
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :قائمة املراجع
  :قائمة املراجع باللغة العربية/1
  :الكتب/ أ

، دار النهضة العربية دراسات عربية وعاملية: علم النفس االجتماعيأبو النيل حممود السيد، -1
  .1984للنشر، بريوت، 

كتب اجلامعي احلديث، ، امل1، طيف النظريات االجتماعية املعاصرةأبو طاحون عديل علي، -2
  .اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر

، ان ودوره يف التفاعل االجتماعي، دار جمدالوي، عماينسن االاالتصالأبو عرقوب إبراهيم، -3
1993.  
لومصرية، مصر، جن، مكتبة االتاجيةناإلشراف واال مصطفى، ان التودي حسن رشدي، زيد-4
1974.  
، املكتب اجلامعي احلديث، ائله يف اجملتمع احلديث ووساالتصالاجلميل خريي خليل، -5

  .1997اإلسكندرية، 
  .2002، بريوت، ان، مكتبة لبنسلسلة اإلدارة املثلىاحلفز ألداء أفضل، -6
  .1976، دار غريب للطباعة، مصر، إدارة املوارد البشريةالسلمي علي، -7
، دار غريب للطباعة، مصر، ةسياسات واستراتيجيات اإلدارة يف الدول الناميالسلمي علي، -8

  .دون سنة نشر
، مطبعة مدخل تطبيقي: إدارة األفرادالسامرائي مؤيد عبد سعيد، كعب نعمت شلبية، -9

  .1990العمال املركزية، 
، دار الشروق، جدة، املنهج اإلسالمي يف دراسة اجملتمعالسمالوطي نبيل حممود توفيق، -10

1985.  
، دار النهضة العربية للنشر نظرية املنظمة خضري،الشماع خليل حسن، كاظم محود-11

  .2000، انوالتوزيع، عم
، ة من خالل األهدافيأتيدراسة حتل:مفاهيم أساسية يف إدارة األفراد صالح، اينالشنو-12

  .1972، انجامعة بريوت العربية، لبن
  .، الرياض، دون سنة نشرانك، مكتبة العبي2،طاالتصالعلم الطويرقي عبد اهللا، -13



، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1، طإدارة السلوك التنظيمي ناصر حممد، يأيتالعد-14
1992.  

  .1983، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، تاجيةناالالعلي وجيه عبد الرسول، -15
، دار املعرفة اجلامعية،القاهرة،  يف اخلدمة االجتماعيةاالتصالالعمري أبو النجا، -16
  .1986مصر،

، دار وائل للنشر، 1، طالسلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، ان حممود سلمانالعمي-17
  .2002، انعم

، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية،  واإلدارة احلديثةاينسنالسلوك االالغمري إبراهيم، -18
  .مصر

  .2000، األردن، ان، دار وائل للنشر والتوزيع، عمالتنمية اإلداريةاللوزي موسى، -19
، دار النهضة العربية، بريوت، دون سنة عالقات العمل يف الدول العربيةبدوي أمحد زكي، -20

  .نشر
، دار التنمية االجتماعية، رؤية واقعية من منظور اخلدمة االجتماعية بدوي هناء حافظ، -21

  .2000املعرفة اجلامعية، مصر 
، املؤسسة اجلامعية للدراسات  التنظيميإدارة املوارد البشرية وكفاءة األداءبربر كمال، -22

  .1997والنشر والتوزيع، 
، دار النهضة 1، طإدارة املوارد البشرية من منظور استراتيجيبلوط حسن إبراهيم، -23

  .2002العربية، بريوت، 
  .1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارةبوحوش عمار، -24
، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، هجية البحث يف العلوم االجتماعيةمنجابر سامية، -25

  .مصر، دون سنة نشر
  .، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، دمشق، سوريا، دون سنة نشراحلوافزجودة عادل، -26
، 2، دار املعرفة اجلامعية،  طدراسات يف علم اجتماع الصناعةجليب عبد الرزاق، -27

  .دون سنة نشراإلسكندرية، 
، دار الطبع، بريوت، ية واإلدارةانسن الفعال يف العالقات االاالتصالحجازي مصطفى، -28

1982.  



  .1989، الدار اجلامعية، بريوت، إدارة األفرادحنفي عبد الغفار، -29
  .1998 ، األردن، ان، دار املسرية، عمالعالقات العامةخضر مجيل أمحد، -30
، دار الفجر عالقات مع الصحافة-عالقات عامة-إشهار: ؤسسةاتصال املدليو فضيل، -31

  .2003للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، منشورات جامعة 1، طأسس املنهجية يف العلوم االجتماعيةدليو فضيل وآخرون، -32

  .1999قسنطينة، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 
، انالوي للنشر،عم، دار جمد3 ،طمدخل كمي:إدارة األفرادزويلف مهدي حسن، -33
  .1998األردن، 

لو جن، مكتبة االمنظور القرن الواحد والعشرون:إدارة املوارد البشريةسيد أمحد مصطفى، -34
  .2000مصرية،القاهرة، 

  .1998، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، البحث العلميشفيق حممد، -35
، السلوكية وأدوات البحث التطبيقياألسس : إدارة القوى العاملةعاشور أمحد صقر، -36

  .1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 2ط
  .1986، دار املريخ، الرياض، ت اإلدارية واملدخل السلوكي هلااالتصاالعامر يس، -37
، مركز التميز لعلوم اإلدارة واحلاسب، القاهرة، سلسلة التميز اإلداريعامر يس وآخرون، -38

  .2000مصر، 
  .1977،مكتبة القاهرة، مصر، 2، طالتنمية االجتماعيةعبد الباسط حممد حسن، -39
  .2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة املوارد البشريةعبد الباقي صالح، -40
  .1972، دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ اإلدارة العامةعبد الفتاح حسني، -41
  .1975، ان، دار الفكر العريب، لبناإلدارة العامة يف الدول العربية، عبد اهلادي أمحد أمني-42
دراسة نظرية : ودوره يف كفاءة املؤسسة االقتصاديةاالتصالعدون ناصر دادي، -43
  .2004، دار احملمدية العامة، اجلزائر، وتطبيقية

اهلدى للطباعة ، دار تنمية املوارد البشريةغريب علي، سالطنية بلقاسم، قرية امساعيل، -44
  .2002والنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، 

  .2001، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، 1، طحتديد االحتياجات التدريبيةعليوة السيد، -45



، ايتراك للطباعة والنشر 1، سلسلة تنمية املهارات، طتنمية املهارات اإلشرافيةعليوة السيد، -46
  .2001والتوزيع، القاهرة، 

  . املطبوعات اجلامعية، اجلزائران، ديومقدمة يف علم النفس التنظيميياث بوفلجة، غ-47
، دار النهضة العربية للطباعة دراسات يف التنمية والتخطيط االجتماعيغيث حممد عاطف، -48

  .1986والنشر، بريوت، 
  .  1966إبراهيم علي اليكرسي، : ، ترمجةاط جيدة يف اإلدارةامنليكرت رينيس، -49
، الدار اجلامعية للطبع والنشر 2، مدخل بناء املهارات، طالسلوك التنظيميماهر أمحد، -50

  .2003والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
، الدار اجلامعية للطبع والنشر االتصالكيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف ماهر أمحد، -51

  .2000والتوزيع، اإلسكندرية، 
  .1975، دار املكتب اجلامعية، اإلسكندرية، ديثةالبريوقراطية احلحممد علي حممد، -52
  .1989، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 3، طعلم اجتماع التنظيمحممد علي حممد، -53
، دار الفجر للنشر املداخل األساسية للعالقات العامةمرسي حممد منري، وهيب سحر حممد، -54

  .1992والتوزيع، القاهرة، مصر، 
، الدار املصرية 2، ط ونظرياته املعاصرةاالتصالماد، السيد ليلى حسني، مكاوي حسن ع-55

  .2001ية، مصر، اناللبن
 ، )1980-1962(التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرمسي يف اجلزائر زايد مصطفى، -56

  .1980 املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، انديو
  :املعاجم/ب
-1998، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، ماعمعجم علم االجتعبد اهلادي اجلوهري، -
1999.  
  :الرسائل اجلامعية/ج
، رسالة مقدمة األسلوب اإلشرايف وعالقته مبشاكل العمل يف التنظيم الصناعيبوقرة كمال، -1

  ).2001-2000(لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع تنظيم وعمل، جامعة باتنة، اجلزائر،  
، رسالة مقدمة لنيل شهادة  املؤسسي يف اجلامعة اجلزائريةاالتصالواقع بن عمار زوليخة، -2

  ).2002-2001(املاجستري يف علم االجتماع تنظيم وعمل، جامعة باتنة، اجلزائر،                



  ).جمالت وملتقيات:(املقاالت/د
  :اجملالت*
، يةانسناال جملة العلوم، "تقييم أداء األفراد كأداة لرفع أداء املنظمات" موسي عبد الناصر، -1 
  .، جامعة بسكرة، اجلزائر2004 ان، جو6العدد 

، يةانسنجملة العلوم اال، "مفهوم وتقييم: األداء بني الكفاءة والفعالية" مزهودة عبد املليك،-2
  .، جامعة بسكرة، اجلزائر2001العدد األول، نوفمرب 

  :امللتقيات*
امللتقى الوطين : ، ورقة حبثية مقدمة يف يةانسناال الفعال والعالقات االتصالبن نوار صاحل، -1

، جامعة منتوري، االتصالفضيل دليو، خمرب علم اجتماع :  يف املؤسسة، حتريراالتصال حول اينالث
  .2003قسنطينة، اجلزائر، 

إدراك املشرفني الجتاهات العمال حنو العمل بن زاهي منصور، حمجر ياسني، مخيس سليم، -2
 االتصال، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول سيكولوجية غريات الشخصيةوعالقته ببعض مت

  .2005مارس ) 22-21-20(ية ، جامعة ورقلة، اجلزائر، أيام انسنوالعالقات اال
، ورقة حبثية ماهية تنمية املوارد البشرية والواقع يف العامل العريب والناميبوكميش لعلى، -3
دماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، نحول التنمية البشرية وفرص االامللتقى الدويل : مقدمة يف

  .2004مارس ) 10-9(جامعة ورقلة، اجلزائر، 
امللتقى الدويل حول : ، ورقة حبثية مقدمة يف واختاذ القرار التنظيمياالتصالبوضرسة زهري، -4

مار س ) 22-21-20(ر أيام  ية، جامعة ورقلة، اجلزائانسن والعالقات االاالتصالسيكولوجية 
2005.  
: ، ورقة حبثية مقدمة يفتقييم األداء يف املؤسسة ودوره يف حتفيز العمالبلوناس عبد اهللا، -5

ضمام نتاجية واملوارد البشرية كمؤشرات لألداء يف املؤسسة اجلزائرية يف آفاق االناليوم الدراسي حول اال
  .19/10/2002لالقتصاد العاملي، جامعة بسكرة، اجلزائر 

، ورقة حبثية  الصاعد يف املؤسسة اجلزائريةاالتصالب من إشكالية انجوجيملي بوبكر، -6
فضيل دليو، خمرب علم اجتماع :  يف املؤسسة، حتريراالتصال حول اينمقدمة يف امللتقى الوطين الث

  .2003، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، االتصال



امللتقى الدويل للثقافة : ، ورقة حبثية مقدمة يفخل التنظيمتناقض القيم داغياث بوفلجة، -7
  .1992والتسيري، جامعة اجلزائر، 

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين إعداد التقارير يف املؤسسة اجلزائريةزردومي أمحد، -8
توري، ، جامعة مناالتصالفضيل دليو، خمرب علم اجتماع :  يف املؤسسة، حتريراالتصال حول اينالث

  . 2003قسنطينة، اجلزائر، 
  :اجلريدة الرمسية/هـ

 هـ 1400 رجب 10 مؤرخ يف 80/154، مرسوم تنفيذي رقم 22اجلريدة الرمسية رقم -
  .شاء املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربيان حيدد 1980 ماي 24: املوافق لـ



  :قائمة املراجع باللغة األجنبية/2
1-Amado gilles , Guittet andré, la dynamique des communications 

dans les groupes, paris, 1975.    
2-Benbekhti omar, Etudes méthodologique sur   
l’organisation et l’analyse du travail en système industriel, office des 

publications universitaires, Alger, 1986. 

3- Lougovoy Constantin , L’information et la communication de 

l’entreprise, PUF. 

4-Meslem Mohamed, La communication, les relations humaines et 

le développement des ressources humaines, in : séminaire international 

« psychologie de la communication et les relations humaines » , université 

D’Ouargla, Algérie, le (20-21-22) Mars 2005. 
5-Rene Mahou, la civilisation de l’universel, ed, Laffont ,  

Paris, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
   العلمـيوزارة التعليم العالـي والبحث

  
           جامعـة حممد خيضر                                          كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

  بسكرة                                                           قسم علم االجتماع
                   

  استمارة بحث
 اعلنيـل شهـادة املاجستري  يف علم االجتم

  تنمية الموارد البشرية- -

  
   

  

  
  
  
  
  

  

     
  
  
  :إشراف الدكتور                           :                                          إعداد الطالبة  

   مصطفى عويف        مرمي حيياوي                                                                 
  
  

  2006 -2005:  السنة اجلامعيـة 
 

 

-باتنة-دراسة ميدانية باملدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي

  . إال ألغراض علميةم الواردة يف هذه االستمارة سرية ، وال تستخدتالبيانا:مالحظة * 



I/ات الشخصيةانالبي:  
  : .......... السن- 1
  ثىانذكر                     : الجنس- 2
  : المستوى التعليمي- 3

                     أمي                 يقرأ ويكتب             ابتدائي
  وي                  جامعيان          ث                  متوسط     

  : الموطن األصلي- 4
                           ريف                 مدينة

  : ..............مدة العمل بالمؤسسة -5
  :   كيف التحقت بالوظيفة- 6

  بعد التكوين                                  مسابقة                 
 ..................      توظيف مباشر            ترقية           أخرى         

  
II/االتصالات الخاصة بانالبي:  
   هل تتطلب وظيفتك اتصاال واسعا؟   نعم             ال- 7
  :تاالتصاالنعم، ما هي نوعية :  الجواب بـانك إذا -

  شرة اتصاالت مباشرة                     اتصاالت غير مبا
  :..................................أخرى تذكر

  : كيف يتم إبالغك بالتعليمات والقرارات الجديدة؟عن طريق- 8
      االجتماع           التقارير             المشرف           الملصقات

  :...................................................................أخرى تذكر
  : في حالة عدم فهمك للتعليمة هل تستفسر عن طريق- 9

  :...................      الزمالء            أخرى تذكر    الرئيس المباشر      
   برئيسك المباشر؟االتصال هل تجد صعوبة عند -10

           نعم                           ال



 
  ت هناك صعوبة فيم تتمثل؟انك إذا -
   عدم وصول المعلومات-أ
   الحرج عند التعبير أمام رئيسك -ب
   سوء العالقة بين الرئيس المباشر والعامل-ج
  لوجود صعوبات لغوية وثقافية-د

   الغالب في المؤسسة؟االتصال ما نوع -11
   األفقياالتصال الصاعد              االتصال النازل           االتصال

   ؟تصالاالما هي مواضيع  -12
  ين                تقارير             شكاوي               اقتراحاتانقو

   كيف تتلقى األوامر والتعليمات؟-13
  بطريقة شفوية             بطريقة كتابية                 كليهما

  ......................................... أي هذه الطرق أفضل في رأيك ؟ -14
  ما هو سبب تفضيلك لهذه الطريقة؟ -

  .........................السرعة                 الثقة                أخرى تذكر
   ما هي اللغة التي تتقنها؟-15

  .............جليزية       أخرىانعربية         فرنسية      عربية فرنسية      
   المعلومات؟ ما هي اللغة المستخدمة في إيصال-16

  عربية                 فرنسية
 في رأيك هل تأخذ اإلدارة اللغة التي يتقنها العامل بعين االعتبار أثناء إيصالها -17

  للمعلومات؟
  نعم                     ال

  .......................................ما سبب ذلك ؟: ال :  الجواب بـانكإذا -
................................................................................  

   هل تراعي اإلدارة المستوى التعليمي للعامل أثناء تبليغ التعليمات؟-18
  نعم                      ال



   هل تجد صعوبة في استيعاب المعلومات وفهمها؟-19
   نعم                    ال

  
III/ لخاصة بتنمية الموارد البشريةات اانالبي:  
  :ات حول األسلوب اإلشرافيانبي
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  :ملخص

 داخلها، إذ تسمح بنقل األفكار االتصالية عملية بقاء املؤسسة واستمرارها مرتبط جزئيا بفعال
 األفراد يقضون انوالتعليمات واآلراء واملعلومات عرب كامل أجزاء املؤسسة حيث أكدت عدة دراسات 

، فهذه النسبة الناطقة بأمهية هذه العملية شجعت على االتصالمن ساعات عملهم يف % 70ما يقارب 
  .البحث أكثر يف هذا املوضوع

طالقا ان باملوارد البشرية وتنميتها على مستوى املؤسسات قد تزايد بشكل كبري وهذا متماوااله
 تنمية هذا املورد تستهدف حتسني انمن كون املورد البشري ميثل أهم املوارد املكونة ألية مؤسسة كما 

  .وتطوير قدراته ومهاراته العلمية والعملية والسلوكية
لبشرية مقتصرا على حتسني املهارات بغرض حتقيق األهداف التنظيمية ومل يعد مفهوم تنمية املوارد ا

  .فقط، بل اصبح يركز أيضا على إشباع احلاجات اخلاصة لألفراد
  :وتعترب عملية تنمية املوارد البشرية وحدة متكاملة تشمل جمموعة من العمليات أمهها

وغريها ... اف، التحفيز، تقييم األداءختطيط املوارد البشرية، االستقطاب، االختيار، التعيني، اإلشر
  .من العمليات املختلفة

حيث يعد املشرف إحدى الوسائل غري املباشرة اليت تلجأ إليها اإلدارة لالتصال بالعمال هبدف 
 لدى املشرف من اينسنتوضيح أمور العمل أو نقل الشكاوي واالقتراحات، وهنا تربز أمهية البعد اال

 عملية تقييم األداء تسمح بتنمية كفاءات ومهارات ان أمام مرؤوسيه، كما االتصالخالل فتح قنوات 
العمال من خالل معرفة نقاط الضعف والقوة يف أدائهم ومنه وضع نظام للمكافآت والعقوبات، وحتقيق 
ذلك يفرض على غدارة املؤسسة عرض نتائج التقييم على املرؤوسني من خالل ما حتتويه تقارير التقييم 

  .ه قد تكون للعاملني آراء غري مطابقة مع النتائج اليت توصلت إليها اإلدارةنوهذا ال
"  بتنمية املوارد البشرية يف املؤسسةاالتصالعالقة  " انومنه تعد هذه الدراسة اليت حتمل عنو

حصر ية قصد البحث عن أمهيتها يف تنمية املوارد البشرية باملؤسسة، وقد مت االتصالاهتماما آخر بالعملية 
باعتبارمها من أهم عمليات تنمية قدرات ومهارات تقييم األداء  واإلشرافموضوع البحث يف كل من 

  .الفرد العامل
  :طالقا من هذا الطرح متحور اإلشكال الرئيسي حول التساؤل الرئيسي التايلان
  ية عالقة بتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة؟االتصالهل للعملية *

  ه وما نتائج تأثريها على حتقيق أهداف املؤسسة؟ديتؤما الدور الذي 



ولإلجابة على هذا التساؤل مت طرح تساؤلني فرعيني بغية إجياد حل ملشكلة البحث وهذين 
  :التساؤلني مها

  ية على النمط اإلشرايف السائد يف املؤسسة؟االتصالما هو تأثري العملية : لتساؤل األولا
  : مهاويتضمن هذا التساؤل بعدين أساسيني

  ية بني املشرف ومرؤوسيه؟انسنهل لتبادل املعلومات دور يف تعزيز العالقات اال-1-1
  ية على املستوى النازل فقط ينقص من مهارات العامل وكفاءته؟االتصالهل اقتصار العملية -1-2

  هل إبالغ املرؤوسني حول نتائج التقييم يسمح بتحسني أدائهم؟: اينالتساؤل الث
  ى تسمح التقارير باطالع العمال على نتائج تقييم أدائهم؟إىل أي مد-2-1

  هل عدم مراعاة اإلدارة خلصائص العمال يعيق عملية تنمية قدراهتم؟-2-2
 االتصالولإلجابة على هذه التساؤالت عرضنا املوضوع نظريا من خالل توضيح كل ما يتعلق بعملييت 

هات كما مت التطرق للعمليتني حمل الدراسة يف املؤسسة وتنمية املوارد البشرية ، من عناصر ونظريات واجتا
  .اجلزائرية

 تكون مبؤسسة تكوينية وبالتحديد انب النظري واليت اخترنا انية لتدعيم اجلانومت إجراء دراسة ميد
 باإلضافة إىل يأيت، حيث مت توظيف املنهج الوصفي التحلباملدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي باتنة

  .عتماد على أدوات منهجية وهي املالحظة، املقابلة، االستمارة واملسح الشاملاال
  :األتيةمن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج 

  :أوال
ية بني املشرف ومرؤوسيه من خالل مراعاة انسن لتبادل املعلومات دورا يف تعزيز العالقات االان-1
لة إجياد منط إشرايف يوفق بني األهداف اخلاصة للمرؤوسني ب االجتماعية والنفسية لألفراد وحماواناجلو

  .واألهداف التنظيمية للمؤسسة
 النازل يف املؤسسة يقلل من مهارات العامل وكفاءته،وهنا يظهر دور االتصالاالقتصار على -2
  . الصاعد والتغذية العكسية يف نقل آراء واقتراحات العمالاالتصال
  :ياانث

 بنتائج التقييم يسمح بتحسني أدائهم من خالل اطالعهم على حمتوى تقارير  إبالغ املرؤوسنيان-1
  .ية االعتراض يف حالة عدم الرضاانكالتقييم ومنحهم إم

 اللغوية، االجتماعية والثقافية والنفسية، يعيق عملية – عدم مراعاة اإلدارة خلصائص العمال ان-2
 .تنمية قدراهتم

  
 
 



RESUME 
 La survie et la continuité de l’entreprise sont partiellement liées à 
l’efficacité de la communication interne, celle-ci permet de transmettre les 
idées, les instructions, les opinions et les informations à travers l’entreprise. 
 Plusieurs études ont confirmé que les individus passent presque 70 % 
des horaires de travail en communication, c’est ce taux  élevé qui a 
encouragé la recherche dans ce sujet. 
 Ainsi que, l’intérêt donné aux ressources humaines et à leurs 
développements a remarquablement augmenté, du moment où la 
ressource humaine représente la composante essentielle de toute 
l’entreprise. Le développement de cette ressource vise l’amélioration de 
ses capacités et de ses compétences scientifiques, pratiques et 
comportementales.  

Le développement des ressources humaines est considéré comme 
une unité complémentaire recouvrant un ensemble d’opération dont les 
plus importantes sont : la planification des ressources humanes, l’attraction, 
la sélection, l’affectation, la supervision, la motivation, l’évaluation de la 
performance…etc. 

Cette étude intitulée «  la relation entre la communication et le 
développement des ressources humaines dans l’entreprise » a pour souci 
de chercher l’importance de l’opération communicative dans le 
développement des ressources humaines. 

L’objet de la recherche délimite à la supervision et l’évaluation de la 
performance du fait qu’elles sont les opérations les plus importantes dans le 
développement des compétences et des performances du personnel. 

A partir de la, la problématique est la suivante :  
L’opération communicative a-t-elle une relation avec le 

développement des ressources humaines dans l’entreprise ? 
Quel est son rôle et ses effets sur la réalisation des objectifs de l’entreprise ? 
 Pour répondre à cette problématique, deux interrogations 
secondaires sont soulevées dans le but de résoudre le problème de la 
recherche, en l’occurrence : 

1- quelle est l’influence de l’opération communicative  sur le mode de 
supervision établi dans l’entreprise ? 
cette interrogation comporte deux dimensions essentielles : 
1-1 l’échange des informations joue t-il un rôle dans le 

renforcement des relations humaines entre le superviseur et ses 
subordonnés ? 

1-2 est que le fait de réserver l’opération communicative  
uniquement au niveau descendant ne diminue t-il pas des 
compétences de l’ouvrier  et de sa qualification ? 

2- informer les subordonnés des résultats de l’évaluation permet-il 
d’améliorer leur performance ?  

2-1 a quel point les rapports permettent elles aux ouvriers d’avoir 
connaissance  sur les résultats  de l’évaluation  du performance ? 



2-2 Est-ce que la négligence des caractéristiques des ouvriers par 
l’administration constitue t-elle une contrainte à l’opération du 
développement de leurs capacités ? 

 pour répondre à ces interrogations, nous avons exposé le problème 
théoriquement en expliquant tout se qui se rattache aux opérations de 
la communication et du développement des ressources humaines à 
savoir les éléments théoriques, les courants ainsi que l’étude des deux 
opérations est complétée dans l’entreprise algérienne. Pour consolider 
l’aspect théorique, une étude sur terrain est effectuée dans un 
établissement de formation et précisément l’école nationale 
d’application des techniques de transport terrestre ( ENATT). On a opté 
pour la méthode descriptive analytique. En outre, le recours à des outils 
méthodologiques qui sont l’observation, le questionnaire et le balayage. 
1e 
1- l’échange des informations a un rôle dans le renforcement des 
relations humaines entre le superviseur et les subordonnés en tenant 
compte des aspects sociaux et psychologiques des individus et la 
tentative de trouver un mode qui concilie   entre les objectifs spécifiques 
des subordonnés et les objectifs organisationnels de l’entreprise. 
2- le fait de se limiter à la communication descendante au sein de 
l’entreprise diminue les performances et les compétences des ouvriers 
d’où l’apparition du rôle de la communication ascendante et le feed 
back dans la transmission des opinions et des suggestions des ouvriers. 
2e 
1- informer les subordonnés des résultats d’évaluation permet 

d’améliorer leur performance du contenu des rapports d’évaluation 
et de leur offrir  ainsi la possibilité de contester en cas d’insatisfaction. 

2- Le fait de ne pas tenir  en compte des spécificités linguistiques, 
sociales, culturelles et psychologiques des ouvriers entrave 
l’opération du développement de leurs capacités.     

  
  
  

  
 
    

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  - بسكرة-جامعة محمد خيضر
  

  :...../..../.........في: لوم االجتماعية                  بسكرةآلية اآلداب والع
  مدير المدرسة الوطنية : قسم علم االجتماع                            إلى السيد 

  البري باتنة تخصص تنمية الموارد البشرية                 لتطبيق تقنيات النقل
  

  
  

  يةانزيارة ميد: الموضوع
  ،تحية طيبة وبعد

 بزيارة مؤسستكم في إطار يحياوي مريم:  أتقدم إلى سيادتكم بالسماح للطالبة انيسرني 
  .التحضير لمذآرة الماجستير في علم االجتماع من جامعة بسكرة

  . يجد طالبنا لديكم آل العون والمساعدة لالستفادة من هذه الزيارةان ونأمل 
  

  تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام
  
  

  رئيس القسم                                                        
 

 
 
 


