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        جمع وتحليل البيانات و النتائج               الفصل السادس                                                           

  :اتانتفريغ وحتليل البي -1
  :ات الشخصيةانالبي -1-1

ات األولية ألي حبث اجتماعي هبدف التعرف على مدى انات الشخصية مبثابة البيانتعترب البي
  .ب االجتماعية والتعليمية واملهنية للمبحوث مبوضوع الدراسةانوارتباط اجل

  يوضح السن بالنسبة للمبحوثني ):1(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

20-30 04 22.22% 10 31.25% 
31-40 08 44.44% 06 18.75% 
41-50 04 22.22% 13 40.62% 

 %09.38 03 %11.11 02  فأكثر51

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
 عامل السن دورا كبريا يف فعالية الفرد وقدرته على األداء، ويعرب عن الديناميكية والنشاط ؤديي
من فئة األساتذة تراوح سنها ما % 44.44 نسبة ان العمل ، حيث نالحظ من اجلدول أعاله انيف ميد

، %22.22وتقدر بنسبة ) سنة50-41(و) 30-20(، مث تليها كل من فئيت ) سنة40 - 31(بني 
  %.11.11 سنة ومتثل أدىن نسبة وهي 51كثر من أوأخريا الفئة اليت أعمارها 
-41(من فئة العمال تراوح سنها ما بني % 40.63 نسبة ان  نفسهكما يوضح اجلدول

، %18.75وذلك بنسبة ) سنة40-31(فئة مث تليها % 31.25، تليها فئة الشباب بنسبة )سنة50
  %.9.38 سنة ومتثل 51وأخريا الفئة اليت جتاوزت أعمارها  

 وهذا دليل على توفر املؤسسة .بالنسبة لألساتذة) سنة40-31( أكرب فئة يف املؤسسة هي فئة ان
كون متثل الفئة األكرب بالنسبة للعمال وهذا راجع ل) سنة50-41(على فرص للتوظيف، بينما فئة 

  .معظمهم التحقوا باملؤسسة منذ نشأهتا
، ويرجع وجود هذه )أساتذة وعمال(بالنسبة لكلتا الفئتني ) سنة30-20(مث تلي فئة الشباب 

الفئة بكثرة إىل توفر املؤسسة على مناصب شغل وهذا يف إطار سياسة تشغيل الشباب مما يسمح بتوفري 
  .فرص التوظيف
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ت الشخصية اهلامة، حيث ميكن من خالله معرفة مدى اهتمام اان سن املبحوث يعترب من البيان
دماجه فيه أكثر وكذا انالعامل باملعلومات املهنية اخلاصة بالعمل، واليت قد تزيد من ارتباطه بعمله و

والئه للمؤسسة، حيث تبحث فئة الشباب بشكل مستمر عن املعلومات وهذا حبكم قلة أقدميتها 
  .ملهنية واالجتماعية وحتقيقا لطموحاهتا واستقرارها الوظيفية اانكوخربهتا وحبثا عن امل

ووجود العنصر الشبايب بنسبة معتربة يف املؤسسة جمال الدراسة ميثل يف احلقيقة إشارة إجيابية 
 التنمية احلقيقية يف أي جمتمع تتم على عاتق الشباب، فتوفر انبالنسبة للمؤسسة واجملتمع عموما، ذلك 

ؤسسة جيعلها تعمل يف حيوية ، وكذلك يفرض على الرؤساء املباشرين جهودا إضافية هذا العنصر يف امل
  .من أجل تكوين هذه الفئة وتعليمها خبايا العمل

  يوضح توزيع املبحوثني حسب اجلنس ):2(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %62.50 20 %61.11 11 ذكور

 %37.50 12 %38.89 07 اثان

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
 معظم املبحوثني من جنس الذكور وهذا بالنسبة لكلتا الفئتني، حيث تقدر انيوضح هذا اجلدول 

من جمموع العمال مقابل % 62.5،ونسبة ااثان% 38.89من جمموع األساتذة مقابل % 61.11بنسبة 
  .ااثان% 37.5

 .جع هذا التفاوت إىل كون معظم الذكور التحقوا باملؤسسة يف السنوات األوىل من تأسيسهاوير
 العمل فريجع إىل عدة عوامل أمهها طبيعة العمل اليت ال تتطلب جهدا عضليا ، انأما التحاق املرأة مبيد

ح تعاون تعقد الظروف املعيشية وأيضا زيادة متطلبات احلياة وخصوصا االقتصادية منها حيث أصب
الرجل واملرأة ضروريا ال غىن عنه لسد احلاجيات املختلفة، باإلضافة إىل االعتقاد السائد يف اجملتمع 

  .والذي يشجع عمل املرأة يف ميادين معينة دون غريها مثل التعليم والصحة وبعض األعمال اإلدارية
لذين تعمل على إعدادهم  املؤسسة تعترب أداة لتنمية اجملتمع من خالل األفراد املؤهلني اان

 والتنمية احلقيقية ال تتم إال باملشاركة الواسعة جلميع . متطلبات سوق العملووتدريبهم مبا يتماشى 
 وهنا تظهر أمهية املشاركة الكاملة للمرأة يف عملية التنمية واليت ال ميكن جتاهل .القوى العاملة دون متييز

  .دورها
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  بحوثني حسب املستوى التعليمييوضح توزيع امل ):03(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %09.38 03 / / أمي

 / / / / يقرأ ويكتب

 %03.13 01 / / ابتدائي

 %21.88 07 / / متوسط

  %43.75  14  %11.11  02  ويانث
  %21.88  07  %88.88  16  جامعي

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
 املستوى اجلامعي لدى فئة انيالحظ من خالل هذا اجلدول املبني للمستوى التعليمي للمبحوثني 

  .ويانلديها املستوى الث% 11.11، كما جند فئة قليلة تشكل نسبة %88.88 يشكل نسبة ةاألساتذ
 يشكل أعلى نسبة  حيث،ويان املستوى التعليمي لدى فئة العمال هو املستوى الثانكما نالحظ 

  .لكليهما%  21.88من جمموع العمال، مث تليها فئة التعليم املتوسط والعايل بنسبة % 43.75تقر بـ 
 فاملهمة الرئيسية . املستوى اجلامعي لدى فئة األساتذة راجع إىل الطابع التكويين للمؤسسة-

 . األساتذة بالدرجة األوىل وهذه املهمة تلقى على عاتق.للمؤسسة هي تكوين وإعداد أفراد مؤهلني
  . للقيام هبذه املهمة على أكمل وجها كبريا للمستوى التعليمي هنا دورانلذلك ف

وي، وميثلون أبناء الشهداء انمتتلك املستوى الث% 11.11بـكما جند فئة قليلة من األساتذة تقدر 
  .ذاكانالذين حيق هلم التوظيف بشكل مباشر 

 الفئة اليت متتلك انيها حول املستوى التعليمي لبقية املبحوثني، فنقول أما النتائج اليت توصلنا إل-
وي هم األفراد الذين مل يسعفهم احلظ يف إكمال الدراسة فالتحقوا مبراكز التكوين املهين انثالستوى امل

  .للحصول على شهادة متكنهم من االلتحاق باملؤسسة
 هذه الفئة كبار السن الذين توقفوا عن ومتثل% 21.88أما فئة التعليم املتوسط تشكل نسبة 

الدراسة يف مراحل مبكرة بسبب ظروفهم االقتصادية وظروف عائالهتم اقتصاديا واجتماعيا، كما ميكن 
إرجاع ذلك إىل الطرق املعتمدة يف التوظيف املميزة للمراحل التنظيمية اليت مرت هبا املؤسسة، كذلك 

  .نلفترة عكس ما هو معمول به االعدم وجود شروط واضحة للتوظيف يف تلك ا
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 املستوى التعليمي الغالب هو املستوى اجلامعي بالنسبة لفئة انمن خالل هذا التحليل يتضح 
تاجية اليت قد جند فيها فئة نوي،وهذا عكس املؤسسة االاناألساتذة ، أما بالنسبة للعمال هو املستوى الث

 طبيعة العمل يف املؤسسة الصناعية ال تتطلب نكرب المتثل النسبة األ) املستوى االبتدائي واألميني(
  .ا تتطلب من العامل جمرد معرفة كيفية تشغيل اآللة ومكامن اخلطر فيهاامن من التعليم، امستوى معين
 خاصة االتصال فئة املستويات التعليمية من متوسط فما فوق يسهل عليها فهم بعض طرق ان

اليت ) أمي، ابتدائي(عكس فئة املستويات التعليمية األخرى ... ئل،ات، الرساناملكتوبة منها مثل اإلعال
 وهذا ما جيعلها تعتمد على الفئات األوىل يف فهم ذلك، . املكتوبةاالتصاليتعذر عليها فهم بعض طرق 

  . الشفويةاالتصالوجيعلها تفضل طرق 
يف دراسته حول " حممد علي حممد"   وتتفق هذه النتائج مع تلك اليت توصل إليها الباحث 

 املستوى التعليمي له ثر واضح ان، حيث وجد )1975( يف مصنع الصوف والنسيج مبصر االتصال
ية الواردة من اإلدارة، ويظهر ذلك يف اعتماد األميني على زمالء العمل االتصالعلى درجة فهم الرسالة 

  .رجة أقلكمصدر للتزود باملعلومات وهذا بدرجة كبرية، واعتمادهم على املشرف بد
  يوضح املوطن األصلي للمبحوثني ):04(اجلدول رقم 

  
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %40.63 13 %27.78 05 ريف

 %59.38 19 %72.22 13 مدينة

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
) أساتذة وعمال( أصل حضري وهذا لكلتا الفئتني  أغلبية املبحوثني منانيوضح اجلدول أعاله 

  .من جمموع األساتذة والعمال على التوايل% 59.38و % 72.22حيث ميثلون نسبيت 
 األصل احلضري يعود إىل سياسة املؤسسة اليت فتحت مناصب ي ارتفاع نسبة املبحوثني ذوان

 الرتوح الريفي الذي شهدته بعض الشغل لكل األفراد من أجل حتسني ظروفهم املعيشية، باإلضافة إىل
األسر يف اآلونة األخرية وباألخص خالل فترة التسعينات اليت عرفت عدم استقرار األوضاع األمنية، 
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 طبيعة العمل تتطلب قرب العمال من املؤسسة لاللتحاق مبناصبهم يف الوقت احملدد، وهذا بغية انكما 
  .احلفاظ على نظام املؤسسة
ة اليت تنحدر من أصل ريفي، نفسرها بطبيعة اجملتمع اجلزائري قبل االستقالل أما النسبة القليل

  . يف األرياف وهذا لظروف تارخيية معروفةانك أغلبية السانكحيث 
  يوضح مدة العمل باملؤسسة ):05(اجلدول رقم 

 العمال األساتذة
االحتماالت

%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات
 %25 08 / / ل من سنةأق

 %03.13 01 %22.22 04 سنوات5-سنة

 %06.25 02 %11.11 02 10-سنوات6

 %28.13 09 %16.67 03  سنة11-15

  %06.25  02  %33.33  06   سنة16-20

  %31.25  10  %16.67  03   سنة21-25

 %100 32 %100 18 اجملموع

  :يأيتنالحظ من خالل هذا اجلدول ما 
-16(من اجملموع الكلي هلذه الفئة تتراوح مدة عملها ما بني % 33.33 نسبة ان: األساتذة-

، مث الفئة اليت تتراوح أقدميتها ما )  سنوات5-سنة(ومتثل الفئة من % 22.22، تليها نسبة )  سنة20
، وأخريا نسبة األساتذة الذين للفئتني كلتيهما% 16.67بنسبة ) سنة25- 21(و ) سنة15-11(بني 

  %.11.11ومتثل نسبة)  سنوات10-6(قدت مدة عملها بـ
 سنة وذلك بنسبة 21 أغلبهم قضوا يف العمل أكثر من انبالنسبة هلذه الفئة نالحظ : العمال-
وهي تقترب من النسبة السابقة وهي تعكس فئة العمال % 28.13 نسبة ان، كما جند % 31.25

%. 25ضوا أقل من سنة بنسبة ، مث العمال الذين أم)  سنة15-11(الذين تتراوح مدة عملهم ما بني 
% 06.25بـفتقدر نسبتهم ) سنة20-16(و)  سنوات10- 6(أما العمال الذين تتراوح أقدميتهم ما بني

  ).سنوات5-سنة(متثل الفئة من % 3.13بـ نسبة ضئيلة تقدر ان،يف حني جند للفئتني كلتيهما
  +33.33 (انسة، فنجد  معظم املبحوثني قضوا مدة طويلة يف املؤسان من خالل ما سبق يتضح 

 ان سنة يف اخلدمة، كما نالحظ 16من جمموع األساتذة قضوا أكثر من تقريبا % 50أي ) 16.67
  . سنة فأكثر16من جمموع العمال قدرت مدة عملهم بـ أو ما يقارب % 38أي ) 31.25 +6.25(
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 املؤسسة، فهذه تماء إىلنفهذه األقدمية تكسبهم خربة يف جمال عملهم وتولد لديهم الشعور باال
 املعمول هبا خاصة وهذا االتصالالفئة لديها خمزون هائل من املعلومات حول العمل بصفة عامة ونظم 

شاء وخلق عالقات مهنية واجتماعية سواء مع زمالء ان لديهم ويساعدهم على االتصالما يسهل عملية 
  .العمل أو املسؤولني

  وظيفةيوضح طريقة االلتحاق بال ):06(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %18.75 06 50% 09 مسابقة

 %25 08 %16.67 03 بعد التكوين

 %56.25 18 %22.22 04 توظيف مباشر

 / / %11.11 02 ترقية

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
التحقوا باملؤسسة عن طريق إجراء مسابقة وهذا ما عربت  أغلب األساتذة اننالحظ من اجلدول 

التحقت % 16.67 مباشرة، كما توجد فئة ممت توظيفه% 22.22، تليها نسبة % 50عنه نسبة 
شغلت منصبها % 11.11بـبوظيفتها بعد إجراء تكوين يف جمال ختصصها، بينما توجد فئة قليلة تقدر 

  .بعد الترقية
 معظمها التحق بالوظيفة نتيجة توظيف مباشر وهذا ما دلت عليه انأما فيما خيص فئة العمال ف

 بعد التكوين وهذا نظرا لبعض األعمال اليت متم توظيفهفمن العمال % 25، أما نسبة %56.25نسبة 
 أجهزة اإلعالم اآليل ، أما الذين التحقوا عن طريق متتطلب تكوينا معينا مل التدريب على استخدا

  %.18.75بة املسابقة ميثلون نس
 التحاق نسبة معتربة من األساتذة بالوظيفة عن طريق املسابقة دليل على وجود معايري أخرى ان

يتم التركيز عليها يف الوقت احلايل غري األقدمية أثناء عملية االختيار والتوظيف، وأهم هذه املعايري جند 
بقات باختيار األشخاص ذوو الكفاءة وامتالك كم هائل من املعارف،حيث يسمح إجراء هذه املسا

  .سب ملتطلبات الوظائف الشاغرةنالكفاءات واال
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 توظيف العمال يف غالبيته اعتمد على التوظيف املباشر وهذا يرجع إىل حاجة انبينما جند 
شائها إىل اليد العاملة دون وضع شروط يف التوظيف، أما املسابقات فقد ظهرت يف اناملؤسسة يف بداية 

  .ة كإجراء الختيار األشخاص املناسبني وأيضا بغرض حتسني قدرات العمالاآلونة األخري
  :االتصالات اخلاصة بانالبي-1-2

  ت اليت تتطلبها الوظيفةاالتصااليوضح نوعية  ):07(اجلدول رقم 
 االحتماالت العمال األساتذة

 %النسبة املئوية التكرارات %النسبة املئوية التكرارات

اتصاالت 
 مباشرة

01 2.55% 10 31.25% 

اتصاالت غري نعم
 مباشرة

03 16.67% 17 53.13% 

 %15.63 05 %77.77 14 ال

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
  :يأيتيبني هذا اجلدول ما

 وظيفتهم ال تتطلب اتصاال واسعا يف حني صرحت نسبة ان% 77.77أكدت نسبة : األساتذة-
 اتصاالهتم غري مباشرة أي ان" نعم"يبني بـمن جمموع اجمل% 16.67بعكس ذلك، حيث ترى % 22.22

  . الكتايب بشكل كبرياالتصالا تعتمد على اهن
% 84.38 لديهم اتصاالت واسعة حبكم وظيفتهم بنسبة انيرى معظم أفراد هذه الفئة : العمال-

  ".نعم"من جمموع اإلجابات بـ% 53.13وبالتحديد اتصاالت غري مباشرة وهذا بنسبة 
ات ن واإلعالتاألفراد له عالقة بطبيعة عملهم، حيث يلجأ األساتذة إىل املذكرا نوع اتصاالت ان

ت املباشرة أي وجها لوجه يف االتصاالوامللصقات للتزود باملعلومات الالزمة، ولكن هذا ال ينفي وجود 
  .بعض احلاالت

 اليت تتم بشكل  بقية املبحوثني وهم العمال تتطلب وظائفهم القيام باتصاالت واسعة،انيف حني جند 
  .ات والتقاريرنغري مباشر من خالل اللجوء إىل اإلعال
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ت املكتوبة يرجع إىل االتصاال غري املباشرة وباألخص تاالتصاال اعتماد أغلبية املبحوثني على ان
عرضة للتغيري والتحريف، ولكن ه أقل ن الكتايب بشكل كبري نظرا ملصداقيته والاالتصالاعتماد املؤسسة على 

 الشفوي ملا له من مزايا  أمهها االختصار يف الوقت واجلهد وإيصال االتصالا ال ينفي وجود هذ
  .املعلومات يف الوقت املناسب

  يوضح كيفية إبالغ املبحوثني بالتعليمات اجلديدة ):08(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %12.50 04 %11.11 02 االجتماع

 %34.38 11 %11.11 02 التقارير

 %18.75 06 %27.78 05 املشرف

 %34.38 11 %50 09 امللصقات

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
  :من خالل اجلدول أعاله نالحظ

يتم إبالغ هذه الفئة بالتعليمات والقرارات اجلديدة عن طريق امللصقات بنسبة : األساتذة-
، وأخريا كل من التقارير واالجتماعات %27.78املشرف كقناة وسيطة بنسبة فئة ، تليها 50%

  .لكليهما% 11.11بنسبة 
من جمموع % 34.38يتم االعتماد على التقارير وامللصقات بنسبة متساوية تقدر بـ: العمال-

  % .12.50ويف األخري جند االجتماعات بنسبة % 18.75العمال، مث املشرف بنسبة 
 هناك بعض الطرق املشتركة بني الفئتني للتزود بالتعليمات اجلديدة مثل انوعليه نالحظ 

، بينما يتم االعتماد على التقارير بشكل كبري لدى فئة العمال )امللصقات، املشرف واالجتماعات(
  .مقارنة باألساتذة

وسيلة غري مباشرة  الكتايب استخداما يف املؤسسة، فهي االتصال امللصقات هي أكثر وسائل ان-
تسمح بإخبار املرؤوسني سواء األساتذة أو بقية العمال، باألمور العاجلة اخلاصة بالتغريات اليت حتدث 

  .ظمة العملانيف قواعد و
 جبميع األفراد مهما االتصالا متكن اإلدارة من هنويرجع استخدام امللصقات بشكل كبري ال

هد، وتسمح بتوصيل املعلومات إىل أكرب قدر ممكن من  فهذه الوسيلة تقلل من اجل.اختلفت وظائفهم
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 عند كتابة التعليمات انية قد تستغرق وقتا كبريا يف بعض األحياالتصال هذه الوسيلة اناألفراد، إال 
  .وصياغتها مما يؤدي إىل تأخري املعلومات وخصوصا يف احلاالت الطارئة

د املرؤوسني بتوجيهات العمل فتتمثل يف املشرف ية اليت تعتمدها اإلدارة يف مانأما الوسيلة الث - 
 فاملشرف له عالقة مباشرة مبرؤوسيه، .ا ويف بعض األمور فقطان وهذا يتم أحي.%18.75وذلك بنسبة 

  .وعلى دراية واسعة خبصوصيات كل عامل
اليت من خالهلا يستطيع العامل  كما تلجأ اإلدارة إىل االجتماعات كوسيلة لالتصال الشفهي-

  .ا تقوي روح التعاون والصداقةاهنشغاالته لإلدالء بآرائه واقتراحاته، كما انبري عن مطالبه والتع
 ميكن . ومبسطيأيتأما التقارير فتتضمن عرضا خاصا بالوظائف أو مبشكلة معينة بشكل حتل

 السلبيات الرجوع إليها يف حالة الضرورة أو عند احلاجة، مبا يف ذلك تقارير تقييم األداء اليت تشري إىل
  .ومواطن الضعف يف أداء كل عامل

 - خاصة امللصقات- اإلدارة تعتمد على الوسائل غري املباشرةانمن خالل هذا التحليل نستنتج *
بنسبة كبرية إليصال تعليماهتا وقراراهتا اجلديدة إىل األفراد، ومن جهة أخرى تستخدم بعض الوسائل 

  .وأمهها االجتماعات وجها لوجه االتصالاملباشرة اليت تسمح ب
 االتصالاليت حاول من خالهلا الكشف عن طبيعة " حممد علي حممد" وقد أظهرت دراسة -

 أغلبية عمال املصنع تستقي املعلومات من خالل قراءة اناملوجود يف املؤسسة جمال الدراسة، أظهرت 
 اعتمادهم على  أما البعض اآلخر حيصل عليها من خالل زمالء العمل باإلضافة إىل.املنشورات
  .املشرفني

 دور االجتماعات باعتبارها ضمن الوسائل األكثر جناعة يف توصيل  نفسهاكما بينت الدراسة
املعلومات، حيث تسمح مشاركة العمال يف هذه االجتماعات جبعلهم أكثر تقبال لتنفيذ التعليمات 

 للمؤسسة وبالتايل التقليل من ونظم وقواعد العمل، باإلضافة إىل حتسني املناخ النفسي واالجتماعي
  .حدة الصراعات الداخلية
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  :يوضح كيفية االستفسار يف حالة عدم فهم التعليمات ):09(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %56.25 18 %66.67 12 الرئيس املباشر

 %43.75 14 %33.33 06 الزمالء

 %100 32 %100 18 اجملموع

  انه يف حالة عدم فهم التعليمات اليت تصدرها اإلدارة فانأعاله جند املبني من خالل اجلدول 
 وهذا ما تؤكده كل من نسبة . إىل رئيسهم املباشر أو الزمالء لالستفسار أكثر سيلجؤون املرؤوسني

 املشرف له عالقة ان وهذا باعتبار .وايلمن جمموع األساتذة والعمال على الت% 56.25و % 66.67
 بزمالء العمل ويرجع سبب تفضيلها إىل االتصالمباشرة مع مرؤوسيه، بينما جند النسب املتبقية تفضل 
  .الرغبة يف اكتساب خربات جديدة من أصحاب اخلربة

  بالرئيس املباشراالتصاليوضح وجود صعوبات عند  ):10(اجلدول رقم 
 

 
  

 
 

 االحتماالت العمال ذةاألسات
 %النسبة املئويةالتكرارات %النسبة املئويةالتكرارات

عدم وصول 
 %6.25 02 %0211.11 املعلومات

احلرج عند التعبري 
 % 00 00 %0000 أمام الرئيس

سوء العالقة بني 
  %9.38 03  %16.67 03  الرئيس املباشر والعامل

 نعم

لوجود صعوبات 
  %12.5 04  % 00 00  لغوية وثقافية

%2371.88 %1372.22 ال

 %100 32 %100 18 اجملموع
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  :يأيتيبني هذا اجلدول ما 
 بالرؤساء املباشرين االتصال نسبة األساتذة الذين أكدوا على عدم وجود صعوبات عند ان: األساتذة-
مثل هذه األخرية يف  وتت.عكس ذلك أي وجود صعوبات% 27.78، يف حني ترى نسبة % 72.22تقدر بـ

، أما نسبة "نعم"من جمموع األساتذة الذين أجابوا بـ% 16.67سوء العالقة مع الرئيس املباشر بنسبة 
  . الصعوبة تتمثل يف عدم وصول املعلومات يف الوقت املناسبانفترى % 11.11
     م،  برؤسائهاالتصالمن جمموع العمال عدم وجود صعوبات عند % 71.88ترى نسبة : العمال-

من جمموع العمال اجمليبني % 12.5بوجود صعوبات لغوية وثقافية بنسبة % 28.13يف حني صرحت نسبة 
% 6.25 الصعوبة تتمثل يف سوء العالقة مع الرئيس املباشر، أما نسبة انوترى % 9.38، تليها نسبة "نعم"بـ

 ما يفضي به األفراد هو جمموعة اناده ب هذه الصعوبة تتمثل يف عدم وصول املعلومات إىل رئيسهم العتقانفترى 
 وحرصا أيضا على مراكزهم من جهة أخرى، مما يؤدي إىل .من املشكالت الشخصية اليت ال صلة هلا بالعمل

  .تطور املشكالت وحتوهلا إىل أزمات حتتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد والتكاليف
تربط بني املرؤوسني ورئيسهم املباشر هلا تأثري سليب  العالقة السيئة اليت انمن خالل هذا التحليل يتبني *

ات والتقارير اليت ن ويظهر ذلك يف إمهال املرؤوسني لقراءة اإلعال. داخل املؤسسةاالتصالعلى حتقيق فعالية 
 .يةاالتصالتتضمن تعليمات معينة أو إطالق أحكام شخصية مسبقة على املعلومات مما يؤدي إىل فشل العملية 

 يهمل مالحظات واقتراحات مرؤوسيه من ناحية أخرى، وبذلك تفقد املعلومات قيمتها انللرئيس كما ميكن 
  .نتيجة عدم وصوهلا    يف الوقت املناسب
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 حسب ما االتصال الصعوبات اللغوية والثقافية هلا تأثري على تفعيل عملية انكما توصلنا يف حتليلنا إىل 
 وسنتطرق هلذه النقطة يف .مال ذوى املستوى التعليمي البسيطصرح به أغلبية العمال، وباألخص لدى الع

  .حتليل اجلداول املوالية
للتأكد من مدى صدق إجابات املبحوثني ومقارنتها بإجاباهتم على " د"مت إدراج االحتمال الرابع (

  ).49، 19، 17، 16، 15 :ة سئلاألسئلة املوالية املتمثلة يف األ
  
  
  
  
  
  

  . الغالب يف املؤسسةاالتصال نوع يوضح ):11(اجلدول رقم 
 االحتماالت العمال األساتذة

 %النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 07  النازلاالتصال
38.89

% 12 37.50% 

 06  الصاعداالتصال
33.33

% 10 31.25% 

27.78  05   األفقياالتصال
%  10  31.25%  

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
 النازل أي من اإلدارة إىل االتصال الغالب يف املؤسسة جمال الدراسة هو االتصال اندول أعاله يوضح اجل

  من جمموع %37.50 و % 38.89املرؤوسني وهذا ما أكدته كل من إجابات األساتذة والعمال بنسبيت    
موع العمال  من جم%31.25من جمموع األساتذة  و  % 33.33يف حني صرحت نسبة .الفئتني على التوايل

  . اإلدارة إىل  من العمال املتجه  الصاعد أياالتصالبوجود 
 من جمموع األساتذة والعمال بالترتيب، وجود الطريقة %31.25 و  %27.78اوأخريا بينت نسبت

  ).فسهم أو بني العمالانبني األساتذة (األفقية يف نقل املعلومات 
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 ضرورته يف شرح أهداف وسياسات املؤسسة، شرح  النازل يف املؤسسة إىلاالتصاليرجع استعمال -
جزئيات العمل وفق تعليمات دقيقة ، تفادي األخطاء وتصحيحها يف الوقت املناسب، باإلضافة إىل إبالغ 

  .املرؤوسني مبستوى أدائهم ونقاط الضعف فيه وسبل حتسينه
كمل هذا النوع  الصاعد، حيث ياالتصالواع أخرى لالتصال وخاصة انلكن هذا ال ينفي وجود -
 فالرئيس الذي . نقل املعلومات من املرؤوسني باجتاه اإلدارة ضروري لكال الطرفنيان . النازلاالتصالاألخري 

 شاملة وكاملة األبعاد عن املنظمة مما جيعل قراراته رؤيةسفل إىل أعلى  تكون لديه أيشجع تدفق املعلومات من 
رؤوسني يف تقدمي آرائهم واقتراحاهتم حول أمور العمل يقوي روح  مسامهة املانأكثر رشدا، ومن جهة أخرى ف

وهذا ما . املسؤولية لديهم، يعمل على حتقيق الذات، أيضا يسمح باستغالل خرباهتم ومعارفهم لتحسني األداء
يف جامعة منتوري بقسنطينة، اليت "  واختاذ القرار التنظيمياالتصال" حول  " زهري بوضرسة" بينته دراسة 

 قيام رؤساء األقسام مبهامهم دون أخذ وجهات نظر املرؤوسني بعني االعتبار خيلق هلم صعوبات يف اننت بي
  .تطبيق القرارات، حيث يولد ذلك التمرد واحلقد لدى املرؤوسني

 الصاعد يف نقل استفسارات العمال االتصالوزمالئه أمهية " إلتون مايو" كما بينت دراسات *
ية االتصالية على أهم عناصر العملية انسنل العمل، حيث ركزت نظرية العالقات االواقتراحاهتم حول مشاك

وهو عنصر التغذية العكسية اليت تساعد على أداء وظائف هامة أمهها االستفهام عن طريق العمل، رفع 
  .از، وكذلك الشكوى وطلب النصيحةجنمعلومات عن مستوى اال

ملعلومات بني األساتذة ، أو بني العمال يف نفس املستوى اإلداري  األفقي فيتمثل يف تبادل ااالتصالأما -
 وهلذا النوع أيضا دوره يف حل مشاكل العمل والتعاون، حيث توصلنا سابقا إىل اعتماد .الواحد باملؤسسة

املبحوثني على زمالء العمل يف بعض احلاالت كمصدر للتزود باملعلومات وخصوصا يف غياب عالقات حسنة 
  .    رةمع اإلدا

  االتصاليوضح مواضيع  ):12(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %43.75 14 50% 09 نيانقو

 %31.25 10 %22.22 04 تقارير

 %12.50 04 %11.11 02 شكاوي

 %12.50 04 %16.66 03 اقتراحات
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 %100 32 %100 18 اجملموع

  
  :يتبني من اجلدول أعاله

، تليها %50ني بنسبة ان الغالب يف املؤسسة يتمثل يف قواالتصال مضمون انترى هذه الفئة : األساتذة-
صرحت بوجود االقتراحات ، % 16.66 مضمونه هو تقارير ، يف حني جند نسبة انترى % 22.22نسبة 

  . عن شكاو هي عبارةاالتصال مواضيع ان% 11.11كما صرحت نسبة 
ني وهذا ما عربت عنه نسبة ان الغالب يف املؤسسة لدى فئة العمال هو قواالتصال موضوع ان: العمال-
 حمتوى الرسائل ان مضمونه هو تقارير ، وأخريا الفئة اليت ترى ان% 31.25،  أكدت نسبة % 43.75
  %.12.50بـ ية يف املؤسسة هو االقتراحات والشكاوي وهذا بنسبة متساوية تقد االتصال
 النازل االتصال مواضيع ان يف املؤسسة ختتلف باختالف نوعه، حيث توصلنا إىل االتصال مواضيع ان*

  .ني وتقاريرانهي عبارة عن قو
رة عن عرض ا أما التقارير فهي عب.ني هي تعليمات تصدرها اإلدارة ختص أساليب وطرق تنظمهانفالقو

ات قصد الوصول إىل نتائج معينة، ان أو مشكلة حمددة، مث حتليل هذه البيات واحلقائق املتعلقة مبوضوع معنيانللبي
  .وما يهمنا هو التقارير اليت تقوم هبا اإلدارة قصد حتسني أداء املرؤوسني

 فاالقتراحات تعين التعرف على آراء األفراد، .أما االقتراحات والشكاوي فهي مواضيع لالتصال الصاعد
ا البد من امنو) ني وتعليمات وتقاريرانقو( النازل فقط االتصال ال يقتصر على واحلصول على والء املرؤوسني

  .معرفة اقتراحاهتم حبكم صلتهم بظروف العمل ومشكالته اليومية
باإلضافة إىل الشكاوي كتعبري عن عدم رضا األفراد، وذلك نتيجة سوء املعاملة، عدم مناسبة ظروف 

 يتم ذلك يف إطار منظم حتكمه إجراءات انوق املرؤوسني لكن البد فالشكوى حق من حق... العمل، احملاباة،
  .   معينة مثل إجياد صناديق للشكاوي، حبيث يسمح ذلك مبناقشتها يف جو موضوعي بعيد عن الصدام والصراع

  يوضح كيفية تلقي األوامر والتعليمات) 13(اجلدول رقم 
 العمــال األساتذة

 االحتماالت
 % رات التكرا % التكرارات

 18.75 06 16.67 03 شفوية

 50 16 50 09 كتابية

 31.25 10 33.33 06 كليهما
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 %100 32 %100 18 اجملموع

 اإلدارة تستخدم الطريقة الكتابية يف إيصال األوامر والتعليمات اننالحظ من خالل هذا اجلدول       
ها استخدام كلتا يأتيوالعمال، من جمموع كل من األساتذة % 50للمرؤوسني، وهذا ما أكدته نسبة 

  .من جمموع العمال% 1.25ومن جمموع األساتذة % 33.33بنسبة ) الشفوية والكتابية(الوسيلتني 
من جمموع إجابات األساتذة % 18.75و% 16.67أما استخدام الطريقة الشفوية فتمثله كل من       

  .والعمال على التوايل
سيلة الكتابية يف مد األفراد باملعلومات، لكن ما يعاب على هذه  اإلدارة تستعمل الوانوعليه ف      

ا تترك نوعا من الغموض يف فهم حمتوى الرسالة وخصوصا لدى العمال األميني مما جيعله اهنالوسيلة هو 
  .يةاالتصالعائقا يف وجه العملية 

  .وسنوضح هذا أكثر يف اجلدول املوايل
  

  لة لدى املبحوثني وأسباب تفضيلهايوضح الوسيلة املفض ):14(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

 اجملموع كليهما كتابيةشفوية اجملموع كليهما كتابية شفوية

 الوسيلة املفضلة
  
  

 %ت %ت % ت%ت %ت %ت %ت%*ت أسباب التفضيل
 0412.5 / / / /0211.100412.5 / / 5.55015.55 01 السرعة

 31.251031.252062.5 10 / / 5.550633.330211.110950 01 الثقة

 0825 / /18.75 5.550211.110422.220738.89026.2506 01 أخرى تذكر

%1031.2532100 50 0618.7516%0633.3318100 16.650950 03 اجملموع

  
  :يأيتيوضح هذا اجلدول ما

، والسبب الرئيسي االتصالاتذة يفضلون الطريقة الكتابية يف من جمموع األس% 50 نسبة ان: األساتذة-
، مث وجود أسباب أخرى مثل الطابع الرمسي الذي مييز هذه الطريقة % 33.33يف ذلك هو عنصر الثقة بنسبة 

 أما تفضيل األساتذة هلذه الطريقة بسبب السرعة فيأيت يف املرتبة األخرية وذلك بنسبة .%11.11بنسبة 
5.55.%  

                                                 
  التكرارات: ت   *
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ألسباب أخرى ) الشفوية والكتابية(من جمموع األساتذة كلتا الطريقتني % 33.33ا تفضل نسبة بينم
مثل تفادي أي غموض أو لبس يقع يف فهم القرارات وهنا يربز دور املشرف يف إيضاح التعليمات املكتوبة غري 

  .الواضحة، أو اعتبارا لسبب الثقة اليت يضمنها استعمال كلتا الطريقتني
تفضل الطريقة الشفوية ملا تتميز به هذه الطريقة من السرعة والثقة % 16.66ة قليلة وهي أما نسب

  .لكل منهما% 5.55بـ وهذا بنسبة متساوية تقدر .وأسباب أخرى مثل السهولة
من جمموع العمال الطريقة الكتابية، وهذا راجع إىل عنصر الثقة بنسبة % 50تفضل نسبة : العمال-
  %.18.75لرمسية بنسبة ، ومتيزها با31.25%

أي بنسبة (ا لعنصر الثقة انمن جمموع العمال كلتا الطريقتني ضم% 31.25بينما تفضل نسبة 
مث % 12.50الطريقة الشفوية ملا توفره من ميزة السرعة بنسبة % 18.75، وأخريا تفضل نسبة %)31.25

  %. 6.25السهولة بنسبة تقدر بـ 
حول تفضيل الوسيلة الكتابية ملا هلا من مزايا ) أساتذة وعمال(يت البحث هناك اتفاقا بني فئانومنه يتبني *

ا للوضوح انوهذا ضم) الشفوية والكتابية( تفضيل كلتا الوسيلتني ليهايأمهها عنصر الثقة مث متيزها بالرمسية 
  .والثقة

ل االختصار يف  ملا حتققه من ميزة السرعة من خالانباإلضافة إىل تفضيل الوسيلة الشفوية يف بعض األحي
 وأيضا للسهولة اليت تتميز هبا وخصوصا لدى فئة األميني ،اجلهد والوقت وإيصال املعلومات يف الوقت املناسب

  .من العمال
   يوضح اللغة اليت يتقنها املبحوثون):15(اجلدول رقم 

االحتماالت العمال األساتذة
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %53.13 17 %16.66 03 عربية

 %18.75 06 %11.11 02 فرنسية

 %28.13 09 %61.11 11 عربية فرنسية

 / / %11.11 02 ليزيةاجن

 / / / /  أخرى

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
  :يتضح من اجلدول أعاله
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، تليها %61.11مثلما عربت عنه نسبة  ) العربية والفرنسية(يتقن أغلب األساتذة اللغتني : األساتذة-
، مث كل من فئة املبحوثني الذين جييدون اللغة الفرنسية واللغة %16.66الفئة اليت تتقن اللغة العربية بنسبة 

  .من جمموع األساتذة% 11.11ليزية بنسبة متساوية تقدر بـ جناال
يها الفئة اليت جتيد تل%  53.13 أغلبيتها تتقن اللغة العربية بنسبة انبالنسبة هلذه الفئة نالحظ : العمال-

، وتنعدم %18.75، وأخريا الفئة اليت تتقن اللغة الفرنسية بنسبة %28.13اللغتني العربية والفرنسية بنسبة 
  .الفئة اليت تتقن لغات أخرى لدى العمال

 أغلبية األساتذة للغتني العربية والفرنسية راجع إىل طبيعة عملهم اليت تتطلب ذلك وباألخص ان إتقان*
ن تلقوا تكوينا يف اخلارج، ولكن هذا ال ينفي وجود بعض األساتذة الذين ال جييدون اللغات األجنبية الذي

  .األخرى حيث يتقنون اللغة العربية فقط
ليزية، باإلضافة إىل هؤالء جنليزية فهم األساتذة املكلفون بتدريس مقياس االجنأما الفئة اليت تتقن اللغة اال

  .ليزية يف اخلارججنالذين تلقوا تكوينا باال
  نا انوي فاناملستوى الث املستوى التعليمي الغالب هو انأما فيما خيص العمال، فكما توصلنا سابقا إىل *

 معتربة إىل طبقة اجتماعية تماء نسبةان معظمهم يتقنون اللغة العربية يف الدرجة األوىل، باإلضافة إىل انجند 
اللغتني معا باألخص هؤالء الذين ض املبحوثني من فئة العمال جييدون بسيطة حبكم أصوهلم الريفي، كما جند بع

  .يديرون مناصب تستلزم اللغتني العربية والفرنسية كرؤساء املصاحل مثال
أما الفئة اليت تتقن اللغة الفرنسية فهم املوظفون الذين يستخدمون هذه اللغة بكثرة أثناء أداء مهامهم مثل 

  .  مصلحة اإلعالم اآليلانأعو
   يوضح اللغة املستخدمة من طرف اإلدارة يف إيصال املعلومات)16(اجلدول رقم 

  
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %84.38 27 %83.33 15 عربية

 %15.62 05 %16.66 03 فرنسية

 %100 32 %100 18 اجملموع
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 هناك اتفاقا بني فئيت البحث حول اللغة املستخدمة   من طرف اإلدارة انل اجلدول أعاله يتضح من خال 
 اللغة املستخدمة بشكل كبري هي انمن جمموع األساتذة % 83.33يف إيصاهلا للمعلومات، حيث تؤكد نسبة 

  .من جمموع العمال ذلك% 84.38العربية، كما تؤكد 
ل على مراعاة اإلدارة للمستوى التعليمي للمرؤوسني، وباألخص لفئة  استعمال اإلدارة للغة العربية يدان*

 وهذا له عالقة .ات والتقاريرنالعمال، لكن هذا ال ينفي جلوء اإلدارة إىل اللغة الفرنسية يف كتابة بعض اإلعال
  .بتكوين بعض رؤساء املصاحل وطبيعة بعض املواضيع اليت تتطلب ذلك

 وأهم هذه االتصالراد املستقبلني للرسالة ضرورة البد منها لتفعيل عملية  مراعاة اإلدارة خلصائص األفان
ت مع مستوى األفراد املشاركني فيها االتصاال تتالءم اللغة املستخدمة يف اناخلصائص جند عامل اللغة، فال بد 
  . وفقا لصفاهتم وخرباهتم ومهاراهتم

  
   لدى املبحوثني بعني االعتبار يوضح مدى أخذ اإلدارة اللغة املتقنة)17(اجلدول رقم 

%النسبة املئوية التكرارات االحتماالت

%06 03 طبيعة املواضيع تتطلب ذلك
%12 06 تكوين اإلطارات بالفرنسية  ال

 %02  01  تسلط اإلدارة
%80 40 نعم
 %100 50 اجملموع

  
 تأخذ بعني االعتبار اللغة  اإلدارةانمن جمموع املبحوثني أكدت % 80 نسبة انيتضح من اجلدول أعاله 
من جمموع املبحوثني تؤكد عكس ذلك، % 20ية، يف حني توجد نسبة االتصالاليت يتقنها العامل أثناء العملية 

ذلك إىل تكوين اإلطارات وبعض القادة اإلداريني باللغة الفرنسية والذي " ال"من اجمليبني بـ% 12وقد أرجع 
 بينما فسرت .ات وبعض الرسائل اإلداريةنن هذه اللغة يف كتابة اإلعال يستخدموانجيعلهم يف كثري من األحي

من % 2 كما أرجعت نسبة قليلة تقدر بـ.ذلك بطبيعة بعض املواضيع اليت تتطلب اللغة الفرنسية% 6نسبة 
لك على عدم أخذ اإلدارة اللغة املتقنة بعني االعتبار إىل تسلط اإلدارة وقد يرجع ذ" ال"جمموع الذين أجابوا بـ 

  .، وهذا شيء طبيعي حيدث يف أي تنظيم اجتماعيانحدوث سوء تفاهم نبني الطرفني يف بعض األحي
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 حيث يظهر ذلك يف إمهال لعامل عدم استعمال اإلدارة للغة يتقنها العامل ينتج عنه إمهال لدى هذا اان*
  .ية املعنيةاالتصالالة ات والتقارير فيتولد عنه إطالق أحكام شخصية مسبقة على الرسنقراءة اإلعال

ية هو االتصاله من أهم معوقات فهم مضامني الرسالة انب النظري من الدراسة فانوكما أشرنا يف اجل
  .استعمال لغة ال يتناسب ومقدرة املستقبل هلا

  : يوضح مدى مراعاة اإلدارة للمستوى التعليمي للمبحوثني)18(اجلدول رقم 
 %ويةالنسبة املئ التكرارات االحتماالت

 %70 35 نعم

 %30 15 ال

 %100 50 اجملموع
من % 70 وهذا ما أكدته نسبة . اإلدارة تراعي املستوى التعليمي للمبحوثنيانيوضح اجلدول أعاله 

  .يرون عكس ذلك% 30إجاباهتم مقابل 
ذا ما ، وهاين للقدرات الفكرية املشتركة بني املرسل واملستقبل ودورها اهلام يف توصيل املعاننقول *
 حيث أشار إىل ضرورة مراعاة العوامل الثقافية والنفسية -االتصال أحد مناذج -"منوذج شرام" وضحه 

  .االتصالوالفيزيولوجية لكل من طريف التفاعل يف تفعيل عملية 
  : يوضح وجود صعوبات يف استيعاب املعلومات وفهمها)19(اجلدول رقم 

  
  
 
 
 
 

ترى عدم وجود صعوبات يف استيعاب املعلومات وفهمها % 88 نسبة انيتضح من خالل هذا اجلدول 
وهذا حبكم مراعاة اإلدارة لكل من اللغة واملستوى التعليمي العام لدى املرؤوسني، باإلضافة إىل اخلربة اليت 

 %النسبة املئوية التكرارات االحتماالت
 %12 06 عمن

 %88 44 ال

 %100 50 اجملموع
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 من املعلومات حول آليات  هائالاحبكم أقدميتهم يف املؤسسة وبالتايل امتالكهم كمميتلكها أغلبية املبحوثني 
  .العمل

بوجود صعوبات يف استيعاهبم للمعلومات ، وهذا راجع إىل مستواهم % 12بينما صرحت نسبة 
التعليمي البسيط، أو باعتبارهم جدد يف املؤسسة، وأيضا للمواطن األصلي دور مهم يف عملية استيعاب 

  .ملعلومات وهذا ما سنحاول توضيحه يف اجلدول املوايلا
  .يوضح عالقة املوطن األصلي للعامل مبدى استيعاب املعلومات) 20(اجلدول رقم 

       املوطن األصلي اجملموع )األصل احلضري(مدينة )األصل الريفي(ريف 
  

 % )ت( % )ت(% )ت( استيعاب امللومات

 %32 16 %12 06 %20 10 نعم

 %68 34 %52 26 %16 08 ال

%100 50 %64 32 %36 18 اجملموع
لعالقة اليت تربط استيعاب املبحوثني للمعلومات باملوطن األصلي، وهذا اتوضيح لمت إدراج هذا اجلدول 

 األصل الريفي جيدون صعوبات يف ي العمال ذوانهبدف إعطاء توضيح أكثر للسؤال السابق، حيث يتضح 
  . عدم وجود صعوبات%16 يف حني ترى نسبة %20واستيعاهبا وذلك بنسبة فهم املعلومات 

 األصل احلضري لديهم استعداد ي من اجملموع الكلي للمبحوثني ذو%52 نسبة انيف حني يظهر 
  .يةاالتصال اليت جتد صعوبات يف فهم مضامني الرسائل %12الستيعاب املعلومات مقارنة بنسبة 

 املوطن األصلي يعد أحد العوامل املؤثرة على عملية استيعاب العامل انمن خالل هذا اجلدول يتضح * 
 احلديثة حبكم تعوده على االتصالوقدرته على الفهم، حيث تتميز اخللفية الريفية للعامل بقلة التعامل مع وسائل 

 وتوفره على  املباشر وجها لوجه دون احلاجة إىل قنوات وسيطة، باإلضافة إىل استعماله للغة بسيطةاالتصال
  .مستوى تعليمي حمدود

  فكل هذه العوامل وغريها جتعل العامل يواجه صعوبات يف فهم مضمون الرسالة املوجهة إليه وخصوصا  
  .عندما جيد نفسه داخل تنظيم يعتمد على أساليب إتصالية متعددة ومتنوعة

 ذلك جيعله ان املكتوبة والشفوية ف املختلفةاالتصالأما اخللفية احلضرية للعامل وحبكم تعوده على وسائل 
  .أكثر استعدادا وتقبال واستيعابا للمعلومات
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  :ات اخلاصة بتنمية املوارد البشريةان البي-3- 1
  :ات اخلاصة باألسلوب اإلشرايفانالبي -3-1- 1
 

  مدى اهتمام املشرفني (  يوضح كيفية معاملة املشرف للمرؤوسني)21(اجلدول رقم 
  )الجتماعية للمرؤوسنيب النفسية واانباجلو

هل يستشريك 
     املشرف 

هل يهتم بأحوالك   هل يراقبك
    الشخصية

     هل يوجد 
      تعاون

  هل مير عليك 
 من حني آلخر

     هل وقعت يف
خالف مع املشرف

         األسئلة
        املطروحة

  
  % ت % ت % ت  %  ت%  ت  %    ت االحتماالت

 %1530%1836 %1836 %22 11%24 12 40 20 دائما/ نعم

 / /%2040 %3060 %58 29%46 23 50 25 اانأحي
 %3570%1224 %0204 %20 10%30 15 10 05 ال

 %50100%50100%50100%100 50%100 10050 50 اجملموع

  
ليت يستخدمها املشرفون يف  ملعرفة األساليب ا.يوضح هذا اجلدول جمموعة أسئلة مت طرحها على املبحوثني

  .ب النفسية واالجتماعية للعمالانإدارة العمل مع مرؤوسيهم، وأيضا ملعرفة مدى اهتمام املشرفني باجلو
ه ال يتم استشارهتم يف اختاذ القرارات من طرف املشرفني إال يف انمن املبحوثني يرون ب% 50 نسبة ان-

% 10 أما نسبة .ون يف اختاذ أي قرار خاص بالعمل دومام يشاركاهن% 40، بينما ترى نسبة انبعض األحي
  . املشرفني ال يأخذون بآرائهم بتاتاانفريون 

% 30 أما نسبة .اانمن العمال يقرون بوجود مراقبة من طرف املشرف أحي% 46 انكذلك نالحظ -
  .ستمرار مراقبة املشرفني موجودة باانترى % 24 نسبة ان ذلك ال حيدث مطلقا، وانم يؤكدون اهنف

تؤكد على اهتمام املشرفني باألحوال الشخصية % 58 نسبة ال بأس هبا واملقدرة بـ انكما نالحظ -
  .اانأحي% 60دائما و % 36 ويوجد كذلك تعاون بينهم وبني مشرفيهم بنسبة .انللعمال يف بعض األحي

  .ات مع املشرفنيتؤكد عدم وجود خالف% 70كما تؤكد األغلبية الساحقة من املبحوثني وتقدر بـ -
وهي نسبة قليلة، % 30ة بـ مقدرلكن هذا ال ينفي وجود نسبة تؤكد وجود خالفات مع املشرفني 

 نبني ان يأيتوهذا األمر طبيعي يف أي وسط اجتماعي فيه أطراف خمتلفة وهلا أهداف متعارضة وسنحاول فيما 
  .أسباب حدوث اخلالفات بني العمال واملشرفني
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  وضح أسباب حدوث اخلالفات ي)22(اجلدول رقم 
 النسبة املئوية التكرارات أسباب اخلالف

 %18 09 خالف حول طريقة العمل

 %06 03 ديكتاتورية املشرف

 %06 03 حتيز املشرف

 %30 15 اجملموع

  
  :ه من أسباب حدوث سوء التفاهم بني املرؤوسني واملشرفني جندانيتضح ) 22(  من خالل اجلدول رقم 

أي وجود (من جمموع الذين أجابوا باإلجياب % 18هم حول طريقة العمل وذلك بنسبة سوء التفا -
  ).خالفات مع مشرفيهم

سوء التفاهم نتيجة ديكتاتورية املشرف وتسلطه، وعدم إشراك العمال يف اختاذ القرار وذلك بنسبة  -
06.% 

 املعاملة اليت يعامل هبا انإىل  األسئلة السابقة اليت تعترب مبثابة مؤشرات نصل نمن خالل اإلجابة ع* 
فرغم تأكيد نسبة معينة من املبحوثني على وجود مراقبة . املشرفون مرؤوسيهم أثناء العمل معاملة حسنة عموما

 ذلك مل ينف وجود فرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات وتعاون بني الطرفني دون انمن طرف املشرف ، إال 
  .على عدم وجود خالفات مع مشرفيهم) عامل35( ننسى تأكيد أغلبية العمال ان

وميكن تفسري هذه املعاملة احلسنة السائدة بني املشرفني ومرؤوسيهم بعدة عوامل أمهها أقدمية أغلبية 
 وأيضا تأثر املؤسسة بقيم وثقافة اجملتمع اجلزائري الذي حيث على مثل هذه األخالق -العمال يف املؤسسة

 املشرف يعترب عامال كبقية انصغرة عن اجملتمع األكرب، والسبب األهم هو وهذا باعتبار املؤسسة كصورة م
  . يكون مسؤوالانالعمال قبل 

" االتصالالقيادة و " حول" حممد علي حممد" وتتفق نتائج الدراسة مع تلك اليت توصل إليها الباحث *
 العالقة بني ان، حيث كشفت دراسته مصر يف بشركة النصر لألصواف واملنسوجاتاليت أجراها 

  .ا هناك روابط اجتماعية غري رمسية بني الطرفنيامناملشرفني ومرؤوسيهم ال تقتصر على شؤون العمل فقط و
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  : يوضح منط اإلشراف املوجود يف املؤسسة)23(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

 االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

م إشراف يهت
 )األداء(تاجنباال

02 11.11% 03 09.38% 

 %06.25 02 %05.55 01 إشراف يهتم بالعامل
  %84.38  27  %83.33  15 إشراف يهتم هبما معا

 %100 32 %100 18 اجملموع
  

حول منط اإلشراف ) أساتذة وعمال(يوضح اجلدول أعاله وجود اتفاق بني إجابات فئيت البحث 
من % 84.38من جمموع األساتذة ونسبة % 83.33د كل من نسبة املوجود يف املؤسسة، حيث تؤك

 األسلوب اإلشرايف السائد يف املؤسسة هو اإلشراف الذي يهتم باألداء  والعامل معا، انجمموع العمال 
يف حني ترى .  اإلشراف املوجود هو موجه حنو األداء فقطانترى % 09.38و % 11.11تليها نسبيت 

  . منط اإلشراف السائد يهتم بالعامل فقطانوع الفئتني على التوايل من جمم% 06.25و % 05.55
 مهمة املشرف ال ان هذه النسب منطقية حبكم انات اجلداول السابقة نرى انومن خالل حتليلنا لبي*

ا ميتد دوره امنتقتصر على مراقبة العمل وتوجيه العمال هبدف حتسني األداء وخدمة أهداف املؤسسة فقط، و
  .لة خلق عالقات اجتماعية مع مرؤوسيه كفريق عمل موحد من حيث األهداف واملواقفإىل حماو

تهاج األسلوب اإلشرايف املوجه حنو األداء واألهداف التنظيمية فقط مثلما تدعو إليه مدرسة ان فال ميكن 
ضا ال ميكن االكتفاء تاج والربح       ال أكثر، وأيناإلدارة العلمية اليت اعتربت الفرد العامل آلة لزيادة اال

 الرمسية يف التنظيم نية الانسنبالنمط اإلشرايف املركز على العامل فقط مثلما تدعو إليه مدرسة العالقات اال
  . وال ميكن االستغناء عنها هنائيا. ضرورة البد منها

الوظيفة حتسني األداء مبا خيدم أهداف املؤسسة و( حيقق وظيفته املزدوجة انوعليه إذا أراد املشرف 
  ).املوجه حنو األداء والعامل معا(من اإلشراف املذكورين  جيمع بني النمطني انالبد ) االجتماعية والنفسية

  
  
  
  
  
  



    جمع وتحليل البيانات والنتائجالفصل السادس                                                                              

 133

   يوضح مسامهة النمط اإلشرايف السائد يف تنمية )24(اجلدول رقم 
  .ومهارات املبحوثني قدرات

 العمال األساتذة
االحتماالت

%النسبة املئوية تكراراتال%النسبة املئوية التكرارات
 %87.50 28 %83.33 15 نعم
 %12.50 04 %16.66 03 ال

 %100 32 %100 18 اجملموع

  
 النمط اإلشرايف املوجود يف املؤسسة له دور هام يف تنمية قدرات املرؤوسني انيوضح اجلدول أعاله 

  . من جمموع العمال%87.5من جمموع األساتذة ونسبة % 83.33ومهاراهتم وهذا ما أكدته نسبة 
ية كلما انسن العالقات االانيات عالية يف ميدانك اإلشراف جيدا واملشرفون يتوفرون على إمانكفكلما 

مكنهم ذلك من بث الثقة يف نفوس املرؤوسني وزيادة الدافع لديهم لتحسني قدراهتم ومهاراهتم من خالل 
اف التنظيمية للمؤسسة وأيضا االستفادة من خربة استخدام كفاءات األفراد اجلدد يف العمل مبا خيدم األهد

   .األعضاء ذوي األقدمية
  )خربة + كفاءة= املهارة (

  . يوضح دور املشرف بالنسبة للعمال)25(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

االحتماالت
%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات

 %31.25 10 %16.66 03 مراقبة العمال
حتسني العالقات 
 بني العمال

05 27.78% 11 34.38% 

تشجيع العمال 
 وبث اإلرادة

10 55.55% 11 34.38% 

 %100 32 %100 18 اجملموع
  :يأيتمايوضح اجلدول أعاله 

العالقات ، مث حتسني % 55.55 دور املشرف هو تشجيع العمال وبث اإلرادة بنسبة ان: األساتذة-
  %.16.66بـ بنسبة أقل قدرت،، وأخريا مراقبة العمال %27.78بـبني العمال بنسبة تقدر 
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 دور املشرف هو حتسني العالقات بني العمال وهذا ما دلت عليه انترى أغلبية هذه الفئة :العمال-
لنسبة   دوره هو تشجيع العمال وبث اإلرادة وهيانترى % 34.38، تليها نسبة %34.38نسبة 
  . دور املشرف هو مراقبة العمالانترى % 31.25املقدرة بـ  أما نسبة قليلة و. نفسهاالسابقة
 يتجلى يف حتسني العالقات بني أعضاء اينسان دور املشرف هو انوعليه يعتقد أغلب املبحوثني * 

مجاعات العمل وهذا تقليال للخالفات وأيضا تشجيع املرؤوسني على حتسني األداء وبث اإلرادة يف النفوس 
سؤول يعمل على مراقبة العمال مبا خيدم األهداف التنظيمية للمؤسسة، وسنحاول باإلضافة إىل دوره كم

  .توضيح هذا يف السؤال املوايل
   يوضح نظرة املبحوثني لإلشراف)26(اجلدول رقم 

 العمال األساتذة
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات
جمموع التوجيهات والتعليمات 

 %06.25 02 %22.22 04 تعلقة باألداءامل

شرح القرارات وحماولة 
 %81.25 26 %50 09 توصيلها للعمال

إشعار العامل بالثقة يف النفس 
 %12.50 04 %27.77 05 وأمهيته يف العمل

 %100 32 %100 18 اجملموع
  

 ترى نسبة نالحظ من خالل هذا اجلدول وجود إمجاع بني املبحوثني حول نظرهتم لإلشراف، حيث
 اإلشراف هو شرح القرارات وحماولة توصيلها للعمال، كما ترى نسبة انمن جمموع األساتذة % 50

من جمموع األساتذة والعمال % 12.50و% 27.77 اتليها نسبت. من جمموع العمال ذلك% 81.25
لعمل، وأخريا فئة قليلة  اإلشراف هو إشعار العامل بالثقة يف النفس وأمهيته يف اانعلى التوايل واليت تعتقد 

  .ه جمموع التوجيهات والتعليمات املتعلقة باألداءانتنظر لإلشراف على % 06.25و % 22.22متثل 
 يف نظرية" هاوس" العملية اإلشرافية هلا عالقة خبصائص املرؤوسني وهذا ما أورده انوعليه يتضح *

  :رافيةواليت جسدت وظيفتني أساسيتني للعملية اإلش" املسار واهلدف"
تتمثل األوىل يف توضيح املسار للمرؤوسني ألداء أعماهلم وهذا يتطلب بالطبع شرح للقرارات وحماولة -

  .توصيلها للعمال
ية فهي زيادة قدر املكافأة املتاحة هلم مبعىن حتفيز املرؤوسني وتوليد الثقة يف نفوسهم بغرض انأما الث-

  .العمل املستمر لديهم
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ه البد من شرح هذه التوجيهات للعمال انوجيهات وتعليمات متعلقة باألداء، ف اإلشراف هو تانكفإذا 
 اإلشراف هو عملية لتبادل اآلراء والتشاور بني املشرف وعماله، نوضرورة إشراكهم يف القرارات، ال

حيث ميكن كسر احلاجز النفسي بينهم وبني املشرف، خاصة العمال اجلدد مما يعطيهم دافع ثقة أكرب يف 
  .از أعماهلماجن

  :ات اخلاصة بتقييم األداءانالبي-1-3-2
   يوضح مدى تناسب العمل مع قدرات العامل)27(اجلدول رقم 

 العمال األساتذة
االحتماالت

%النسبة املئوية التكرارات%النسبة املئوية التكرارات
 %34.38 11 %44.44 08 نعم
 %65.63 21 %55.55 10 ال

 %100 32 %100 18 اجملموع
  

 أغلبية املبحوثني ال تتناسب أعماهلم مع قدراهتم العلمية والعملية وهذا ما تؤكده انيوضح هذا اجلدول 
  %.34.38 بـونسبة العمال املقدرة % 44.44نسبة إجابات األساتذة واملقدرة بـ 

صلت  وهذا ما توراته يؤدي إىل عدم الرضا عن عمله عدم تناسب العمل الذي يؤديه العامل مع قدان*
ه من أهم العوامل املؤثرة على الرضا ان، حيث توصل إىل  (*) )S.Parker" (لي باركرانست" إليه دراسة 

استخدام املهارة ومدى تناسب العمل مع قدرات العامل، حيث يسمح استخدام العامل : لدى العامل هي
سامهته يف تطوير العمل للمهارات املتوفرة لديه بتحقيق مستوى معني من الرضا ويظهر ذلك من خالل م

  .واإلبداع فيه
  
  
  
  
  

                                                 
تباينا من حيث دراسة مقارنة بين نسب العمال الراضين عن عملهم في مهن مختلفة، ووجد ان هناك " باركر" أجرى   (*)

الرضا بين األعمال اليدوية وغير اليدوية، ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو انه كلما ارتفع مستوى المهارة لدى مجموعة 
  .العمال كلما زاد معدل الرضا لديها

امعي الحديث، عبد المنعم عبد الحي، علم االجتماع الصناعي، المصنع ومشكالته االجتماعية، المكتب الج: للمزيد انظر(
  ).248- 246ص .، ص1984اإلسكندرية، مصر، 
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   يوضح وجود صعوبات يف العمل)28(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

 االحتماالت
 % )ت ( % )ت (

 %6.25 02 / / عدم فهم القرارات اإلدارية 
%9.37 03%0316.67 سوء العالقات املهنية نعم
%6.25 02%0738.90 القيام بوظائف روتينية

 %78.13 25 %44.44 08 ال
 %100 32 %100 18 اجملموع

 
  :يأيتيتبني من اجلدول أعاله 

من جمموع األساتذة عدم وجود صعوبات يف أداء العمل مقابل % 44.44تؤكد نسبة  : األساتذة-
 هذه الصعوبات تتمثل يف القيام بوظائف روتينية ان  نفسهحيث يوضح اجلدول. ال ترى ذلك% 55.56
  %.16.67، وسوء العالقات املهنية بنسبة % 38.90بنسبة 
ا ال تواجه صعوبات يف العمل، يف حني ترى اهنمن العمال % 78.13أجابت نسبة : العمال-

 هذه الصعوبات ترجع إىل ان هناك صعوبات يف أداء عملها، حيث يوضح اجلدول نفسه ان% 21.88
من % 9.38املهنية مع الزمالء أو اإلدارة بنسبة ثالثة أسباب، تعود بالدرجة األوىل إىل سوء العالقات 

، مث يأيت كل من عدم فهم القرارات اإلدارية والقيام بوظائف روتينية يف "نعم"جمموع العمال اجمليبني بـ
ية إىل املستوى االتصالويرجع عدم فهم مضامني الرسالة . لكل منهما% 6.25وذلك بنسبة ،ية اناملرتبة الث

 أما تكرار وظائف روتينية فيمنع من إبداع ني باإلضافة إىل تكوينهم احملدودؤالء املبحوثالتعليمي البسيط هل
  .العامل وقدرته على االبتكار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جمع وتحليل البيانات والنتائجالفصل السادس                                                                              

 137

   يوضح نسبة العمال الذين غريوا أماكن عملهم)29(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

 االحتماالت
 % )ت ( % )ت (

 %12.5 04 / / معاملة املشرف سيئة
%03.13 01  / /اسب العمل مع القدراتعدم تن

%03.13 01  / / رغبة اإلدارة 
نعم

  /  /%0211.11  أخرى تذكر
 %81.25 26 %88.88 16 ال

 %100 32 %100 18 اجملموع
  :يأيتيوضح اجلدول أعاله ما 

% 88.88، يف حني مل تغري %11.11 نسبة األساتذة الذين غريوا مناصبهم بلغت ان: األساتذة-
  . وهي نسبة معتربةعملها
 سبب تغيري الفئة القليلة من األساتذة يرجع إىل أسباب أخرى غري املذكورة يف اجلدول، حيث يرجع ان

  . نفسهاوا يشغلون مناصب إدارية يف املؤسسةانك انتغيري املنصب إىل ترقية هؤالء األفراد بعد 
سة وهي نسبة معتربة مقارنة من العمال مناصب عملها يف املؤس% 81.25مل تغري نسبة :العمال-
  .غريت أماكن عماهلا% 18.75بنسبة 

  :تقال إىل ثالثة أسباب هينويرجع سبب اال
وعدم تناسب %  03.13 اإلدارة أرادت ذلك بنسبة ن، ال%12.50معاملة املشرف السيئة بنسبة 

  %.03.13العمل مع قدرات العامل بنفس النسبة واملقدرة بـ 
، ولكن هذا    ال ينفي )األساتذة والعمال(ر يف العمل لدى فئيت البحث نالحظ عموما وجود استقرا

وجود نسبة قليلة عند الفئتني غريت عملها داخل املؤسسة، وهذا راجع إىل عدة أسباب أمهها معاملة 
  .املشرف السيئة

  العمل يف املؤسسة الواحدة،ان تغيري منصب العمل من قسم إىل آخر نقصد به حدوث ظاهرة دوران
 العمل موجودة بنسبة قليلة يف ان ظاهرة دورانات الكمية املعروضة نصل إىل انومن خالل حتليلنا للبي
  .املؤسسة جمال الدراسة

 من أهم أسباب رضا العامل عن عمله وبالتايل استقراره يف العمل عامل اإلشراف انحيث نالحظ 
افة إىل أسباب تنظيمية أخرى مثل الترقية وأيضا مدى تناسب قدرات العامل مع العمل الذي يؤديه، باإلض

  . أو برغبة من اإلدارة
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  يوضح العقوبات واملكافآت اليت يتلقاها املبحوثون) 30(اجلدول رقم
  

االحتماالت العمال األساتذةنوع املكافأةالحتماالتا العمال األساتذة نوع العقوبات
 % ت % ت   % ت % ت 

 25 27.7808 05 ترقية 46.88 15 22.22 04)شفوي، كتايب(ذار ان 

 15.63 33.3305 06 زيادة الراتب نعم28.13 09 38.89 07 االقتطاع من الراتب نعم
  3.13 01 11.11 02 الوقف عن العمل 
  9.38  3 16.67  3   من الترقيةاناحلرم 

 25 11.1108 02 تكرمي

34.38 27.7811 05 ال12.5 11.1104 2 ال
 %100 32%100 18 اجملموع%100 32 %100 18 اجملموع

  
  :يأيتماات الكمية للجدول انتوضح البي
م يتلقون عقوبة عند ارتكاب أخطاء يف عملهم وهذا ما دلت عليه اهنيؤكد أغلبية األساتذة : األساتذة

  :، حيث تتمثل هذه العقوبة يف%88.89نسبة 
، %22.22بنسبة ) شفوي أو كتايب(ذار ناها توجيه يأتي، %38.89االقتطاع من الراتب بنسبة 

%. 11.11، وأخريا احتمال الوقف عن العمل بنسبة   %16.67 من الترقية بنسبة تقدر بـاناحلرم
 معظم األساتذة يتلقون مكافأة عندما يرتفع مستوى أدائهم مثلما اننفسه كما يتضح من اجلدول 

وع هذه املكافأة املقدمة،حيث تأيت من جمموع األساتذة حيث خيتلف ن% 72.22عربت عنه نسبة 
ها الترقية بنسبة يأتي، "نعم"من جمموع اإلجابات بـ % 33.33زيادة الراتب يف املرتبة األوىل بنسبة 

  %).11.11(، وأخريا التكرمي بدرجة أقل 27.78%
من جمموع العمال على تلقي عقوبات عند ارتكاب أخطاء يف العمل % 87.5 تدل نسبة :العمال
  . تنفي ذلك12.5مقابل 

ذار ن اإلدارة تلجأ إىل االانوخيتلف نوع هذه العقوبة حسب نوع اخلطأ، حيث كشفت إجابات العمال 
ها يأتي، "نعم"من جمموع اجمليبني بـ % 46.88سواء الشفوي أو الكتايب بدرجة كبرية وهذا بنسبة 

، أما الوقف عن %9.38ة  من الترقية وذلك بنسبان، مث احلرم%28.13االقتطاع من الراتب بنسبة 
  %.03.13بـالعمل فهو يتم يف حاالت قليلة حسب نسبة اإلجابات املقدرة 

أما فيما خيص املكافآت فقد أكد معظم العمال على تلقيهم ملكفآت عندما يرتفع مستوى   
   وخيتلف نوع هذه املكافآت، حيث تلجأ .من إجابات العمال% 65.63أدائهم وهذا ما تؤكده نسبة 
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، تليها املكافأة املادية %)25بنسبة (رة إىل املكافأة املعنوية مثل الترقية والتكرمي بدرجة متساوية اإلدا
  %.15.63مثل الزيادة يف األجر وذلك بنسبة 

ات نتوصل إىل وجود اختالفات يف كل من العقوبات انمن خالل هذا التحليل الكمي للبي  
  .ذا له عالقة بطبيعة عمل كل فئة وهت اليت تقدمها اإلدارة للمرؤوسنيواملكافآ
 تقدمي اإلدارة للمكافآت والعقوبات هو إجراء هتدف من خالله إىل انأما الشيء املتفق عليه هو   

تشجيع األفراد على حتسني أدائهم وتوليد الدافع لديهم، حيث تقدم املكافآت لألفراد الذين أداؤهم 
 العقوبات كأداة لتقومي السلوك غري السليم لبعض متميز كحوافز تشجيعية وإجيابية، بينما تلجأ إىل

  .األفراد ولتحسني األداء حنو األفضل
  
  

  يوضح طريقة تقييم األداء) 31(اجلدول رقم 
 العمال األساتذة

 االحتماالت
 % كراراتت % كراراتت

على أساس 
معايري معينة من 
اجلودة يف األداء

08 44.44% 09 28.13% 

على أساس 
مالحظات 

 ئيس املباشرالر
10 55.56% 23 71.88% 

 %100 32 %100 18 اجملموع

    
 طريقة تقييم األداء ختتلف حسب كل فئة، حيث تتم هذه انمن خالل هذا اجلدول يتضح        

العملية على أساس مالحظات الرئيس املباشر لدى فئة األساتذة مثلما أكدته إجابات أغلبيتهم واملقدرة 
 عملية التقييم تتم على أساس معايري انترى % 44.44نسبة متقاربة تقدر بـ ،تليها %55.56بنسبة 
  .ن اجلودة يف األداءممعينة 
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طالقا من مالحظات الرئيس ان عملية تقييم أداء بقية العمال تتم بشكل كبري انيف حني جند        
لى أساس اجلودة  هذه العملية تتم عانأجابت ب% 28.13مقابل % 71.88بنسبة ) املشرف(املباشر 
  .يف األداء
 هذه اإلجابات منطقية نظرا لطبيعة عمل املبحوثني يف املؤسسة جمال الدراسة سواء اننقول   

بالنسبة لفئة األساتذة أو فئة اإلداريني الذين يؤدون عمال فكريا، حيث يتم التقييم على أساس 
 وهذا ما .ا لدى فئة األساتذةانمالحظات الرئيس املباشر مع إدخال معيار اجلودة يف األداء أحي

  .سنوضحه أكثر يف اجلدول املوايل
   يوضح معايري تقييم األداء)32(جدول رقم 

 العمال األساتذة
 االحتماالت

 % كراراتت % كراراتت
 %46.88 15 %27.78 05 احلضور

 %09.38 03 %38.89 07)هانإتق(نوعية العمل 

العالقة مع الرئيس 
 املباشر

03 16.67% 10 31.25% 

 %09.38 03 %11.11 02 العالقة مع الزمالء

 %03.13 %01 %05.55 01 روح املبادرة

 %100 32 %100 18 اجملموع

            
  :يأيتيوضح اجلدول أعاله          

  :يةآلتاتتم عملية تقييم األداء وفقا للمعايري : األساتذة-
، %  27.78 معيار احلضور بنسبة   ليهاي األساتذة، من جمموع% 38.89ه بنسبة اننوعية العمل وإتق

، %11.11، مث العالقة مع الزمالء بنسبة %16.67بـأيت العالقة مع الرئيس املباشر بنسبة تقدر تمث 
  %.5.55وأخريا روح املبادرة بنسبة 

احلضور الصدارة ميثل معيار : يتآل بالنسبة هلذه الفئة تتم عملية التقييم وفقا ملعايري مرتبة كا:العمال
، مث كل من معياري نوعية %31.25ها معيار العالقة مع الرئيس املباشر بنسبة يأتي، مث %46.88بنسبة 
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، أما معيار روح املبادرة لدى العامل %09.38املقدرة بـ نفسها لنسبة باالعالقة مع الزمالء والعمل، 
  %.03.13فاحتل املرتبة األخرية بنسبة 

طالقا من انييم األداء ختتلف حسب نوع األداء، حيث يتم تقييم األساتذة  معايري تقاننالحظ   
ه، حيث تقوم اإلدارة بوضع استمارة خاصة بفئة األساتذة يتم فيها املقارنة بني اننوعية العمل ومدى إتق

، حبيث )أي مدى حتقيق األهداف املطلوبة من األساتذة(األداء الفعلي لألساتذة واألداء املطلوب منه 
  .انتذكر مواطن القوة والضعف يف أدائه وتطبق هذه االستمارة قبل إجراء كل امتح

  .باإلضافة إىل اعتماد معيار احلضور وأيضا معياري نوع العالقات مع املشرف ومع زمالء العمل  
 ضور والعالقة مع الرئيس املباشرأما فيما خيص عملية تقييم أداء العمال فتتم على أساس احل  

 ان: " وهنا عرب أحد العمال بقوله. من معايري نوعية العمل، العالقة مع الزمالء وروح املبادرةها كليأتي
  .عملية تقييم أداء املوظف مرتبطة مبدى والئه لرئيسه املباشر بالدرجة األوىل

  يف وضع معايري التقييم يوضح مشاركة املبحوثني )33(اجلدول رقم                 

  
  
  
  
  

من جمموع األساتذة عدم مشاركتها يف وضع معايري التقييم وهي % 55.56أكدت نسبة               
  .بعكس ذلك% 44.44نسبة معربة، يف حني أجابت نسبة 

 وهذا من خالل .من جمموع العمال يف وضع معايري التقييم% 53.13كت نسبة بينما شار  
  .صرحت بعدم مشاركتها يف ذلك% 46.88تقدمي اقتراحات لرئيسها املباشر مقابل 

  

 االحتماالت العمال ةاألساتذ
 % كراراتت % كراراتت

%53.13 17 %44.44 08 نعم

%46.88 15 %55.56 10 ال

 %100 32 %100 18 المجموع
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  . يوضح مدى رضا املبحوثني عن معايري التقييم)34(اجلدول رقم 
 األساتذة العمال

 ت % ت %
 االحتماالت

56.25% 18 33.33%  06 
سبب املشاركة يف ب

 وضع املعايري

34.38% 11 44.44%       
املعايري تتميز 
 باملوضوعية

 نعم

 نوعا ما 08  44.44% 20 62.50%
 ال 04 22.22% 03 09.38%

100% 32 
          

100    % 
 اجملموع 18

  
 

  :يأيت  مايتضح من خالل هذا اجلدول      
، بينما تؤكد %44.44 هناك نوع من الرضا حول معايري التقييم املتبعة يف املؤسسة بنسبة:األساتذة-

 التقييم هي فئة قليلة تقدر بـ عدم رضاها هنائيا أما النسبة الراضية عن معايري% 22.22نسبة 
33.33 .%  

من % 44.44وأسباب هذا الرضا عن املعايري املوضوعية ترجع إىل عامل املوضوعية يف املعايري بنسبة
  %33.33ها عامل املشاركة يف وضع املعايري بنسبة يأتي، "نوعا ما"و" نعم"جمموعة اجمليبني ب 

، بينما يوجد قبول ورضا تام عن هذه %62.50 بنسبة يوجد نوع من الرضا لدى هذه الفئة: العمال-
  %.9.38ني عنها فهم ميثلون نسبة يراضالأما غري % 28.13املعايري بنسبة تقدر بـ



    جمع وتحليل البيانات والنتائجالفصل السادس                                                                              

 143

من جمموع % 56.25وتعود أسباب الرضا لدى فئة العمال إىل املشاركة يف وضع معايري التقييم بنسبة 
  %.34.38وعية اليت متثل املعايري بنسبة ها املوضيأتي، )نوعا ما+نعم(اإلجابات باإلجياب 

 وهذا إما . لدى املبحوثني حول معايري التقييم املتبعة يف املؤسسةا هناك رضا عامانوعليه نقول   
  .بسبب املشاركة يف وضع هذه املعايري أو بسبب املوضوعية اليت متيز هذه املعايري

  
  

  .يوضح رضا املبحوثني عن نتائج التقييم) 35(اجلدول رقم 
 األساتذة العمال

 ت % ت %
 االحتماالت

 حتيز الرئيس املباشر 03 16.67% 05 15.63%
عدم موضوعية املعايري 01 5.56% 03 9.38%

6.25% 02 22.22% 04 
عدم مالءمة طريقة 
التقييم مع أداء العامل

 ال

 نعم 10 55.56 22 68.75
 اجملموع 18 100% 32 100%

 ا وهذا ما أكدته نسبت. رضا لدى املبحوثني عن نتائج تقييم أدائهميبني اجلدول أعاله وجود
% 44.44 وهذا مقابل   .وع األساتذة والعمال على التوايلمن جمم% 68.75و% 55.56

  .لرضا عن نتائج التقييمااليت تعرب عن عدم % 31.25و
مة الطريقة وختتلف أسباب عدم الرضا لدى املبحوثني، حيث يرجعها األساتذة إىل عدم مالء  

 اينها السبب الثيأتي، )8(من جمموع اإلجابات بالسلب % 22.22املتبعة يف التقييم مع األداء بنسبة 
يعود نأما فئة العمال ،% 5.56، وأخريا عدم موضعية املعايري بنسبة %16.67وهو حتيز املشرف بنسبة 

من جمموع % 15.63ليه نسبة عدم رضاها عن نتائج التقييم إىل حتيز الرئيس املباشر مثلما دلت ع
أما عدم مالءمة طريقة التقييم % 9.38،مث عدم املوضوعية يف املعايري املوضوعة بنسبة )ال(اإلجابات بـ 

  %.6.25مع األداء فتقدر بـ
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  .ية االعتراض على نتائج التقييمانك يوضح إم)36(اجلدول 
 األساتذة العمال

 ت % ت %
 االحتماالت

40.63% 13 44.45%  برفع شكوى إىل الرئيس املباشر 08

21.88% 07 22.22% 04 
برفع شكوى إىل اإلدارة 

 العليا 
 بالتوقف عن العمل /  / / /

 أخرى / / 05 15.63%

 نعم

 ال 06 33.33 07 21.88
 اجملموع 18 100% 32 100%

  
جاج إما ية االعتراض لدى املسؤول، حيث يتم االحتانكعلى إم% 78.13و% 66.67تدل النسب 

من جمموع " نعم"من جمموع اجمليبني بـ % 40.63و% 44.45(برفع شكوى إىل الرئيس املباشر 
من % 22.22، أو برفع شكوى إىل اإلدارة العليا مثلما تؤكده )الفئتني األساتذة والعمال على التوايل

  .من جمموع العمال% 21.88جمموع األساتذة و
من % 15.63ل اللجوء إىل النقابة كما عربت عنه نسبة كما ميكن اللجوء إىل أساليب أحرى مث

  .جمموع العمال
ه املكلف بعملية تقييم ن تقدم الشكوى إىل رئيس املصلحة أوال الانه من الطبيعي اننرى   

ه على دراية واسعة خبصائص وقدرات كل فرد ومهاراته سواء اناملرؤوسني ضمن نطاق إشرافه كما 
  . التسلسل اهلرمي يقتضي ذلكاناإلضافة إىل العلمية منها أو العملية، ب
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 إىل اإلدارة العليا وترفع بتقرير كذاانا توجه اهن مل جتد الشكوى استجابة لدى املشرف، فانف  
  .املشرف ورده على الشكوى

ه ميكن اللجوء إىل اهليئات النقابية املسؤولة من خالل رفع تظلم إليها، حيث صرح أحد انكما   
  ". يف حل بعض املشاكل العالقة بني العمال واإلدارة يف املؤسسة فعاالانقابة دور للانب"املوظفني 

  
  

 وهذا راجع إىل . العامل عموما ال يلجأ إليهانأما فيما خيص احتمال التوقف عن العمل ف  
صعوبة إجياد منصب عمل يف مؤسسة أخرى باإلضافة إىل حاجة العامل للراتب من أجل تلبية حاجياته 

  .ت ظروفه املعيشية سيئةانكصوصا إذا املادية وخ
  .يوضح أمهية عملية تقييم األداء بالنسبة للمبحوثني) 37(اجلدول رقم 

 األساتذة العمال

 ت % ت %
 االحتماالت

56.25% 18 44.45% 08 
التعرف على نقاط القوة والضعف يف 

 األداء وبالتايل حتسينه

15.63% 05 22.22% 04 
 لدى تنمية روح املشاركة
 العامل

 الرفع من الروح املعنوية لدى العامل 04 22.22% 05 15.63%

 نعم

 ال 02 11.11% 04 12.50%
 اجملموع 18 100% 32 100%

  
 بني إجابات فئات البحث، حيث تؤكد أغلبية األساتذة على ايبني هذا اجلدول وجود إتفاق        

يرون عكس % 11.11مقابل % 88.89 بـ أمهية عملية تقييم األداء، وذلك بنسبة ساحقة تقدر
% 87.50على أمهية هذه العملية بنسبة تقدر بـ ) العمال(ذلك، كما يؤكد أيضا بقية املبحوثني 

  .تنفي ذلك% 12.50مقابل 
 أمهية عملية التقييم تظهر يف التعرف على نقاط القوة والضعف يف األداء انكما تالحظ أيضا   

، تليها تنمية روح املشاركة لدى العامل والرفع من %56.25و% 44.45وبالتايل حتسينه مثلما تبينه 
  .روحه املعنوية يف مرتبة موالية كما توضحه النسب املوجودة يف اجلدول
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 تقييم األداء عملية تسمح بدراسة وحتليل أداء العاملني لعملهم، ومقارنة ما حققوه فعال من ان  
من معايري معينة مثل احلضور ونوعية العمل وأيضا نوعية طالقا ان وهذا .ازات باألهداف احملددةاجن

  .عالقات العمل وروح املبادرة مثلما توصلنا إليه يف املؤسسة جمال دراستنا
  :والغرض من عملية التقييم هو حتقيق عدة مقاصد أمهها

  . حتسني األداء من خالل اكتشاف نقاط الضعف والقوة يف األداء-
  .العامل ورفع روحه املعنوية تنمية روح املشاركة لدى -
  . استعمال نتائج التقييم كمحك للبحث عن املستخدمني وإجراء التكوين والتدريب-
  ).العقوبات(والسلبية ) املكافآت( وضع نظام للحوافز اإلجيابية -

  .يوضح مدى موضوعية التقييم يف املؤسسة) 38(اجلدول رقم 
 األساتذة العمال

 ت % ت %
 االحتماالت

 نعم 10 55.56% 17 53.13%
 ال 08 44.44% 15 46.88%
 المجموع 18 100% 32 100%

 التقييم يتم بطريقة موضوعية يف املؤسسة جمال الدراسة، حسب ما انيوضح اجلدول أعاله 
من جمموع العمال هذا رغم % 53.13من جمموع األساتذة ونسبة % 55.56تؤكده كل من نسبة 

 .يل على التوا%46.88و% 44.44قدر بـ تذلك وجود نسبة متقاربة ترى عكس 
  .يوضح كيفية حتسني مستوى األداء) 39(اجلدول رقم 

 األساتذة العمال
 كراراتت % كراراتت %

احتماالت حتسني 
 مستوى األداء

43.75% 14 22.22% 04 
إقامة عالقات مع - 1

 زمالء العمل واإلدارة
 التكوين والتدريب- 2 02 11.11% 07 21.88%

18.75% 06 44.44% 08 
وضع الفرد املناسب - 3

  املناسبانكيف امل

15.63% 05 22.22% 04 
وضع حوافز - 4

 تشجيعية
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 اجملموع 18 100% 32 100%

  
  
  
  

كيف ميكن حتسني مستوى األداء –ثل هذا اجلدول إجابات املبحوثني حول سؤال مفتوح مفاده مي      
ن مدى صدق اإلجابات السابقة، وأيضا  وقد مت إدراج هذا السؤال وهبذه الصيغة للتأكد م-يف نظرك؟

  .مليزة السؤال املفتوح يف إعطاء حرية أكرب للمبحوث وبذلك احلصول على إجابات بشكل أوسع
  :وعليه جاءت إجابات املبحوثني مرتبة كاآليت     

  :األسـاتـذة
  .%  44.44 املناسب الذي يناسب قدراته ومؤهالته بنسبة    انكوضع الفرد املناسب يف امل -1
 %.22.22إقامة عالقات مع زمالء العمل واإلدارة بنسبة  -2
 ).نفس النسبة السابقة% (22.22وضع حوافز تشجيعية بنسبة  -3
 %.11.11التكوين والتدريب بنسبة تقدر بـ  -4

  :العمـال
  %.4.75إقامة عالقات مع زمالء العمل واإلدارة بنسبة  -1
 خارج الوطن بنسبة التكوين والتدريب سواء داخل املؤسسة أو خارجها وباألخص -2

21.88.% 
 %.18.75 املناسب بنسبة تقدر بـ انكوضع الفرد املناسب يف امل -3
من % 15.63وضع احلوافز تشجيعية لزيادة التنافس بني األفراد واملصاحل كالترقية مثال بنسبة   -4

 .جمموع العمال
العمل وأيضا احتياجات  نظرة املبحوثني لكيفية حتسني األداء خمتلفة باختالف طبيعة انوعليه نقول 

كل فئة ومستوى اإلشباع لدى كل فرد ولكن اإلجابات جاءت حتمل يف مضموهنا اتفاقا حول 
 يف حتسني أداء العمال مهما االتصاله ؤديي املذكورة سابقا وأمهها الدور الذي ةاالحتماالت األربع

  ).ل، الصاعد واألفقي النازاالتصال(اختلفت أعماهلم اليت يؤدوهنا وهذا باختالف اجتاهاته 



    جمع وتحليل البيانات والنتائجالفصل السادس                                                                              

 148

  

  : بتنمية املوارد البشريةاالتصالات اخلاصة بعالقة ان البي-1-4
  .يوضح مدى رضا املبحوثني عن عملهم) 40(اجلدول رقم 

(%)النسبة املئوية  االحتماالت )ت(التكرارات
عدم تناسب العمل مع قدرات العامل 06 12%
 صعوبة وتأخر املعلومات 06 12%
 لقيام بوظائف روتينيةا 03 06%

 ال

 نعم 35 70%
 اجملموع 50 100%

، يف حني نسبة %70 معظم العمال راضون عن عملهم بنسبة تقدر بـ انيشري اجلدول أعاله إىل 
أسباب 3  هناكاننفسه راضية عن العمل الذي تقدمه، كما يوضح اجلدول المتثل فئة العمال غري % 30

 يأيت كل من صعوبة وتأخر املعلومات، وعدم تناسب العمل مع تؤثر يف رضا العامل عن عمله، حيث
عدم (من جمموع املبحوثني الذين أجابوا بالسلب % 12وذلك بنسبة ،قدرات العامل يف املرتبة األوىل 

  %.6، مث يأيت السبب األخري وهو القيام بوظائف روتينية بنسبة تقدر بـ )الرضا
عالقة "حول " حممد عبد الفتاح ياغي"سة اليت أجراها ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل الدرا  

 ان، حيث بينت النتائج املتوصل إليها )1986(يف األجهزة احلكومية األردنية " احلوافز بالرضا الوظيفي
رضا املوظفني مرتبط باملركز االجتماعي والوظيفي الذي يشغلونه فاهتمام الرؤساء بوظائفهم يرجع إىل 

إصدار التسليمات والتوجيهات عكس املرؤوسني الذين يشغلون وظائف روتينية شعورهم باملسؤولية و
  .ليس هلا دور يف اختاذ القرارات اليت تتخذ على مستوى اإلدارة

  . بالرئيس املباشر وإبداء االقتراحاتاالتصال يوضح عالقة )41(اجلدول رقم 
 االحتماالت كراراتت %
 نعم 39 78%
 ال 11 22%
 عاجملمو 50 100%

  
 برئيسهم املباشر جيعلهم يبدون االتصال سهولة ان أغلبية املبحوثني يؤكدون انات إىل انتشري هذه البي

  .عكس ذلك% 22بينما ترى نسبة % 78وذلك بنسبة تقدر بـ ،اقتراحاهتم حول العمل 
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ع طالالشاركة يف االجتماعات الرمسية وا باملشرف وباإلدارة عموما من خالل املاالتصال ان  
 متنح فرصة تعبري االتصال هذه السهولة يف انعلى حمتويات التقارير وخصوصا تلك املتعلقة بتقييم األداء 

  . واإلدالء بآرائه واقتراحاتههشغاال تاناملرؤوس عن مطالبه و
  . باإلدارة يف تنمية مهارات العاملاالتصاليوضح مسامهة ) 42(اجلدول رقم 

 االحتماالت كراراتت %
 عمن 31 62%
 ال 19 38%
 المجموع 50 100%

  
ارة مينحها فرصة لتنمية ترى اتصاهلا باإلد% 62 نسبة انات الكمية يف اجلدول يتبني انمن خالل البي

 وهذا من خالل مراعاة خصائص األفراد العاملني اللغوية والثقافية واالجتماعية وأيضا النفسية مهاراهتا
هدافها املرجوة فمن خالل حتليل ودراسة التقارير املتعلقة بأداء  وحتقيق أاالتصالمن أجل تفعيل عملية 

 فإذا دل التقرير على .العمال ميكن الوصول إىل املهارات الناقصة يف أدائهم واليت حتتاج إىل عالج
 انفاض يف مهارات اختاذ القرارات فاخنفاض يف مهارات العامل من حيث التعاون مع زمالئه أو اخن

 وبإجراء مزيد من التحليل حول نقاط ع مهارات الفرد يف هذين اجملالنيورة رفذلك يدعو إىل ضر
  اخل...النقص ميكن اقتراح نوع العالج مثل تدريبه أو تقدمي النصح واإلرشاد، أو النقل الوظيفي

  . يوضح مسامهة عملية تقييم األداء يف تنمية روح املشاركة لدى العامل)43(اجلدول رقم 
 االتاالحتم كراراتت %
 نعم 29 58%
 ال 21 42%
 اجملموع 50 100%

  
 

 وهذا ما . عملية تقييم األداء تساهم يف تنمية روح املشاركةانيتضح من خالل هذا اجلدول        
  %.58تدل عليه نسبة 
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 عملية تقييم األداء اليت يبديها حول معايري التقييم أو طريقته، وأيضا من خالل التعرف على ان  
ف والقوة يف األداء واالستخدام الفعلي لتقارير تقييم األداء يكون بإبالغ املرؤوسني بنتيجة نقاط الضع

  .التقييم أي تقدمي املعلومات الالزمة عن أدائه الفعلي
  : عملية اتصال الرئيس مبرؤوسيه إلبالغهم بتقييم أدائهم تؤدي العديد من الوظائف أمههاان  

  .هم أطراف املقابلة للطرف اآلخرا وسيلة دميقراطية للمشاركة وفاهن -
 .حصول العامل على معلومات حول طريقة أدائه ومنط تصرفاته يف العمل -
 .وسيلة لعالج منخفض األداء -
 .االتفاق على خطط عمل وجداول زمنية لتحسني األداء -
 .وسيلة لالقتناع برأي الرئيس -
  .يف املؤسسة االتصال يوضح املعوقات األكثر هتديدا لفعالية )44(جلدول رقم ا

 االتصالمعوقات  كراراتت %
 معوقات اللغة 16 32%
 معوقات نفسية 12 24%
 معوقات اجتماعية ثقافية 12 24%
 معوقات تنظيمية 10 20%
 اجملموع 50 100%

  
، حيث متثل الصعوبات االتصال هناك عدة صعوبات تؤثر على فعالية انيتبني من هذا اجلدول 
من جمموع املبحوثني، تليها املعوقات النفسية وأيضا االجتماعية % 32ر بـ اللغوية أعلى نسبة وتقد

مثل التسلسل اإلداري الذي يعيق (لكل منهما، وبعدها الصعوبات التنظيمية % 24والثقافية بنسبة 
  %.20بنسبة ) تقال املعلومات بني مراكز القرار والتنفيذ أو مثل نطاق اإلشرافان
دة لدى العمال ذوي املستوى التعليمي البسيط بسبب وجود بعض اللوائح  موجواللغوية املعوقات ان

 فهي تتمثل يف عدم القدرة على النفسية أما املعوقات .املكتوبة باللغة األجنبية أو بأسلوب معقد نوعا ما
وهذا –استيعاب املعلومات وإدراكها وهلا عالقة أيضا باملستوى التعليمي للعامل واملوطن األصلي له 

  .باإلضافة إىل تأثري األقدمية" 20"ا يوضحه اجلدول رقم كم
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 فعدم توافق اخللفيتني االجتماعية والثقافية .بالنسبة للمعوقات االجتماعية والثقافيةنفسه الشيء و       
ية، وهذا ما توصلنا إليه يف تصالاآليؤثر سلبا على تفعيل العملية ) املرسل واملستقبل (االتصاللدى طريف 

  .حيث أكدت نسبة معتربة على وجود صعوبات لغوية وثقافية) 10(ل رقم اجلدو
 مثل التقيد بالتسلسل اهلرمي يف نقل املعلومات، يعيق وصوهلا يف الوقت التنظيميةأما املعوقات 

ث يؤدي تأخرها إىل ظهور املناسب، فقيمة املعلومة مرتبطة بالوقت الذي تصل فيه إىل املرسل، حي
  . كافية حول تلك األحداثالو هناك ميان" انألبورت و بوستم"د  فقد أك.اإلشاعات

  ية على تنمية قدرات األفرادتصالاآل يوضح تأثري املعوقات )45(اجلدول رقم 
 االحتماالت كراراتت %
 نعم 40 80%
 ال 10 20%
 اجملموع 50 100%

ى تنمية قدرات األفراد ية تؤثر سلبا علتصالاآل معوقات العملية انات انيتضح من خالل هذه البي
  .عكس ذلك% 20يف حني ترى نسبة % 80وذلك بنسبة 

ية أو عدم قدرته على استيعاهبا وإدراكها، باإلضافة تصالاآلفعدم فهم املستقبل ملضمون الرسالة 
 غري الرمسي باإلضافة إىل االعتماد االتصالإىل جتاهل البيئة االجتماعية والثقافية اخلاصة به، أيضا إمهال 

 وتنقص من فرص العامل لتنمية االتصال ذو االجتاه الواحد كلها عوامل حتد من فعالية االتصالعلى 
  .قدراته ومهاراته واكتساب خربات جديدة

  . يف تنمية املورد البشرياالتصال يوضح دور )46(اجلدول رقم 
 االحتماالت كراراتت %
 نعم 33 66%
 ال 17 34%
 اجملموع 50 100%

 االتصاليف نظرك هل أسلوب   – نتائج هذا اجلدول كإجابات عن سؤال مفتوح مضمونه تعترب      
 فمن خالل هذه اإلجابات -له دور يف تنمية املوارد البشرية وحتسني نشاطه مبا خيدم أهداف املؤسسة؟

من % 66ية يف تنمية املوارد البشرية باملؤسسة، حيث أجابت نسبة تصالاآلنتأكد من دور العملية 
  ه كلما زاد تبادل املعلومات بني انأو إجابات خمتلفة تتفق يف مضموهنا على " نعم"جمموع املبحوثني بـ 
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 وبشكل دائم كلما زاد الرضا عن العمل الذي .فسهمانأو بني العمال ) يف االجتاهني(العمال واإلدارة 
عدادا صحيحا مبا حيقق يؤدونه وكلما زادت الفرصة لزيادة وحتسني قدراهتم ومهاراهتم، وإعدادهم إ

  .إشباع حاجاهتم اخلاصة ومبا يتفق مع أهداف املؤسسة من جهة أخرى
أي أجابوا بنفي هذه ،من املبحوثني أجابوا بالسلب % 34لكن هذا ال ينفي وجود نسبة تقدر بـ 

  .العالقة
  . يوضح مدى حتقيق األهداف اخلاصة من خالل الوظيفة)47(اجلدول رقم 

 االحتماالت ت %
 نعم 27 54%
 ال 23 46%
 اجملموع 50 100%

 نسبة اناجلدول املبني أعاله يوضح مت إدراج هذا السؤال للكشف عن األسئلة السابقة، حيث        
ال حتقق أهدافها وطموحاهتا اخلاصة من خالل الوظيفة لكوهنا بعيدة عن ختصص وطموحات % 46

 وظيفتها قد انترى % 54 يف حني جند نسبة .مملةالعامل، وال تبعث فيه أي طموح لكوهنا روتينية و
  . عالقات عمل جيدةانضم،وحققت هلا أهدافا خاصة مثل الترقية 

 ، الفئة الراضية عن عملها متثل اإلطارات وبعض األساتذة الذين حيصلون على رواتب مرضيةان  
لتقدير واالحترام هلم اوأيضا يضمن ،باإلضافة إىل حصوهلم على املركز الوظيفي الذي يناسب قدراهتم 

ة االجتماعية اليت حيققها خارج املؤسسة، باإلضافة إىل توفر فرص انك واألهم هو امل.من طرف اآلخرين
  .املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بالعمل لدى هذه الفئة

  .وتسعى إىل حتقيق الذات" ماسلو"حتتل قمة سلم احلاجيات مثلما وضحه 
 ال حتقق أهدافها اخلاصة فهم العمال لوضيفة هذه اانضية عن وظيفتها وترى راالبينما الفئة غري   

الذين يتقاضون راتبا حمدودا فهم ال يزالون يسعون إىل حتقيق حاجاهتم الضرورية من مأكل وملبس 
  .ومسكن ومأمن، باإلضافة إىل عدم حصوهلم على أي امتيازات تؤهلهم لالرتباط بالوظيفة

فسهم، وبينهم واملشرف انسجام بني أفراد مجاعة العمل نال لنبني دور االفقد أدرجنا هذا السؤ  
يف حتسني أداء العامل كما ونوعا وتنمية قدراته مبا حيقق األهداف التنظيمية للمؤسسة واألهداف 

 ضمن مجاعة عمل هلا قيمها التنظيمية املوحدة وعاداهتا  فعاالا وهذا باعتبار العامل عضو.اخلاصة له
  . ةاملشترك
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  :نتائج الدراسة/2
ات املتحصل عليها، ومن خالل املالحظة واملقابالت انطالقا من التحليل الكمي والكيفي للبيان

 فالنتائج .اليت أجريناها مع املبحوثني، مت التوصل إىل جمموعة من النتائج اليت هلا عالقة مبشكلة البحث
هدف من خالل هذه النتائج إىل اإلجابة عن  والباحث ي.العامة تعترب حوصلة لكل دراسة أو حبث علمي

  .التساؤالت أو الفرضيات اليت وضعها يف بداية البحث
  ية على النمط اإلشرايف السائد يف املؤسسة؟االتصالما هو تأثري العملية : التساؤل األول/1- 2
  ية بني املشرف ومرؤوسيه؟انسنهل لتبادل املعلومات دور يف تعزيز العالقات اال/ 2-1-1
 تعتمد على ة اإلدارانيتضح ) 08(ه من خالل اجلدول رقم انات انبني التحليل اإلحصائي للبيي

 فاملشرف له عالقة مباشرة .املشرف كقناة اتصالية غري مباشرة إليصال تعليماهتا وقراراهتا إىل املرؤوسني
دهم على املشرف كما أكد أغلبية املبحوثني اعتما. مبرؤوسيه وعلى دراية واسعة خبصوصيات كل عامل

  ) .09(ات اجلدول رقم انيف حالة عدم فهم التعليمات مثلما توضحه بي
 بالرئيس املباشر االتصالعدم وجود صعوبات عند ) 10(ويتضح أيضا من خالل اجلدول رقم 

 ولكن هذا ال ينفي .من جمموع األساتذة والعمال على التوايل% 71.88و % 72.22وهذا بنسبيت 
 باملشرف أمهها سوء العالقات بني الطرفني، االتصالة صرحت بوجود صعوبات عند وجود نسبة معترب

  .عدم وصول املعلومات إىل الرئيس املباشر ووجود صعوبات لغوية وثقافيةو
 النمط اإلشرايف املوجود يف املؤسسة يأخذ بعني االعتبار ان) 21(كما يتبني من اجلدول رقم 

 ويظهر هذا يف مشاركة العمال يف اختاذ القرار بشكل دائم .ؤوسنيب النفسية واالجتماعية للمراناجلو
واالهتمام باألمور الشخصية للمرؤوسني ومعرفة أحواهلم األسرية % 40مثلما عربت عنه نسبة 

 مثلما أكدته ان، ووجود تعاون بني الطرفني يف معظم األحي%22ووضعيتهم املادية واالجتماعية بنسبة 
  .من جمموع العمال بعدم وجود خالفات مع املشرف% 35 كما صرح .% 60نسبة 

 عالقة املشرف مبرؤوسيه حسنة رغم وجود بعض انوعليه يتضح من خالل هذه املؤشرات 
ية اليت تؤثر سلبا على هذه العالقة اإلشرافية ومن أبرز هذه املعوقات جند تأخر االتصالاملعوقات 

  .ناسب وأيضا وجود صعوبات لغوية وثقافيةاملعلومات وعدم وصوها إىل الرئيس يف الوقت امل
 النمط اإلشرايف السائد يف املؤسسة هو إشراف يهتم انيظهر ) 23(ومن خالل اجلدول رقم 

  ، حيث )من جمموع األساتذة والعمال بالترتيب % 84.38و %83.33بنسبيت (باألداء والعامل معا 
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لعالقات الرمسية اليت حتفز مجاعات يسمح هذا النمط بتحقيق نوع من التوازن بني االهتمام با
از األهداف التنظيمية بكفاءة، وبني العالقات االجتماعية اليت حتقق اإلشباع والرضا لدى اجنالعمل على 
  .املرؤوسني
 يكون مسؤوال، تتمثل وظيفته يف شرح القرارات ان املشرف هو عامل كبقية العمال قبل ان

 توليد الثقة يف نفوسهم وبأمهيتهم يف العمل وذلك ما بينه وحماولة توصيلها للمرؤوسني وهذا يتطلب
 يتجلى يف تشجيع العمال اينسان دور املشرف ان) 25(كما أوضح اجلدول رقم ). 26(اجلدول رقم 

  .حنو حتسني األداء وبث اإلرادة، باإلضافة إىل حتسني العالقات بني أعضاء مجاعة العمل
على مراقبة مرؤوسيه من خالل توجيه تعليمات  ننسى دور املشرف كمسؤول يعمل اندون 

  .متعلقة باألداء وهذا حتقيقا لألهداف التنظيمية العامة
ية بني انسن تبادل املعلومات يسمح بتعزيز وتوطيد العالقات االانمن خالل هذا التحليل يتبني *

. رات األفرادأعضاء مجاعة العمل وباألخص بني املشرف ومرؤوسيه وهذا ما يسهل عملية تنمية مها
ية من االتصالفاملشرف يعترب مبثابة قناة اتصالية تربط بني اإلدارة والعمال، حيث متكن هذه الوسيلة 

 وهذا بفضل أسلوب اتصال . كاملة دون أي غموضةإدراك العامل ملضمون الرسالة بسرعة وبدق
بالدرجة األوىل ) املباشر(املشرف باملرؤوسني الواقعني ضمن مسؤولياته واملتمثل يف األسلوب الشفهي 

وهذا حسب إجابات الرؤساء من خالل املقابالت احلرة اليت مت إجراؤها معهم أثناء الدراسة 
  .االستطالعية
ية وقدرهتم على استيعاب هذه املضامني وفهمها االتصال اهتمام املشرفني مبضمون الرسائل انكما 

دم وصول املعلومات إىل املشرف يؤدي إىل تطور  عنفهما جيدا يسمح بتوطيد العالقات اإلشرافية، ال
  .املشكالت وحتوهلا إىل أزمات حتتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد والتكاليف

السلطة وما تعنيه من مصاحل مادية ومعنوية جتعل الرئيس  :" انوكما عرب أحد املبحوثني ف
  ".م بشؤون املرؤوسنييتحول مع مرور الزمن إىل الدفاع عن مصاحله ومركزه قبل االهتما

ت بني املشرف ومرؤوسيه يف كوهنا أداة فعالة للتأثري يف سلوك األعضاء االتصاالوعليه تربز أمهية 
 فوجود نظام فعال يسمح للمشرف بتنمية روح الفريق وتدعيم .وتوجيههم حنو األهداف املشتركة

  .قيق التعاون وتوحيد اجلهود حتإىلتماء، حيث يعمل ذلك على إجياد فهم مشترك يؤدي نالشعور باال
يف دراسته حول " حممد علي حممد" وتتفق هذه النتيجة مع تلك اليت توصل إليها الباحث 

 ان،حيث وضحت هذه الدراسة ) يف شركة النصر لألصواف واملنسوجات مبصر" (االتصالالقيادة و"
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 مرؤوسيه غري املشبعة توفر نظام فعال لالتصال داخل مجاعة العمل يسمح للمشرف مبعرفة حاجيات
  .ية بني الطرفنيانسنوباألخص ما يتعلق منها بتنمية قدراهتم، وبذلك يعزز العالقات اال

ية على املستوى النازل فقط ينقص من مهارات العامل االتصالهل اقتصار العملية /2-1-2
  وكفاءته؟
أكدته كل من إجابات  النازل مثلما االتصال الغالب يف املؤسسة جمال الدراسة هو االتصال ان

  ).11اجلدول رقم (من جمموع الفئتني على التوايل % 37.5و% 38.89األساتذة والعمال بنسبيت 
 .)12(ني وتقارير حسب ما وضحه اجلدول رقم ان قواالتصالحيث يتضمن هذا النوع من 

اء واملشرفني إىل  النازل ميثل أداة رئيسية يف نقل األوامر والتعليمات والتوجيهات من الرؤساالتصالف
  .املرؤوسني وذلك من خالل تدرج السلطة حسب اهلرم التنظيمي

 فقد يكون عبارة عن تعليمات خاصة . النازلاالتصالوخيتلف مضمون الرسائل املعربة عن 
 وخدمتها شطةنشطتهم ومدى تكامل هذه االنبالعمل أو شرح اهلدف من مزاولة املرؤوسني ال

 تقدمي معلومات حول استراتيجيات املؤسسة واحتماالت منوها باإلضافة لألهداف العامة للمؤسسة أو
  .إىل اطالع العمال على نتائج نشاطهم من خالل تقارير يتم على أساسها مكافأة العامل أو معاقبته

واع أخرى لالتصال ان ذلك ال ينفي وجود ان النازل يف املؤسسة إال االتصالورغم ضرورة  -
من جمموع األساتذة و % 33.33) ( 11(ات اجلدول رقم انهذا ما وضحته بي الصاعد واالتصالمثل 

  ).من جمموع العمال% 31.25
 الصاعد يسمح بنقل املعلومات من املرؤوسني إىل اإلدارة واملشرفني بغرض حتديد االتصال ان

هام الوظيفة واألداء وما يرتبط هبما من مشكالت كمشاكل العمال واملمارسات التنظيمية ، وامل
  .املطلوب تنفيذها وكيفية التنفيذ
 االتصال، ف)12( اقتراحات وشكاوي مثلما يبني اجلدول رقماالتصالويتضمن هذا النوع من 

الصاعد يسمح بتقدمي آراء املرؤوسني وإعطائهم فرصة للمشاركة يف حل مشاكل العمل وحتسني أداء 
  .املؤسسة ككل

جأ إليه العمال للتعبري عن عدم الرضا عن وضع ه يتضمن الشكاوي كأسلوب يلانباإلضافة إىل 
 القابلية لتقدمي الشكاوي ترتفع يف املستويات الدنيا من التنظيم وتقل هذه القابلية كلما انمعني، وجند 

  .ارتفعنا إىل املستويات التنظيمية العليا، متثل القيادة يف املؤسسة ومصدر السلطة فيها
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فرصة إبداء  برئيسهم املباشر مينحهم االتصال سهولة ان% 78وقد أكد أغلبية املبحوثني بنسبة 
 وهذا يسهل مهمة اإلدارة يف القيام مبسؤولياهتا واحلصول على استجابات أفضل .اقتراحاهتم حول العمل

طالقا من كون اإلصغاء ان النازل وهذا االتصاله يكمل ان كما .يةاالتصالمن طرف املستقبلني للرسالة 
  ).41اجلدول رقم ( أكثر اجليد يولد تقبال

 الصاعد يف االتصالتؤكد على دور % 62 نسبة ان) 42(ات اجلدول رقم انكما وضحت بي
تنمية مهارات العمال وهذا من خالل االحتكاك باملستويات العليا وخصوصا ذوي اخلربة الذين ميلكون 

  .األداءكما هائال من املعلومات مما يؤدي إىل اكتساب طرق جديدة وفعالة لتحسني 
 يف املؤسسة ال يقتصر على إعطاء األوامر والتعليمات فقط، بل ميتد إىل االتصال انومنه يتضح *

 وهذا ما يدعم عملية تنمية املهارات والكفاءات .إتاحة فرصة للمرؤوسني للتعبري عن آرائهم واقتراحاهتم
هل عملية تقبل ست الصاعد واالتصالوكل هذه األمور متنع حدوث ثغرات يف . بشكل مستمر

  .التعليمات اجلديدة
  :بقوله" انككاتز و" ويف هذا الصدد يعرب 

 الصاعد الذي يتم بني املرؤوس والرئيس كثريا ما يتعثر نتيجة لعدم رغبة الرئيس يف االتصال ان" 
أخذ معلومات من املرؤوس، أو عدم ثقته يف قدرة املرؤوس على إعطاء معلومات ذات قيمة أو اعتقاده 

  ".دور املرؤوس يقتصر على تلقي املعلومات وليس على إعطائها انب
  : الصاعد يف املؤسسة أمههااالتصالمن هنا تربز الوظائف العديدة اليت حيققها -
تنمية قدرات ومهارات األفراد وحتسني األداء من خالل معاجلة املشكالت واالستفادة من -1

  .آراء املرؤوسني
  .صة عن الوظائف ومستوى األداءحصول اإلدارة على تقارير خا-2
طالقا ان النازل ومدى تقبله االتصال الصاعد على تسهيل حركة االتصاليساعد فتح قنوات -3

  . االستماع اجليد يصنع منصتا جيداانمن 
 االتصالية، حيث أبرزت دور انسنوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نظرية العالقات اال*

 العمال واقتراحاهتم حول مشاكل العمل للمستويات العليا وباعتباره الصاعد يف نقل استفسارات
  .كوسيلة للتعرف على احمليط الداخلي للعمل ولألفراد ولرفع كفاءة العمل

وهو عنصر التغذية العكسية ،ية االتصالفقد ركزت هذه النظرية على أهم عناصر العملية 
الشكوى وف أمهها االستفهام عن طريقة العمل  تؤدي العديد من الوظائ هذه النظريةنالللمعلومات 

وبذلك أشارت إىل دور . وطلب النصيحة، ورفع معلومات عن مستوى األداء ومشاكل العمل
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 يف تنمية مهارات العامل وإكسابه -سواء بني املشرف ومرؤوسيه أو بني أعضاء مجاعة العمل-االتصال
  .جتماعية وكعضو فعال ضمن مجاعة العملاخلربات وهذا باعتباره كرجل اجتماعي له حاجياته اال

اليت أحلت على تطابق ، يةانسنللحاجيات اال" ماسلو" كما تتفق نتائج دراستنا مع نظرية *
 النقص يف أي تنظيم رمسي يعود بالدرجة األوىل انأهداف ومصاحل املؤسسة مع أهداف العمال، حيث 

  .شخصية بتوجهات األفراد وآرائهم الةإىل عدم اهتمام املؤسس
  :خالصة حول التساؤل األول

 نال تساؤلنا الفرعي األول بالقول نبعد تطرقنا لنتائج التساؤلني السابقني، نصل إىل اإلجابة ع
ية انسن يظهر هذا التأثري يف تعزيز العالقات اال.ية تأثريا على النمط اإلشرايف يف املؤسسةاالتصالللعملية 

، )21(ب النفسية واالجتماعية هلؤالء مثلما يوضحه اجلدول رقم انبني املشرف ومرؤوسيه ومراعاة اجلو
 الصاعد وهذا ما يتضح من خالل االتصالوإعطاء فرصة للعمال لإلدالء باقتراحاهتم من خالل وجود 

  ).42و 41(اجلدولني 
 من التوازن بني االهتمام بالعالقات الرمسية ا توفر اتصال جيد بني املشرف ومرؤوسيه خيلق نوعان

 يهتم باألداء والعامل معا حبيث يسمح هذا النمط بتحسني )أي منط إشرايف(العالقات االجتماعية و
 واألهداف اخلاصة ةقدرات األفراد وإعدادهم إعدادا صحيحا مبا يتفق مع األهداف التنظيمية للمؤسس

  .لألفراد
 تنمية قدرات  النمط اإلشرايف السائد يف املؤسسة يساهم يفان) 24(حيث يوضح اجلدول رقم 

  .ومهارات العمال
 كلما حاول املشرفون إجياد نوع من التوافق بني حتقيق أهداف االتصالوعليه كلما زادت فعالية 

املؤسسة وإشباع احلاجيات اخلاصة للمرؤوسني وبالتايل مكنهم ذلك من بث الثقة يف نفوس مرؤوسيهم 
 إال من خالل وجود االتصال تتحقق فعالية وال.وزيادة الدافع لديهم قصد حتسني كفاءاهتم وخرباهتم

اتصال صاعد يسمح بإعطاء تغذية عكسية حبيث تكشف عن ردود أفعال املرؤوسني ومدى 
  .استجاباهتم
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  هل إبالغ املرؤوسني حول نتائج التقييم يسمح بتحسني أدائهم؟: اينالتساؤل الث
   تقييم أدائهم؟ إىل أي مدى تسمح التقارير باطالع العمال على نتائج-1- 2-2  

تستخدم اإلدارة الطريقة الكتابية بشكل كبري يف إيصال املعلومات مثلما يوضحه اجلدول رقم 
وتعد التقارير من أهم ). 14اجلدول ( بالرمسية وهذا ملا حتققه من مزايا أمهها عنصر الثقة ومتيزها،)13(

حلقائق املتعلقة مبوضوع معني أو ات واان الكتايب يف املؤسسة، فهي تسمح بعرض البياالتصالمواضيع 
ات قصد الوصول إىل نتائج معينة، وباألخص تقارير تقييم األداء واليت انمشكلة حمددة وحتليل هذه البي

  .تشري إىل مواطن القوة والضعف يف أداء املرؤوسني
ما  ومثل.ويعترب تقييم األداء إحدى الوسائل اليت تضمن استمرار استجابة األفراد ألداء عملهم

 طريقة التقييم ختتلف حسب طبيعة أداء كل فئة، حيث تتم عملية تقييم انف) 31(يوضح اجلدول رقم 
أداء األساتذة على أساس مالحظات الرئيس املباشر مع األخذ بعني االعتبار معيار اجلودة يف األداء، يف 

  .حني يتم االكتفاء باملالحظات املباشرة عند تقييم أداء بقية العمال
 وهذا حبكم معرفته الواسعة ، الرئيس املباشر هو املكلف بعملية التقييم لدى الفئتنيان يتضح ومنه

 لكن مع إدخال معايري اجلودة عند تقييم أداء فئة ،بسلوك مرؤوسيه واتصاله املباشر واملستمر هبم
 عاتق طالقا من كون مهمة املؤسسة جمال الدراسة هي مهمة تكوينية تلقى علىاناألساتذة وهذا 

  .األساتذة بالدرجة األوىل
بشكل ) هانإتق(وتتم عملية التقييم استنادا إىل معايري معينة، حيث يعتمد على معيار نوعية العمل 

أما فيما خيص عملية تقييم العمال فتتم على أساس %  . 38.89كبري أثناء تقييم أداء األساتذة بنسبة 
نوعية العمل، (، تليها معايري %31.25املباشر بنسبة ، والعالقات مع الرئيس %46.88احلضور بنسبة 

  ).32(وهذا ما وضحه اجلدول رقم ) العالقة مع الزمالء وروح املبادرة
من جمموع العمال مشاركتها يف وضع هذه املعايري اخلاصة بالتقييم % 53.13وقد أكدت نسبة 

على عدم % 55.56نسبة يف حني دلت ). وهي نسبة معتربة نفت مشاركتها%46.88مقابل نسبة ( 
  ).33اجلدول رقم (مشاركة األساتذة يف وضع هذه املعايري 

 منح فرصة للمشاركة يف وضع معايري التقييم ينتج عنه رضا حول هذه املعايري مثلما عربت عنه ان
 ان، كما )34اجلدول (من جمموع األساتذة والعمال على التوايل     % 56.25و % 33.33كل من 
% 34.38من جمموع األساتذة و % 44.44ري باملوضوعية يؤدي إىل نوع من الرضا بنسبة متيز املعاي

  ).نفس اجلدول(من جمموع العمال 
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ويف احلقيقة ال فائدة من وضع تقارير عن عملية تقييم األداء إذا مل يتم إخبار املرؤوسني بنتائج 
ن العمال من معرفة األداء الفعلي فهذه اخلطوة متك. التقييم وبدرجة التقدير اليت وضعتها اإلدارة

  .ازاهتم وتوقعات اإلدارة منه وأيضا رأي رئيسه املباشر حول أدائه، وما هي نقاط قوته أو ضعفهاجنو
 تقييم األداء يعد وسيلة لتحفيز املرؤوسني وحتسني أدائهم وتنميته من خالل تقدمي مكافآت أو ان

، حيث تتلقى فئة األساتذة مكافآت عند ارتفاع )30(ات اجلدول رقم انعقوبات، وهذا ما تبينه بي
 أما فئة العمال فتتلقى ترقية أو تكرميا بنسبة .%33.33مستوى أدائها أبرزها زيادة الراتب بنسبة 

  .لكل منهما% 25
 كما يوضح نفس اجلدول .فاملكافآت تقدم لألفراد ذوي األداء املتميز كحوافز تشجيعية وإجيابية

% 38.89 تلجأ إىل العقوبات مثل االقتطاع من الراتب مثلما أكدت ذلك نسبة  اإلدارةان) 30(رقم 
، فالعقوبات تلجأ %46.88لفئة العمال بنسبة ) شفوي أو كتايب(ذار انمن جمموع األساتذة أو توجيه 

  .إليها اإلدارة كأداة لتقومي السلوك غري السليم لبعض األفراد ولتحسني األداء حنو األفضل
رؤوسني  على نتائج تقييم أدائهم من خالل التقارير اليت تصنعها اإلدارة يؤدي إىل  اطالع املان

إىل وجود رضا عام لدى األفراد ) 35(معرفة مدى رضاهم عن تلك النتائج حيث يشري اجلدول رقم 
  .من جمموع األساتذة والعمال بالترتيب% 31.25و % 44.44بنسبيت 

سبة املتبقية من األساتذة إىل عدم مالءمة الطريقة املتبعة يف حني ترجع أسباب عدم الرضا لدى الن
أما عدم رضا فئة العمال فريجع .  وهذا نظرا للقدرات اليت تتوفر عليها هذه الفئة.يف التقييم مع أدائهم

  ).نفس اجلدول(إىل حتيز املشرف وعدم موضوعيته يف التقييم 
ض لدى املسؤول وهذا إما برفع شكوى إىل ية االعتراانكوعدم الرضا عن نتائج التقييم مينح إم

أو برفع ) من جمموع العمال % 40.63 و ةمن جمموع األساتذ% 44.45(الرئيس املباشر بنسبة 
، كما ميكن رفع )من جمموع الفئتني على التوايل% 21.88و % 22.22(شكوى إىل اإلدارة العليا 

  ).36اجلدول (من جمموع العمال% 15.63تظلم إىل اهليئات النقابية املسؤولة مثلما صرحت نسبة 
ولكنه التنمية ، اهلدف احلقيقي من عملية تقييم األداء ليس اللوم أو خلق اإلحباط انوعليه يتضح 

أي حتسني قدرات وكفاءات األفراد من خالل تقدمي مكافآت أو عقوبات، حيث أكدت إجابات 
  :يأيتيته البارزة واليت تظهر فيما  تطبيق تقييم األداء بطريقة موضوعية له أمهاناملبحوثني 
  .التعرف على نقاط القوة والضعف يف األداء وبالتايل حتسينه-
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 مجيع املوظفني ميثلون مصدرا آلراء ان فالبد من إدراك .تنمية روح املشاركة لدى األفراد-
  .وأفكار قابلة للنقاش والتطبيق يف املؤسسة

  ).38و37ني اجلدول. (الرفع من الروح املعنوية للعمال-
حبيث حتفظ هذه النتائج يف تقارير متثل اجلهد النهائي الذي يبذل يف عمل معني أو يف دراسة 

ه ان مشكالت، كما حالة حدوث أي وهبذا ميكن الرجوع إىل هذه التقارير مرة أخرى يف .مشكلة معينة
  . أوجه القوة والقصورمن املفيد إعادة قراءة التقييم السابق قبل البدء يف التقييم التايل ملعرفة

  ؟هل عدم مراعاة اإلدارة خلصائص العمال يعيق عملية تنمية قدراهتم -2-2- 2
ا معرضة ملعوقات وقيود هتدد اهنإال ، يف املؤسسة االتصالرغم السهولة اليت تبدو هبا عملية 

ب انلعمال واجلب الثقايف االجتماعي لاناجلو وأهم هذه املعوقات جند معوقات من حيث اللغة، .فعاليتها
  .النفسي

العربية ( أغلبية األساتذة يتقنون اللغتني انيتبني ) 15(ات اجلدول رقم انبعد التحليل الكمي لبي -
ويفسر ذلك بطبيعة عملهم اليت تتطلب ذلك باإلضافة إىل وجوب % 61.11معا بنسبة ) والفرنسية

بينما جتيد أغلبية العمال اللغة العربية .  اللغات األجنبية كشرط من شروط التوظيف يف وقتنا احلايلانإتق
وهذا له عالقة باملستوى التعليمي واألصل االجتماعي، باإلضافة إىل وجود نسبة معينة % 53.13نسبة 

تتقن اللغة الفرنسية حبكم مناصبها اإلدارية وخصوصا بعد إدخال اإلعالم اآليل إىل معظم مصاحل 
  .املؤسسة

 اإلدارة تأخذ اللغة اليت يتقنها العمال بعني االعتبار أثناء العملية نا) 17(كما يبني اجلدول رقم 
من إجابات املبحوثني، حيث تستخدم اإلدارة اللغة العربية يف % 80ية وهذا ما أكدته نسبة االتصال

اجلدول –من جمموع العمال % 84.38ومن جمموع األساتذة % 83.33بنسبة (إيصاهلا املعلومات 
وهذا يرجع إىل . ات والتقاريرنينفي استخدام اللغة الفرنسية يف كتابة بعض اإلعال لكن هذا ال ،)16

  .تكوين بعض رؤساء املصاحل باللغة الفرنسية وأيضا طبيعة بعض املواضيع تتطلب ذلك
من جمموع % 32 املعوقات اللغوية متثل أعلى نسبة مقدرة بـان) 44(ويتضح من اجلدول رقم 

ية االتصالعمال ذوو املستوى التعليمي البسيط صعوبات يف فهم بعض الرسائل املبحوثني، حيث يواجه ال
  .بسبب صياغتها بلغة أجنبية أو بأسلوب معقد نوعا ما

ات أو تأويلها بشكل خاطئ مما نوعدم الفهم اجليد للمعلومات ينتج عنه إمهال يف قراءة اإلعال
  .يةاالتصاليؤثر سلبا على فعالية العملية 
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 الصعوبات اللغوية والثقافية هي من أهم أسباب وجود انفيوضح ) 10(رقم أما اجلدول -
فعدم توافق . من جمموع العمال% 12.5 بالرئيس املباشر وهذا ما أكدته نسبة االتصالصعوبات عند 

يؤدي إىل وجود غموض يف ) املرسل واملستقبل (االتصالاخللفيتني االجتماعية والثقافية لدى طريف 
  .يةاالتصالرسالة تأويل معىن ال

 لذلك جند اختالفا يف . قيما خاصة هبذه اللغةةوعادة ما يصاحب لغة التكوين لألفراد يف املؤسس
وكل هذا . الثقافة والقيم داخل املؤسسة باإلضافة إىل االختالف املوجود يف املوطن األصلي للعمال

ية يف العمل وقلة الدافع حنو انسنت االيؤدي إىل صعوبة التكيف لبعض األفراد، مما ينتج عنه سوء العالقا
  . وبالتايل قلة الرضا عن العمل والالمباالة وعدم االستقرار  يف العمل،تنمية املهارات وحتسني األداء

 يف االتصالتأثري املعوقات االجتماعية والثقافية على فعالية ) 44(ات اجلدول رقم انوقد أكدت بي
من جمموع إجابات % 24 وذلك بنسبة ،ة بعد املعوقات اللغويةياناملؤسسة، حيث احتلت املرتبة الث

  .املبحوثني
 اجليد يتأثر مبدى استيعاب العمال للمعلومات ومدى فهمها، وهذا له االتصال حتقيق انكما -

 األصل الريفي جيدون ي العمال ذوان) 20(عالقة باملوطن األصلي للعامل، حيث يشري اجلدول رقم 
 األصل احلضري ومن جمموع املبحوثني، أما ذو% 20ومات واستيعاهبا بنسبة صعوبات يف فهم املعل

  %.12فيواجهون صعوبات يف استيعاب املعلومات بنسبة أقل تقدر بـ
متثل الصعوبات النفسية واملتمثلة يف عدم القدرة % 24 نسبة انف) 44(وكما يوضح اجلدول رقم 

 هذا له عالقة باملوطن األصلي للعامل انبقا فعلى استيعاب املعلومات وإدراكها، وكما وضحنا سا
  .باإلضافة إىل تأثري متغريات أخرى مثل املستوى التعليمي واألقدمية

 املعوقات اليت مت توضيحها سابقا تؤثر سلبا على تنمية قدرات ومهارات األفراد هذا ما ان*
علومات حيد من حتقيق ، فعدم مراعاة الغدارة خلصائص املستقبلني للم) 45(يوضحه اجلدول رقم 

  .ية ألهدافهااالتصالالعملية 
 قد يصبح عدمي الفاعلية االتصال ان انذين يريلوال" ون وويفرانش" نورد قول كل من انوالبد 

 - الوسيلة املستخدمة- حمتوى الرسالة- املستقبل–املرسل " عند أي عنصر من هذه العناصر 
  .)1("االستجابة اليت يعكسها املستقبل

                                                 
، 1988، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان، أساليب االتصال والتغير االجتماعيمحمود عودة، السيد محمد خيري،   (1)
  .12ص
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 الفعال حسب هذين الباحثني هو نتيجة االهتمام بكل عنصر من العناصر السابقة وأمهها صالاالتف
  .مراعاة طبيعة املستقبل وخصوصياته

على تنمية قدرات العامل يف النقاط ) اللغوية، االجتماعية الثقافية والنفسية(ويظهر تأثري املعوقات 
  :األتية

  .ستقبل على الفهماستعمال مفاهيم معقدة ال تناسب قدرة امل -
  . غري واضحة بسبب التفاوت يف التعليم والثقافة أو نوع التخصصاين تكون املعان -
  . غري املعروفة لدى العام واخلاصايناستعمال املع -
  .غموض التعبري واستعمال األلفاظ اليت حتمل أكثر من معىن -
  .ف والتأويلنقص اإليضاحات اليت ترتبط مبضمون الرسالة مما يولد التحري -
باإلضافة إىل سوء توزيع املعلومات واحتكارها من طرف بعض املسؤولني وهذا يؤدي إىل  -

ه قد تكون من ان إال االتصاالت غري الرمسيةت غري الرمسية، فرغم أمهية االتصاالظهور اإلشاعات و
  .أخطر مصادر تشويه املعلومات وفقا ملا خيدم أهواء ومصاحل أفراد ومجاعات معينة

ية االتصال الرسائل انمن خالل هذه النقاط املذكورة يتولد تصور لدى بعض العمال مضمونه 
ه نوخصوصا املنشورات منها ما هي إال أوراق تلصق على اللوحة دوريا ونادرا ما يتم االطالع عليها ال

 هامة يف  وهذا حيرم العامل من املعلومات املتعلقة مبواضيع.حسب اعتقادهم ال تتضمن شيئا جديدا
 يكون العمال على علم هبا وأيضا بسبب الفجوة اليت مت خلقها بني انالتنظيم واليت من املفروض 

 انك يتم استغالهلا لصاحل العمال وخصوصا إذا ان مفترضا انكمستويات القرار ومستوى التنفيذ اليت 
  .من يشغل املستويات العليا يتوفرون على خربات عديدة

  :اينالثخالصة حول التساؤل 
 ان بالقول اين التساؤل الفرعي الثنمن خالل تطرقنا لنتائج التساؤلني السابقني نصل إىل إجابة ع

إبالغ املرؤوسني بنتائج التقييم يسمح بتحسني أدائهم، حيث يسمح تقييم األداء بشكل موضوعي إىل 
افز يتضمن مكافآت تعريف املرؤوسني بنقاط القوة والضعف يف أدائهم وبذلك يتم وضع نظام للحو

  .ب األداءانون من ضعف يف أحد جوانلذوي األداء املرتفع وعقوبات لألفراد الذين يع
ويتم هذا من خالل إطالع العمال على تقارير التقييم باعتبارها كأداة اتصال تعكس أداء األعمال 

 كتابتها تتطلب انفاعلة فطالقا من كون التقارير تعد احلجر األساس يف عملية املتابعة الان و.ولو نسبيا
 مضمون التقارير نتقاء الكلمات والعبارات اهلادفة واملركزة، الانمهارة عالية أثناء صياغتها من خالل 
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دارة واملؤسسة ككل يف  فبواسطتها تتحرك اإل.ا قرارات حتدد مصري الفرد العاملانيترتب عليه أحي
  .عزيز اإلجيابيات وتشجيع األداء السليمرافات والسلبيات ولتحناالجتاه السليم ملعاجلة اال

 االتصال بل البد من مراعاهتا يف مجيع وسائل ،وهذه املتطلبات ال تقتصر على وسيلة التقارير فقط
 وأهم .يةاالتصالاألخرى، حيث يتطلب حتقيق اتصال فعال مراعاة اإلدارة خلصائص املستقبلني لرسالتها 

 وهذا بغية حتقيق أحد أهم .ب النفسيانافية واالجتماعية للعامل واجلهذه اخلصائص جند اللغة، اخللفية الثق
  .ية وهو حتسني وزيادة قدرات ومهارات العامل كما ونوعااالتصالأهداف العملية 
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 :النتيجة العامة للدراسة
 تساؤلنا الرئيسي وهو ان هناكن الفرعيني، نصل إىل اإلجابة عبعدما تطرقنا لنتائج التساؤلني

تأثريا لالتصال على تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة، والذي يتمثل يف تعزيز العالقات االنسانية بني
 توضحه اجلداولاملشرف ومرؤوسيه باعتبار املشرف قناة اتصالية تربط اإلدارة بالعمال وهذا ما

، واالستفادة من االتصال الصاعد مبا يزيد من مهارات العمال وكفاءهتم) 41،26،23،21،9،8(
  ) .42،41،12،11: اجلداول(

فمن خالل هذين املؤشرين نتأكد من التأثري اإلجيايب للعملية االتصالية على اإلشراف باعتباره من
  .أهم عمليات تنمية قدرات األفراد يف املؤسسة

باإلضافة إىل ان تأثري االتصال على تنمية املوارد البشرية يظهر من خالل الدور الذي تؤديه
تقارير تقييم األداء يف تعريف العمال بنقاط القوة والقصور بغية حتسني أدائهم حنو األفضل مثلما

نتج عنهوباألخص إذا شارك املرؤوسون يف وضع معايري التقييم مما ي) 38و37(يوضحه اجلدولني 
  ).43  و34و33اجلداول (رضا حول كل هذه املعايري ونتائج التقييم 

 ويظهر ذلك من خالل،كما ان لطبيعة العمال وخصائصهم تأثريا على عملية تنمية قدراهتم
  ).44،20،18،17(اجلداول 

ومنه يتضح دور االتصال يف حتسني أداء العمال من خالل الدور اإلجيايب الذي تؤديه عملية
  .قييم األداءت
وبعد إجابتنا النظرية على التساؤل الرئيسي للبحث نصل إىل تدعيم هذه اإلجابة ميدانيا من خالل*

املؤشرات املوضحة سابقا وأيضا إجابات املبحوثني اليت تتفق يف مضموهنا على ان لالتصال دورا يف
، ولكن لن)46(اجلدول رقم تنمية املورد البشري مبا خيدم أهداف املؤسسة حسب ما تؤكده بيانات 

يتحقق ذلك إال إذا مت خلق توازن بني حتقيق األهداف التنظيمية للمؤسسة واألهداف اخلاصة للعامل،
وهذا من خالل ضمان عالقات عمل جيدة مع الرؤساء وزمالء العمل، توفر فرصة لتقدمي االقتراحات

قييم والرضا عن نتائجه، واحلصول على، املشاركة يف وضع معايري الت)االتصال الصاعد(والشكاوي 
اجلدولني(مركز وظيفي يناسب قدرات وخصائص شاغله ويضمن مكانة اجتماعية يف اجملتمع

  ).39و47
  


