قد خففت من رقابة المشرف

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
7050.35دائما

2.270.82

3628.05أحیانا
3323.74أبدا

139100المجموع
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ویمكـــــن القـــــول أن رقابـــــة المشـــــرفین علـــــى العمـــــل كانـــــت تتســـــم بالشـــــدة نظـــــرا فـــــي شـــــكل 
الرقابـــــة علـــــى األداء ولـــــیس رقابـــــة علـــــى األشـــــخاص نظـــــرا لحـــــرص الرؤســـــاء علـــــى عـــــدم 

موظفــــو مكتــــب المیزانیــــة كمــــا أنهــــا كمــــا أنهــــا تعبــــر وقــــوع المــــوظفین فــــي أخطــــاء خاصــــة 
ــــي ــــدقیق ف ــــوع مــــن المســــاعدة للمــــوظفین عــــن طریــــق الت ــــي ظــــل عــــن ن الحســــابات، أمــــا ف

تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات فحســـــــب تصـــــــریح رؤوســـــــاء المصـــــــالح فـــــــإن الثقـــــــة فـــــــي كفـــــــاءة 
رغــــــم عــــــدم إخفــــــائهم القیــــــام بــــــبعض .األجهــــــزة والبــــــرامج تقلــــــل مــــــن درجــــــة هــــــذه الرقابــــــة

مـــــــن حـــــــین ألخـــــــر، كـــــــزن هـــــــذا األمـــــــر ینـــــــدرج ضـــــــمن صـــــــالحیاتهم األعمـــــــال الرقابیـــــــة 
.المهنیة

.تفهم الرؤوساء لظروف عمل الموظفین:البند التاسع

تفهم المشرفین لظروف مرؤوسیهم في ما : یوضح إستجابات أفراد العینة حول): 41(جدول رقم

.یخص العمل بتكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

قد كانت إستجابة المبحوثین لعبارة تفهم المشرف فیما یخص العمل أما في هذا البند ف

وبإنحراف 2.36یتكنولوجیا اإلتصال فقد جاء المتوسط الحسابي بدرجة مرتفعة قدرها 

من المبحوثین أن رؤوسائهم یتفهمون ظروفهم 55.39یري ،  حیث 0.79معیاري بلغ 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
7755.39دائما

2.360.79

3525.17أحیانا
2714.38أبدا

139100المجموع
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أن %25.17دائما بینما قال في العمل عند إستخدام تكنولوجیا ووسائل العمل 

فقط هم الذین یرون أن رؤوسائهم ال %14.38الرؤوساء یتفهمون ذلك أحیانا أما 

.یتفهمون األخطاء والظروف في إستخدام تكنولوجیا المعلومات

رؤوساء المصالح فإنهم یتفهمون كثیرا من المواقف التي یقع فیها موظفیهم وحسب 

وخاصة التي یعرفون أنها خارجة عن نطاق إرادتهم كبعض األعطال واإلنقطاعات التي 

تحدث في الشبكة الداخلیة أو شبكة األنترنت مثال وبعض األعطال التي تحدث لألجهزة، 

تي یتعمد فیها الموظفین التحجج باألعطاب ولكنهم لم یخفوا وجود بعض الحاالت ال

مما یظطرهم إلظهار عدم التفهم للضغط على الموظف .لإلنتناع عن أداء بعض المهام

.لیقوم بعمله أو عندما یكون هناك بعض المهام الالزم القیام بها في أسرع وقت

تفهم الموظفین للنقص في التجهیزات:البند العاشر

تفهم الموظفین للنقص في تجهیزات : إستجابات أفراد العینة حولیوضح ): 42(جدول رقم 

.یا المعلوماتجتكنولو 

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
6748.20دائما

2.240.82

3827.33أحیانا
3424.46أبدا

139100المجموع
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ــــــد العاشــــــر كشــــــف الجــــــدول أن ــــــي البن وظفین إســــــتجابة المبحــــــوثین لســــــؤال تفهــــــم المــــــوف
2.24ي قـــــــد ورد بدرجـــــــة علیـــــــة قـــــــدرها للـــــــنقص فـــــــي التجهیـــــــزات أن المتوســـــــط الحســـــــاب

مــــــــن المــــــــوظفین %48.20أوضــــــــح ، وقــــــــد0.82نمــــــــا كــــــــان اإلنحــــــــراف المعیــــــــاري یب
للـــــنقص الـــــذي یعتـــــري أجهـــــزة الكومبیـــــوتر والشـــــبكة وخطـــــوط أنهـــــم متفهمـــــون بشـــــكل دائـــــم

أنهـــــــم ال یتفهمـــــــون الـــــــنقص إال أحیانـــــــا فیمـــــــا ذهـــــــب %28.33الهـــــــاتف بینمـــــــا أعـــــــرب 
ویشــــــــكل نقــــــــص كفــــــــاءة . إلــــــــى أنهــــــــم غیــــــــر متفهمــــــــین كلیــــــــا لهــــــــذا الــــــــنقص24.16%

فـــــي أكمـــــل وجـــــه لعملـــــهاألجهـــــزة عائقـــــا مـــــؤثرا علـــــى ســـــیر العمـــــل وعلـــــى أداء الموظـــــف
ولكـــــن فـــــي العدیـــــد مـــــن المـــــرات یـــــتم الرجـــــوع إلـــــى الوســـــائل القدیمـــــة لتـــــدارك الـــــنقص فـــــي 

المســـــــــؤولین األجهــــــــزة الجدیـــــــــدة وخاصـــــــــة عنــــــــدما یكـــــــــون األمـــــــــر خارجــــــــا عـــــــــن نطـــــــــاق 
غـــــم مطـــــالبهم بتحســـــین ر ،المباشـــــرین عـــــن العمـــــل ممـــــا یجعـــــل المـــــوظفین یتفهمـــــون ذلـــــك

.نوعیة األجهزة وتوفیر الصیانة

تقدیم النصح حول إستخدام التجهیزات:الحادي عشرالبند 

تقدیم المشرفین نصائح حول كیفیة إستخدام : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):43(جدول رقم

تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
3021.58دائما 

1.580.82

2115.10أحیانا
8863.30أبدا

139100المجموع
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قــــــد أوضــــــح الجــــــدول أعــــــاله أن المتوســــــط الحســــــابي قــــــد جــــــاء ف11أمــــــا فــــــي البنــــــد رقــــــم 
عبـــــر وقـــــد ،0.82فـــــي حـــــین كـــــان اإلنحـــــراف المعیـــــاري 1.58بدرجـــــة متوســـــطة قـــــدرها 

أن الرؤوســــــاء ال یقـــــــدمون النصــــــح فیمــــــا یخــــــص إســـــــتخدام مــــــن المبحــــــوثین 63.30%
أن %21.58تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات واإلتصـــــــال وعلـــــــى النقـــــــیض مـــــــن ذلـــــــك أعــــــــرب 

ویعـــــود . بـــــأن ذلـــــك یحـــــدث أحیانـــــا%15.10الرؤوســـــاء ینصـــــحونهم دائمـــــا فیمـــــا أجـــــاب 
عــــــدم تقــــــدیم المشــــــرفین والرؤوســــــاء للنصــــــح حــــــول إســــــتخدام تكنولوجیــــــا المعلومــــــات فــــــي 

ـــــب إ ـــــي مـــــوظفیهم أو الغال ـــــي یضـــــعونها ف ـــــة الت ـــــى الثق ـــــيل ـــــة كاإلســـــتحیاء إل عوامـــــل عرفی
ـــــة ورؤوســـــاء  ـــــر مـــــنهم ســـــنا، فحســـــب تصـــــریحات مـــــدیر المدیری مـــــن نصـــــح مـــــن هـــــو أكب
ـــــى األجهـــــزة مـــــن طـــــرف  ـــــة والحـــــرص عل ـــــة الذاتی ـــــإنهم یلمســـــون بعـــــض الرقاب المصـــــالح ف

رغـــــــم عـــــــدم نفـــــــیهم حـــــــدوث بعـــــــض الحـــــــوادث  المتعمـــــــدة مـــــــن،الكثیـــــــر مـــــــن المـــــــوظفین
طــــرف المــــوظفین وهــــو مــــا یفســــر وجــــود نســــبة معتبــــرة صــــرحت بتلقــــي بعــــض النصــــائح 

.من طرف المشرف بخصوص إستخدام األجهزة

نصائح المشرفین: البند الثاني عشر

تقدیم المشرفین نصائح للموظفین للمحافظة : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):44(جدول رقم

.على التجهیزات

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
6949.64دائما

2.240.84

3424.46أحیانا
3625.89أبدا

139100المجموع
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ه یمكــــــن مالحظــــــة إرتفــــــاع درجــــــة المتوســــــط الحســــــابي فإنــــــأعــــــالهومــــــن خــــــالل الجــــــدول
، 0.84واإلنحـــــــراف المعیـــــــاري الـــــــذي جـــــــاء 2.24إلســـــــتجابة أفـــــــراد العینـــــــة الـــــــذي بلـــــــغ

مـــــــــن المـــــــــوظفین بـــــــــأن المشـــــــــرفین یقـــــــــدمون نصـــــــــائح %49.64فـــــــــي حـــــــــین صـــــــــرح  
ــــــــرى مانســــــــبته  ــــــــزات بینمــــــــا ی ــــــــى التجهی ــــــــوا أي %25.89للمحافظــــــــة عل ــــــــم یتلق أنهــــــــم ل

24.64نصـــــائح مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى وســـــائل اإلتصـــــال والمعلومـــــات بینمـــــا عبـــــر 
.بعض اإلحیان فقطلقون النصائح في أنهم یت%

رحوا بـــــأن رؤوســـــائهم یقـــــدمون لهـــــم النصـــــائح للمحافظـــــة صـــــویعـــــزى أرتفـــــاع نســـــبة الـــــذین 
ـــــة  علـــــى التجهیـــــزات وســـــالمتها مـــــن أجـــــل ضـــــمان ســـــیر العمـــــل رغـــــم أنهـــــم یعطـــــون حری

مثـــــل مـــــا تعكســـــه نتـــــائج البنـــــد الســـــابق إال أن نســـــبة أكبـــــر فـــــي إســـــتخدام المـــــوظفین لهـــــا 
ألي نصـــــــــــائح بخصـــــــــــوص األجهـــــــــــزة فـــــــــــإنهم التـــــــــــي نفـــــــــــت تقـــــــــــدیم المشـــــــــــرفین 25.89

.ن الذین یتمتعون بثقة مشرفیهم وخاصة وخاصة القدماء منهمیظفو الم

تكنولوجیا المعلومات والصراع التنظیمي: 13البند 

تقلیل تكنولوجیا المعلومات للصراع بین : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):45(جدول رقم

الموظفین

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالمؤیةالنسبة التكرارالعبارة
9165.46دائما

2.520.72

2920.86أحیانا
1913.66أبدا

139100المجموع
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ســـــوئل الموظفـــــون عـــــن مســـــاهمة تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــال فـــــي وفـــــي هـــــذا البنـــــد 
مرتفعـــــــو التقلیـــــــل مـــــــن الصـــــــراعات بـــــــین المـــــــوظفین فكـــــــان المتوســـــــط الحســـــــابي بدرجـــــــة 

مــــــــن %65.66، فــــــــي حــــــــین أقــــــــر 0.72بــــــــإنحراف معیــــــــاري قــــــــدره2.52قــــــــدرت ب
بـــــــــــأن تكنولوجیـــــــــــا اإلتصـــــــــــال والمعلومـــــــــــات ســـــــــــاهمت فـــــــــــي التقلیـــــــــــل مـــــــــــن المبحـــــــــــوثین 

أجــــــــابوا أن ذلــــــــك یحــــــــدث أحیانــــــــا فیمــــــــا %20.86الصــــــــراعات بــــــــین المــــــــوظفین أمــــــــا 
.إلى أنها لم تقلل من هذه الصراعات%13.66ذهب 

هیل العمــــــل اإلتصــــــال فــــــي التقلیــــــل مــــــن الصــــــراعات مــــــن خــــــالل تســــــتســــــاهم تكنولوجیــــــا
ــــــة وترغیــــــب المــــــو  ممــــــا بشــــــكل أكثــــــر راحــــــة مــــــن إلــــــیهمظفین فــــــي القیــــــام بالمهــــــام الموكل

وخاصــــة ألنهـــــا إلیــــهفــــالموظف أصــــبح یتقبــــل المهـــــام الموكلــــة كانــــت علیــــه فــــي الســـــابق
ولكــــــــن مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى یمكــــــــن إعتبــــــــار .أصــــــــبحت أكثــــــــر وضــــــــوحا وأكثــــــــر ســــــــهولة

ـــــــي حـــــــال عـــــــدم توفرهـــــــا  ـــــــام بعـــــــض الصـــــــراعات ف ـــــــي قی ـــــــا المعلومـــــــات ســـــــببا ف تكنولوجی
بالشــــــــكل الكــــــــافي ألداء المهــــــــام ممــــــــا یجعــــــــل المــــــــوظفین یتســــــــابقون لإلنجــــــــاز مهــــــــامهم 

ـــــل یبقـــــىاورغـــــم مـــــ، بواســـــطتها ـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــال أن قی أمـــــر ال یلغـــــي تكنولوجی
نــــــــاك عوامــــــــل أخــــــــرى وأســــــــباب تجعــــــــل هتــــــــام حیــــــــث أن الصــــــــراع فــــــــي العمــــــــل بشــــــــكل

.الصراع قائما بین العمال
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والروح المعنویة للموظفینالمعلوماتتكنولوجیا:المحور الخامس - 1-5

.تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات وٕامكانیات الموظفین: البند األول

معلومات لتسخیر إمكانیات الدفع تكنولوجیا : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):46(جدول رقم

في العملالموظفین

إجابات المبحوثین بخصوص السؤال حول دافعیة في هذا البند یوضح الجدول أعاله أن
بإنحراف معیاري 1.87فقد بلغ المتوسط الحسابي درجة مرتفعة قدرها تكنولوجیا اإلتصال

من أفراد العینة أن إستخدامهم لتكنولوجیا %87.05ما نسبته ، وقد أقر 0.34بلغ 
فقد أجابوا %12.94اإلتصال والمعلومات یدفعهم لتسخیر كل إمكانیاتهم للعمل أما 

.بأنها ال تشكل أي دافع لذلك

وتعبر النسبة الكبیرة للمجیبین بنعم عن أن تكنولوجیا اإلتصال تزید من دافعیة العمل لما 
من تسهیالت للموظف مما یزید من دافعیته تجاه عمله تتمتع بها من مزایا وما تقدمه

ومما یجعله مركزا أكثر على مهامه بدل اإلنشغال بأمور أخرى كالخروج من المكتب 
والذهاب لمكاتب أخرى إال أن النسبة التي ال ترى في تكنولوجیا اإلتصال دافعا للعمل 

اإلتصال قد غیرت من هي نسبة قد تعود لعدم رضاها عن أمور أخرى وألن تكنولوجیا
.شكل أداء مهامهم وأفقدتهم بعض األمور التي كانوا یتمتعون بها

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
12187.05نعم

01.8700.34
1812.94ال

139100المجموع
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تكنولوجیا المعلومات وطموحات الموظفین:البند الثاني

مساهمة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):47(جدول رقم

تحقیق طموحات الموظفین

بینمــــــا كــــــان اإلنحــــــراف 1.91بلــــــغ كــــــان المتوســــــط الحســــــابي أمــــــا فــــــي هــــــذا البنــــــد فقــــــد 
مــــــــن المبحــــــــوثین تحقــــــــق طموحــــــــاتهم فــــــــي %92.80عبــــــــر ، حیــــــــث 0.28المعیــــــــاري 

.%08.60العمل فیما نفى ذلك 

ــــة بــــنعم نظــــرا لكــــون العامــــل یحــــاول تحقیــــق ذاتــــه مــــن خــــالل  وتعــــود إجابــــة النســــبة العالی
مـــــــن تكنولوجیــــــا اإلتصــــــالأدائــــــه لمهامــــــه علــــــى أكمــــــل وجــــــه، وبفضــــــل مــــــا تقدمــــــه لــــــه

ــــوع مــــن الرضــــا إختصــــار للجهــــد والوقــــت وهــــ بأنــــه ،فســــهعــــن نو مــــا یشــــعر الموظــــف بن
قــــد أدى واجبــــه ومهامــــه فــــي العمــــل أمــــا النســــبة الرافضــــة فقــــد عبــــرت عــــن رفضــــها لــــذلك 

، جهـــــــزة وخاصـــــــة إذا حـــــــدث عطـــــــل خلـــــــل معـــــــینألنهـــــــا غیـــــــر راضـــــــیة عـــــــن مســـــــتوى األ
خاصـــة فـــي حــــاالت تقـــع فیهــــا هـــذه األعطــــال زهـــم فـــي أمــــس الحاجـــة إلیهــــا إذا مـــا كلفــــوا 

.بمهام فوریة وسریعة

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
12791.36نعم

01.9100.28

128.64ال

139100المجموع
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تكنولوجیا المعلومات والتحفیز على العمل:البند الثالث

مساهمة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):48(جدول رقم

.تحفیز الموظفین على العمل

ــــث  فیمــــا 1.93جــــاء المتوســــط الحســــابي بدرجــــة جــــد مرتفعــــة حیــــث بلــــغ وفــــي البنــــد الثال
ــــــــــــاري  ــــــــــــد 0.26كــــــــــــان اإلنحــــــــــــراف المعی ــــــــــــر ، وق مــــــــــــن المــــــــــــوظفین أن %92.80أق

مـــــن %07.19فیمـــــا نفـــــى ذلـــــك مـــــا نســـــبته ،تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال تشـــــكل حـــــافزا للعمـــــل
.المبحوثین

ویمكـــــن لتكنولوجیـــــا اإلتصـــــال أن تشـــــكل حـــــافزا قویـــــا للمـــــوظفین مـــــن خـــــالل أنهـــــا تحســـــن 
مــــــن ظــــــروف العمــــــل ممــــــا یجعــــــل الموظــــــف یبــــــدي حماســــــا أكثــــــر لبــــــدل مجهــــــود أكبــــــر 

فســـــیته وتزیـــــد مـــــن روحـــــه المعنویـــــة ممـــــا یجعلـــــه مســـــتعدا للقیـــــام نطیبـــــا فـــــي أثـــــراوتتـــــرك 
لنســـــبة المرتفعـــــة للمجیبـــــین وقـــــد دلـــــت ا.بالمهـــــام المنوطـــــة بـــــه بـــــأعلى قـــــدر مـــــن الكفـــــاءة

بــــنعم فــــي هــــذا البنــــد عــــن الــــدور الــــذي تلعبــــه تكنولوجیــــا اإلتصــــال فــــي تحفیــــز المــــوظفین 
فهـــــي تشـــــكل بالنســـــبة لهـــــم أمـــــرا جدیـــــدا فـــــي العمـــــل یبعـــــث . فـــــي المدیریـــــة محـــــل الدراســـــة

.على بذل المزید من الجهد في العمل

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيیةالنسبة المؤ التكرارالعبارة
12992.80نعم

01.9300.26 107.19ال
139100المجموع
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الموظفینتكنولوجیا المعلومات واإلتصال وقدرات : البند الرابع

مساهمة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):49(جدول رقم

الرفع من قدرات الموظفین

بـــــإنحراف 1.78جـــــاء المتوســـــط الحســـــابي بدرجـــــة مرتفـــــع حیـــــث بلـــــغ وفـــــي البنـــــد الرابـــــع 
ــــــــدره  ــــــــاري ق ــــــــر، 0.41معی ــــــــا اإلتصــــــــال %78.41إذ أق مــــــــن المبحــــــــوثین أن تكنولوجی

فقـــــد أجـــــابوا بـــــأن تكنولوجیـــــا %21.58والمعلومـــــات تزیـــــد مـــــن قـــــدراتهم فـــــي العمـــــل أمـــــا 
.المعلومات ال تزید من ثقتهم بقدراتهم

ـــــه ویحقـــــق طموحاتـــــه مـــــن  الطبیعـــــي أن الموظـــــف الـــــذي یجـــــد فـــــي عملـــــه مـــــا یحقـــــق ذات
ممـــــا یعـــــزز وینمـــــي هـــــذه الثقـــــة التـــــي ،فـــــإن ذلـــــك یـــــنعكس إیجابـــــا علـــــى ثقتـــــه فـــــي قدراتـــــه

تســـــاهم فـــــي الرفـــــع مـــــن مســـــتوى الـــــروح المعنویـــــة لدیـــــه وتجعلـــــه یـــــؤدي مهامـــــه فـــــي ظـــــل 
إلجـــــــاب علـــــــى راحـــــــة وصـــــــحة نفســـــــیة جیـــــــدة ومعنویـــــــات علیـــــــة ، األمـــــــر الـــــــذي یعـــــــود با

.وعلى عالقاته بزمالئه والمشرفین علیه.مردود أدائه كما ونوعا

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
10978.41نعم

01.7800.41
3021.58ال

139100المجموع
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تكنولوجیا اإلتصال وتظلمات الموظفین:البند الخامس

تسهیل تكنولوجیا اإلتصال لوصول تظلمات : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):50(جدول رقم

الموظفین لإلدارة

ـــــــغ أمـــــــا فـــــــي هـــــــذا البنـــــــد فقـــــــد 1.39أبـــــــان الجـــــــدول أعـــــــاله عـــــــن متوســـــــط حســـــــابي بل
أن مــــــــــــن المــــــــــــوظفین%61.15إعتــــــــــــرف ، وقــــــــــــد0.49بــــــــــــإنحراف معیــــــــــــاري قــــــــــــدره 

ـــــــى إیصـــــــال شـــــــكاویهم وتظلمـــــــاتهم لمشـــــــرفیهم فیمـــــــا  تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال ال تســـــــاعد عل
.أنها تساعدهم على ذلك%38.84قال 

ل رغــــــم كونــــــه وســــــیلة لــــــى أن تكنولوجیــــــا اإلتصــــــاوتعــــــزى هــــــذه النتــــــائج فــــــي هــــــذا البنــــــد إ
انــــــــب خــــــــاص بهــــــــذا األمــــــــر ممــــــــا یجعــــــــل أنهــــــــا ال تحتــــــــوي علــــــــى جمطــــــــورة للعمــــــــل إال

ــــنعم ظــــف یتبــــع الطــــر المو  ــــذین أجــــابوا ب ــــة والمألوفــــة فــــي تقــــدیم الشــــكاوي، أمــــا ال ق التقلیدی
فقـــــد یكونـــــون قـــــد قصـــــدوا بإجابـــــاتهم الشـــــكاوي الخاصـــــة بتنفیـــــذ العمـــــل كإخطـــــار مســـــؤول 

وهنـــــا ینبغـــــي اإلشـــــارة .أو لعـــــدم فهمهـــــم الجیـــــد للســـــؤال. الصـــــیانة بأعطـــــال فـــــي األجهـــــزة
ــــــــــى اإلســــــــــتماع للمــــــــــوظفین وشــــــــــكاو  ــــــــــى ضــــــــــرورة حــــــــــرص اإلدارة عل یهم وتظلمــــــــــاتهم إل

وخاصـــــــــة إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر بظـــــــــروف وتجهیـــــــــزات العمـــــــــل، والتـــــــــي تشـــــــــكل تكنولوجیـــــــــا 
.اإلتصال جزءا مهما منها

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
5438.84نعم

01.3900.49
8561.15ال

139100المجموع
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تكنولوجیا اإلتصال ووصول إقتراحات الموظفین:البند السادس

مساهمة تكنولوجیا اإلتصال في وصول : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):51(جدول رقم

لإلدارةإقتراحاتهم 

كانت إجابات المبحوثین متقاربة مع إجاباتهم في البند السابق حیث وفي البند السادس 

من %56.83رفض ، وقد 0.50واإلنحراف المعیاري 1.43بلغ المتوسط الحسابي 

الموظفین أن تكون تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات قد أوصلت إقتراحاتهم لإلدارة فیما قال 

.لك یحدث معهمذأن16%..43

نتــــــائج هــــــذا البنــــــد تتشـــــابه مــــــع نتــــــائج البنــــــد الســـــابق وذلــــــك فــــــنفس األمــــــر والمالحـــــظ أن 
هــــــــو ضــــــــرورة إیجــــــــاد وســــــــیلة إلیصــــــــال إقتراحــــــــات والجــــــــذیر بالتنویــــــــه .ینطبــــــــق علیهــــــــا

المـــــــوظفین ألدراتهـــــــم وخاصـــــــة المتعلقـــــــة بطـــــــرق وكیفیـــــــات أداء العمـــــــل نظـــــــرا الهمیتهـــــــا 
ــــا لمنظمــــة العمــــل مــــن جهــــ ــــر مــــن جانــــب فهــــي تشــــكل تقویمــــا ذاتی ــــى أكث ة، و عــــامال عل

.مساهما في شعور الموظف باألهمیة في محیط عمله من جهة أخرى

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
6043.16نعم

01.4300.50

7956.83ال

139100المجموع
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.التدریب في مجال إستعمال تكنولوجیا المعلومات واإلتصال:البند السابع

تلقي الموظفین للتدریب على إستعمال : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):52(جدول رقم

.تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات

وانحـــــراف معیــــــاري 01.22قـــــدرهفقــــــد كـــــان المتوســـــط حســـــابي مرتفعــــــا أمـــــا هـــــذا البنـــــد
ــــغ  ــــث00.41بل ــــرى مــــا نســــبته ، حی ــــي %78.41ی ــــوا اي تكــــوین ف ــــم یتلق مجــــال أنهــــم ل

أنهــــــم %21.58مــــــا صــــــرح بــــــه إســــــتخدام تكنولوجیــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــاالت عكــــــس
.تلقوا تكوینا في هذا المجال

ــــــى  ــــــدریب عل ــــــنقص الت ــــــأقر ب ــــــى مســــــؤول المــــــوارد البشــــــریة ف ــــــم طــــــرح الســــــؤال عل ــــــد ت وق
تكنولوجیـــــا اإلتصــــــال بالنســــــبة للعمــــــال وافــــــاد أن التـــــدریب شــــــمل مجموعــــــة صــــــغیرة فقــــــط 

الح فــــــي المدیریــــــة وهــــــو مــــــا یمكــــــن إعتبــــــاره نقصــــــا فادحــــــا إلــــــى جانــــــب رؤوســــــاء المصــــــ
ــــرا فــــي التــــدریب رغــــم مــــا یحملــــه مــــن أهمیــــة بالغــــة حیــــث أنــــه أقتصــــر حســــب ذات  وكبی

ن الجــــــدد یمتلكــــــون ظفیو تبــــــار أن المــــــعالقــــــدامى فقــــــط علــــــى إالمــــــوظفینالمســـــؤول علــــــى 
.ولبكنهم من إستعمال األجهزة بشكل مقتي تمبعض المهارات ال

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
3021.58نعم
10978.41ال

01.2200.41 139100المجموع
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التدریب والرفع من ماهرات الموظفین:البند الثامن

ظفین دة مهارات المو مساهمة التدریب في زیا:إستجابات أفراد العینة حول):53(جدول رقم یوضح

في إستخدام تكنولوجیا المعلومات

ــــــى الجــــــدول یمكــــــن مالحظــــــة أن ــــــالنظر إل المتوســــــط الحســــــابي إلســــــتجابة المبحــــــوثین وب
01.64بلـــــــغ كـــــــان مرتفعـــــــا حیـــــــث یـــــــادة مهـــــــاراتهم قـــــــد لتـــــــدریب فـــــــي ز بخصـــــــوص دور ا

مــــــن المبحــــــوثین یــــــرون أن %64.02، وكــــــان0.48بینمــــــا كــــــان اإلنحــــــراف المعیــــــاري 
ان %35.97التـــــــدریب مـــــــن شـــــــأنه زیـــــــادة مهـــــــارات الموظـــــــف بینمـــــــا نفـــــــى مـــــــا نســـــــبته 

ـــــادة مهـــــارات الموظـــــف فـــــي إســـــتخدام تكنولوجیـــــا األتصـــــال  یكـــــون للتـــــدریب شـــــأن فـــــي زی
.والمعلومات

ــــــة  ــــــب المــــــوظفین بأهمی ــــــى وعــــــي أغل ــــــائج المســــــتقاة مــــــن الجــــــدول أعــــــاله عل ــــــدل النت وت
ــــــا اإلتصــــــال والمعلومــــــات  ــــــي مجــــــال تكنولوجی ــــــي العمــــــل خاصــــــة ف ــــــدریب ف وضــــــرورة الت

ـــــد  ـــــائج البن ـــــذي یظهـــــر مـــــن خـــــالل نت ـــــادح ال ـــــنقص الف ـــــدریب عنصـــــر رغـــــم ال الســـــابق فالت
ـــــي ت ـــــطـــــأساســـــي ف ـــــة معارف ـــــق تحـــــدیث وترقی ـــــدرات الموظـــــف عـــــن طری ـــــأخر مـــــا ویر ق ه ب

ـــــــــات إســـــــــتعمال  األجهـــــــــزة  ـــــــــي مجـــــــــال إختصاصـــــــــه وكیفی ـــــــــه التطـــــــــورات ف توصـــــــــلت إلی
.وكیفیات العمل على التطبیقات المبتكرة ألداء مهامه

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
8964.02نعم

01.6400.48
5035.97ال

139100المجموع
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تكنولوجیا التدریب ومستوى المعنویات: البند التاسع

مساهمة التدریب على إستخدام تكنولوجیا : یوضح إستجابات أفراد العینة حول): 54(جدول رقم 

المعلومات في الرفع من معنویات الموظفین

أن إســــــتجابات المبحـــــوثین لســــــؤال مســـــاهمة التــــــدریب الجـــــدول البنــــــد فقـــــد بــــــین أمـــــا هـــــذا 
ـــــــع مـــــــن  ـــــــي الرف ـــــــع ف ـــــــت بمتوســـــــط حســـــــابي مرتف ـــــــد جائ ـــــــات المـــــــوظفین ق مســـــــتوى معنوی

ذهـــــــــب ، حیـــــــــث0.48بینمـــــــــا كــــــــان اإلنحـــــــــراف المعیـــــــــاري 1.65الدرجــــــــة حیـــــــــث بلـــــــــغ 
ـــــــى 65.46% التـــــــدریب یرفـــــــع مـــــــن معنویـــــــات الموظـــــــف بینمـــــــا أنمـــــــن المســـــــبورین إل
الرفـــــع مـــــن الـــــروح المعنویـــــة مـــــنهم إلـــــى أن التـــــدریب ال یســـــاهم فـــــي%34.53یـــــذهب 
.للموظف

یؤكــــــد التطــــــابق فــــــي النتــــــائج بــــــین هــــــذا البنــــــد والبنــــــد الســــــابق األهمیــــــة القصــــــوى التــــــي و 
تكتســــــي التــــــدریب فهــــــو إضــــــافة إلجابیاتــــــه علــــــى مســــــتوى األداء یكتســــــي أهمیــــــة بالغــــــة 
ـــــــنقص الحاصـــــــل فـــــــي  علـــــــى المســـــــتوى اإلنســـــــاني بالنســـــــبة للمـــــــوظفین، وبـــــــالرغم مـــــــن ال

حـــــة وخاصـــــة إذا تعلـــــق األمـــــر أغلبیـــــة المـــــوظفین واعـــــون بضـــــرورته الملأنالتـــــدریب إال 
بإســـــتخدام تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــال فـــــال یمكـــــن تصـــــور اإلســـــتغالل األمثـــــل لهـــــا 

رد مـــــــة لوجودهـــــــا وهـــــــو مهـــــــارة المـــــــو فـــــــي اإلدارة دون تـــــــوفیر أحـــــــد أهـــــــم المتطلبـــــــات الها
.البشري والتي ال تكتسب إال بالتدریب المستمر

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
%91نعم 65.46

01.6500.48
4834.53ال
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.تكنولوجیا المعلومات والوالء:البند العاشر

مساهمة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال في : یوضح إستجابات أفراد العینة حول): 55(جدول رقم 

والئهم لعملهم

الــــــذي بلــــــغ وفــــــي هــــــذا البنــــــد یظهــــــر الجــــــدول أعــــــاله اإلرتفــــــاع فــــــي المتوســــــط الحســــــابي 
عـــــــن ســـــــؤال مســـــــاهمة تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال فـــــــي فـــــــي 0.45بـــــــإنحراف معیـــــــاري 1.73

ـــــــوالء للعمـــــــل ـــــــة أن تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال %72.66أجـــــــابتـــــــدعیم ال مـــــــن أفـــــــراد العین
.ال تجعلهم كذلكأنهاأجابوا %27.33جعلتهم أكثر والء للعمل أما 

ـــــر فـــــي  ـــــات المبحـــــوثین علـــــى هـــــذا النحـــــو نظـــــرا لمـــــا یلمســـــون مـــــن تغی ـــــت إجاب ـــــد جائ وق
والءا للعمــــل كمــــا ظــــروف عملهــــم التــــي یــــرون أنهــــا أحســــن مــــن قبــــل ممــــا یجعلهــــم أكثــــر

یشـــــعرعلـــــى ظـــــروف العمـــــل تجعـــــل مـــــن الموظـــــف ور الـــــذي یطـــــراءطـــــأن التحســـــن والت
ـــــد مـــــ ـــــه وتزی ـــــه لمكـــــان عمل ـــــالفخر بإنتمائ ـــــن ب ـــــى تحفی ـــــة إضـــــافة إل ـــــه بالوظیف ه علـــــى ز تعلق

الموظــــف شــــعورا ىوعلــــى النقــــیض مــــن ذلــــك فــــإن ســــوء ظــــروف العمــــل تولــــد لــــد.العمــــل
شــــعورا باإلحبــــاط، وعـــــدم الرضــــا عــــن مكـــــان بعــــدم األهمیــــة وبالهامشـــــیة ممــــا یولــــد لدیـــــه 

.عمله ما یفقده الشعور باإلنتماء والوالء لمكان عمله

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
10172.66نعم
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المعلومات اإللتزامتكنولوجیا: البند الحادي عشر

صال والمعلومات في تمساهمة تكنولوجیا اإل : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):56(جدول رقم

إلتزامهم بالعمل

أن إجابـــــــات المبحـــــــوثین بخصـــــــوص أظهـــــــر الجـــــــدول أعـــــــالهأمـــــــا فـــــــي هـــــــذا البنـــــــد فقـــــــد 
جائـــــت بمتوســـــط حســـــابي مســـــاهمة تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال فـــــي تقویـــــة إلتـــــزامهم فـــــي العمـــــل

مـــــــن %76.25عبـــــــر ، حیـــــــث 0.43وٕانحـــــــراف معیـــــــاري قــــــدره1.76مرتفــــــع  قـــــــدر ب 
ـــــــا العمـــــــل تجعلهـــــــم أكثـــــــر إلتزامـــــــا بالعمـــــــل وأجـــــــاب المســـــــبورین  %23.74أن تكنولوجی

.أن هذه التكنولوجیا ال تزید من إلتزامهم بأوقات العمل

ویعـــــود ضـــــعف اإللتـــــزام بأوقـــــات العمـــــل إلـــــى أســـــباب عدیـــــدة فـــــي أغلبهـــــا إنســـــانیة حیـــــث 
أو أن الموظــــــف ال یلتــــــزم بوقــــــت العمــــــل أذا كانــــــت هنــــــاك خالفــــــات بینــــــه وبــــــین زمالئــــــه

ــــروتین الیــــومي خاصــــة إدا كــــان العمــــل صــــعبا أو مشــــرفیه  ــــل مــــن ال ــــه یشــــعر بالمل أو ان
یجعـــــــل إال ان وجـــــــود تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات واإلتصـــــــال. فـــــــي ظـــــــروف غیـــــــر مشـــــــجعة

كتحســــــین للظــــــروف الفیزیقیــــــة للعمــــــل هــــــاعتبر إمنــــــاخ العمــــــل أكثــــــر دینامیكیــــــة إذ یمكــــــن
بعـــــــض الحاجـــــــات تحقیـــــــقه بلشـــــــعور را ظـــــــیجعـــــــل الموظـــــــف یلتـــــــزم بوقـــــــت العمـــــــل نممـــــــا

.النفسیة واإلجتماعیة في عمله

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
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تكنولوجیا المعلومات واإلستقرار:البند الثاني عشر

مساهمة تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات في : یوضح إستجابات أفراد العینة حول):57(جدول رقم

إستقرارهم في العمل

یوضــــــــح الجــــــــدول إرتفــــــــاع  المتوســــــــط الحســــــــابي إلجابــــــــات وفــــــــي هــــــــذا البنــــــــد األخیــــــــر
ــــــغ  ــــــث بل ــــــي العمــــــل حی ــــــارة اإلســــــتقرار ف ــــــاري 1.83المبحــــــوثین لعب ــــــإنحراف معی 0.38ب

مــــــــــن افــــــــــراد العینــــــــــة أن تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال واإلتصــــــــــال %82.73أجــــــــــاب وقــــــــــد 
.أنها ال تفعل ذلك%17.27جعلتهم أكثر إستقرارا في العمل في المقابل صرح 

ویعتبــــر اإلســــتقرار فــــي العمــــل مــــن أهــــم نتــــائج العالقــــات اإلنســــانیة وأحــــد أهــــم مظاهرهــــا 
تجهیزاتــــــه،حیــــــث یتحقــــــق بتــــــوفیر عــــــدة متطلبــــــات والتــــــي منهــــــا ظــــــروف العمــــــل وأدواتــــــه 

ویمكـــــــن إعتبـــــــار تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال أحـــــــد عوامـــــــل اإلســــــــتقرار وهنـــــــا تجـــــــدر اإلشـــــــارة
العینـــــــة بتصـــــــریحهم أن أفـــــــرادالـــــــوظیفي وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إلیـــــــه الغالبیـــــــة الســـــــاحقة مـــــــن 

.تكنولوجیا المعلومات تساهم في إستقرارهم في عملهم

اإلنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنسبة المؤیةالتكرارالعبارة
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نتائج الدراسة-2
تســاهم: االجتماعیــة بــین العــاملینتكنولوجیــا المعلومــات واإلتصــال والعالقــات - 2-1

ــــا المعلومــــات واإلتصــــال  ــــأثیر تكنولوجی ــــي الت ــــى مختلــــف ف ــــى النظــــام اإلجتمــــاعي وعل عل
تغییــــر بنیــــة قنــــوات مــــن دور فــــي تلعبــــه لمــــا اإلداري الجماعــــات واألفــــراد داخــــل التنظــــیم 
نتــــائج االســــتبیان فــــإن بلــــوغ المتوســــط إلــــىوبــــالنظر اإلتصــــال بــــین األفــــراد والجماعــــات،

تكنولوجیـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــال والعالقـــــات االجتماعیـــــة بـــــین لحســـــابي العـــــام لمحـــــورا
یــــــدل علــــــى أن تكنولوجیــــــا المعلومــــــات مــــــا0.70بــــــإنحراف معیــــــاري 2.41العــــــاملین

ظفین فـي المدیریـة و ت إلى الرفع من مستوى العالقات اإلجتماعیة بین المـدواإلتصال قد أ
بــین اإلدارة اإلتصــال حجــم د یزیــواالتصــال،تكنولوجیــا المعلومــاتفوجــود، محــل الدراســة

اإلنســجام والتــرابط بــین ، ویزیــد مــن قــوةبــین المــوظفین أنفســهمو العلیــا والمــوظفین التنفیــذین 
وفـــــي المقابـــــل إذا حصـــــل ســـــوء إســـــتخدام لهـــــذه . أفـــــراد التنظـــــیم مهمـــــا كانـــــت مســـــتویاتهم

فتكنولوجیـا المعلومـات ،داخـل التنظـیمتقـلاتالتكنولوجیا فإن درجة اإلنسجام بین الجماعـ
بشـكله الرسـمي وغیـر . تنظیمواإلتصاالت توفر قنوات جدیدة لإلتصال بین األفراد داخل ال

.إذا احسن استغاللهاالرسمي
روح یعتبــــــر :المعلومــــــات واإلتصــــــال والتعــــــاون بــــــین العــــــاملینتكنولوجیــــــا- 2-2

الفریــــــق یتحققــــــان معــــــًا، وكــــــل ، فالتعــــــاون وروح ي فــــــي التنظــــــیم الفریــــــق عنصــــــر أساســــــ
وحیـــــــــث أن للفـــــــــرد والجماعـــــــــة فـــــــــي آن واحـــــــــد، . األهـــــــــداف المشـــــــــتركةمنهمـــــــــا یحقـــــــــق

ملیــــــــة عقالنیــــــــة وظــــــــاهرة ع"وهــــــــمــــــــن أســــــــس العالقــــــــات اإلنســــــــانیة، فالتعــــــــاون یعتبــــــــر
أثنـــــــاء ، المــــــوظفینواضــــــحة فــــــي كثیــــــر مـــــــن نــــــواحي التفــــــاعالت بــــــین ظهــــــرإنســــــانیة ت

.قیامهم بمهامهم الموكلة إلیهم

أفــــــرزت إجابــــــات المبحــــــوثین علــــــى البنـــــــود المتعلقــــــة بالتعــــــاون علــــــى لمتوســــــط حســـــــابي 
وهــــــي قیمــــــة عالیــــــة تــــــدل علــــــى 0.69اإلنحــــــراف المعیــــــاري بلغــــــت قیمتــــــه 2.32قــــــدره  

ـــــین المـــــوظفین  ـــــز روح التعـــــاون ب ـــــي تعزی ـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــاالت ف مســـــاهمة تكنولوجی
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المعلومـــــــات والبیانـــــــات مـــــــن خـــــــالل تســـــــهیل نقـــــــل وتبـــــــادل الخبـــــــرات واإلستشـــــــارات فـــــــي
ــــــات اإلنســــــانیة الخاصــــــة بالعمــــــل  ــــــي العالق ــــــائي الشخصــــــي ف ــــــا التعــــــاون التلق ویظهــــــر لن

وهـــــي . واضـــــحًا كـــــل الوضـــــوح فیمـــــا یطلـــــق علیـــــه فـــــي علـــــم االجتمـــــاع الجماعـــــة األولیـــــة
جماعـــــة تمتــــــاز بــــــالقرب المــــــادي التفــــــاعلي، وبـــــأن العالقــــــة فیهــــــا شخصــــــیة بــــــال وســــــیط، 

والتعـــــــاون فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه الجماعـــــــات مـــــــن النـــــــوع . ةواألهـــــــداف فیهـــــــا متعـــــــددة وشـــــــامل
.البسیط التطوعي المفهوم جیدًا من حیث خطواته وأهدافه لكل المتعاونین

للرضــــــا الــــــوظیفي :تكنولوجیــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــاالت والرضــــــا الــــــوظیفي- 2-3
عالقـــــــة بـــــــالروح المعنویـــــــة إال انـــــــه أكثـــــــر صـــــــعوبة مـــــــن حیـــــــث التعریـــــــف ومـــــــن حیـــــــث 

درجـــــة تحقیـــــق الشـــــخص لإلحتیاجـــــات المهمـــــة : "رى أنـــــهصـــــعوبة القیـــــاس فهنـــــاك مـــــن یـــــ
كمــــــا " فــــــي الصــــــحة واألمــــــن والغــــــذاء والمحبــــــة والتقــــــدیر والثنــــــاء أثنــــــاء قیامــــــه بالوظیفــــــة

لـــــذلك یعتبـــــر "ردود الفعـــــل العاطفیـــــة للفـــــرد تجـــــاه وظیفـــــة معینـــــة"ینظـــــر إلیـــــه علـــــى أنـــــه 
للموظـــــف الرضـــــا الـــــوظیفي أحـــــد أهـــــم عوامـــــل اإلســـــتقرار المهنـــــي للموظـــــف فـــــال یمكـــــن 

.أن یستقر في عمل دون أدنى درجة رضا عن وضعه المهني

وقد أكدت إجابات المبحوثین في هذا المحور الدور الذي تلعبـه وضـعیة وسـائل العمـل بمـا 
فــي ذلــك تكنولوجیــا المعلومــات واإلتصــال فــي تحقیــق الرضــا الــوظیفي فقــد جــاء المتوســط 

0.76یاري واالنحراف المع2.30درجة عالیة قدرهاالحسابي ب

وتشــــــكل تكنولوجیــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــاالت أحــــــد أهــــــم العناصــــــر التــــــي یجــــــب توفرهــــــا 
للعامــــــــل فكلمــــــــا تــــــــوفرت األجهــــــــزة والوســــــــائل كلمــــــــا ازداد رضــــــــا العامــــــــل عــــــــن ظروفــــــــه 

ـــــــة وكلمـــــــا حســـــــن إســـــــتخدام هـــــــذه األجهـــــــزة والمعـــــــدات كلمـــــــا زادت درجـــــــة تقـــــــدیر المهنی
ـــــــا اإلتصـــــــاال ـــــــي العامـــــــل لنفســـــــه وبهـــــــذا تكـــــــون تكنولوجی ـــــــد ســـــــاهمت ف ت والمعلومـــــــات ق

.لرضاء العامل عن وضعه المهني وهو جزء مهم من الرضا الوظیفي
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ـــــــة- 2-4 ـــــــات واإلتصـــــــاالت والـــــــروح المعنوی ـــــــا المعلوم ـــــــروح تعـــــــرف :تكنولوجی ال
الســـــــائد بـــــــین أفـــــــراد الجماعـــــــة والـــــــذي شـــــــعورذالـــــــك العلـــــــى أنهـــــــاالمعنویـــــــة الجماعیـــــــة 

واإلیمـــــان بقیمـــــة الفـــــرد ودوره فـــــي أن واحـــــد، یمـــــتعهم بالثقـــــة فـــــي الـــــذات وفـــــي الجماعـــــة
ـــــــوي باإلنتمـــــــاء  ـــــــي خدمـــــــة الجماعـــــــة والشـــــــعور الق لجماعـــــــة  وتشـــــــعر الجماعـــــــة ذات لف

ــــــــة المرتفعــــــــة بالوحــــــــدة والتماســــــــك والتضــــــــامن، وكلمــــــــا زادت العالقــــــــات  ــــــــروح المعنوی ال
روحهـــــــا المعنویـــــــة وكلمـــــــا تحســــــــنت ارتفعـــــــتاإلنســـــــانیة إنتشـــــــارا بـــــــین الجماعـــــــة كلمـــــــا 

ارتفعـــــتكلمـــــا ارتباطـــــاهـــــذه العالقـــــة توثیقـــــا و وازدادتین الفـــــرد وبـــــین قادتـــــه العالقـــــة بـــــ
.روحه المعنویة

قـــــد أكـــــدت النتـــــائج فنولوجیـــــا المعلومـــــات واإلتصـــــال بـــــالروح المعنویـــــةكوبالنســـــبة لعالقـــــة ت
المتحصـــــــل علیهــــــــا فــــــــي الدراســـــــة أن وجــــــــود تكنولوجیــــــــا اإلتصـــــــال والمعلومــــــــات یســــــــاعد 

ـــــروح  ـــــى الرفـــــع مـــــن ال ـــــغ المتوســـــط الحســـــابي لهـــــذا عل ـــــد بل ـــــدى المبحـــــوثین، فق ـــــة ل المعنوی
وهـــــــي قـــــــیم مرتفعــــــة تـــــــدل علـــــــى أن 0.47بـــــــإنحراف معیـــــــاري  قیمتــــــه ) 1.67(المحــــــور 

أفــــــراد العینــــــة یمیلــــــون إلســــــتخدام تكنولوجیــــــا المعلومــــــات واإلتصــــــاالت فــــــي أداء مختلــــــف 
جابیــــــا یإمهــــــام العمــــــل األمــــــر الــــــذي مــــــن شــــــأنه الرفــــــع مــــــن مســــــتوى األداء ممــــــا یــــــنعكس 

تختلــــــــفالروح المعنویــــــــةفــــــــوبطبیعــــــــة الحــــــــال .علــــــــى مســــــــتوى الــــــــروح المعنویــــــــة لــــــــدیهم
بــــــإختالف الجماعــــــات وذالــــــك نظــــــرا إلخــــــتالف حاجــــــات الجماعــــــات ولكــــــن ورغــــــم ذالــــــك 
ـــــــد شـــــــعوره  ـــــــدى كـــــــل شـــــــخص عن ـــــــدى كـــــــل جماعـــــــة ول ـــــــع ل ـــــــة ترتف ـــــــروح المعنوی إال أن ال

.كبیر من رغباتهبتحقیق جزء كبیر من أهدافه أو عند شعوره بإشباع جانب 
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:النتیجة العامة للدراسة- 2-5

ــــــة یمكــــــن  ــــــى التســــــاؤالت الفرعی ــــــة عل ــــــة للدراســــــة واإلجاب ــــــائج الجزئی بعــــــد إســــــتخالص النت
ــــائج  الجــــانبین اآلن ــــى نتیجــــة عامــــة للدراســــة یمكــــن مــــن خاللهــــا تلخــــیص نت الوصــــول إل

النظري المیداني واإلجابة على التساؤل الرئیس الذي إنطلقت منه

أهمیة إستخدام تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات في اإلدارة -
الـــــدور اإلیجـــــابي لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات فـــــي تنمیـــــة اإلتصـــــال الـــــداخلي فـــــي المؤسســـــة -

وهـــــــي نفـــــــس النتیجـــــــة التـــــــي ت رســـــــمیة وغیـــــــر رســـــــمیةابـــــــین المـــــــوظفین أفـــــــرادا وجماعـــــــ
تیجي علومــــــــــات والتســــــــــییر اإلســــــــــترایهــــــــــا دراســــــــــة تكنولوجیــــــــــا اإلتصــــــــــال والمتوصــــــــــلت إل
للمؤسسات

تـــــــــؤثر تكنولوجیـــــــــا اإلتصـــــــــال ولمعلومـــــــــات علـــــــــى الجانـــــــــب اإلنســـــــــاني فـــــــــي التنظـــــــــیم -
اإلداري ولكن یكون التأثیر حسب كیفیة إستخدام هذه التكنولوجیا

ــــــین المــــــوظفین - ــــــة روح التعــــــاون ب ــــــى تنمی ــــــا اإلتصــــــال والمعلومــــــات عل تعمــــــل تكنولوجی
من خالل تسهیل طرق اإلتصال وتبادل المعلومات

جـــــــــود تكنولوجیـــــــــا المعلومـــــــــات واإلتصـــــــــال مصـــــــــدرا مـــــــــن مصـــــــــادر الرضـــــــــا یشـــــــــكل و -
الوظیفي من خالل إشباع بعض الحاجات النفسیة واإلجتماعیة للموظف

تعتبـــــر تكنولوجیــــــا المعلومـــــات واإلتصــــــاالت عــــــامال مســـــاعدا علــــــى الرفـــــع مــــــن الــــــروح -
المعنویة ، كون وجودها یمثل تحسینا لظروف العمل 

ف الدولــــــة إال أن إنــــــدماج المجتمــــــع الجزائــــــري فـــــــي رغــــــم الجهــــــود المبذولــــــة مــــــن طـــــــر -
مجتمع المعلومات ال یزال في مراحله األولى

ال یـــــــزال إســـــــتخدام تكنولوجیـــــــا اإلتصـــــــال فـــــــي اإلدارة الجزائریـــــــة ضـــــــعیفا وغیـــــــر فعـــــــال -
.رغم اإلستراتیجیة والبرامج المسطرة من طرف الدولة
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:إقتراحات وتوصیات-3
ــــــات القیــــــام بمزیــــــد مــــــن الدراســــــات فــــــیم یخــــــص - موضــــــوع تكنولوجیــــــا اإلتصــــــال والعالق

اإلنسانیة
بذل المزید من الجهود في سبیل اإلندماج في مجتمع المعلومات -
القیام بمزید من اإلصالحات في سبیل تحقیق اإلدارة اإللكترونیة-
ام تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات دالتركیـــــــز علـــــــى المـــــــورد البشـــــــري فـــــــي إســـــــتراتیجیات إســـــــتخ-

.یم والتدریب والتطویر في مجال المعلوماتیةوتوفیر فرص التعلواإلتصال 
ـــــــــــا المعلومـــــــــــات - ـــــــــــة لتكنولوجی ـــــــــــة التحتی ـــــــــــد مـــــــــــن الجهـــــــــــود لتطـــــــــــویر البنی ـــــــــــذل المزی ب

واإلتصاالت
.اإلهتمام بالمتطلبات البشریة في مجال العمل اإلداري-
األخــــــذ بعــــــین اإلعتبــــــار قضــــــایا العالقــــــات اإلنســــــانیة والجماعــــــات غیــــــر الرســــــمیة فــــــي -

التنظیمات اإلداریة
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اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــ

ن مـــــــبعـــــــد أن إنطلقـــــــت ،وصـــــــلت الدراســـــــة إلـــــــى إســـــــتخالص نتائجهـــــــااأخیـــــــر و 
ـــــــات تالاتســـــــاؤ  ـــــــة العالق ـــــــي تنمی ـــــــا اإلتصـــــــاالت والمعلومـــــــات ف حـــــــول دور تكنولوجی

ــــــــى إشــــــــتملتفــــــــي التنظــــــــیم اإلداري وقــــــــد اإلنســــــــانیة،  ثالثــــــــة، الجانــــــــب جوانــــــــب عل
النظـــــري والمنهجـــــي والتطبیقـــــي، تمكنـــــت الدراســـــة مـــــن تســـــلیط الضـــــوء علـــــى ظـــــاهرة 

ــــــا المعلومــــــاتإســــــتخدام  ــــــي العمــــــل اإلداري،تكنولوجی ــــــى قضــــــیة واإلتصــــــاالت ف وعل
همـــــــا فـــــــي نوٕاثـــــــارة جانـــــــب مـــــــن جوانـــــــب العالقـــــــة بیالعالقـــــــات اإلنســـــــانیة فـــــــي اإلدارة 

الوصـــــول مـــــن . تمكنـــــت فـــــي جانبهـــــا النظـــــري،طـــــرح سوســـــیولوجي وبشـــــكل منهجـــــي
الرفــــع مــــن یم اإلداري مــــن خــــالل ظــــلتكنولوجیــــا االتصــــال دور هــــام فــــي التنأنإلــــى

ــــــاءة ــــــدور كف ــــــى ال ــــــم الوقــــــوف عل ــــــة األداء، كمــــــا ت ــــــى تنمی ــــــؤدي إل المــــــوظفین ممــــــا ی
المهــــــم للعالقــــــات اإلنســــــانیة فــــــي مجــــــال العمــــــل اإلداري ومــــــا یمكــــــن أن یســــــاهم بــــــه 

ـــــــــق أهـــــــــداف  ـــــــــي تحقی ـــــــــذي. ي تنظـــــــــیم إداريأف ـــــــــت ال ـــــــــي الوق الدراســـــــــة وصـــــــــلتف
ــــــــــة  ــــــــــى المیدانی ــــــــــا إل اإلتصــــــــــال أصــــــــــبحت إحــــــــــدى أهــــــــــم المعلومــــــــــات و أن تكنولوجی

ــــــك .محــــــددات طبیعــــــة العالقــــــات اإلنســــــانیة التــــــي تتكــــــون بــــــین المــــــوظفین ورغــــــم ذل
أن و تبقـــــى نتـــــائج الدراســـــة محصـــــورة فـــــي حـــــدود مجاالتهـــــا فقـــــط وال یمكـــــن تعمیمهـــــا،

ــــــى البحــــــث مــــــن أجــــــل المســــــاألاهــــــذ ــــــي حاجــــــة إل ــــــزال ف ــــــي تطــــــویر مــــــر ال ی اهمة ف
العملیــــــة  اإلداریــــــة واإلرتقــــــاء بمســــــتوى أدائهــــــا حتــــــى تــــــتمكن مــــــن أداء كافــــــة األدوار 

ــــــاءةإلیهــــــاالمســــــندة ــــــةبكف ــــــة عالی ــــــدم وفاعلی ــــــي تق مؤكــــــدة، مــــــا یؤهلهــــــا للمســــــاهمة ف
.وتطویر حیاة البشر أفرادا وجماعات
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الهیكل التنظیمي لمدیریة اإلدارة المحلیة

الهیكل التنظیمي للوالیة



ةــــــدراســـالصـــملخ

تكنولوجیـــا اإلتصـــال والمعلومـــات أحـــد أهـــم أبعـــاد العملیـــة تشـــكل: لة الدراســـةمشـــك-1
فـي العمـل سـتخدامهافاعلیـة التنظـیم اإلداري، إال أن إاإلداریة وأحـد أهـم محـددات كفـاءة و 

یفرض تغیرات علـى مسـتوى اإلتصـال والعالقـات اإلنسـانیة المتبادلـة بـین المـوظفین وعلـى
ومــــن هــــذا المنطلــــق مســــتوى الحاجــــات النفســــیة واإلجتماعیــــة ألعضــــاء التنظــــیم اإلداري،

عــــن التغیــــرات التــــي قــــد تحــــدثتها تكنولوجیــــا اءت هــــذه الدراســــة وهــــي محاولــــة للكشــــف جــــ
.اإلتصــال والمعلومــات علــى مســتوى العالقــات اإلنســانیة بــین أعضــاء التنظیمــات اإلداریــة

كیـــــف یســـــاهم إســـــتخدام تكنولوجیـــــا اإلتصـــــال :ومـــــن أجـــــل ذلـــــك تـــــم طـــــرح تســـــاؤل مفـــــاده
والمعلومات في تنمیة العالقات اإلنسانیة بین العاملین في التنظیم اإلداري ؟ 

تتحقق األهمیة العلمیة لهذه الدراسة مـن خـالل تسـلیط الضـوء علـى : أهمیة الدراسة-2
اســــة فــــي ظــــل المتغیــــرات التكنولوجیــــة بالدر موضــــوع العالقــــات اإلنســــانیة بــــین المــــوظفین 

مـن األنسـاق فـي التنظـیم بغیره اإلداريوالتحلیل وعلى العالقات التي تربط نسق اإلتصال
.اإلداري 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن تأثیر عملیة اإلتصـال اإلداري علـى :ةأهداف الدراس-3
التعــرف علــى واقــع العالقــات اإلنســانیة فــي اإلدارة، و ، غیرهــا مــن جوانــب التنظــیم اإلداري

ل مــا یطــرح مــن مشــاكل فــي التفاعــل وضــعف فــي العالقــات بــین المــوظفین وهــذا فــي ظــ
.والمسؤولین

كمــا تــم اإلعتمــاد. المــنهج الوصــفي علــىهــذه الدراســة إعتمــدت: الدراســةةجــیمنه-4
تحتوي على أسئلة ذات إجابات محددة مسبقًا، مقسم إلى خمسةاالستبیان المغلق على 

علـى مـوظفي مدیریـة اإلدارة ،أجریت هده الدراسة بمقر والیة ورقلةلدراسةلت مجاال-5
البــالغ عــددهم المدیریــةجمیــع مــوظفي لأســلوب الحصــر الشــاملتــم إســتخدام وقــد،المحلیــة

.موظفا139



:وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة: نتائج الدراسة-6

بــــین اإلدارة العلیــــا صــــال اإلتحجــــم زاد واالتصــــالوفرت تكنولوجیــــا المعلومــــاتتــــكلمــــا -
.بین الموظفینن یوالموظفین التنفیذی

ـــا المعلومـــات واإلتصـــالتســـاهم- ـــین المـــوظفین مـــن تكنولوجی فـــي تعزیـــز روح التعـــاون ب
.معلومات والبیانات الخاصة بالعملخالل تسهیل نقل وتبادل الخبرات واإلستشارات في ال

العامل عن ظروفه المهنیةكلما توفرت األجهزة والوسائل كلما ازداد رضا-

.ما زادت درجة تقدیر العامل لنفسههذه األجهزة والمعدات كلكلما حسن إستخدام -

یســـاعد علـــى الرفـــع مـــن الـــروح المعنویـــة لـــدى تكنولوجیـــا اإلتصـــال والمعلومـــاتوجـــود-
.المبحوثین 

ختلــف مهــام فــي أداء مم تكنولوجیــا المعلومــات واإلتصــالأفــراد العینــة یمیلــون إلســتخدا-
جابیــا علــى مســتوى یس إنه الرفــع مــن مســتوى األداء ممــا یــنعكمــر الــذي مــن شــأاألالعمــل 

.الروح المعنویة لدیهم



Abstract

1. Problematic of the study:

The form of communication and information technology is one of the most important

administrative process, and one of the most important determinants of the efficiency and

effectiveness of an administrative organization. But its use at work impose changes at the

level of contact and mutual human relations between staff and at the level of psychological

and social needs of the members of the administrative organization. From this perspective

came this study which it is an attempt to detect changes that may communication and

information technology create at the level of human relations between members of the

administrative regulations. For that, this question has been raised: How does the use of

communication and information technology contribute in the development of human

relations between workers in the administrative organization?

2. The importance of the study: the importance of this study is achieved through the highlight

of the theme of human relations among staff in the light of technological changes, and study

and analysis of the relations between the administrative communication formats to other

formats in an administrative organization.

3. The objectives of the study: The study aims to reveal the impact of the administrative

contact on the other aspects of the administrative management, and get to know the reality of

human relations in the administration, and this in light of what arises from problems in the

interaction and the weakness in the relations between employees and management.

4. Methodology of the study: This study is based on the descriptive approach. It was also rely

on the closed questionnaire which was divided into five questionnaire contains questions

with specific predetermined answers.

5. The field of the study: this study took place at the headquarters of Wilayat Ouargla, at

the local administration department staff. It has been using comprehensive inventory method

of the entire Directorate’s staff of 139 employees.

6. Results of the study: The study yielded the following results:

- Whenever available information and communication technology has increased the volume

of communication between senior management and executive staff, and between employees.

- Information and communication technology contributed in the promotion of the positive

spirit of cooperation between employees by facilitating the exchange of expertise and

consultancy in the information and data sharing.



-The more information technology tools become available the more satisfied the employees

about their work conditions

-The more the proper use of these devices, the greater the degree of appreciation and

increase self-esteem.

- The presence of information and communication technology helps in rising

the morale of the respondents(employees).
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