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الرحيم
الرحمن ّ
بسم اللّو ّ
" ربِّ أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عَمـَ َي و عمـى والدي وأن أعمن صاحلا ترضاه وأدخمين
برمحتك فـي عبادك الصّاحلني "

" لئن شكرتم ألزيدنكم "

النمل 91:
إبراىيم 70 :

الحمد للّو حمدا طيبا مباركا فهو األحق بالحق  ،والشكر على جزيل نعمو ووقوفا عند قولو عليو الصالة والسالم:
" من لم يشكر الناس لم يشكر اللّو ".

نتقدم بالشكر الخالص إلى أستاذنا الفاضل المشرف على ىذه المذكرة الدكتور سعد السعىد فؤاد الذي
لم يبخل علينا بنصائحو وتوجيهاتو القيّمة في البحث  ،كما نشكره على جديتو ودقتو في العمل ،
ونتمنى لو التوفيق.كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ :بن ارجم امحد
رئيس قسم اإلدارة والتسيير الرياضي وكل طاقم أساتذة
المعهد وإلى كل إداري المعهد وكل من ساعدنا
فـي إنجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد ولو بكلمة
أو دعاء خاصة الزمالء و األصدقاء

وفـي األخير نتمنى من اللّو أن يرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق ىدفنا النبيل  ،فإن أصبنا فمن اللّو
وإن أخطأنا فمن الشيطان

وليد

رقم الصفحة

الموضوع
شكر وعرفان
فهرس احملتويات
فهرس اجلداول واالشكال
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مقدمة :
اإلنسان كما يقال كائن اتصايل  ،وال تقوم للمجتمع االنساين قائمة دون نظام االتصال الذي اعتربه
البعض شرطا من شروط بقاء الكائن البشري تاريخ البشرية من عصور النقش واحلجارة إىل بث االقمار ميكن
رصده متوازيا مع تطور وسائل االتصال الذي تربط بني األفراد واجلماعات فاالتصال اذن ضرورة حتمية لتفاعل
اإلنسان مع البشر والطبيعة من حولو حىت يستطيع االستمرار والبقاء ويعيش يف سعادة وتفاىم وسالم ومع زيادة
موجات التطور والتقدم االنساين والتكنولوجي وتطور وسائل سبل االتصال االنساين أصبت احلاجة ملتة
الزدياد عملية االتصال بني بين البشر يف خمتلف ادلعمورة.
كما ان االتصال عملية حياتية وديناميكية متس كل قطاعات اجملتمع تتمثل يف نقل واستقبال ادلعلومات
والفهم من شخص إىل آخر أو من مجاعة إىل اخرى وان مكونات تلك العملية تتغري من حيث الزمان وادلكان
وقد جلب التطور الكبري يف وسائل االتصال يف هناية القرن العشرين وبداية القرن  12مميزات عديدة غري مسبوقة
حيث سامه سهولة انسياب ادلواد االتصالية وادلعرفية يف العامل يف تضاؤل احلدود واحلواجز كلما ادى النمو ادلطرد
والتنوع ادلتواصل لوسائل اإلعالم اجلديدة إىل ادلزيد من دقة االتصاالت لكافة أنواعها مما زاد من فعالية الرسائل
االتصالية الختصار الوق واجلهد وادلال .
ان امهية االتصاالت تكمن يف اثرىا الفعال يف حتقيق رضا العمال الوظيفي داخل ادلؤسسات سواء كان
انتاجية أو خدماتية الن فهم مضمون الرسالة يتوقف على عدة عوامل منها ظروف ادلوقف والعرض من االتصال
واالجتاه الفكري السائد يف ادلنظمات واحلالة النفسية لطريف االتصال.
وقد ساعد االتصال على االطاحة بادلشكالت اليت تواجو العاملني ومقًتحاهتم وشكاويهم للتد منها
وعالجها.
لقد تناولنا يف ىذ الدراسة موضوع االتصال االداري ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العمال مبديرية
الشباب والرياضة  ،وعليو فقد قسمنا البتث إىل مخسة فصول:
الفصل األول :اخللفية النظرية والدراسات السابقة.
الفصل الثاين :االطار العام للدراسة .
الفصل الثالث :اإلجراءات ادليدانية للدراسة.
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسريىا ومناقشتها.
الفصل اخلامس :استنتاجات واقًتاحات.
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الفصل األول
الخلفية النظرية والدراسات السابقة

تمهيد
-1

الخلفية النظرية

-2

الدراسات السابقة

الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

تمهيد:
تعتمد تنظيمات العمل على وجود شبكات اتصاؿ ـبتلفة تربط بُت كافة أعضاء التنظيم ،حيث ال يبكن
تسيَت أمور اؼبنظمات وال يبكن تأدية أعماؽبم ما دل يكن ىناؾ أنظمة اتصاالت جيدة داخل التنظيم ،وما دل يكن
لديهم مهارات لالتصاؿ الفعاؿ.
كما يلعب االتصاؿ دورا ىاما داخل اؼب نظمة حيث ييساعد على أداء مهامهم على أكمل وجو ،وكاا
ربقيق رغباهتم واألىداؼ اؼبسطرة من قبل اؼبؤيسة فرضا العامل يتوقف على فعالية االتصاؿ التنظيمي داخل
اؼبؤيسة.

3

الفصل ا ألول
-1

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

الخلفية النظرية:

-1-1مفهوم االتصال:
ىو عملية إرياؿ وايتقباؿ للمعلومات بُت الطرفُت (مريل ومستقبل) وىاا يعٍت التفاعل واؼبشاركة
بينهما حوؿ معلومة أو رأي أو اذباه أو يلوؾ ،وكلمة اتصاؿ ىي مشتقة من األصل الالتيٍت للفعل
 communicatوىي تعٍت اؼبشاركة وىناؾ من يرى أف كلمة االتصاؿ ترجع للكلمة الالتينية communis
وتعٍت  Commonأي مشًتؾ أو عاـ.
ويف كلتا اغبالتُت ،قبد أف كلمة االتصاؿ مرتبطة بفكرة أو شيء أو فعل ما (جابر ؿبمد،1983 :ص
. )11
وترى "جيهاف رشىت" أف االتصاؿ ى و  :العملية اليت يتفاعل دبقتضاىا اؼبتلقي ومريل الريالة يف مضامُت
اجتماعية معينة ،ويف ىاا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بُت األفراد عن قضية معينة أو معٌت ؾبرد  ،فننن
عندما نتصل كباوؿ أف نشرؾ اآلخرين ونشًتؾ معهم يف اؼبعلومات واألفكار فاالتصاؿ يقوـ على اؼبشاركة يف
اؼبعلومات والصور الاىنية واآلراء(..جيهاف رشيت،1975 :ص) 53
ويرى " عاطف عدرل العبد" أف االتصاؿ ىو" :تنقل اؼبعلومات واألفكار واالذباىات من طرؼ آلخر من
خالؿ عملية ديناميكية مستمرة ليس ؽبا بداية أو هناية"
فيعرؼ االتصاؿ على أنو ":النشاط الاي يستهدؼ ربقيق العمومية أو الايوع أو االنتشار
أما ظبَت حسُت ّ

أو اؼبألوفة لفكرة أو موضوع أو قضية عن طريق انتقاؿ اؼبعلومات واألفكار واآلراء أو االذباىات من شخص أو
صباعة إذل شخص أو صباعة أخرى بايتخداـ رموز ذات معٌت موحد ومفهوـ بنفس الدرجة لدى كل من الطرفُت"
( ...عاطف عدرل العبد،1993 :ص. )12
من كل ىاه التعريفات نستطيع تعريف االتصاؿ اإلداري على أنو :تلك العملية اليت من خالؽبا إيصاؿ
اؼبعلومات واألفكار من ـبتلف األقساـ أو اإلدارات
الفرعية اؼبكونة للهيكل التنظيمي لإلدارة أو العكس واليت على أيايها تتخا القرارات.
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الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

-2-1نظريات االتصال:
 -1-2-1نظرية أرسطو:
ىو صاحب نظرية متطورة كبو فهم ظاىرة االتصاؿ رغم بعده عن عصرنا اغبارل حبوارل  2500عاـ ،فهو
أوؿ من إطارا نظريا لعملية االتصاؿ من خالؿ ثالثة عناصر ىي  :اػبطيب واػبطبة واؼبستمع.
وبًتصبة ىاه العناصر لنتفق مع عناصر االتصاؿ اؼبباشر :يبكن القوؿ أنا تتضمن مريال وريالة ومستقبال،
باإلضافة إذل بروز ثالثة مبادئ ىي  :تدفق التصاؿ ذي االذباه األحادي اعتماد قباح االتصاؿ على قدرات
اؼبريل .
عدـ معرفة كيفية ايتقباؿ الريالة( حبيب راكاف ،وآخروف،2002:ص  ) 56واالتصاؿ بالنسبة ألريطو
اتصاؿ غَت مباشر ،وباوؿ فيو اؼبتندث أف يقنع غَته ،وأف وبقق ىدفو مع مستمعو ،عن طريق صياغة قوية
للنجج اليت يعرفها ( برنت روبن،1992 :ص ) 68
 -2-2-1نظرية كينيث بيرك (Burke.k..
تنتمي ىاه النظرية إذل االذباه الدرامي يف دراية االتصاؿ البالغي ،من خالؿ النظر إذل اغبدث واىم
مفاىيم الدراما اؼبثَتة غبوافز الفعل االتصارل ،دبعٌت وجود عالقة قائمة بُت اغبدث واؼبعٌت باالتصاؿ ويرى "حبيب
وآخروف " "أف ىاا النموذج مكوف من طبسة أركاف ىي( :عبد الكبَت أضبد،2013/2012 :ص) 08
 اغبدث الاي يشمل الفعل اغبادث واؼبشهد اؼبشكل ػبلفية اغبدث ،وموقف فعل االتصاؿ القائمباالتصاؿ ومشاركيو يف فعل العمل االتصارل
 الويائل واألدوات اؼبستخدمة اؽبدؼ اؼبسبب إلحداث الفاعل للعمل االتصارل . ويتضمن ىاا النموذج النقاط اؼبتعلقة بنموذج )أريطو) ولكنو يتميز بوجود عناصر :الوقت ،الوييلةوالسبب.
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 -3-2-1نظرية الزويلLASSWELL
يرى (روب ن برنت) اف صاحب ىاه النظرية قد فسر عملية االتصاؿ بالعبارة  :من يقوؿ ماذا وؼبن وبأي
وييلة وبأي أثر ( برنت روبن ،1992ص )68
 -4-2-1نظرية شانون وويفر SHA NOON WEAVER
ىاه النظرية تتضمن مصدرا ومريال وإشارة ومستقبال وىدفا ويرتبط باإلشارة وييلة اتصاؿ تقع ربت تأثَت
التداخل أو التشويش  ،وينقسم ىاا التشويش أو الضوضاء إذل تشويش طبيعي أو مادي وآخر دالرل ومن أمثلة
النوع األوؿ حدوث صوت مزعج كصوت اعبمهور أو صوت اؼباياع أثناء اغبديث فبا يشوش على اؼبعٌت  ،أو يبنع
وصولو ومن أمثلة النوع الثاين اختالؼ مدلوالت األلفاظ ضمن عبارات اغبديث ،فبا وبدث تفاوتا يف فهم اؼبعٌت
اؼبقصود  ،والتأثر بو  ( .أضبد يادل ،2004 :ص ) 22
 -5-2-1نظرية بيرلو berlo
ال ىبتلف ىاا النموذج عن النماذج السابقة يف توجيو تدفق االتصاؿ حيث يتألف من أربعة عناصر ىي
اؼبصدر ،الريالة ،الوييلة واؼبستقبل ،وىاا النموذج بًتابط مكوناتو يقدـ بعدا جديدا لعملية االتصاؿ ،باإلشارة
إذل ىاا اؼبنظور ال يبكن ربديد بداية عملية االتصاؿ أو هنايتها ،ألهنا ربدث متصلة وىاا النموذج داؿ على أف
اؽبدؼ من عملية االتصاؿ التأثَت على اآلخرين ،واف االتصاؿ أداء شخصي يعتمد على قدرات اؼبريل ،واذباىاتو
( .يعد بن عبد اغبماف الدايل وعبد اغبافظ ؿبمد يالمة ،2003 :ص )80
 6-2-1نظرية شرام SHRAMM
ىاه النظرية قد أشارت إذل أف عملية االتصاؿ اللفظي عملية دائرية ،تبدأ بإرياؿ للريالة اللفظية بعد
ربليلها للوقوؼ على منايبتها للموقف ،واؽبدؼ ،مث ييستقبلها اؼبستقبل ليقوـ ىو اآلخر بتنليلها للوقوؼ على
مضموهنا ،وازباذ قرار يتعلق بردة الفعل اؼبنايبة ،و اليت ىي دبثابة ريالة جديدة يستقبلها اؼبريل األوؿ ( :عبد
الكبَت أضبد ،2013/2012 ،ص ) 09
 7-2-1نظرية ويستلي وماكلين )westeley et Maclean
ىاه النظرية تعترب األكثر مشوال لعناصر عملية االتصاؿ ،ومتغَتاهتا الرئيسية ،واألكثر منايبة لنظم مستويات
االتصاؿ من الناحية الوصفية ،إذ انو يعد األدوار االتصالية اؼبختلفة ،واؼبتوقعة جزء من البيئة اؼبرتبطة حبدث
االتصاؿ أو إحداثو  ،كما أهنا نظرية هتتم بالتغاية الراجعة من حيث فهم أثرىا على بيئة االتصاؿ ومكوناهتا،
وتشَت إذل عنصر اتصارل مهم ،وىو ما يسمى بالقصدية والداؿ على وجود ريائل ىادفة ،ومقصودة إلحداث أثر
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ؿبدد ووجود ريائل غَت ىادفة  ،وال تقصد التأثَت اؼبباشر يف اؼبتلقي ( :عبد الكبَت أضبد، 2013/2012 :
ص)9
 -3-1أىمية االتصال اإلداري:
إف أي منظمة عبارة عن نسق إجتماعي مفتوح يضم أفرادا وصباعات تعمل معا لتنقيق آماؿ ورغبات
وأىداؼ مشًتكة ،ويبثل اإلتصاؿ تبادؿ اؼبعلومات واآلراء واؼبشاعر واؼبقًتحات واػبطط والسياييات  ...وغَتىا
بُت أجزاء اؼبنظمة روح اؼبنظمة والعنصر اغبيوي يف ديناميكية التجمع البشري ،فاالتصاؿ الفعاؿ ىو مفتاح اإلدارة
 ،وعليو يتوقف بقاؤىا  (.حسُت حرمي2004 :ص  ) 243إضافة إذل أف أي عمل يف االتصاؿ يؤثر على
اؼبنظمة بطريقة ما ،فهو يعمل على الربط بُت أىداؼ الفرد واعبماعات وأىداؼ اؼبنظمة  ،فهناؾ عالقة طردية بُت
االتصاؿ من ناحية ،وبُت األداء واإلبداع وااللتزاـ الوظيفي .
وما يؤكد أنبية االتصاؿ يف اؼبنظمة ،مؤيس مدرية العالقات اإلنسانية _ التوف مايو _ حيث أف الدراية
االجتماعية هبب أف تبد أ دبالحظة دقيقة ؼبا يسمى االتصاؿ ،فهاه اؼبشكلة بدوف شك ىي نقطة اليت تواجو
اغبضارة اليوـ ( طلعت إبراىيم لطفي ،1982 :ص ) 69
فيشَت التوف مايو إذل أنبية االتصاؿ باعتباره أحد العوامل الرئيسية لقياـ العالقات اإلنسانية داخل اؼبنظمة .
وأشارت العديد من البنوث والدرايات بأف االتصاؿ يستغرؽ ما بُت %90-%75من ياعات العمل اليومية
لالك يعترب دبثابة الدـ اؼبتدفق عرب الشرايُت اغبياتية للمؤيسة إذ لوال االتصاؿ ال تستطيع اؼبنظمة (اؼبؤيسة) أف
ربقق يبل االيتقرار والبقاء ،بل أهنا تتعرض حىت للضمور وسبوت اغبركة الدائبة للمؤيسة (علي عيا صرة :
 ،2006ص) 27
فالدراية الراىنة تشَت إذل دور االتصاؿ (اإلداري) يف تطوير اإلدارة بقياـ عالقة إهبابية بُت اؼبوظفُت واإلدارة
 ،خاصة اذا وجدت اإلدارة طريقة مثلى لتنقيق أىدافها ،واؼبتمثلة يف تدعيم االتصاالت الرظبية ،وىاا التنقيق
والتعاوف اؼبتبادؿ واؼبًتابط بينها وبُت اؼبوظفُت مبٍت على أياس الثقة اؼبتبادلة بينهما .
فمن خالؿ ما يبق نالحظ أف أنبية االتصاؿ تنبع من كونو أحد اؼبواضيع اؽبامة والضرورية يف التنظيم ،فهو
ينتشر يف جسم الوظيفة اإلدارية كلها وال يوجد عمل يتم عن طريق التعاوف مع اآلخرين  ،إال وكاف االتصاؿ
عامال حاظبا فيو ،فهو يعمل على ربقيق النجاح والفعالية اإلدارية ،ويبكن إهباز األنبية اليت ينطوي عليها
االتصاؿ يف اؼبنظمة ( .خضَت كاظم ؿبمود ،2002 :ص ) 118
 -االتصاالت وييلة ىادفة يف ضماف التفاعل والتبادؿ اؼبشًتؾ لألنشطة اؼبختلفة للمنظمة.

7

الفصل ا ألول

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

 االتصاالت عبارة عن نشاطات إدارية واجتماعية ونفسية داخل اؼبنظمة. تعترب االتصاالت بُت األفراد والعاملُت وييلة ضرورية يف توجيو وتغَت السلوؾ على الصعيدين الفرديواعبماعي يف اؼبنظمة.
 تعترب االتصاالت وييلة أيايية إلقباز األعماؿ واؼبهاـ والفعاليات اؼبختلفة داخل . يتم من خالؿ االتصاؿ إطالع الرئيس على أنشطة مرؤوييو ،كما يستطيع التعرؼ على مدى تقبلهمآلرائو وأفكاره  ،وصيغ عملو داخل اؼبنظمة .
 يتم من خالؿ االتصاؿ نقل اؼبعلومات والبيانات واإلحصاءات واؼبفاىيم عرب القنوات اؼبختلفة لالتصاؿفبا يساىم بشكل أو بآخر يف ازباذ القرارات اإلدارية ،وربقيق اؼبنظمة لنجاحها ومبوىا وتطورىا .
  -4-1العناصر الرئيسية لعملية االتصال اإلداري:من الضروري اليتكماؿ عملية االتصاؿ التعرؼ على عناصره اؼبختلفة وال يبكننا اغبديث عن ىده العملية
"االتصاؿ " إال اذا بينا ولو بشكل وجيز العناصر األيايية اليت تتكوف منها عملية االتصاؿ :
 -1-4-1المرسل :ىو اعبهة الاي ينقل الريالة ،اؼبعلومات أو األفكار أو البيانات إذل الطرؼ اآلخر،
وىاا قصد إثارة يلوكيات ؿبددة لديو ،وقد يكوف اؼبريل فرد أو صباعة داخل اؼبؤيسة ( FRANCIS
 )VANOYNE 1973, P13وليس من الضروري أف يكوف اؼبريل ىو اؼبدير  ،بل قد يكوف أحد
اؼبرؤويُت الاي يتوذل عملية بث ؽباه اؼبعلومات  ،ويف بعض األحياف يعترب اؼبريل اؼبسؤوؿ عن إعداد وتوجيو
اؼبعلومات واؼبفاىيم واألفكار .
 يقوـ اؼبريل بتنديد األفكار و اآلراء واال اذباىات اليت يرغب بإيصاؽبا إذل اآلخرين  ،ومن مث ينظمهاوىبتار األيلوب األنسب لنقلها .
 يقوـ اؼبريل بتوضيح ىاه األفكار واآلراء واالذباىات ؼبن ىم يف حاجة اليها ولكي يكوف اؼبريل فعاالهبب عليو مراعاة ما يلي ( :أمُت عبد العزيز حسن  ،2001 :ص ) 176
أ-

هبب أف يعرؼ اؼبريل ما يريد إيصالو ،فإذا دل تكن الريالة واضنة يف ذىنو  ،فسيكوف يف

الغالب عاجزا عن شرحها أو إيصاؽبا ألي شخص .
ب-

هبب أف يتأكد اؼبريل من معرفتو للمعٌت الاي يريد للشخص اآلخر أف وبصل عليو من الريالة

 ،فاؼبعٌت الاي يينصل عليو اؼبستقبل وبدد يف الغالب شكل السلوؾ الاي ييسلكو أو ربدد طبيعة االيتجابة
ؽباه الريالة.

8

الفصل ا ألول
ت-

اخللفية النظرية وادلراسات السابقة

أف ىبتار وييلة التعبَت اؼبنايبة حبيث يستطيع اؼبستقبل فهمها

 -2-4-1الرسالة :
ىي الركن الثاين يف عملية االتصاؿ وأىم عنصر من عناصر االتصاؿ ،فهي تتمثل يف األفكار والكلمات
واؼبعلومات والبيانات اليت يتم تناقلها  ،أو ىي تلك اؼبعاين اليت يراد توصيلها إذل مستقبلها من أجل ربقيق ىدؼ
معُت وقد تأخا ىاه اؼبعاين صورة لفظية  ،شفوية أو مكتوبة ،أو غَت لفظية كاإلشارات وغَتىا فيجب على
اؼبريل أف يتقن صياغة معاين الريالة حسب مستويات مستقبلها (أمُت عبد العزيز حسن ، 2001 :ص )177
ولكي ربقق الريالة غايتها وىدفها كاف البد أف تتوفر فيها اػبصائص التالية ( :علي عياصرة وآخروف :
 ،2006ص ) 34 ،35
أ  -دقة بناء وإخراج الريالة  ،يواء كاف ذلك يف اختيار األلفاظ واؼبصطلنات اؼبؤثرة نفسيا يف اؼبستقبل
أو يف ايتخداـ العبارات الفعالة يف اعبمهور اؼبعٍت بالريالة .
ب -عدـ وجود بدائل متوفرة وجاىزة للريالة ،ففي حالة وجود بديل أو أكثر للفكرة أو اؼبضموف فإنو
يتوجب على اؼبريل التأكد من عدـ عبوء اؼبستقبل إذل الفكرة أو اؼبضموف الاي ربملو الريالة األخرى خاصة اذا
ما سبيزت عليها ببعض اعبوانب اؼبؤثرة .
ج خلو الريالة من األخطاء اؼبطبعية يف حالة االتصاؿ اؼبكتوب أو اؼبطبوع أو الننوية التعبَتية يف االتصاؿ
الشفوي واؼبسموع ،وحىت اؼبكتوب
 -3-4-1القناة :
وتسمى أيضا الوييلة ،وىي القناة أو اإلدارة اليت تستخدـ يف نقل الريالة أو اؼبعلومة ،وقد تكوف ىاه
الوييلة إما لفظية مثل " :النشرات أو اػبطابات" و إما كتابية كالكتب واؼباكرات و التقارير وحىت تصويرية
كالصور أو الريوـ التوضينية  ،ىاا باإلضافة إذل صبلة من الريائل كالتلفوف  ،الفاكس ،اؼبقابالت الشخصية
كما يبكن أف تكوف الوييلة رظبية أو غَت رظبية
فالرظبية منها ىي اليت يعًتؼ هبا اؽبيكل التنظيمي لإلدارة كالتقرير واػبطابات مثال  .أما الويائل غَت
الرظبية كاالحاديث الودية ،واغبفالت  ،واؼبناقشات يف فًتات الراحة فهي مهمة أيضا  ،وعليو فكالنبا ضروري
بالنسبة لإلدارة ،ويتوقف اختيار الوييلة على عدة عوامل منها :
 مدى أنبية الريالة -درجة يرية الريالة
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 السرعة الالزمة إلجراء االتصاؿ تكلفة ايتخداـ الريالة -4-4-1المستقبل:
وىو الشخص أو اعبهة اليت توجو اليو الريالة ،وهبب على اؼبريل اليو اف يقوـ حبل أو فك رموز الريالة بغية
التوصل إذل تفسَت حملتواىا وفهم معناىا ،ويتلقن اؼبستقبل الريالة من خالؿ السمع أو البصر وهبب أال يقاس قباح
عملية االتصاؿ دبا يقدمو اؼبريل ،ولكن دبا يقوـ بو اؼبستقبل من يلوكيات تدؿ على قباح االتصاؿ وربقيق
اؽبدؼ.
ولكي يكوف اؼبستقبل فعال يف عملية االتصاؿ عليو مراعاة التارل( أمُت عبد العزيز حسن 2001 :ص .177
)178
 اف يقوـ بتنمية قدراتو على اإلدراؾ وااليتيعاب( أي ثقافتو وخربتو ومعرفتو باؼبوضوع الاي يقوـبايتقبالو)
 اف يكوف حسايا يف اإلنصات وااليتماع دبوضوعية وذبدر اإلشارة إذل اف االتصاؿ عملية مشًتكة بُت اؼبريل واؼبستقبل ويتم التفاعل بينهم من خالؿ تبادؿالريائل يف نفس اؼبوقف االتصارل ،دبعٌت اف اؼبريل يصبح مستقبال واؼبستقبل يصبح مريال وىكاا يتم
تبادؿ األدوار بشكل متتابع ،وخباصة عندما يتم اغبوار بينهما ،وبالتارل فاف عملية االتصاؿ ال تسيد
باذباه واحد بل باذباىُت.
 وعلى اؼبريل اليو بعد تسلمو ا لريالة اف يقوـ بفك الًتميز مث فهم الريالة أو عدـ فهمها مث بعد ذلكيقرر القبوؿ أو الرفض.
 -5-4-1التغذية الراجعة:
تشكل التغاية الراجعة األداة األىم اليت يتم التعبَت من خالؽبا عن فهم اؼبستقبل لريالة اؼبريل وقبوؽبا أو
رفضها ،أي اف التغاية الراجعة ذبسد التفاعل والتجاوب بُت اؼبريل واؼبستقبل ،ويقد هبا التغاية الراجعة أهنا صبيع
أنواع ردود األفعاؿ وااليتجابات اليت يقوـ هبا اؼبستقبل ،واليت سبكن اؼبريل من التعرؼ على درجة فعاليتو يف
عملية االتصاؿ ( علي عياصرة ،ؿبمد ؿبمود العودة الفاضل،2006 :ص)44،41
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وبعبا رة أخرى أهنا سبكن من إصدار األحكاـ على قدرتو يف عملية االتصاؿ ،ومن خالؿ التغاية الراجعة
يتبادؿ اؼبريل واؼبستقبل لألدوار ،حبيث يصبح اؼبريل مستقبال مرة أخرى ويصبح اؼبستقبل مريال تارة ومستقبال
تارة أخرى ،ومن خالؽبا تتم دورة عملية االتصاؿ.
 -6-4-1التشويش:
وىو كل ما من شانو اف يعيق ويقلل من دقة وفعالية عملية االتصاؿ وقد يتواجد يف أي مرحلة من مراحل
االتصاؿ أو من خالؿ أي عنصر من مكونات عملية االتصاؿ وعلى ىاا األياس فاف التشويش عادة ما يكوف
معنويا اذا ارتبط باعبوانب اإلدراكية واالجتماعية للمريل أو اؼبستقبل كما قد يكوف ماديا اذا ارتبط بويائل
االتصاؿ اؼبادية والتقنية.
والتشويش مفهوـ شامل يشمل كل ما يؤثر يف كفاءة وفعالية وصوؿ الريالة بشكل جيد إذل اؼبستقبل وإدراكها،
وىاه اؼبؤثرات أو العوامل منفردة أو ؾبتمعة تلعب دورا حاظبا ومهما يف التأثَت يلبا على عملية االتصاؿ ولالك
فانو من الضروري ايتيعاب وادراؾ أيباهبا وأثارىا وؿباولة التغلب عليها.
 -5-1أىداف االتصال اإلداري:
يرى الباحثوف اف االتصاؿ اإلداري ىو عملية تبادؿ اؼبعلومات بُت إدارات وأقساـ اؼبنظمة ،وجوىرىا اػبارجي
من منظمات وأفراد ،من اجل ربقيق أىداؼ معينة(.عبد اهلل إبراىيم الغمار وأخروف،1995 :ص)21
واألىداؼ اليت تسعى االتصاالت إذل ربقيقها تتمثل يف :
ينسق االتصاؿ بُت تصرفات وفعاؿ اؼبؤيسة ،تصبح اؼبؤيسة عبارة عن ؾبموعة من اؼبوظفُت يعملوف منفصلُت
عن بعضهم البعض ألداء مهاـ مستقلة عن بعضهم البعض ،وبالتارل تفقد التصرفات التنسيق ،وسبثيل اؼبؤيسة
اإلدارية إذل ربقيق األىداؼ الشخصية على حساب أىدافها العامة.
 -1-5-1المشاركة في المعلومات:
يساعد االتصاؿ على تبادؿ اؼبعلومات اؽبامة لتنقيق أىداؼ التنظيم ،وتساعده ىاه اؼبعلومات بدورىا على:
 -1توجيو يلوؾ األفراد وناحية ربقيق األىداؼ
 -2توجيو األفراد يف أداء مهامهم ،وتعريفهم بالواجبات اؼبطلوبة منهم.
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 -2-5-1اتخاذ القرارات:
يلعب االتصاؿ دورا كبَتا يف عملية ازباذ القرارات ،فال تأخا قرار معُت وبتاج اؼبوظفوف إذل معلومات معينة
لتنديد اؼبشاكل ،وتقييم البدائل ،واختيار البديل األفضل واألحسن ،وتنفيا القرارات ،وتقييم نتائجها (.قبيبة
ىبهوب،2002/2001 :ص)23.24
 -3-5-1التعبير عن المشاعر الوجدانية:
يساعد االتصاؿ اؼبوظفُت أو العاملُت يف التعبَت عن يعادهتم وأحزاهنم وـباوفهم وثقتهم باألخرين ،حيث
يستطيع اؼبوظف إبداء رايو يف موقف دوف حرج أو خوؼ ،كما يبثل االتصاؿ جزءا ىاما يف عمل اؼبدير ،فهو
يساعده على االتصاؿ باؼبوظفُت يف صبيع اؼبستويات اإلدارية ،هباا يتغلغل االتصاؿ يف صبيع وظائف وأنشطة
اؼبؤيسة.
كالك يبكن إدراج ىدؼ اخر لالتصاؿ ،ال يقل من حيث األنبية عن يابقيو ،ىاا اؽبدؼ يتمثل يف التقليل
من الدور السليب الاي تلعبو اإلشاعة ويط العماؿ ،فعند انتشارىا يف ويط العماؿ بشكل كبَت ،تكوف الكارثة
يف اؼبنظمة ككل.
ولتجنب ذلك ىناؾ بعض اإلجراءات ناكرىا فيما يلي( :صاحل بن نوار،2005/2004 :ص.)68
 توخي الصدؽ واإلخالص عند مزاولة عملية االتصاؿ مراعاة األمانة يف ايتالـ وتسليم ونقل اؼبعلومات دوف زيادة أو نقصاف. تشجيع اآلراء البناءة. -6-1وظائف االتصال اإلداري:
يقصد بوظيفة االتصاؿ اإلداري مدى ايتعماؿ االتصاؿ يف ـبتلف الظروؼ لتنقيق أىداؼ معينة وتأثَت ىاا
االتصاؿ يف عملية التنظيم بصفة عامة ،وبناءا على ذلك يتقوـ بعرض اىم وظائف االتصاؿ داخل اؼبنظمة
حبيث ىي شكل من أشكاؿ التنظيم واإلدارة ،وقد حدد يكوت وميشيل الوظائف الرئيسية اليت تؤديها عملية
االتصاؿ داخل اؼبنظمة فبما يلي ( :علي عياصرة ،ؿبمد ؿبمود عودة الفاضل،2006 :ص)28
 1-6-1االنفعاالت (العواطف):
تعترب شبكات االتصاؿ من ابتكار الناس ،واف كثَت فبا يتصل بو الناس ـ بعضهم البعض وبتوي على مضموف
عاطفي أو انفعالُت ،وقد اتضح باف اغباجة اذل التفاعل مع اآلخرين كأحد العوامل الدفاعية لعاملُت ،إذ من
خالؿ عملية االتصاؿ يواء كاف رظبي أو غَت رظبي يستطع العاموف التعبَت عن إحباطاهتم وقناعاهتم لإلدارة،
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ولبعضهم البعض ،ومن شاف ذلك أف ىبدـ حالة التوازف اؼبطلوبة يف يلوؾ الفرد (ؿبمد قايم القروييت:
،2006ص – ) 287الكتب مضر للفرد – باإلضافة إذل ذلك إف االتصاؿ عن طريقو يستطيع األفراد مقارنة
االذباىات وحل الغموض بشاف أعماؽبم ،واألدوار اليت يقوموف هبا ،كالك مناطق الصراع بُت األفراد واعبماعات،
فإذا دل يكن العامل او اؼبوظف راضيا عن أجره ،فنو غالبا ما يتصل باآلخرين بشكل غَت رظبي اف كانت
أحاييسو مربرة أـ ال.
 -2-6-1الدافعية :
اف الوظيفة الرئيسة الثانية لالتصاؿ ىي ربفيز وتوجيو ورقابة وتقومي أداء أعضاء اؼبؤيسة ،ويالحظ ذلك يف
ؾباؿ القيادة على حقيقة اف ىاه األخَتة ىي عملية تأثَت وباوؿ الرؤياء من خالؽبا السيطرة على يلوؾ اؼبرؤويُت
وأدائهم ،ويعد االتصاؿ الوييلة الرئيسية اؼبتاحة للدافعية بالنسبة للرؤياء ،واف نشاطات القيادة وفباريتها ف
إصدار األوامر ،ومكافأة السلوؾ واألداء ،ومراجعة األداء ،وتقويبو

حيث يتضمن حديد اؼبهمات وتدريب

اؼبرؤويُت ،وتطوير القياـ بعملية االتصاؿ .
-3-6-1المعلومات:
اى جانب الوظائف العاطفية والتنفيزية ،يؤدي االتصاؿ وظيفة تتعلق باؼبعلومات الضرورية الزباذ القرارات فتسهل
عملية ازبا ذ القرارات على اؼبستويُت التخطيطي والتنفياي من خالؿ توفَت اؼبعلومات لألفراد واعبماعات وعلى
خالؼ اؼبشاعر والتأثَت فاالتصاؿ يف ىاه اغبالة توجيو تقٍت ،حيث ركزت البنوث التجريبية يف ىاا اجملاؿ من
االتصاؿ على العمليات والنشاطات اػباصة دبعاعبة اؼبعلومات ويبل او طرؽ التنسُت دقة قنوات االتصاؿ اليت
ربمل إذل الفرد واعبماعات والقرارات التنظيمية.
وتعدد نوعية اؼبعلومات اليت وبتاجها اإلداري ،واليت تشكل حور عملية االتصاؿ ،ومنها  :ؿبمد قايم الريويت:
 ،2006ص. ) 288
 معلومات عن البيئة اػبارجية اليت يعمل فيها النظيم معلومات عن التنظيمات اؼبشاهبة واؼبتعاونة واؼبنافسة . -4-6-1الرقابة :
يرتبط االتصاؿ باؽبيكل التنظيمي ارتباطا وثيقا ،حيث رباوؿ اؼبنظمات السيطرة أو فر ض الرقابة على نشاطات
األفراد من خالؿ اؽبيكل التنظيمي بايتخداـ قنوات االتصاؿ الرظبي ،على اعتبار اف اؽبياكل التنظيمية سبيل إذل
روتينية ازباذ القرار بايتخداـ الربامج ،واف معظم أمباط الربامج أو إجراءات العمل اؼبقننة ؽبا سبثل جزءا أياييا من
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االتصاؿ الوايع ؽباه الربامج ،كما ادعيا  -مارش وييموف -اف النشاطات والقرارات الروتينية يبادر هبا عن طريق
االتصاؿ الرظبي ،واف نوع األداء والنتائج يبكن إرجاعها وتكوينها من خالؿ القنوات الرظبية ،فبا يعٍت اف قنوات
االتصاؿ الرظبي سبثل وييلة ىيكلية رئيسية للرقابة داخل اؼبؤيسات ( .علي عياصرة ،ؿبمد ؿبمود عودة الفاضل:
،2006ص )30-29
وخالصة القوؿ اف االتصاؿ يف اؼبنظمات يواء كاف مكتوب أو شفوي ،رظبي أو غَت رظبي ،فانو موجو كبو
تأدية الوظائف األربعة السابقة الاكر على األقل.
 7-1أنواع االتصال اإلداري وخصائصو:
تتعدد أنواع االتصاالت اإلدارية ما بُت اتصاالت رظبية ،تتم وفق التسلسل اؽبرمي للمنظمة اتصاالت غَت
رظبية ،تعتمد على مدى قوة العالقة الشخصية اليت تربط بُت أجزاء التنظيم اإلداري وبُت أعضائو ،ولكل نوع من
ىاه االتصاالت قنواتو اػباصة وذلك على الننو التارل ( ألة لوزي مويى،1999 ،ص)117-113
 -1-7-1االتصال الرسمي :وىو االتصاؿ الاي يتم بُت األفراد داخل التنظيم ( اإلدارة ،حسب ما تقرره
اللوائح التنظيمية ،داخل ا ؽبيكل التنظيمي الرظبي ،وتعترب االتصاؿ اتصاال رظبيا ألنو ؿبدد دبراكز تنظيمية ؿبددة،
ويتم من خالؽبا انتقاؿ اؼبعلومات والبيانات من خالؿ القنوات الرظبية لالتصاؿ واليت ربددىا خطوط السلطة
داخل اؼبؤيسة ( ؿبمد فتني 2003ص) 106
وىناؾ ثالث قنوات لالتصاؿ الرظبي
 -1-1-7-1االتصال النازل:
وىو اتصاؿ داخلي رظبي ويعد ىاا النوع االتصارل من ابرز أنواع االتصاؿ ،وأكثرىا انتشارا يف اؼبؤيسات،
حيث بوايطتو تنساب اؼبعلومات والبيانات ،وتنتقل من اؼبستويات اإلدارية األعلى إذل اؼبستويات الدنيا بغية
توظيف أىداؼ اؼبؤيسة وييايتها ويتضمن ىا االتصاؿ ما يلي( :ؿبمد فتني 2003/ص)111-110
 إصدار األوامر واؼبعلومات بشاف الوظيفة اليت يؤديها اؼبرؤويُت توجيهات وشرح جزئيات العمل ،والعمل على التنسيق بُت األعماؿ اؼبختلفة األىداؼ والقرارات والسيايات اؼبطلوب تنفياىا . إبالغ اؼبرؤويُت دبستوى أدائهم ،ومدى تقدمهم ونقاط الضعف يف األداءدبعٌت اف أنبيتو تكمن يف إصدار التوجيهات واؼبعلومات أي اف مركز ازباذ القرار ىو الاي وبسم السلطة
القانونية أو الرظبية والبد اف تعطى لو األنبية ،الف القيادة ىي اليت تطلع العاملُت على نوعية اؼبهاـ اليت يقوموف
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هبا ،والتغَتات اليت يبكن إدخاؽبا على برامج العمل ،وطرؽ العمل اليت ينبغي اتباعها عند تطبيق التعليمات الواردة
من أعلى ،وتقدمي االقًتاحات اؼبتعلقة دبعاعبة اؼبشاكل اليت تربز من حُت إذل اخر( عمار بوحوش 1984 ،ص
)100-99
االتصاؿ اؼببٍت على أيس عملية موضوعية يوضح اػبطط واؼبعلومات ويبكن العماؿ من فهمها كما يبكن العماؿ
من العمل وفق التعليمات الدقيقة واحملددة ،ويبث فيهم الشعور التكاملي يف األعماؿ اذا الدور الاي يلعبو
االتصاؿ اؽبابط ىو النقل اعبيد والسليم للمعلومات من اعلى اؼبستويات اإلدارية إذل أدناىا اليت يبثلها اؼبوظفوف.
ؽباا يبكن القوؿ باف على اؼبدير اف يكوف مسلنا باؼبعلومات قبل اف يتصل بالعماؿ وىاا حىت يستطيع
اإلجابة على تساؤالهتم والرد عليهم ،كالك وضع خطط لالتصاؿ اليت تساعد على تنمية السيايات
واإلجراءات ،فاؼبدير الناجح ىو الاي وباوؿ اف يشاطر عامليو اؼبعلومات اليت يشعر اهنم وبتاجوهنا ،وتعد
االجتماعات أو اللقاءات وجها لوجو ،واؼبكاؼبات اؽباتفية واؼباكرات اؼبكتوبة والتوجيهات من اكثر الويائل
ايتخداما يف االتصاؿ اؽبابط ،وىناؾ ويائل اتصاؿ اخرى متوفرة لاليتخداـ يف ىاا النوع من االتصاؿ مثل:
النشرات ،اؼبلصقات ،اؼبطبوعات ،الريائل إذل البيوت ،أفالـ التدريب ،والتقارير السنوية...اخل.
 -2-1-7-1االتصال الصاعد:
وىي االتصاالت من ايفل اؼبستويات اإلدارية إذل أعالىا وىي تتضمن اؼبعلومات اليت تستدعي التدخل غبل
اؼبشكلة وتاليل العقبات اليت تعًتض التنفيا أو تلك اليت تؤدي إذل إدخاؿ برامج تدريبية أو إعادة التنظيم أو
تقدير العاملُت والثناء عليهم (.عبد الكرمي درويش وليلى تكال/1976 :ص  )477وعن طريقها يبكن توفَت
اؼبعلومات والبيانات أماـ اؼبديرين يف اؼبستويات األعلى ،دبا يتدرج ؽبم الفرصة إلدراج القرارات السليمة القائمة
على معلومات وبيانات دقيقة.
واؼبالحظ اف الرئيس الاي يشجع ىاا النوع من االتصاالت اليت تكوف لديو صورة شاملة عن اؼبنظمة والعاملُت
هبا وكيفية يَت العمل ،وىاا ما يساعده على ازباذ قرارات رشيدة ،ويتوقف مدى تدفق اؼبعلومات الصاعدة إذل
الرئيس على اذباىاتو كبو العاملُت ،وقد أثبتت التجارب والدرايات العلمية انو كل ما زادت االتصاالت الصاعدة
وكثرة على االتصاالت النازلة كلما كانت ىناؾ ديبقراطية يف اإلدارة وىاا يؤدي إذل زيادة االنتاج وتطور اؼبنظمة (
عبد الكرمي درويش وليلى تكال 1976ص . )478
ويتضمن االتصاؿ الصاعد مايلي ( :مصطفى عشوي  1992ص) 147-146
 -تقدمي شكاوي وطلب مساعدة والتعلمات اليت وبتاجها العماؿ
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 تقدمي تقارير عن االداء وظروؼ العمل تقدمي تقارير اهبابية أو يلبية عن االخرين االجابة عن االيئلة الواردة من االعلى طلب توضينات وايتفسارات يف يياية أو يف اداء عمل ما .ودبا اف االتصاؿ من ايفل إذل اعلى غَت توجيهي بل على شكل ايتفسارات وتقارير وازباذ تقارير وازباذ
القرارات فهو يبثل نظاـ اؼبعلومات اؼبرتدة .
 -3-1-7-1االتصال األفقي:
ىو ذلك االتصاؿ الاي يتم بُت الوحدات التنظيمية اؼبتكافئة يف التدرج اؽبمي باؼبنظمة ،ويعترب ىاا النوع من
االتصاؿ أمر ضروريا لتنق يق التنسيق اعبيد بُت الوحدات التنظيمية ،حيث يتم تبادؿ اؼبعلومات والبيانات واآلراء
ووجهات النظر حوؿ اؼبسائل واؼبوضوعات اؼبشًتكة بينها ،وتنسيق ما هبب ازباذه من إجراءات وتدابَت غبل
اؼبشكالت اليت هتم األطراؼ اؼبعينة(.ؿبمد منَت حجاب ،2004 :ص ) 11
وعملية توفَت ىاا النوع من االتصاؿ الرظبي يعد من األمور اليت تغفل أو تنسى معظم األحياف  ،وخصوصا عند
القياـ بتصميم اطار أو ىيكل معظم اؼبؤيسات واؼبنظمات على الرغم من أف أنبيتها للنجاح ال تقل عن أنبية
االتصاؿ إذل أعلى واذل أيفل  ،ألف االتصاؿ بُت إدارات ؼبؤيسة يعد ضروريا لعملية التنسيق والتكامل بُت
الوظائف اؼبختلفة واؼبتنوعة (.علي عياصرة وؿبمد ؿبمود العودة الفاضل2006 :ص )66-65
ويعد ذلك النوع من االتصاؿ ضروريا ،وعلى درجة من األنبية يف تنسيق العمل ،وتبادؿ اآلراء ووجهات النظر
وطرح األفكار ومناقشتها بُت األفراد بعضهم البعض حيث يعتقد البعض أف ذلك النوع من االتصاؿ يعد مثار
للعديد من اؼبشكالت ،ويعتقد البعض اآلخر بأنو يبكن التخلص من بعض تلك اؼبشكالت عن طريق ايتخداـ
التخصص الوظيفي والتنسيق لألعماؿ والتعاوف من خالؿ دعم اؼبنظمة لفرؽ العمل ،وتنمية روح العمل كفريق
دائم  ...دبعٌت أف االتص اؿ األفقي يوفر السند اؼبعنوي واالجتماعي حيث أف التفاىم اؼبتبادؿ بُت الزمالء يعد من
عوامل سبايك وقوة صباعة العمل
باإلضافة إذل أمور التنسيق يف العمل تظهر ىنا أيضا أنبية ىاا النوع من االتصاؿ الاي يلجأ اليو العماؿ بغية
اغبصوؿ على معلومات ال يبكن اغبصوؿ عليها بوايطة االتصاالت العمودية  ،ومن جهة أخرى يرى البعض أنو
يسهل ويشجع قياـ عالقات صداقة قوية بُت العماؿ داخل اؼبؤيسة وخارجها ،وكما يرى "ىنري فايوؿ" أنو من
أجل ربقيق يرعة نقل اؼبعلومات ،ضرورة تشجيع االتصاؿ األفقي اؼبباشر كوييلة للتنقيق فعالية اإلدارة
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والعالقات (االتصاالت ) اإلنسانية السليمة إال أنو يعترب من بُت أىم الويائل اليت يلجأ اليها العماؿ لتبادؿ
األفكار واآلراء ببعضهم البعض ،مع مراعاة شرطُت( :عبد الرضباف عزي وآخروف 1992 ،ص ) 24
أ -ينبغي أف وبصل العامل على موافقة مسؤولو قبل إعطاء أي بيانات أو معلومات ؼبصلنة أخرى،
والتنكم أكثر يف ىاه العملية يبكن وضع يياية ربدد األمباط االتصاالت اليت تسمح بتبادؽبا على
ىاا اؼبستوى.
ب-

وجوب إعالـ اؼبسؤوؿ بنتائج االتصاالت األفقية .

 -2-7-1االتصال غير الرسمي:
إف عملية االتصاؿ داخل اؼبؤيسة ال تقتضي فقط على االتصاالت الرظبية ،بل تتعاداىا إذل االتصاالت الغَت
رظبية ،واليت غالبا ما تكوف ؽبا أنبيتها اػباصة يف التنظيم ،وعملية االتصاؿ الغَت رظبي سبليها ؾبموعة من العوامل
منها االجتماعية والنفسية اليت ترتب أمباطا معينة ،من التفاعل والتعامل واالتصاؿ ،باإلضافة إذل الوجود الطبيعي
للصداقات والعال قات الشخصية والثقة اؼبتبادلة بُت بعض العاملُت ،وىو األمر الاي يستنيل التخلص منو
ولالك ينموا إذل جانب االتصاالت الرظبية نوع اخر من االتصاالت نوغ اخر من االتصاالت يسمى باالتصاالت
الغَت رظبية وىي تلك االتصاؿ اليت تتم بأيلوب غَت رظبي أو خارج قنوات االتصاؿ الرظبية (.ؿبمود فهمي العطر
وزي ،1969ص)357
ونأخا ىاه االتصاالت عادة احد االذباىات اليت تقرىا االتصاالت الرظبية  ،فقد تأخا شكل االتصاالت النازلة،
كاف يريد مثال مدير اؼبستشفى بالغ نصينة إذل احد األطباء التابعُت لو ،وال يريد اف يبلغها لو بصفة رظبية،
فيوعز هبا إذل احد الزمالء ،حىت يتوذل نقلها اليو بصفة شخصية ،وقد تأخا شكل االتصاالت الصاعدة كاف يريد
مهندس فٍت تقدمي اقًتاح إذل رئيسو بصفة غَت رظبية ،ولكن لعدـ ارتياحو لو يسر اػبرب إذل صديقو الاي تربطو
بالرئيس عالقة طبيعة لكي يقوـ بدوره بنقل االقًتاح اليو أو تأخا شكل االتصاالت األفقية ،كاتصاؿ مدير
اؼببيعات دبدير اإلنتاج لكن دوف ايتعماؿ ويائل االتصاؿ اليت يقرىا التنظيم(.إبراىيم عبد العزيز شينة1997 :
ص )397
كالك االحاديث اليت تدور بُت الزمالء عن مشاكلهم ،وطموحاهتم وأماؽبم وسبنياهتم ،أو الشكاوي اليت تصل
مباشرة إذل الرئيس دوف احًتاـ التسلسل الرئايي...اخل
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 -8-1أساليب االتصال الداري:
من بُت أياليب االتصاؿ اإلداري -أيلوب االتصاؿ الكتايب أي اف االتصاؿ الكتايب يتم بُت اؼبريل واؼبريل اليو
بوايطة الكالـ اؼبكتوب مثل الويائل والتقارير واؼباكرات أو عب ر اؽباتف أو الربقيات أو عرب شبة اؼبعلومات
العالية لألنًتنت أو ريالة قصَتة على اؽباتف وىاا األيلوب يعترب من متطلبات اؼبنظمات كبَتة اغبجم ،وذات
االتساع يف التنظيم واؼبستويات اإلدارية اؽبرمية  (.أبو ظبرة /2008ص )72واالتصاؿ الكتايب يعتمد على العربات
واؼبصطلنات اؼبكتوبة يف نقل البيانات واؼبعلومات موضوع االتصاؿ واذا كانت االتصاالت شفهية تبلغ نسبتها
حوارل  %75فليس معٌت ذلك قلة أنبية االتصاالت الكتابية حيث يستخدمها اؼبسَتين على اختالؼ
مستوياهتم اإلدارية والتنظيمية ،اذ يقوموف يوميا بكتابة الريائل واؼباكرات والتقارير وتعبئة النماذج لتنقيق أىداؼ
معينة ولتسهيل القياـ باألعماؿ اإلدارية ( ،العمياف  ،2005ص )235-233
 أما عيوب االتصاؿ الكتايب فهي تتمثل يف :البطء يف نقل مضموف االتصاؿ يف حالة عدـ ايتخداـالتكنلوجيا ،وكالك يستغرؽ وقتا يف عملية األعداد والسياغة وأيضا يتبادر إذل ذىن اؼبستقبل إذل معٌت
الاي يتفق وطبيعة ثقافتو ودرايتو وخربتو يف العمل ويتنقق االتصاؿ الكتايب باتباع عدة طرؽ تشمل
التقارير باؼباكرات واؼبقًتحات واألوامر والتعليمات ،واؼبنشورات والكتب الدولية (العمياف  ،2005ص
)235-233
 أما أيلوب االتصاؿ اللفظي عبد الباقي  ،2001ص  )270-269ىاا االتصاؿ يبثل اعبزء األكرباليومي يف آية منظمة فالفرد يستغرؽ يف ىاا النوع من االتصاؿ ما نسبة  %75من ؾبموع اتصاالتو وىاا
االتصاؿ يتم فيو تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبريل واؼبستقبل شافهتا أي عن طريق الكلمة اؼبنطوقة ال اؼبكتوبة
وىو ما يسمى باللفظ .واالتصاؿ اؼبباشر يعترب اقصر الطرؽ لتبادؿ اؼبعلومات واألفكار وأكثرىا يهولة
وصراحة ،وىو اكثر فعالية من أشكاؿ االتصاؿ األخرى ،حيث انو طريق ذو اذباىُت لتبادؿ الراي
يسمح ؼبصدر الريالة الوقوؼ على وجهات نظر مستقبلها ومواقفو واذباىاتو وايتجاباتو ،كما يوفر
االتصاؿ اؼبباشر فرصة فهم مضموف الريالة من خالؿ السماح بطرح األيئلة وإعطاء الفرصة ؼبناقشة
كافة تعبَتات وجو مستقبل الريالة وانفعاالتو لكي ربدد ما اذا انقلنا معٌت اؼبقصود من عدمو .
 غَت اف ىنناؾ عدة يلبيات لالتصاؿ اللفظي من انبها عدـ وجود االثبات اؼبكتوب للنديث للرجوعاليو فيما بعد ،وايضا يتطلب االتصاؿ اللفظي قدرة على اغبديث الكالـ الواضح اؼبفهوـ اؼبعرب ،وعلى
ترتيب اؼبعلومات خصوصا اذا كانت اؼبسالة معقدة ولالتصاؿ اللفظي عدة طرؽ من بينها اؼبقابالت
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الشخصية :احد االياليب الفعالة ،كما تعد اؼبقابلة الناجنة وييلة ؾبدية لنجاح من يتقنها اذ اف جانبا
مهما من االمهارة يف اإلدارة يتوقف على القدرة على اجراء مقابالت الشخصية لتعرؼ على اغبقائق أو
االقًتاحات أو الشكاووي أو التظلم يف اؼبنظمة والوقوؼ على ايتعداد اؼبسيَتين وقدراهتم وقياس مدى
ايتعداد اؼبوظف على العمل والتدريب( ماىر ،2007 :ص  )367واؼبقابلة عادة ما تكوف وجها لوجو،
والهنا زبتلف عن الويائل األخرى الهنا سبتاز جبانب االخا والرد والتنليل والتفاىم ولالك تعقد عادة
بُت الرؤياء واؼبديرين.
 أما االجتماعات واؼبؤسبرات :ىي احدىويائل االتصاؿ اللفظي وىي عبارة عن مواعيد دورية يلتقي فيهااألفراد ويتبادلوف االفكار واالراء واؼبعلومات ،وفيها يناقش التقرير السنوي الاي يعرب عن اؼبنجزات اليت
قامت داؿ اؼبؤيسة يف ضوء اػبطة اؼبوضوعية كالك عالج اؼبشكالت اؼبختلفة ،وتعترب االجتماعات
احدى لالتصاؿ الديبقراطية حيث يتاح للجميع فرصة اؼبشاركة والتعبَت عما يدور بداخلهم ( القوزي
ؿبمد علي،2007 :ص )49
 أما االتصاؿ الغَت اللفظي :ىو نوع من انواع االتصاؿ ال تستخدـ فيو االلفاظ والكلمات بل تستخدـفيو اغبركات باليد واعبسم مثل تعبَتات الوجو والعُت وتستخدـ فيو ايضا الويائل البصرية كلها مثل
اؼبلصقات والصور واشرطة الفيديوا وغَتىا ااف كل ما يبق يستقبلو اؼبتلقي عن طريق العُت ،لالك
فاالتصاؿ غَت اللفظي ال يتم اال عن طريق الاتصاؿ الشخصي اؼبرئي رؤية اؼبريل واؼبستقبل حىت يستطيع
اؼبريل يف ىاه اغبالة االيتجابة ؽبا التعبَتات والتعامل معها ،ومن عوامل قباح االتصاؿ غَت اللفظي
جلعوط ،2006 :ص )26-27
 االبتسامة :امن االبتسامة من العوامل اؽبامة وااليايية يف قباح االتصاؿ الغَت لفظي الهنا تساعد علىااللفة واؼبودة بُت اؼبريل واؼبستقبل وتزيل اغباجز النفسي بينهما وكالك تواصل العينُت :اف التواصل
بالعينُت بُت اؼبريل واؼبستقبل ىاـ اليتمرار اغبديث بُت االثنُت ووبث ىاا احيانا يف حياتنا العملية
عندما وبدثنا شخص فنشغل عنو باغبديث أو العمل يف شيء اخر .أما اإلنصات :اف اإلنصات اعبيد
من العوامل اليت تساعد على التواصل اعبيد بُت الطرفُت.
 -9-1معوقات االتصال:
يبكن النظر إذل معوقات االتصاؿ باهنا كل األشياء اليت سبنع من تبادؿ ونقل اؼبعلومات أو تعطلها ،أو تؤخا
ارياؽبا أو ايتالمها ،أو تؤثر يف كمياهتا ،وبالتارل تشتيت اؼبعلومات وتشوىها وربوؿ دوف انسياهبا بالشكل
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اؼبطلوب ،وبالتارل ربوؿ بُت دوف ربقيق اتصاؿ فعاؿ  .وبالتارل فاف أي شيء يبنع فهم الريالة يعد حاجزا وعائقا
لالتصاؿ ،ومن ىاه اؼبعوقات ناكر )Bennis warren , Leadership 2011,p142(:
-1-9-1المعوقات التنظيمية:
تنشا اؼبعوقات التنظيمية من طبيعة التنظيم غَت اعبيد الاي بدوره يتسم الاي يشعر بدوره بالعجز عن مواكبة
مطالب واحتياجات اؼبنظمة ،حيث يبثل التنظيم الرظبي االطار أو اؽبيكل الاي يضم اجملموعات اؼبختلفة من اوجو
النشاط الاي سبارس داخل اؼبنظمة ،والاي يعمل األفراد يف حدودىا طبقا لطبيعة للهيكل التنظيمي.
وعلى العموـ تتمثل اؼبعوقات التنظيمية فيما يلي :ابراىيم عبد العزيز شيينا 1993 :ص)402
أ -البعد المكاني بين المرسل والمستقبل:
اف ازدياد عدد الوظائف واتساع نطاقها ،وتعدد وحدهتا وكرب حجم اؼبنظمة يؤثر بال شك على عملية االتصاؿ.
فاؼبوظف هبد صعوبة اذا اراد االتصاؿ باؼبدير ،وىناؾ امثلة كثَتة وبوؿ فيها بعد اؼبسافة بُت القائد اإلداري
والعاملُت دوف امكاف االتصاؿ ،وحصوؿ القادة االداريُت على اؼبعلومات الكافية عن يَت العمل ومدى ما يتعرض
التنفيا من عقبات ،ورغم التقدـ التكنولوجي يف ويائل االتصاؿ واتسامها بالسرعة ،فاف االتصاالت اليت تتم عن
طريق ىاه الويائل  -كاؽباتف مثال -قد ال تصلح بديال عن اؼبقابالت الشخصية ،وال يبكن اعتبارىا وييلة ىامة
وفعالة يف كثَت من اؼبواقف ،اذ ىي تقتصر إذل ميزة كشف التعبَت الاي يطرا على وجو اؼبريل الو أو مستقبل
الريالة.
ب -تعدد المسؤوليات االدارية بين المرسل والمستقبل:
قد يكو نتعدد اؼبستويات االدارية يف اعبهاز اإلداري من اكرب العقبات يف عملية االتصاؿ ،ما تتعرض اؼبعلومات
اثناء مرورىا بُت اؼبستويات اؼبتعددة إذل عملية ترشيح حىت تصل إذل اؼبدير االعلى أو بالعكس حىت تصل إذل
قاعدة اؼبنظمة( ابراىيم عبد العزيز شينا ،ص  )403 .402فيتاثر االتصاؿ الصاعد مثال عندما تعمد بعض
اؼبستويات يف التنظيم إذل حجب االخبار أو اؼبعلومات السارة عن الرؤياء االداريُت ذلك اف كل مستوى يريد اف
يظهر أما ـ اؼبستويات العليا يف صورة حسنة ،ويشعرىا اف العمل يسَت يَتا طبيعيا ومنتظما حىت تكتشف احواؿ
الدارة السيئة اماـ ىؤوالء الرؤياء ،وىبفوف عنهم بالتارل ما يواجو اإلدارة من عقبات أو مشاكل .
ويتاثر االتصاؿ اؽبابط ايضا عندما تعمد بعض اؼبستويات يف التنظيم إذل ربريف مايريد الرئيس نقلو إذل
اؼبستويات الدنيا من معلومات.
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ىكاا تعترب ظاىرة تعدد اؼبستويات االدارية عقبة من عقبات االتصاؿ اعبيد الحتماؿ ربريف مضموف الريالة
اؼبراد نقلها ،وذلك مادل تكن قنوات االتصاؿ أمنية وغيورة على ربقيق متطلبات العمل اإلداري وحريصة على
انضمامو وقباحو.
ج -طبيعة العمل:
فاؼبنظمات زبتل ف عن بعضها البعض من حيث النشاط الاي سباريو كل واحدة ،وؽباا فاف االنشطة اليت
سباريها تؤثر على انواع وامباط االتصاؿ ،فاالعماؿ اؼبتداخلة اؼبتشاهبة تتطلب اتصاؿ مباشر ،وقد يبدوا االتصاؿ
غَت الرظبي فيها بشكل واضح ،فاالتصاؿ اؼبباشر يكوف اكثر بساطة ويهولة.
د -حجم الجماعة:
غبجم اعبماعة اؼبستقبلة اثر على قباح عملية االتصاؿ أو فشلها ( بوفلجة غيات،2006 :ص  )42اذ كلما
كاف حجم اعبماعة صغَتا كلما كاف باالمكاف تركيز العناية ،وايتقباؿ االيتفسارات والرد عليها ،بينما تزيد
صعوبة االتصاالت مع زيادة حجم اعبماعة اؼبستقبلة.
 -2-9-1المعوقات النفسية:
وتتمثل يف االياليب الشخصية اؼبعرقلة لالتصاؿ اغبسن ،فقد تكوف ىاه اؼبعوقات يف صورة إدراكات اختيارية
للفرد ،أي اف الفرد يبيل إذل اختيار ما يسمعو ويعيو ويتاكره ،بينما ىناؾ معلومات أخرى ال تلفت انتباىو ؽباا
فهو ال يدركها واليتاكرىا وكانو ال تعنيو ،وبالتارل فاف ىاا يؤثر على طبيعة االتصاالت ومدى فعاليتها
أ -معوقات في المرسل:
تننصر االخطاء يف اؼبريل إذل عدـ التبصر بالعوامل الفردية أو النفسية اليت تعمل بداخلو ،واليت تؤثر يف حجم
األفكار واؼبعلومات اليت يود اف ينقلها إذل اؼبريل اليو ،وىاه العوامل ىي :اػبربة ،والتعلم ،والفهم ،واالدراؾ،
والشخصية ،والعمليات والوجدانية والعقلية ،أما اىم األخطاء اليت يقع يها اؼبريل فهي :
 اف دوافع اؼبريل تؤثر يف طبيعة وحجم اؼبعلومات اليت يقوـ بأرياؽبا إذل اؼبستقبل. اعتقاد اؼبريل اف يلوكو يف كامل التعقل واؼبوضوعية التنيز لطبيعة األمور واألحداث.ب -معوقات في المستقبل:
يقع اؼبريل اليو يف اػبطا عند ايتقبالو للمعلومات اليت يريلها اؼبريل ،وتتشابو االخطاء اليت يقع فيها اؼبستقبل مع
تلك االخطاء اليت يقع فيها اؼبريل ( اضبد ماىر2002 :ص )361،359
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وقد يتاثر اؼبريل اليو دبا يصلو يف الريالة تبعا غبالتو النفسية ،فاذا كاف يشعر باالرتياح وارتفاع يف حالتو اؼبعنوية
فانو يفسر مضموف الريالة بكيفية زبتلف عما اذا كاف يشعر باػبوؼ أو الضيق نتيجة البفاض روحو اؼبعنوية.
فاؼبستقبل يفسر مضموف الريالة بطريقة يغلب عليها التفاؤؿ أو يغلب عليها التشاؤـ حسب ارتفاع أو البفاض
حالتو النفسية ،بدال من النظر لألمور نظرة موضوعية ،فبا يشكل عقبة كربى ازاء عملية االتصاؿ.
ج -فقدا نعنصر الثقة والتعاون بين اعضاء التنظيم:
قد ينتج عن العوائق النفسية اثر يليب على االتصاالت ،فيسود اؼبنظمة جو ينتفي فيو التفاىم والتعاوف بُت
أعضاء التنظيم ،قادة ومرؤويُت ،أو بُت االخَتين يف اؼبستويات االدارية اؼبختلفة .
د -المبالغة في عملية االتصال أو اإلقالل منها:
اذا كانت االتصاالت تعد عامال مهما وحيويا يف التنظيم ،وامر الزما اليتممرار اغبياة يف صبيع اطرافو  -اال اف
االفراط أو االقال ؿ منها يؤدي عادة إذل عدـ فعاليتها بل إذل فشلها .فمن ناحية تؤدي كثرة االتصاالت يف االمور
اؽبامة والتافهة إذل اف يصبح االتصاؿ عبئا ثقيال على اؼبستقبل ،ويكوف يف الكثَت من اغبالالت مضيعة للوقت،
فقد يعتمد بعض اؼبديرين إذل كثرة اللقاءات واالجتماعات خبصوص موضوعات تبتعد كثَتا عن اؼبشكالت
اغبقيقية للتنظيم رغبة منو يف إبراز إمكانية أو إرضاء غروه ،وال شك اف اإلغراؽ يف عملية االتصاؿ يؤدي إذل
عزوؼ اؼبرؤويُت عن حضور االجتماعات أو عدـ اكًتاثهم دبوضوع االتصاؿ .
ه -الفروق الشخصية أو الذاتية بين المرسل والمستقبل ( معوقات اللغة)
فاؼبريل حينما يريد ابالغ اؼبستقبل دبعلومات معينة ،فانو يصيغها يف كلمات شفوية أو مكتوبة تتعدد وفقا
ؼبشاعره ويلوكو وخلفيتو وخربتو السابقة ،ومركزه الوظيفي ،وقيمو وعاداتو ،واؼبريل اليو حينما يستقبل ىاه
الكلمات فانو يستقبلها تبعا ؼبشاعر ويلوكو ...واالختال ؼ يف ىاه اؼبشاعر والقيم والعادات وغَتىا .قد يؤدي
إذل فهم اؼبريل اليو ؼبوضوع االتصاؿ على كبوو مادل يكن يقصده اؼبريل
وعملية االتصاؿ ليست ىينة وامبا ىي عملية معقدة يتوقف يالمة القياـ هبا على مدى تالف أو تنافر اؼبتغَتات
اليت يبق االشارة اليها بُت كل من اؼبريل واؼبريل اليو ( ابراىيم عبد العزيز شينا،1993 :ص . )406 .405
 -3-9-1المعوقات الفنية والمادية( :الوسيلة ،الرسالة)
وتنصب ىاه اؼبعوقات على اعبوانب اػباصة بالعمل أو الواجب اؼبكلف بو الشخص ويبكن القوؿ اف اعبانب
اؼبادي من ىاه اؼبعوقات يرتبط باالشياء اؼبلموية يف االتصاؿ كاالدوات االتصالية والعناصر اؼبادية ذات الصلة
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الوثيقة بيئة االتصاؿ ،أما اعبوانب الفنية فهي مكملة للجانب اؼبادي ،وتعطى لعملية االتصاؿ بعد اكثر ضبط
وتنظيما وترتبط باعبوانب الشكلية ( علي عياصرة ،ؿبمد ؿبمود العودة الفاضل،2006 :ص)73- 70
 -4-9-1معوقات بيئية:
من اؼبعروؼ اف اؼبنظمة عبارة عن نظاـ مفتوح ،فهي عبارة عن كياف متكامل يتكوف من ؾبموعة من االجزاء
ذات العالقة اؼبتداخلة ،واليت يؤثر فيها ،وذلك لضماف قباحها وايتمرارىا ،فاؼبنظمة تاخا مدخالهتا من البيئة،
وباؼبقابل تعطيها ـبرجاهتا ،وتقرر أنشطتها ب ناءا على احتياجات اجملتمع ،فعملية التفاعل بُت اؼبنظمة والبيئة لن تتم
اال يف ظل تدفق كميات ىائلة من اؼبعلومات بصفة مستمرة ػبدمة أىداؼ النظاـ ككل ليتسٌت للمنظمة القياـ
دبزاوية أنشطتها وعملها بدوف معوؽ.
 10-1ماىية الرضا الوظيفي:
يف العادة تطلق عبارة الرضا على اؼبشاعر االرتياح والقبوؿ ،اليت يبكن االيتدالؿ عليها من خالؿ ردود
الفعل اليجابية ،اليت تنشأ عند االفراد عند اشباع حاجات معينة يواء مادية او معنوية ،يف حُت تكوف ردود الفعل
السلبية مثل االنزعاج وااليتياء كمؤشرات عن حالة عدـ الرضا او عدـ التمكن من اشباع بعض اغباجات
والرغبات ،ويف الغالب ينسب الرضا اذل القيم ؿبل التبادؿ او اطراؼ التبادؿ( .ؿبمد الصَتيف)242 ،2007 ،
يبثل العمل جزء ىاـ من حياتنا ،وبرور الوقت داخل ىاا العمل شكل كل فرد ؾبموعة من االراء واؼبعتقدات
واؼبشاعر حوؿ ىاا العمل ،وىاا ما يطلق عليو بال رضا عن العمل ،ويبدا االمر بقياـ كل فرد بتكوين حصيلة من
اؼبعرفة واؼبعلومات واػبربات حوؿ العمل ،وبناء عليها بشكل معُت يظهر يف ايلوب تعاملو مع الزمالء ،ويف غيابو،
وتأخره ،ويف تركو للعمل ،ويف طريقة احًتامو لرئيسو والنظمة اؼبؤيسة(.اضبد ماىر)2003،27 ،
فمفهوـ ال رضا الوظيفي قدمي يف تراثنا االيالمي ،حيث اشَت لو يف القرءاف الكرمي واالحاديث النبوية الشريفة
وكتابات اؼبسلمُت فيما بعد ،وحوؿ مفهوـ الرضا يف الًتاث اإليالمي ىو شبرة اعبهد يف الدنيا وغاية اغبياة ،وىو
من اعلى اؼبقامات اؼبقربُت ومنتهى االحساف يف العمل واؼبكافات(اؼبشعاف عويد )1993،27
والرضا اؼبتبادؿ بُت اػبالق واؼبخلوؽ ىو الفوز العظيم ونبا ليس امرين متضادين او منفصلُت وامبا تقوـ العالقة
اؿ اللَّوُ ََٰى َاا يػَ ْوُـ يػَْنػ َف ُع
بينهما على اياس اف احدنبا موجب لالخر وربقيقها قمة اؼبقامات قاؿ اهلل تعلى (:قَ َ
الص ِادقُِت ِص ْدقػُهم ۚ َؽبم جنَّات َذب ِري ِمن َربتِها ْاألَنْػهار خالِ ِد ِ
ِ
ضوا َعْنوُ ۚ
ُْ َ ٌ ْ
ين ف َيها أَبَ ًدا ۚ َرض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
َّ َ
ْ َْ
ُْ
َُ َ َ
ِ
ِ
يم ) (يورة اؼبائدة ،االية)119
َٰذَل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
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كرِ
ِ
ِ ِِ ِ
اضيَةً َّم ْر ِضيَّةً فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِادي َو ْاد ُخلِي َجن َِّيت)
س الْ ُمطْ َمئنَّةُ ْارجعي إ َ َٰذل َربِّ َ
وقاؿ اهلل تعاذل (:يَا أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف ُ
(يورة الفجر من االية 26اذل )30
واىتمت معظم االمم بالتعليم يواء اؼبتقدمة منها او النامية وجعلتو اىم قضاياىا ؼبعرفة باف ايتثمار راس اؼباؿ
البشري ىو االيتثمار اغبقي قي للتنمية جبميع ؾباالهتا والاي يعود عليها دبردود اقتصادي كبَت يبتد على طوؿ
الزمن ،ومن ىاا اؼبنظور اىتم الباحثُت دبوضوع الرضا الوظيفي للعاملُت يف أي مؤيسة تنظيمية من االفًتاض
القائل باف الشخص الراضي عن عملو اكثر انتاجية من زميلو غَت الراضي ،لالك فاف الرضا الوظيفي للعاملُت يف
أي مؤيسة يعترب من مكونات بيئة العمل الرئيسية ،الف الرضا الوظيفي يعترب احد العناصر اؼبهمة يف ربقيق االمن
وااليتقرار النفسي والفكري والوظيفي لالفراد العاملُت دبختلف اؼبستويات اإلدارية ،حيث يدفعم طوعا اذل زيادة
االنتاج وىو هناية اؼبطاؼ ما تنشده اؼبنظمة بغض النظر عن طبيعة نشاطها (.االغربي عبد الصمد،
)2002،170
وكانت بد اية القرف العشرين ىي بداية االىتماـ بالرضا الوظيفي وتاثَته على يلوؾ األفراد وكانت أوؿ احملاوالت
ىي ؿباولة "فيدريك تايلور" صاحب نظرية اإلدارة العلمية فاصناهبا ىم اوؿ من فكروا عمليا يف تفسَت يلوؾ
العامل يف اؼبنظمة ويف كيفية حفزه من اجل اؼبزيد من العطاء والباؿ ،ولكن منطلقهم دل يكن البنث يف ربسُت
احواؿ الفرد االجتماعية وزيادة راتبو وتوفَت حريتو وامبا كاف مناقشة مشكالت االنتاجية وكيفية رفع انتاجية الفرد
العامل ،وقدـ "تايلور" بوضع ىاه النظرية كطريقة عبعل إدارة انشطة العمل اكثر كفاءة ولكن دل تستطيع ىاه
اإلدارة ربقيق الرضا اؼبطلوب للعماؿ وكاف يؤخا عليها انباؽبا للجوانب االنسانية يف حياة العماؿ(.ناصر العديلي،
)1981،32
كما ظهرت خالؿ ىاه الفًتة حركة العالقات االنسانية اليت اىتمت باعبانب االنساين ومن روادىا " التوف
مايو" ،وقد تظمنت ىاه اغبركة عدة افكار انبها :اف اؼبكافات واغبوافز غَت اؼبادية تلعب دورا رئيسي يف ربفيز
األفراد وشعورىم بالرضا واف حجم العمل الاي يؤديو الفرد ومستوى كفايتو اإلنتاجية ال يتندد بطاقتو
الفسيولوجية فنسب وامبا ربدده ارادة اعبماعية وخلفيتو االجتماعية
ويف عاـ  1935ـ قاـ "ىوبك" بدراية الرضا الوظيفي لدى عماؿ مصنع صغَت بوالية بنسلفانيا بالواليات اؼبتندة
األمريكية حيث قاـ بقياس رضا العاملُت عن العمل ،وفنص العوامل اؼبؤثرة يف الرضا الوظيفي مثل أوضاع
العمل ،األشراؼ واإلقباز مستخ دما أيلوب االيتقصاء ،وقد ذكر كشرود اف ىاه الدراية تعد اوؿ دراية مركزة
للرضا الوظيفي ونقطة االنطالؽ عبميع الدرايات اؼبتعلقة بالرضا الوظيفي(.اغبيدر بن طالب)22-2005،21،
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اما " ميدؿ ميست" و "ىيت" فَتوف اف الرضا الوظيفي يايت يف مركز جودة اغبياة الوظيفية واليت تعٍت مدى قياـ
اؼبنظمة بكفاية حاجات ورغبات العاملُت.
وىناؾ من يعرب عن الرضا الوظيفي من زاوية اخرى بانو عبارة عن مشاعر الناذبة عن تصور الفرد ذباه الوظيفة ،اذ
اف ىاه اؼبشاعر تعطي للوظيفة قيمة مهمة تتمثل برغبة الفرد يف العمل وما وبيط بو ،حيث اف االفراد ـبتلفوف يف
رغباهتم فاف ىناؾ تبباينا يف اذباىاهتم كبو أي القيم ذات أنبية بالنسبة ؽبم ،لالك فاف الرضا الوظيفي ىو عبارة
عن مدركات األفراد للموقف اغبارل مقارنة بالقيمة التفضيلية ،وىاا ما يعٍت اف الرضا وبدث لدى الفرد عندما
يدرؾ باف الوظيفة اليت يؤديها ربقق القيم اؼبهمة بالنسبة لو(.عباس ؿبمد)2003،175،
 11-1نظريات الرضا الوظيفي:
ىناؾ العديد من النظريات اليت تفسر ظاىرة الرضا الوظيفي ،وتعد النظريات اليت تناولت موضوع اغبوافز
والدافعية نظريات مسفرة للرضا الوظيفي ،حبيث اف كال من الرضا الوظيفي واغبوافز والدوافع تعترب عملية واحدة
متداخلة االبعاد الرتباطها صبيعا دبشاعر اؼبوظف وميولو وتوقعاتو ،ومن اىم ىاه النظريات:
 1-11-1نظرية العاملين:
لعادل " ىرزبرج" وتقوـ نظريتو علىى فكرة أيايية مفادىا اف ىناؾ عوامل أو مؤثرات تؤدي إذل الشعور
بالرضى وتكوف متوافقة مع دافعية داخلية نابغة من داخل الفرد أو من ذاتيتو وتكوف ىاه العوامل االحًتاـ والتقدير
وفرض التقدـ واإلحساس باؼبسؤولية النابغة من العمل ،ومن خالؿ ىاه العوامل وبالنسبة للدفاعية الداخلية يوؼ
ينبثق لدى الفرد اغبافز للعمل والسلوؾ السليم وىاا ما اظباه "ىرزبرج" بالعوامل الدافعية.
كما اف ىناؾ ؾبموعة اخرى من العوامل تؤدي إذل رضا العاملُت وىي عوامل متعلقة دبنيط الوظيفة أو بيئتها
كأياييات اؼبؤيسة واإلشراؼ ،األجر والضماف ،مركز الوظيفة ،ظروؼ العمل وقد ظباىا بالعوامل الوقائية أو
الصنية(.اضبد ماىر)238-2003،237،
ومن اىم االنتقادات اليت واجهت ىاه النظرية ىي :
اف قائمة االيتبياف أو لسؤاؿ الاي يوجو لعينو البنث حوؿ الرضا أو عدمو ليس مقيايا علميا يبكن االعتماد
عليو فهو يقيس اوال درجتُت فقط ،الرضا التاـ وعدـ الرضا دوف اف يكوف ىناؾ شيء ويط وثانيا تًتؾ اغبرية
للموظف يف اف يعطي ايباب الرضا وايباب عدـ الرضا وىاا بال شك فيو ربيز.
اذبو مبوذج ىرزبرج إذل الفصل الشديد بُت العوامل الدافعة والعومل الوقائية رغم وجود تداخل بينهما(النمر يعود،
)2001،184
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 2-11-1نظرية بورتر و لولير في الدوافع واالداء والرضا الوظيفي:
اىتم الباحثاف " ليماف بورتر" و " ادوارد لولَت" بالعالقات بُت الرضا واالداء يف مباجيهما فيالدوافع ويرى
الباحثاف اف الدوافع والرضا الوظيفي والداء عبارة عن متغَتات ـبتلفة وعالقتهما مع بعضهما ليست كما يعتقد
اصناب النظريات التقليية اليت ترى اف الرضا الوظيفي يقود إذل اداء وانتاجية ويتفق " بورترر ولورير" يف مبوذجهما
مع فروـ يف مبوذجو عاـ  1964ـ باف الدافع ىو عملية التوقع ،تعتمد يف اؼبقاـ االوؿ على مفاىيم مثل :التقومي،
التكافؤ ،االدراؾ ،ويشمل ىاا النموذج على اربعة ابعاد وىي اعبهد ،االداء ،اؼبكافئة ،الرضا.
كما طور كل " بورتر ولولَت" يف مبوذج "فروـ" ولقد ربط الرضا بكل اؼبكافئات واالداء حينما يقدـ الفرد اداء
ويباؿ جهدا وبصل على مكافئة وحينما تكوف ىاه اؼبكافئة عادلة ومنسجمة مع اعبهد الاي يبالو أو االداء
مقارنة باؼبكافئات مع االخرين بتنقيق الشعور بالرضا فاداء الفرد يعتمد على القيمة اليت يراىا يف اؼبكافئات
اؼبتوقعة(.عبد العزيز اغبميضي)2007،58،
يبكن ربديد الرضا الوظيفي باؼبكافئة الفعلية اليت مت اغبصوؿ عليها وانو يعتمد على شعور الفرد هبا وينبغي على
اإلدارة أو اؼبؤيسة اف تعطيو مكافئتو مقابل مستوى االداء اؼبنجز ،ويعتمد الرضا الوظيفي على االداء اكثر ف
اعتماد االداء على الرضا الوظيفي ،أي اف االداء ىو الاي يقود إذل الرضا الوظيفي وليس العكس(.السادل يادل،
)69 ،1997
 3-11-1نظرية العدالة والمساواة:
تقوـ نظرية العدالة اليت وضعها "ادمز" على العدؿ واؼبساواة يف معاملة الفرد يف عملو الوظيفي ،حيث يعتقد اف
احملدد الرئيسي عبهود الفرد وادائو والرضا عنو ىو درجة العدالة واؼبساواة اليت يدركها الفرد يف وظيفتو .
وتعتمد النظرية على فكريت اؼبداخالت اليت تعٍت جدارة الشخص والعوائد ،واليت تعٍت اؼبكافئات اؼبميزات والتقدير
والًتفيو ،وتفًتض النظرية اف الرضا الوظيفي يتنقق اذا كاف ىناؾ توازف بُت ما يقدمو الفرد وما وبصل عليو من
العمل وىاا يتمثل يف اهباد التوازف بُت اؼبدخالت والعوائد بتنقيق التوازف فانو وبدث شعور بالرضا بُت العاملُت،
اما اذا دل وبدث التوازف فانو وبدث شعور بعدـ الرضا.
وتشَت اؼبدخالت يف نظرية العدالة إذل عوامل :اعبهد ،اؼبهارات ،اؼبعرفة ،اداء اؼبهاـ اليت هبيء هبا الفرد أو يوظفها
يف عملو ،كما يثَت العائد أو النتائج إذل تلك اؼبكافئات اليت تنتج عن اقباز اؼبهاـ كالراتب والًتقية والشعور
باالقباز(.اؼبشعاف عويد يلطاف)27 ،1993 ،
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 4-11-1نظرية المقاومة:
ايتخدـ "الندي" طريقة لقياس الرضا الوظيفي ،اظباىا نظرية اؼبقاومة وتعٍت اف ىاه النظرية اف رضا الفرد
عن مكافئة ؿبددة يوؼ يتغَت بطريقة منظكة مع مرور الزمن بالرغم من اف اؼبكافاة نفسها ثابتة ،فمثال تكوف
الوظيفة يف االيبوع االوؿ اكثر متعة منها بعج يت ينوات من فباريتها ويرى الند ياف شبة عوامل الية يف تكوين
الفرد تساعده يف احملافظة على توازف العاطفة
وتنطلق نظرية "الندي " من فرضية تقوؿ باف اغبالت العاطفية اؼبفرطة اهبابية كانت اـ يلبية فاهنا تؤدي الفرد،
ووباوؿ العامل الاايت اف وبمي الفرد من تلك اغبالة العاطفية اؼبفرطة ،ويعتمد الندي على اف وظيفة اغبماية ىاه
ىي اؼبسؤولة عن اختالؼ األفراد يف مستويات الرضا الوظيفي(.ناصر العديلي)190 ،1999 ،
 5-11-1نظرية القيمة:
قدـ "اودين لوؾ" نظرية القيمة اليت يرى فيها اف اؼبسببات األيايية للرضا عن العمل ىي قدرة ىاا االخَت
على توفَت العوائد ذات االقيمة واؼبنفعة العالية لكل فرد على حدا وانو كلما ايتطاع العمل توفَت العوائد ذات
القيمة كلما كاف الفرد راضيا عن العمل ،وتفًتض ىاه النظرية اف للرضا الوظيفي عناصر متعددة وكل عنصر منها
يشكل قيمة معينة لدى اؼبوظف ،وتندرج أنبية ىاه العناصر لدى اؼبوظف بشكل خاص ،فعناصر الرضا الوظيفي
اليت تشكل قيما اولية لدى موظف ما ،قد تشمل قيما ثانوية لدى اؼبوظفُت ،ومن مث يبكن التنبؤ بالرضا الوظيفي
للموظف من خالؿ اوزاف عناصر الرضا الوظيفي وفقا النبية كل عنصر منها كما وبددىا اؼبوظف نفسو.
ويرى لوؾ اف الفرد يقوـ بتنديد الفرؽ بُت ما وبتاجو وبينما يدرؾ انو يتنصل عليو فعال مث وبدد القيمة أو
ااؽبمية للناجات اليت يردىا ،لالك فاف الفرد يسعى دوما إذل ربقيق نتائج ذات قيم عالية واف ربقيقو ؽباه القيم
يشيع لو حاجتو ورغباتو وفبا ينعكس اهبابا على الوضع النففسي لو وبالتارل على الرضا الوظيفي لديو( ؿبمد
يلطاف)201 ،2003 ،
 6-11-1نظرية االنجاز:
يرى " مكليالند" اف العمل يف اؼبؤيسة يركز على ثالث حاجات ىي :اغباجة إذل القوة ،اغباجة إذل اإلقباز،
اغباجة إذل االنتماء ،فاألفراد الاين لديهم اغباجة إذل القوة يبنثوف عن فرص كسب اؼبركز والسلطة ويندفعوف وراء
اؼبهاـ اليت توفر ؽبم القوة ،اما األفراد الاين لديهم حاجة اإلقباز فاهنم يبنثوف عن فرص حل اؼبشكالت وىؤالء
يتنلوف دبميزات تؤىلهم لتنمل اؼبسؤولية واما بالنسبة لألفراد الاين لديهم حاجة االنتماء فهم هبدوف يف
اؼبؤيسة فرصتهم لتكوين عالقات صداقة ويسعوف وراء اؼبهاـ اليت تتطلب التفاعل اؼبتكرر مع زمالء العمل وبالك
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فاف فهم اغباجات الثالث السابقة الاكر يعد عامال مهما الدارة يف يعيها لتطور انظمة التنفيز اؼبنايبة لتنسُت
ورفع مستوى الرضا الوظيفي(.يادل تيسَت الشرايدة)88 ،2008 ،
 7 -11-1نظرية التكيف الوظيفي:
ومت تطوير ىاه النظرية بايتخداـ ايتبانة مصوتا الرضا الوظيفي ويرى اصناب ىاه النظرية اف الرضا ىو
مصلنة التوافق أو التكيف ما بُت حاجات الفرد اليت تعززىا دوافع الفرد مع بيئة العمل ،كما يتجسد يف شعوره
بالرضا والقناعة وااليتقرار يف الوظيفة.
ويرى البعض اف التنظيم ال بد اف يقاـ بعض اؼبغريات اؼبادية واؼبعنوية اليتقطاب العاملُت واحملافة على ايتمراريتهم
وكسب والئهم وتوجيو يلوكهم دبا يكفل تعاملهم يف اؼبسانبة يف ربقيق أىداؼ التنظيم ،ولكن تعاوف العاملُت
يعتمد بدرجة كبَتة على ربقيق التوازف بُت اؼبغريات اليت يقدمها تنظيم يف شكل حوافز مادية ومعنوية ،وبُت
اؼبسانبات اليت يقدمها ىؤالء العاملُت يف شكل ؾبهودات عضلية وذىنية فعلية ربقيق التوازف بُت اؼبغريات
واؼبسانبات اليت يقدمها ىؤالء العاملُت يف شكل ؾبهودات عضلية وذىنية فعليو ربقيق التوازف بُت اؼبغريات
واؼبسانبات عملية يهلة واننما تعترب ادؽ واخطر مهمة يوجهها التنظيم(.السلمي علي)191 ،1972 ،
 8-11-1نظرية التوقيع:
تعترب نظرية فكتور فروـ من احدث نظريات الرضا عن العمل  ،ومفادىا اف الفرد يقوـ بعملية مفاضلة بُت ؾبموعة
من البدائل كالقياـ بالعمل مثال أو عدـ القياـ بو أو كيفية العمل واعبهد الاي يتطلبو ،واياس ىاه اؼبفاضلة
اؼبنافع اؼبتوقعة من البدائل اؼبوضوعة ،وعليو يكوف ما يتنصل عليو الفرد من نتائج الدافع وراء القياـ بالعمل ،أي
ما يتوقع وينتظر الفرد من جزاء وامكانية اغبصوؿ على العوائد (.ؿبمد صالح اغبناوي)230 ،1997 ،
ولعل من بُت اػبصائص اليت تقوـ عليها نظرية التوقع ىي :اف دافعية الفرد الداء عملو ىي ؿبصلة لاليت:
ا -العوائد اليت يود اغبصوؿ عليها وجاذبيتهاvolence .
ب -شعور باف االداء ىو الوييلة لالك
ج -توقعو باف ؾبهوده ونشاطو يبكن اف يؤدي إذل ىاا االدء
وتعتمد ىاه العناصر على عملية تقدير شخصية وليست بقياس موضوعي ،فما يشعر بو فرد ويدركو عن ىاه
العناصر السابقة الاكر ،زبتلف عما تشعر بو فرد اخر.
وتفًتض ىاه النظرية اف الفرد قبل قيايو يلوؾ معُت ييقوـ بالبنث يف نفسو وذاتو عن العناصر الثالث السابقة
الاكر يف العنصر الثاين (ا ،ب،ج )
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 عناصر نظرية التوقع:
 .1جاذبية العوائد :وىي سبثل قيم العوائد اليت يود الفرد اغبصوؿ عليها مثل :الًتقية ،االجر...
 .2الوييلة :ىو مقياس يقيس قوة العالقة بُت االداء وؿبتواه وامكانية اغبصوؿ على حوافز معينة كاعتقاد
الفرد اف االداء العارل وييلة للنصوؿ على نتائج مقبولة ،والعكس أي البنث عن الوييلة اؼبنايبة
لوصوؿ إذل ما يطمح اليو.
 .3التوقع :ىو مقياس يبكن الفرد من قياس قوة العالقة بُت اجملهود والنشاط الاي يبالو ،وبُت مستوى االداء
الاي يبكن التوصل اليو من جراء ىاا اجملهود والنشاط ،وعليو اف عملية الرضا حسب راي "فروـ" ىي
حصيلة تكامل بُت ثالث عناصر وىي جاذبية العائد ( القيمة) ووييلة الوصوؿ إذل ىاا العائد (االلة)
والتوقع اغبصوؿ على ىاا العائد على ايس وضعو يابقا(.ؿبمد صاحل اغبناوي-231 ،1997 ،
)232
 9-11-1نظرية ماسلو:
صاحب ىاه النظرية" ابراىاـ مايلو" الاي قاـ بتنظيم حاجيات االنساف تنظيما ىرميا وذلك وفق ضرورة
اغباجة وانبيتها ،حيث قسم ىاه اغباجيات على اؽبرـ إذل طبسة انواع (حاجيات)
وترتيب ىاه اغباجيات على الننو التارل ( :رواية حسن)113 ،2004 ،
 -1اغباجيات الفيزيولوجية :وتتمثل يف اغباجات االيايية الضرورية لالنساف وتشبع ىاه اغباجات
الغااء واؼباء والنوـ وغَت ذلك ،وسبثل ىاه االخَتة اغباجات البيولوجية .
 -2جاجيات االمن :وىو حاجة الفرد إذل جو من الطمانينة ،وااليتقرار ،وتايت ىاه اغباجة حسب
يلم بعد اغباجيات الفزيولوجية.
 -3حاجات االنتماء :وىي رغبة االفرد يف االنتماء إذل صباعة واف يكوف ؿببوبا من طرؼ االشخاص
احمليطُت بو يواء كاف ذلك يف ؿبيط العمل أو االيرة ،أو اجملتمع بصفة عامة.
 -4حاجات احًتاـ الاات :وتتجلى ىاه اغباجات يف كوف الفرد هبب اف يشعر باالنبية واؼبكانة البارزة
والتنفيا واإلقباز بإضافة إذل العمل على تنمية الاات باكتساب مهارات واضافة معلومات .
 -5حاجيات ربقيق الاات :وتايت ىاه اغباجة يف قمة اؽبرـ وتتمثل يف ربقيق الفرد إذل ما يصبو اليو
حبيث وبقق إشباعا لرغباتو وحاجاتو السابقة ،وال يبكن اف يتنقق ىاا اؼبستوى من اإلشباع اال بعد
إشباع كل اغباجات السابقة والوصوؿ إذل مستوى عاؿ من الوعي باذات.
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ويرتب "مايلو" ىاه اغباجيات على ىاا الننو ألنو يرى باف األولوية تتنكم يف ذلك حيث مثال :ال يسعى
الفرد إذل اشباع حاجة االمن قبل اشباع اغباجات الفيزيولوجية ( .مصظفى عشوي)105 ،1992،
 -12-1العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:
اذا كاف الرضا عن العمل ىو ؿبصلة اجملموعة من العوامل واحملددات اليت تسهم يف ربقيق االحساس بالرضا أو
عدـ الرضا فاف من اؼبهم واؼبفيد التعرؼ علة ىاه العوامل واحملدادت ،فقد كشفت الدرايات اف الرضا الوظيفي
يتاثر بالكثَت من العوامل اليت تقف وراء شعور اؼبوظفُت بالرضا الوظيفي ،فهو متعدد االبعاد واعبوانب ،ال يتاثر
بعامل واحد بل ىو نتيجة تفاعل عوامل شخصية وتنظيمية.
 1-12-1العوامل الشخصية (الذاتية) :أي اليت تتعلق بالعاملُت انفسهم مثل العمر ،اعبنس ،اؼبستوى
التعليمي ،قدرات الفرد الاىنية والبدنية وغَتىا من العوامل اؼبرتبطة باات الفرد والييت ؽبا تاثَت على الرضا الوظيفي.
 2-12-1العوامل التنظيمية ( المؤسسة) :أي ترتبط بالتنظيم داخل اؼبنظمة نفسها وما تقدمو من اشباع
لشاغلها العالقة بالرؤياء والزمالء ،وإجراءات العمل ،ظروؼ العمل(.عبد اللطيف ابراىيم ؿبمد،1991 ،
)124
وىناؾ من العلماء من يرى اف ىناؾ عوامل اخرى ىي العوامل البيئية :واليت ترتبط بالبيئة احمليطة بالعمل وتاثَتىا
على اؼبوظف وتشمل نظرة اجملتمع للموظف ومدى تقديره لدوره وتكييفو ومدى اندماجو مع عملو (.اجملارل فايز،
)65 ،1999
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الدراسات السابقة:

 /1دراسة ابراىيم الناجي ( )1993متغَتات الرضا الوظيفي يف عالقتها ببعض العوامل الشخصية لدى عينة من
معلمي ومعلمات التعلم الع اـ دبنطقة االحصاء بالسعودية ،واليت هتدؼ إذل العالقة بُت الرضا الكلي والرضا اعبزئي
للمعلمُت واؼبعلمات وادراؾ اثر العوامل الشخصية يف درجة رضاىم عن عملهم ومعرفة اراىم يف احتماؿ ترؾ
عملهم والعوامل اليت تساعد على االرتقاء دبستوى رضاىم الوظيفي ،وايتخداـ الباحث اؼبنهج الوصفي التنليلي
الاي طبق على عينة قوامها ( )475معلم ومعلمة مت اختيارىم بطريقة عشوائية من اؼبرحلة الثانوية من التعليم
بايتخداـ االيتبانة كاداة لقياس الدراية ،وبعد البيانات وتبويبها توصل الباحث إذل النتائج التالية
توجد فروؽ دالة احصائيا بُت الرضا الكلي والرضا اعبزئي اؼبتمثل يف الرضا عن ؿبتوى العمل وعواملو والرضا عن
بيئة العمل ويوجد تفاوت بُت اعبنسُت حوؿ احتماؿ ترؾ عملهم اغبارل وكاا اختالؼ ارائهم حوؿ العوامل اليت
ترفع مستوى الرضا الوظيفي ،توجد فروؽ دالة احصائيا للجنس واعبنسية وينوات اػبربة ،والعمل على الرضا عن
بيئة العمل
 /2دراسة عبد العزيز بن محمد الحميضي( )2007صنع القرارات وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى العاملُت
دبجلس الشورى السعودي.
اليت هتدؼ إذل التعرؼ على طبيعة عملية صنع القرارات وعالقتها دبستوى الرضا وايتخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي
اؼبسني الاي طبق على عينة قوامها( ) 30من موظفي ؾبلس الشورى دبدينة رياض يف السعودية مستخدما يف
ذلك ادوات القياس التالية :اؼبقابلة ،االيتبياف ،وبعد ذبميع البيانات توصل الباحث إذل بعض النتائج :إذل اف
عملية صنع القرارات باجمللس تتسم بالالمركزية يف بعض جوانبها بينما تزيد درجة الالمركزية من جوانب اخرى
منها ،لاا يوصفي الباحث القيادات االدارية باجمللس يف تقليل يف حدة اؼبركزية يف بعض جوانب عملية صنع
القرارات باجمللس بينما ىم موفقوف إذل حد ما على بعض اؼبراحل األخرى ،لاا يوصي الباحث بضرورة وضع
منهج واضح ؼبراحل عملية صنع القرارات باجمللس ووضعو ،موضع التطبيق وكالك بياف مراحل ىاا اؼبنهج وطريقة
تطبيقو ومتابعة تنفياه .
 /3عارف بن ماطل الجريد(  )2007التنفيز ودوره يف ربقيق الرضا الوظيفي لدى العاملُت بشرطة منطقة
اعبوؼ ،واليت هتدؼ إذل الوقوؼ على انواع اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية اؼبقدمة للعاملُت بشرطة اعبوؼ ،معرفة مدى
رضا العاملُت بشرطة اعبوؼ عن بيئة العمل الوظيفة ،معرفة العالقة بُت نظم اغبوافز اؼبطبق على العاملُت بشرطة
اعبوؼ وبُت الرضا الوظيفي ؽبؤالء العاملُت ،وايتخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التنليلي ،الاي طبق على عينة
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بلغت ( )212فردا و ( )50ضابطا من شرطة اعبوؼ ،بايتخداـ االيتبانة كأداة لقياس الدراية ،وبعد صبع
اؼبعلومات وتبويبها توصل الباحث إذل النتائج التالية :
باف اغبوافز اؼبادية تقدـ بدرجة قليلة للعاملُت بشرطة اعبوؼ(ضباط وافراد) اما اغبوافز اؼبعنوية ال تستخدـ اطالقا
مع العاملُت ،اف افراد البنث راضُت إذل حد ما عن بيئة العمل الوظيفة بشرطة اعبوؼ ،ىناؾ عالقة طردية ذات
داللة احصائية عند مستوى  0.01فاقل بُت تطبيق اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية والرضا عن بيئة العمل الوظيفة فبا يدؿ
على انو كلما زاد تطبيق اغبوافز اؼبادية اؼبعنوية كلما زاد رضا العاملُت عن بيئة العمل الوظيفية.
 /4دراسة بوعطيط جالل الدين  2008ريالة ماجستَت واليت كاف عنواهنا ( االتصاؿ التنظيمي وعالقتو باألداء
الوظيفي دراية ميدانية على العماؿ اؼبنفاين دبؤيسة يونلغاز عنابة) أما ما ىبص اؽبدؼ العاـ من الدراية فكاف
كالتارل :معرفة العالقة بُت االتصاؿ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي لعماؿ مؤيسة يونلغاز أما تساؤالت
الدارية فجاءت كما يلي :ىل ىناؾ عالقة بُت االتصاؿ التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العماؿ التنفيايُت؟
التساؤالت اعبزئية:
 ما نوع االتصاؿ السائد يف مؤيسة البنث؟ ىل توجد عالقة بُت مبط االتصاؿ السائد واألداء الوظيفي؟أما اؼبنهج اؼبتبع يف الدراية فكاف( اؼبنهج الوصفي) أما عينة الدراية وطريقة اختيارىا فكانت )210 (:فرد من
اجملتمع األصلي مت اختيارىم بطريقة عشوائية أما االدوات اؼبستخدمة يف الدراية فاعتمد الباحث على ايتمارة
ايتبيانيو أما اىم النتائج اؼبتوصل اليها فكانت :وجود اتصاؿ تنظيمي داخل اؼبؤيسة وأنبيتو يف ربقيق السَتورة
التنظيمية للمؤيسة.
 عالقة ارتباطو موجبة بُت االتصاؿ النازؿ واألداء الوظيفي لدى العامل اؼبنفاين . كالك وجود عالقة ارتباطية موجبة متويطة بُت االتصاؿ الصاعد واألداء الوظيفي لدى عماؿ اؼبؤيسة،مت التوصل إذل النتائج التالية:
 منح حرية اكرب للعاملُت يف إيصاؿ انشغاالهتم وضرورة إشراكهم يف ازباذ القرار االتصاالت النازلة ودورىا اؽباـ يف إيصاؿ التعليمات واألوامر إذل العماؿ يف الوقت اؼبنايب مع الفهماعبيد لطبيعة تلك اؼبعلومات والقرارات فبا يساعد العماؿ غ=على فهم ماذا تريد اإلدارة منهم.
 التكوين والتدريب يف ماؿ االتصاالت وفهم اؼبعلومات اؼبتلفات الاي لو تأثَت على ادائهم -توعية اؽبيئة العليا والعماؿ اؼبنفاين كبو طبيعة االتصاؿ التنظيمي داخل اؼبؤيسة وعالقتو باألداء
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 /5دراسة ىجان (2006م) ريالة دكتوراه بعنواف:
ويائل االتصاؿ اإلداري اؼبستخدمة يف مدارس التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية
أىداؼ الدراية
 التعرؼ على ويائل االتصاؿ اإلداري اؼبستخدمة يف مدارس التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية التعرؼ على االيباب اليت تؤثر على فاعلية االتصاؿ اإلداري يف ىاه اؼبدارس وذلك من وجهة نظرالًتبويُت العاملُت يف اؼبدارس
 عينة الدراية :ومت اختيار عينة عشوائية من ( )228معلم و ( )102مدير مدرية واختار أدوات الدراية :اعتمد الباحث على االيتبانة كأداة للدرايةاؼبنهج اؼبستخدـ :اؼبنهج الوصفي التنليلي
اىم نتائجها:
 هبب ايتخداـ كل من ويائل االتصاؿ اإلداري الشفهية ،يف مدارس التعليم العاـ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت رؤية افراد العينة ازاء كل من ويائل االتصاؿ اإلداري الشفهيةوالكتابية ومعوقات االتصاؿ الشخصية والتنظيمية والبيئية تعزي إذل كل من الوظيفة ،واؼبرحلة التعليمية،
والتخصص ،واؼبؤىل العلمي ،واػبربة يف ؾباؿ التعليم.
 /6دراسة صالح بن نوار دكتوراه دولة  2005/2004الفعالية التنظيمية داخل اؼبؤيسة الصناعية من وجهة
نظر اؼبدريُت واؼبشرفُت" أجريت الدراية اؼبيدانية باؼبؤيسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي  -مركب احملركات
واعبرارات -قسنطينة .
اىدؼ الدراية :
واعتقد الباحث باف موضوع دراية ينبو إذل اف النجاح يف العمل وربقيق النتائج اؼبطلوبة ال يهدي وال يبنح وإمبا
يؤخا بعد اف نوفر لو كافة أيباب النجاح واف كبسن التخطيط .اذف فكاف اختيارىم ىاا اؼبوضوع بدافع ربديد
اىم األليات واغبوافز والدوافع اليت يعتقد الصناعُت اهنا تساىم يف مبو وتطوير اؼبؤيسات الوطنية وبفعالية .
عينة الدراية:
قسم الباحث ؾبتمع الدراية الفئتُت أو عينتُت العينة األوذل متمثلة يف اإلداريوف وعددىم قسم الباحث ؾبتمع
الدراية إذل فئتُت أو عينتُت ،الفئة االوذل متمثلة يف اإلداريوف وعددىم  175ىاه الفئة طبقت عليهم ايتمارة
مقابلة .أما الفئة الثانية بلغ عددىا ( )1299عامال واعتمد الباحث على أيلوب اؼبسح بالعينة  .بنسبة %12
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ادوات الدراية -:االيتمارة :ايتخداـ الباحث ايتمارة خاصة باإلطارات واؼبسؤولُت ،وكانت ايتمارة اؼبقابلة
تضمنت  12يؤاؿ مفتوح.
 اؼبنهج اؼبستخدـ :اؼبنهج الوصفي نتائج الدراية  -:العالقات اإلنسانية اعبيدة داخل التنظيم الصناعي ىي دبثابة احملفزات اؽبامة اليت تؤديبالعامل إذل ؾبهود اكرب يف عملو إلنتاج اؼبؤيسة.
 يعترب االتصاؿ األفقي عامل رئيسي إلشاعة روح اعبماعة ،فهو يساعد العماؿ على ابداءا لرائهم يفاؼبسائل التنظيمية اػباصة ،هبم يزيد من دافعيتهم إذل للعمل.
مناقشة الدراسات السابقة:
احتوت الدرايات السابقة على عدد من األفكار اليت مدت الباحث ببعض التوجيهات واألفكار اؼبهمة يف ؾباؿ
الدراية اغبالية ،فقد أشارت غالبية الدرايات إذل اف االتصاؿ اإلداري لو دخل يف صبيع احملاالت ،لاا وجب
درايتو وتطبيقو يف ميداف اإلدارة الرياضية ؼبا يلعبو يف أحداث التغيَتات والتطور وربقيق األىداؼ داخل اؼبؤيسة.
تدؿ الدرايات السابقة على أنبية الدراية وموضوعها ،وقد ايتفادت الدراية اغبالية من الدرايات السابقة يف
عدة جوانب أنبها ما يلي :
 ربديد اعبوانب اليت يبق درايتها واعبوانب اليت دل تتناوؿ بعد اؼبساعدة يف ربديد مشكلة الدراية وبياف أنبيتها اؼبساعدة على ربديد منهج الدراية واألدوات األكثر مالئمة االيتفادة من توصيات الدرايات السابقة والنتائج اؼبتوصل اليها من خالؿ ايتعراض الدرايات السابقة يتضح اهنا تناولت يف ؾبملها نقاطا وأبعاد ـبتلفة أدت باإلشارةإذل موضوع معُت ،وال توجد من بينها دراية واحدة تكوف قد تعرضت للموضوع أو تناولتو كوحدة
واحدة حيث اف لكل منها ؾباؿ ـبتلف عن الدراية اغبالية ،حيث اف ىاه األخَتة ركزت على دور
االتصاؿ اإلداري يف ربقيق الرضا الوضيفي لدى العماؿ دبديرية الشباب والرياضة
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خالصة:
من خالؿ ما يبق خلصنا إذل اف العملية االتصالية تعترب من اىم وابرز العمليات اإلدارية يف اؼبنظمة،
وذلك نظرا للدور اغبيوي الاي تلعبو خاصة يف فهم مضموف الريالة والاي يتوقف على عدة عوامل من بينها
ظروؼ اؼبوقف والغرض من االتصاؿ واالذباه الفكري السائد يف اؼبنظمة اإلدارية ،واغبالة النفسية لطريف االتصاؿ
ومهارات االتصاؿ ،فبا يتطلب مراعاة اؼبدخل السلوكي عند إجراء أي اتصاؿ لاليتفادة من فبيزات االتصاؿ
الفعاؿ يف ازباذ القرارات اإلدارية وغَتىا من العمليات اإلدارية وىاا كلو من اجل اؼبسانبة يف تطور اؼبنظمات
وازدىارىا .
اف الوظيفة اإلدارية األوذل للمدير ىي تطوير وصياغة نظاـ االتصاالت يف اؼبنظمة ،من خالؿ بلورة التفاعالت
بُت اإلدارة واؼبوظفُت أو بُت اؼبوظفُت فيما بينهم من خالؿ اإلشراؼ الفعاؿ والتسيَت العقالين للمنظمة ،عن طريق
نقل البيانات واؼبعلومات من الرئيس إذل اؼبرؤويُت اليت تساعدىم يف االقباؿ على العمل والتفاين فيو .
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الفصل الثاين
تمهيد :

إف كل حبث جيب اف خيضع يف بدايتو جلملة من القواعد العلمية اليت تكوف ىي االساس لنجاح البحث
وانطالقا ،من تصورات يف ذىن الباحث حيث يتم ضبطها وانتقاؤىا وترتيبها للخروج بالصورة الشاملة للبحث.
وذلذا فإننا يف ىذا الفصل سنقوـ بطرح بعص التساؤالت اخلاصة بالبحث ونذكر الفرضيات اليت ىي مبثابة نتائج
مؤقتة ذلذه التساؤالت وسنورد أىداؼ الدراسة وبياف األمهية منو  ،وسنقوـ بتعريف لبعض ادلصطلحات خلاصة
بالبحث.
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 -1الكلمات الدالة في الدراسة:
-1-1

االتصال االداري

لغة :وصل الشيء بالشيء وصال ووصوال أي بلغو وانتهى اليو واوصلو واتصل 6أي مل ينقطع عنو (الفَتوز
ابادي ،رلد الدين زلمد يعقوب)7543،7841 6
اصطالحا :كلمة االتصاالت (  )communicationsماخوذة من االصل الالتيٍت()communis
ويقصد هبا االتصاؿ الذي جيري بُت شخصُت هبدؼ اجياد تفاىم أو وحدة يف االراءواالفكار (.العثيمُت فهد بن
سعود بن عبد العزيز،7558 6ص)71
ويرى اخروف باف االتصاؿ ىو تلك العملية اذلادفة إىل نقل ادلعلومات وتبادذلا واليت على اساسها يتوحد الفكر
وتتفق ادلفاىيم وتتخذ القرارات( عبد الكرمي ابو مصطفى،11176ص)112
التعريف االرجرايي  6ىو عملية نقل وتبادؿ ادلعلومات واالراء واالقًتاحات بُت ادلستويات ووحدات التنظيم،
داخل ادلنظفة ،باستخداـ ااساليب ورسائل لتحقيق أىداؼ اإلدارة ،وىو يتضمن االتصاؿ اإلداري الرمسي وما
يشملو من انواع( االتصاؿ النازؿ -االتصاؿ الصاعد -االتصاؿ االفقي)
ا -االتصال النازل:
وىو اتصاؿ داخلي رمسي ويعد ىذا النوع االتصايل من ابرز انواع االتصاؿ ،ىو اكثرىا انتشارا يف ادلؤسسات،
حيث بواسطتو تنساب ادلعلومات و البيانات وتنتقل من ادلستويات االدارية االعلى إىل ادلستويات الدنيا بغية
توضييح أىداؼ ادلؤسسة وسياستها ويتضمن ىذا االتصاؿ ما يلي( زلمد فتحي،1118 6ص )777-771
-

اصدار االوامر والتعليمات بشاف الوظيفة اليت يؤديها ادلرؤوسُت

-

توجيهات وشرح جزئيات العمل ،والعمل على التنسيق بُت االعماؿ ادلختلفة

-

األىداؼ والقرارات والسياسات ادلطلوب تنفيذىا

-

ابالغ ادلدروسُت مبستوى ادائهم ،ومدى تقدمهم ونقاط ضعف االداء .
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ب -االتصاؿ الصاعد6

وىي االتصاالت من اسفل ادلستويات االدارية إىل اعالىا ،وىي تتضمن ادلعلومات اليت تستدعي التدخل حلل
ادلشكالت وتذليل العقبات اليت تتعًتض تنفيذ اوتلك اليت تؤدي اىل ادخاؿ برامج تدريبية أو اعادة تنظيم أو
تقدير العاملُت والثناء عليهم (.عبد الكرمي درويش وليلى تكال75326ص )733وعن طريقها ديكن توفَت
ادلعلومات والبيانات أماـ ادلديرين يف ادلستويات االعلى ،مبا يتدرج ذلم الفرصة الصدار القرارات السليمة القائمة
على معلومات وبيانات دقيقة .
أ-

االتصال االفقي:

ىو ذلك االتصاؿ الذي يتم بُت الوحدات التنظيمية ادلتكافئة يف التدرج اذلرمي بادلنظمة ،و يعترب ىذا النوع من
االتصاؿ امرا ضروريا لتحقيق التنسيق اجليد بُت الوحدات التنظيمية ،حيث يتم تبادؿ ادلعلومات والبيانات واالراء
ووجهات النظر حوؿ ادلسائل و ادلوضوعات ادلشًتكة بينهما ،وتنسيق ما جيب اختاذه من إجراءات ،وتدبَت حلل
مشكالت اليت هتم االطراؼ ادلعنية (.زلمد منَت حجاب1117 6ص)77
-2-1الرضا الوظيفي:
لغة  :عرؼ الرضا الوظيفي يف معجم معاين اللغة العربية 6فيقاؿ رضي ،أو أقبل الرضا ،مبعٌت القبوؿ (.صليب
إسكندر)7537،731 ،
أما معجم الًتاث األمريكي فقد عرؼ الرضا بأنو حتقيق أو إشباع رغبة أو حاجة أو ميل( .علياف رحبي
مصطفى)1111،11 ،
اصطالحا :فقد تعددت مفاىيم الرضا الوظيفي وذلك تبعا الختالؼ وجهات نظر الباحثُت6
فقد عرؼ الرضا الوظيفي بأنو يعرب عن مستوى اإلشباع الذي ينتج اجلوانب ادلختلفة للعمل .ىذا
اإلشباع ينتج بدوره درجة معينة من الشعور الوجداين لدى الفرد اجتاه عملو وجتاه جوانب اإلبداع ىذا يعٍت أنو
ديكن التعبَت عن الرضا الفرد اجتاه عملو بدراجة رضاه الكلي أو العلم عن العمل أو عن ادلراتب اجلزئية اليت
تتكوف منها مشاعر الرضا جتاه العمل كدرجة الرضا عن األفراد ،األشراؼ ،زلتوى العمل ،أما الرضا عن فوج أو
جانب معُت من جوانب العمل فهو زلصلة لنوع وقوة حاجات الفرد اليت يتبعها ذلك اجلانب ادلعُت ومدى ما
ينتجو العمل من وسائل إشباع أو حوافز تستخدـ إلشباع احلاجات (عاشور أزتد عاشور)84-83 ،7541 ،
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كما عرؼ كذلك بأنو" 6الشعور الذي يبديو ادلعلموف جتاه عملهم مبا يتيحو ىذا العمل من عائد مادي وفرض
للًتقية وما حييط بو من الظروؼ كالعالقات مع اآلخرين واإلدارة واإلشراؼ وما حيظى من تقدير ومكانة يف
اجملتمع" (أزتد سهيل كامل)7555،73،
وىذا ما ذىب اليو عامل النفس "ىوب ك" الذي يرى أف الرضا الوظيفي ىو" 6رلموعة من االىتمامات بالظروؼ
النفسية وادلادية والبيئة اليت حتمل ادلرء على القوؿ يصدؽ 6أنٍت راضي يف وظيفيت" ( .ناصر زلمد العديلي،
)7555،751
كما عرفو "فروـ" بأنو" 6ىو شعور الشخص ضلو وظيفتو أو عملو ،فالشعور اإلجيايب يتبعو الرضا الوظيفي بينما
الشعور السليب يتبعو عدـ الرضا الوظيفي"( .سامل تيسَتالشرايدة)21 ،1114 ،
ارجراييا  :من خالؿ ىذه التعاريف نستنتج أف الرضا الوظيفي ىو " 6عبارة عن حالة يتكامل فيها الفرد مع عملو
ووظيفتو وتفاعلو معها من خالؿ طموحو الوظيفي ورغبتو يف التقدـ والنمو وسعيو إىل حتقيق أىدافو االجتماعية"
 ،وتتمثل العوامل التنظيمية للرضا الوظيفي يف (األجر ،الًتقية ،ساعات العمل ،زلتوى الوظيفة ،مستوى
اإلشراؼ ،ظروؼ العمل) أما العوامل الشخصية فهي (حاجات الفرد ،الوظيفة اليت يشتغلها الفرد ،اتفاؽ العمل
مع قيم الفرد ،خصائص شخصية الفرد وظروفو)  ،وىناؾ من يرى أف ىناؾ عوامل أخرى تسمى بالعوامل البيئية6
واليت ترتبط بالبيئة احمليطة بالعمل وتأثَتىا على ادلوظف ،وتشمل نظرة اجملتمع ادلوظف ومدى تقديره لدوره
وتكيفو ومدى اندماجو مع عملو.
-3-1مفهوم المؤسسة الرياضية:
ىي كل رتاعة ذات تنظيم مستمر ،تتألف من عدة أشخاص طبيعيُت أو اعتباريُت ويكوف الغرض منها حتقيق
الرعاية للشباب وإتاحة الظروؼ ادلناسبة لتنمية قدراهتم وذلك عن طريق توفَت اخلدمات الرياضية والقومية
واالجتماعية والروحية والصحية والًتوجيية يف إطار السياسة العامة للدولة( عصاـ بدوي. )835 ،1117 ،
كما أهنا "تعترب ىيئة رياضية تتكوف من رلموعة وحدات ختضع إلدارة واحدة وتنظم نشاط بُت ىذه الوحدات
يف أكثر من زلافظة يف اللعبة اليت يديرىا االحتاد ويكوف ذلا الشخصية االعتبارية وفقا إسناد إنشائها ( إبراىيم
زلمود عبد ،ادلقصود )1118،57
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ومن خالؿ ىذا التعريف نستنتج أف "مديرية الشباب والرياضة ىي تكوين اجتماعي يرتبط باجملاؿ الرياضي
كمهنة وصناعة تتحد أىدافها بطبيعة األنشطة اليت دتارسها تلك ادلؤسسة ،والعالقات ادلتفاعلة بُت تلك
األنشطة ومؤسسات اجملتمع اآلخر " ،ونقصد مبديرية الشباب والرياضة يف دراستنا ىي مديرية الشباب والرياضة
.
 تعريف مديرية الشباب والرياضة:
ىي مؤسسة عمومية أنشأت بعد التقسيم اإلداري اجلديد اخلدمي و ذلك نظرا ألمهيتها يف ادلسامهة يف تنشط
ادليداف الرياضي والشباين وقد سهمت ادلديرية يف ترقية النشاطات الرياضي والشباين داخل مناطق الوالية وحىت من
خارجو من خالؿ تبادؿ النشاطات الرياضية مع واليات أخرى كتنظيم دورات مشًتكة يف سلتلف الرياضات.
وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وكل مصلحة متخصصة يف رلاؿ معُت ،ويًتكز أساسا
نشاط ادلديرية يف متابعة النوادي الرياضية والرابطات وتفعيل دورىا يف شىت اجملاالت وذلك بادلسامهة يف الدعم
ادلعنوي ذلذه النوادي وكذا متابعتها ألجل حتسُت األداء للنوادي الرياضية وكذا النشاطات الشبانية عموما وكذا
ادلتابعة ادليدانية ذلا .وتتعامل ادلديرية مع سلتلف مؤسسات الدولة كالوالية اليت تكوف زلور إنشاء األندية و
اجلمعيات أو ادلساعدات ادلالية ذلا .وكذا إعداد التقارير وإرساذلا إىل وزارة الشباب والرياضة ،ىذه التقارير اليت
دتكن الوزارة من تقييم النشاط الشباين والرياضي للوالية ومنو الدعم ادلادي وادلعنوي للمديرية واذلدؼ من ذلك
مضاعفة النشاطات ( .دومي عبد الوىاب)1112،17،
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-2االشكالية:

يعترب االتصاؿ عملية ضرورية يف طبيعة البشر ،ويف التنظيمات على اختالؼ أنواعها ،فالطبيعة البشرية تسعى إىل
التواصل واالندماج ،واالنضماـ إىل رتاعات مهما اختلف نوعها.
واذا كاف االتصاؿ بالغ األمهية منذ الزمن القدمي ،فاليوـ لقد انتقل االتصاؿ ليلعب دوره على الصعيد
التنظيمي ،ذلك ا ف التنظيم ما ىو اال رتاعة من البشر جتمعهم تنظيمات ومصاحل وأىداؼ ،وحتكمهم قواعد
وقوانُت ضمن شروط واقعية معينة بغرض القياـ مبهاـ زلددة هتدؼ يف رلموعها إىل حتقيق غايات وأىداؼ ،ىذه
األىداؼ والغايات يسهر على تطبيقها اداري مسؤوؿ ( ناصر دادي عدوف،4002 6ص . )00وحىت يتمكن
ىؤالء من أداء دورىم فمن الضروري وجود اتصاالت فيما بينهم ،فهم يتخاطبوف ويتبادلوف ادلعلومات
والبيانات ،فال ديكن تصور أي إدارة دوف اتصاالت ،ومن ىنا ادركت ادلؤسسات الرياضية مدى أمهية برامج
االتصاؿ اإلداري داخل ىياكلها ،فال ديكنها اف دتتنع عن بناء اسًتاتيجية اتصاؿ بُت رتيع مستوياهتا قصد
تسهيل أداء األفراد ألدوارىم ووظائفهم ،وحىت تقوـ اإلدارة بادلهاـ ادلنوطة هبا فمن واجبها االىتماـ باالتصاؿ
حىت تتمكن من االستفادة منو يف التأطَت والتوجيو وادلتابعة.
وادلالحظة اف االتصاؿ يف مديرية الشباب والرياضة اصبح يثَت اىتماـ العاملُت فيما يتعلق مبدى تقبلهم
للقرارات والتعليمات ،إضافة إىل مدى تقبل اإلدارة القًتاحاهتم ومشاكلهم الداخلية ،وىذه العملية تساىم يف
إجياد نوع من العالقة بُت ادلوظف واإلدارة ،وبالتايل فاالتصاؿ يعمل على خلق جو تعاوين شلا يؤدي تسهيل
عملية تبادؿ ادلعلومات ،كما يساعد على إجياد نوع من الفهم ادلشًتؾ والثقة ادلتبادلة ،شلا يؤدي إىل اختاذ
القرارات ادلشًتكة ومن ذتة حتقيق األىداؼ.
وللمحافظة على استمرارية االتصاؿ اإلداري فانو يعترب من وظائف القيادة اإلدارية الضرورية ،وىو ادلكوف الذي
جي عل النظاـ شلكنا ،وىو الوسيلة اليت يتم عربىا القياـ بوظائف القيادة اإلدارية األساسية ( ،عياصرة والفاضل
 64000ص)71
ففعالية مديرية الشباب والرياضة تعكس مدى إحساس األفراد العاملُت بقدرة اإلدارة على حتقيق الرضا عن
الوظيفة وزيادة انتمائهم لإلدارة ،وتكوين اجتاىات إجيابية ضلو األداء الوظيفي وزيادة الثقة يف ادلدي ،فاتصاؿ
الفعاؿ ديكن احلكم عليو من خالؿ قدرتو على إدارة الصراع ،ومن خالؿ إشاعة مناخ العمل الذي يساعد
العاملُت على حتقيق االحًتاـ ادلتبادؿ فيما بينهم وتقوية الرغبة يف العمل اجلماعي وحتسُت األداء ولضماف حتقيق
درجة عالية من التطور ،فمن الضروري اف يعمل ادلدير على تدعيم نظم االتصاالت بُت األفراد داخل اإلدارة
الرياضية .واليت تتوقف على أنواع االتصاالت اإلدارية اليت ديكن من خالذلا حتقيق أىدافها ،ذلك اف ىذه
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االتصاالت تساعد على توفَت تدفق اكرب للمعلومات ،وشلا ال شك فيو اف وجود نظاـ اتصاؿ فعاؿ بُت اإلدارة
والعماؿ يسهل عملية تبادؿ ادلعلومات.
والشك يف اف االتصاؿ اإلداري يعد من اكثر الوسائل يف حتقيق األىداؼ التنظيمية ،اذ جيب اف تتوفر للمدير
القدرة على استخداـ وسائل االتصاؿ احلديثة ضمانا لوصوؿ البيانات وادلعلومات والتوجيهات يف سهولة ووضوح
وبالسرعة ادلناسبة حيث يعد العصب الرئيسي للعملية اإلدارية ،فاإلدارة حباجة إىل ختطيط وتنظيم وتوجيو وتنسيق
ورقابة ،وكل ىذه الوظائف التتم اال من خالؿ عملية االتصاؿ اإلداري ،فتطور اإلدارة الرياضية ال يتوقف على
كفاءة أفرادىا فحسب ،وامنا على ال تعاوف القائم بينهم وحتقيق العمل اجلماعي ،حيث يتمثل ذلك يف الدور
الذي يقوـ بو االتصاؿ يف بناء اذليكل وتشغيلو جلماعة العمل من خالؿ اإلدارة .
ففي كل ادلستويات التنظيمية تتم عملية االتصاؿ بصفة مستمرة لنقل ادلعلومات واالفكار ،واالجتاىات،
وادلشاعر ،واالحاسيس بُت األفراد ،لذلك يشار إىل االتصاؿ اإلداري على انو شبكة تربط كل اعظاء ادلنظمة
بعضهم ببعض .
من ىنا ديكننا القوؿ اف االتصاؿ اال داري ىو احدى الدعائم الرئيسة يف العملية اإلدارية يف اية منظمة ،فهو
الذي يعمل على نقل ادلعلومات بُت ادلصاحل وادلكاتب يف اإلدارة الواحدة ،فالعمليات اإلدارية السليمة ال ديكن
إصلازىا وإرساذلا إىل األشخاص ادلناسبُت يف األوقات ادلناسبة إال يف ظل اتصاؿ إداري ناجح وسلطط لو وفق
أسس عملية سليمة وبذلك اصبح االتصاؿ اإلداري من احدى القضايا اإلدارية والتنظيمية اليت تكثر فيها
ادلشكالت يف ادلنظمات مهما كاف نوعها ونشاطها  .فال بد اف يكوف االتصاؿ سلطط لو على اعلى ادلستويات،
ومبنيا على أساس أحداث التطور والتغيَت يف االجتاىات والسلوؾ ،وليس رلرد اعطاء ادلعلومات واألخبار
والتعليمات واألوامر داخل اإلدارة .
واستنادا إىل ما تقدـ ديكن اف نطرح التساؤؿ العاـ6
ىل لالتصاؿ اإلداري دور يف حتقيق رضا العماؿ الوظيفي داخل مديرية الشباب والرياضة .؟
ومن خالؿ التساؤؿ العاـ نطرح التساؤالت اجلزئية التالية6
س -7ىل ادلشاركة يف اختاذ القرارات حيقق الرضا الوظيفي؟
س -4ماىي أساليب االتصاؿ األكثر استجابة من قبل العاملُت؟
س -3ما نوع االتصاؿ السائد داخل مديرية الشباب والرياضة؟
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-3أهداف الدراسة:

باالرتكاز على ميزاف اختيار ادلوضوع وأمهيتو وباالستناد إىل سلتلف تصورات النظرية ومن خالؿ مالحظتنا
الدؤوبة نسعى من خالؿ قيامنا هبذا البحث إىل أىداؼ وغايات كثَتة منها6
ػ التعرؼ على االتصاؿ ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعماؿ وتشخيص الواقع الفعلي لالتصاؿ وعالقتو
بالرضا.
ػ زلاولة فهم وتفسَت ظاىرة االتصاؿ اجلماعي يف مديرية الشباب والرياضة.
ػ ضرورة جعل طرؽ التواصل بُت العماؿ سهلة ومرنة.
ػ الوصوؿ على أف العامل جزءا نشيطا وحيويا يف عملو داخل مديرية الشباب والرياضة.
ػ إثراء ادلكتبة اجلامعية لشمل ىذه الدراسات ادليدانية.
ػ التعرؼ على سلتلف ادلعوقات اليت يواجهها االتصاؿ وزلاولة جتنبها قدر اإلمكاف.
-4أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أمهيتها من طبيعة ادلوضوع الذي نتناولو من جهة ونوع ادلشكالت اليت نطرحها للتمحيص
والتقصي من جهة أخرى وذلذا اكتسى موضوع االتصاؿ أمهيو بالغة يف كل ميادين احلياة وذلك أف السلوؾ
االتصايل يعد سبب وجود اإلنساف ألف اإلنساف ال يستطيع العيش دوف أخيو اإلنساف كذلك حاؿ ادلنظمات،
فاالتصاؿ االداري مثل الدورة الدموية ينقل ادلعلومات والبيانات إىل رتيع أعضاء ادلنظمة ليمدىا مبا يلزـ من
ادلعلومات وادلعطيات تساعد األفراد فَت اختاذ القرارات وربط عالقات العمل ودفع احليوية والنشاط يف كل أفراد
ادلنظمة ذلذا اكتسى موضوع الدراسة يف مديرية الشباب والرياضة أمهية ضرورية اليت ارتأينا إبراز أمهيتو من خالؿ
زلاولة اكتشاؼ نقاط القوة ونقاط الضعف داخل ادلؤسسة قصد ادلساعدة يف حل ادلشاكل االتصالية والعمل
على تطويرىا وجعلها يف خدمة ادلؤسسة ناىيك عن أمهيتو يف حتقيق رضا العاملُت هبا داخل مديرية الشباب
والرياضة.
-5فرضيات الدراسة:
تعترب الفرضيات أىم خطوة من خطوات البحث العلمي ،فهي تأخذ يف الغالب الصيغة التعميمية ،كما تصاغ
بأسلوب منسق يظهر العالقة بُت سلتلف ادلتغَتات اليت حياوؿ الباحث من خالذلا اإلجابة على تساؤالت
اإلشكالية حيث وردت حوذلا رلموعة من التعاريف نذكر منها6
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الفرضية عبارة عن فكرة مبدئية تربط بُت الظاىرة وموضوع الدراسة والعوامل ادلرتبطة وادلسببة ذلا
عبارة عن اإلجابة االحتمالية للسؤاؿ ادلطروح يف إشكالية البحث ،خيضع لالختبار سواء عن طريق الدراسة
النظرية أو عن طريق الدراسة ادليدانية(.رشيد زروايت ،4004 ،ص

)24

الفرضية العامة:
لالتصاؿ االداري دور يف حتقيق رضا العماؿ الوظيفي داخل مديرية الشباب والرياضة.
الفرضيات الفرعية6
 -7ادلشاركة يف اختاذ القرارات حيقق رضا العماؿ مبديرية الشباب والرياضة.
 -4أسلوب االتصاؿ الكتايب ىو األكثر أمهية داخل مديرية الشباب والرياضة.
 -3االتصاؿ الرمسي ىو السائد يف مديرية الشباب والرياضة.
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خالصة:

من خالؿ تطرقنا إىل اخلطوات التابعة لالطار العاـ للدراسة واليت تتمثل يف الكلمات الدالة يف الدراسة
وكذا حتديد ادلشكلة والفرضيات باإلضافة إىل أمهية وأىداؼ الدراسة اتضح لنا اف ىذا الفصل وادلتمثل يف
االطار العاـ للدراسة لو دور ىاـ يف البحث العلمي ،ذلك انو حدد صياغة مشكلة وضبطها ويف األخَت ال
ديكن اف تقوـ أي دراسة أو حبث علمي دقيق دوف التطرؽ إىل اخلطوات السابقة.
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الفصل الثالث
الجراءات الميدانية للدراسة

تمهيد
-1الدراسة االستطالعية
-2المنهج المتبع في الدراسة
-3مجتمع وعينة الدراسة
 -4ادوات جميع البيانات والمعلومات
 -5اجراء التطبيق الميداني
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الاجراءات امليدانية لدلراسة

الفصل الثالث
تمهيد:

هتدف الدراسات و البحوث العلمية بصفة عامة إذل التنقيب عن احلقائق و سلتلف االسباب و العوامل
ادلؤدية إذل ظهور ادلشكالت و سلتلف الظواىر يف اجملتمع ،وذلك قصد توضيح كل السبل ادلمكنة حلل ومعاجلة
ىاتو ادلشكلة والظواىر ،وقمنا هبذه الدراسة ادلتواضعة واليت تطرقنا اذل جزء منها يف االطار النظري الذي يشمل
توضيح اىم اجلوانب اليت تدور حول اإلشكالية العامة ادلتمحورة حول لالتصال اإلداري ودور يف حتقيق الرضا
الوظيفي لدى العمال مبديرية الشباب والرياضة ؟
ومن اجل الضبط ادلوضوعي جلوانب موضوع الدراسة قمنا بتحديد ادلنهج ادلستخدم ذلا والذي يكمن يف
ادلنهج الوصفي الذي يتماشى مع طبيعة الدراسة ،وكذا قمنا باختيار عينة البحث واليت دتثلت يف اإلداريُت الذين
يعملون على مستوى مديرية الشباب والرياضة بوالية باتنة ،مث بعد ذلك قمنا بتحديد اىم أدوات الدراسة اليت
دتثلت يف االستمارة االستبيانية قصد مجع معلومات والبيانات ادلهمة وذلك بطريقة سليمة وعملية نزيهة ويكون
الباحث فيها موضوعي إذل ابعد حدود ،أما ادلبحوث ىو أساس الدراسة ،وكذلك قمنا بعرض احلدود اليت
تضمنتها الدراسة.
وكل ىاتو اخلطوات ادلنهجية للبحث تساعدنا للوصول إذل نفي أو صحة الفرضيات ومن ذلك الوصول إذل
توضيح عام دلوضوع حبثنا .
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الفصل الثالث
 -1الدراسة االستطالعية:

الدراسة االستطالعية ىي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة دل يتطرق اليها أي باحث من قبل وال
تتوفر عليها بيانات أو معلومات وىدفها التعرف على ادلشكلة ،وتقوم احلاجة إذل ىذا النوع من البحوث عندما
تكون ادلشكلة زلل حبث جديدة دل يسبق اليها أو عندما تكون معلومات أو ادلعارف ادلتحصل عليها قليلة
وضعيفة (ناصف ثابت 1984ص)71
المجال الزماني والمكاني:
اجملال الزماين :امتدت فًتت الدراسة من اواخر شهر فيفري إذل غاية هناية الدراسة بالنسبة للجانب
النظري أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد قام الباحث بزيارة مديرية الشباب والرياضة بوالية باتنة بتاريخ
 2016/04/28وذلك الجراء دراسة ميدانية حيث قام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان على عينة البحث
ودامت من  2016/04/28إذل غاية . 2016/05/15
اجملال ادلكاين :اجريت ىذه الدراسة مبقر إدارة مديرية الشباب والرياضة بوالية باتنة .
وىي عبارة عن جهاز تنفيذي كباقي االجهزة األخرى ادلمثلة لوزارهتا وتسمى يف صلب النص القانوين "مديرية
الشباب والرياضة" ،وقد انشات مديرية الشباب والرياضة مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم  234/70ادلؤرخ يف 18
جويلية  1990الذي حيدد قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشباب بالوالية وعملها ،مث بعدىا جاء مرسوم تنفيذي
يعدل يف تسمية ادلديرية وىو ادلرسوم التنفيذي رقم 283 /93:ادلؤرخ يف /23نوفمرب 1993/وادلتضمن تغيَت
تسمية مصاحل ترقية الشباب يف الوالية إذل مديرية الشباب والرياضة .
ونظرا لضخامة ادلهمة ادلوكلة ذلا فقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 345/06 :ادلؤرخ يف / 05رضان/عام 1427
ادلوافق ل /28ديسمرب 2006/الذي حيدد قواعد تنظيم مديرية الشباب والرياضة وتسيَتىا ،ىي ىيئة تنفيذية
تابعة لوزارة الشباب والرياضة ،حيث يشرف عليها مدير تنفيذي يكون منتدب من طرف الوارل ،واليت تسهر على
العمل اجل يد لدإدارة اخلارجية والداخلية  ،وىي ىيئة تعمل ،على ترقية احلركات اجلمعوية للشباب والرياضة
وىياكلها وتنظيمها وإعداد الربامج اذلادفة وتعميم الًتبية البدنية والرياضية السيما الوسط الًتبوي والتكوين والتأطَت
وكذى إعداد سلططات تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل واذليئات ادلعينة ،حيث تضم مديرية
الشباب والرياضة للوالية وحتت سلطة ادلدير اربع مصاحل وتنظم كااليت:
مصلحة الًتبية البدنية والرياضية
-

مصلحة النشاطات والشباب
مصلحة االستثمارات والتجهيزات
مصلحة التكوين وادارة الوسائل
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الفصل الثالث
 -2المنهج المتبع في الدراسة:

ب ناءا على طبيعة الدراسة واالىداف اليت ضلاول الوصول إذل حتقيقها فقد مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي،
والذي يعتمد على دراسة الظاىرة كما ىي يف الواقع.
يعرف ادلنهج على انو "رلموعة من العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثو " (عثمان حسن
عثمان 1998:ص)29
ويعرف ادلنهج الوصفي على انو "ادلنهج الذي يهدف إذل مجع ادلعلومات والبيانات وزلاولة اختيار فروض أو
اجابات عن تساؤالت تتعلق باحلالة الراىنة الفراد العينة والدراسة الوصفية حتدد وتقرر الشيء كما ىو عليو يف
الواقع" ( عثمان حسنن عثمان1998:ص)30
كما يعرف ادلنهج الوصفي بانو دراسة استطالعية نقوم هبا بقصد الكشف عن مشاكل اجملتمع ،أو بانو زلاولة
منظمة لتقرير وحتليل وتفسَت الوضع الراىن لنظام اجتماعي أو جلماعة معينة  (.مروان عبد اجمليد ابراىيم
2002ص )92
 -3مجتمع وعينة الدراسة :
 -1-3مجتمع الدراسة :
ان اجملتمع يعترب مشول كافة وحدات الظاىرة اليت ضلن بصدد دراستها ،ورلتمع الدراسة يتكون من اداريي مديرية
الشباب والرياضة بوالية باتنة والبالغ عددىم ( ) 55اداري حسب ادلعلومات اليت حتصلنا عليها من رئيس قسم
ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة .
واجملتع حسب تعريف  grawitzىو "رلموعة منتهية أو غَت منتهية من العناصر احملددة مسبقا اليت ترتكز
عليها ادلالحظات " ( موريس اصلرس  2004 :ص ) 29
ورلتمع البحث يف العلوم االنسانية ىو رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة دتيزىا عن غَتىا من
العناصر األخرى واليت جيري عليها التقصي ( رشيد زروايت 2002 :ص ) 119
 -2-3عينة البحث:
نظرا إذل حجم رلتمع الدراسة ونظرا إذل القاعدة العلمية يف اختيار العينة من اجملتمع الكلي للدراسة وحىت تكون
العينة شلثلة جملتمع البحث قمنا باستخدام اسلوب ادلسح الشامل من خالل دراسة مجيع مفردات اجملتمع الدارسة
والبالغ حجمو  55اداري وذلك لتحقيق نتائج اكثر دقة وموضوعية .

50

الاجراءات امليدانية لدلراسة

الفصل الثالث

ان حتديد واختيار عينة الدراسة لو أمهية كبَتة واساسية يف أي حبث علمي وىي ختتلف باختالف ادلوضوع فصحة
نتائج الدراسة أو خطئها يتوقف على طريقة اختيار العينة حيث ان اختيار العينة ادلالئمة للبحث من اىم
ادلشكالت اليت تواجو أي باحث يف اي حبث اجتماعي ،فالعينة من الضروري ان حتمل اخلصائص وادلميزات اليت
دتثل اجملتمع االصلي الذي اخذت منو العينة ،حيث دتثلو دتثيال صحيحا (رشيد زروايت 2002ص ) 122
 -3-3ضبط متغيرات الدراسة :
استنادا إذل فرضيات الدراسة تبُت لنا جليا ان ىناك متغَتين اثنُت احدامها مستقل واالخر تابع.
اوال :تعريف متغير المستقل :
ىو ما يسمى ادلتغَت التجرييب وىو عبارة عن ادلتغَت الذي يفًتظ الباحث انو السبب أو احد االسباب نتيجة
تعيُت دراستو واليت تؤدي إذل معرفة تاثَته على نتغَت اخر (رشيد زروايت  2002ص  . )87وعلى ضوء ما سبق
فان ادلتغَت ادلستقل يف حبثنا ىو االتصال اإلداري:
ثانيا :تعريف المتغير التابع :
ىي ادلتغَتات الناجتة على العمليات اليت تعكس االداء أو السلوك وعلى ذلك فان ادلثَت ىو ادلتغَت ادلستقل بينما
االستجابة دتثل ادلتغَت التابع وادلتغَت التابع يف حبثنا ىو :الرضا الوظيفي.
 -4ادوات جميع البيانات والمعلومات:
 -1-4استمارة االستبيان:
ىي وسيلة جلمع البيانات لدراسة ما ،وذلك للحصول على اجابات للعديد من االسئلة احملددة وادلكتوبة
من طرف افراد العينة ،وىي ايضا اداة جلميع البيانات الالزمة الختيار الفروض ،وتعد اكثر االدوات استخداما
لسهولة بنائو وتفريغها وقلة تكلفتها ،كما تعرف باهنا منوذج يضم رلموعة من االسئلة توجو إذل األفراد من اجل
احلصول على معلومات حول ادلشكلة أو موضوع ما (.رشيد زروايت،2002 :ص )123
وميكن تعريف االستمارة االستبيانية على اهنا تصميم جملموعة من االسئلة أو البنود حول موضوع معُت حبيث
يغطي كل جوانب ادلوضوع كما ميكن احلصول على البيانات الالزمة للبحث من خالل اجابات ادلفحوصُت (
عبد احملي حسن،2000 :ص )93
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 -2-4الخصائص السيكومترية لألداة:

 -1-2-4الصدق :ويعد اىم الشروط الواجب توفرىا يف ادوات القياس ،وىو من اىم معايَت جودة االختيار
ويعرفو ليند كويس( ) 1951ىو الدقة اليت يقيس هبا االختبار ما وضع الجلو (زلمد نصر الدين رضوان:
،2006ص )177
كما تعترب درجة الصدق ىي العامل االكثر أمهية بالنسبة للمقياس واالختبارات وىو يتعلق اساسا بنتائج
االختبار (.زلمد حسن عالوي ،زلمد نصر الدين غضبان،1996:ص )321
وىناك انواع من الصدق منها صدق احملكمُت ،صدق ادلضمون ،صدق احملتوى ،الصدق الظاىري والصدق
العاملي ،وقد مت اجراء اختبار صدق اداة االستبيان ،أي التحقق من اداة الدراسة (االستبيان) وىل ىو صاحل
لقياس ما هندف إذل قياسو حيث مت التاكد من صدق االستبيان من خالل:
-

صدق المحكمين:

للتاكد من وضوح االستبيان ومدى حتقيقو الغرض الذي وضع الجلو ،مت عرضو على مجلة من اخلرباء واالساتذة
ادلتخصصُت يف رلال الدراسة ،وذلك لتزويدنا بارائهم من حيث مالئمة الفقرات للمجال الذي اندرجة حتتو،
ومدى وضوح الصياغة اللغ وية للفقرات وبناءا عليو مت تعديل بعض االسئلة لنحصل يف االخَت على االستبيان
ادلوضح يف ادلالحق .
-

الصدق الذايت :يقاس عن طريق حساب اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االداة.

 -2-2-4الثبات :حسب ليو اتليد " ثبات االختبار :ىو مدى دقة االتساق الذي يستقيو ىذا االختبار لسمة
ما " ( امحد السعاف صاحل :مدخل إذل البحث يف العلوم السلوكية ،دون جهة نشر دون طبعة ،الرياض السعودية،
،1986ص)169
أي عند تطيب ق االختبار على افراد العينة وعند اعادة االختبار خالل فًتة زمنية معينة تكون النتائج متقاربة( عن
طريق معامل االرتباط بُت نتائج االختبار االول والثاين)
كما يعرف الثبات بانو نسبة التباين احلقيقي يف الدرجة ادلستخلصة من اختبارىا( ليلى السيد فرحات :
)144 ،2001
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 -3-2-4الموضوعية:

من العوامل ادلهمة اليت جيب ان تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية والذييعٍت التحرر من التحيز والتعصب
وعدم ادخال العوامل الشخصية للمخترب كارائو واىوائو وميوالتو وحىت حتيزه وتعصبو ،فادلوضوعية تعٍت ان تصف
قدرات الفرد كما ىي موجودة ال كما نريد ان تكون ( مروان عبد اجمليد ابراىيم)1999،86:
 -5اجراء التطبيق الميداني :
بعد ضبط اداة الدراسة يف شكلها النهائي قام الباحث باجراء تطبيقي للدراسة حيث قمنا بتوزيع استمارة
االستبيان على عينة قوامها( )55اداري ،وكان ذلك عن طريق تسليم األداة ،حيث مت شرح بعض العبارات ليتسٌت
للمستوجب فهمها
وبعد ذلك قمنا بتفريغ البيانات ادلتحصل عليها ابتداء من  2016/05/15مت حساب التكرارات والنسب
ادلئوية حيث سنقوم بتحليل النتائج احملصل عليها يف الفصل التارل ادلتمثل يف التحليل ومناقشة وتفسَت النتائج
 -6االساليب االحصائية:
لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا الطريقة االحصائية لبحثنا لكون االحصاء ىو الوسيلة واالداة
احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على اساس فعلي يستند عليها يف البحث واالستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا
ما يلي
-

النسب ادلئوية (قاعدة الثالثية) ادلعروف ب( :زلمد نصر الدين رضوان،2003 :ص)75

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ%100

فان =xع ×  /100س

ع ــــــــــــــــــــــــ x
حيث ان :x:النسبة ادلئوية
س  :عدد افراد العينة
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خالصة:

نستخلص شلا سبق ان الدراسة علمية بدون منهج ،وكل دراسة علمية ناجحة ومفيدة ال بد ذلا ان
تتوفر لدى الباحث الذي يقوم هبا منهجية علمية معينة ومناسبة تتماشى مع موضوع ومتطلبات البحث ،وال بد
ان تكون ادوات البحث سلتارة بدقة ( عينة ،ومتغَتات ،ادوات مجع البيانات ،اساليب احصائية...اخل) ،لكي
تتماشى مع متطلبات البحث وختدمو بصفة تسمح لو بالوصول إذل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث
واجملتمع .
ومنو ف ان االستعانة باجلانب ادلنهجي يعد امرا ضروريا يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت
والوصول إذل النتائج ادلؤكدة ،اضافة إذل وجوب ان تكون ادلنهجية واالدوات ادلستخدمة يف البحث واضحة وخالية
من الغموض والتناقضات.
ويف االخَت ميكن القول ان الباحث الذي يتبع ىذه االجراءات اثناء اصلازه لبحثو يكون قد حقق خطوة
كبَتة يف اثبات صدق عملو وكذا توضيح الركائز العلمية اليت اعتمد عليها للوصول إذل نتائج علمية ودقيقة ميكن
االعتماد عليها مستقبال وحىت امكانية تعميمها .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

تمهيد
-1عرض النتائج ومناقشتها
 -2مناقشة وتحليل النتائج
خالصة

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
تمهيد:

يهدف ىذا الفصل إىل اختبار فرضيات الدراسة ادلوضوعة من قبل الباحث ،من خالل حتليل البيانات
اليت مت مجعها عن طريق ادوات الدراسة ،و باستخدام االختبارات االحصائية ادلالئمة ،وسيتم يف ىذا الفصل حتليل
فقرات االستبانة و متغريات الدراسة وبيان العالقة و الوقوف على الدالالت االحصائية ،الن اخللفية النظرية
والدراسات السابقة وحدىا غري كافية للخروج بنتيجة ذات داللة علمية ،وامنا جيب على الباحث ان يقوم بعملية
حتليل ومناقشة ىذه النتائج حىت تصبح ذلا قيمة علمية و تعود بالفائدة على البحث بصفة عامة ،ومن خالل ىذا
الفصل سنقوم بعرض النتائج ومناقشتها واليت مت مجعها و التحصل عليها من خالل الدراسة ادليدانية اليت أجريت
على موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية باتنة ،و سنحاول من خالل ىذا الفصل إعطاء بعض التحاليل
واالستنتاجات إلزالة الغموض ادلطروح خالل الدراسة.
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عرض النتائج ومناقشتها:

المحور األول :للمشاركة في اتخاذ القرارات دور في تحقيق الرضا الوظيفي.
الجدول رقم ( :)1يبين المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
اتخاذ القرار

التكرار

النسبة

غالبا

9

16%

أحيانا

28

51%

نادرا

18

33%

اجملموع

55

100%

اتخاذ القرار
16%
33%

غالبا
أحٌانا
نادرا
51%

الشكل رقم ( :)1يوضح نسب المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
إن نسبة  %15من العينة ادلدروسة واليت دتثل  82عامل صرحت لنا بأهنا تشارك يف اختاذ القرارات أحيانا يف
حني أن نسبة  %33منمجتمع الدراسة واليت دتثل  52عامل أدلت بأهنا ال تشارك يف اختاذ القرارات إال نادرا

أما نسبة  %51واليت دتثل  93عاملني صرحت لنا بأهنا تشارك دائما يف اختاذ القرارات ،وىذا يبني أن ىذه
ادلؤسسة دتنح فرصة للعمال للمشاركة يف اختاذ القرارات وإبداء أرائهم وىذا ما يتماشى وطبيعة ادلنظمات احلالية.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)2يبين طريقة االستشارة.
طريقة االستشارة

التكرار

النسبة

شكلية

18

33%

فعلية

20

36%

ال

17

31%

اجملموع

55

100%

طريقة االستشارة
31%

33%
شكلٌة
فعلٌة
ال
36%

الشكل رقم ( :)2يبين طريقة االستشارة.
استشارة ادلدير ذلا تكون فعلية ،يف حني جند أن نسبة  %33من عينة الدراسة واليت دتثل  52عامل تكون
استشارة ادلدير ذلا بطريقة شكلية أما نسبة  %35من رلتمع البحث وادلتمثلة لـ  51عامل الستشارة يف األمور
التسيريية ال بالطريقة الفعلية وال الشكلية.
نستنتج من خالل اجلدول أنو كلما كانت استشارة ادلدير بطريقة أكثر تكون النتائج أفضل.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)3يبين طريقة القرار المناسب
طريقة القرار المناسب

التكرار

النسبة

حلظة االجتماع

47

85%

بعد مدة

8

15%

اجملموع

55

100%

طريقة القرار المناسب
15%

لحظة االجتماع
بعد مدة
85%

الشكل رقم ( :)3يوضح نسبة طريقة القرار المناسب
من خالل نتائج اجلدول ادلتحصل عليها تبني أن نسبة  %21من رلتمع البحث ادلتمثلة لـ  71عامل قد صرحوا
لنا بأن كل القرارات ادلتخذة تكون حلظة االجتماع.أما بالنسبة ادلتبقية بلغت  % 51من رلتمع البحث ادلمثلة لـ
 2عمال أكدوا لنا أن القرار يتخذ بعد مدة معينة.
نستنتج من كل ذلك أن ادلؤسسة دتنح للعمال فرصة من أجل أخذ القرار ادلناسب سواء كان حلظة االجتماع أو
بعد فًتة معينة مما يتماشى مع مصلحة العامل وادلؤسسة معا.
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الجدول رقم ( :)4يبين شعور العمال بالرضا في اتخاذ القرار.
شعور العامل بالرضا

التكرار

النسبة

راضي

38

69%

راضي دتاما

12

22%

غري راض

5

9%

غري راض دتاما

0

0%

اجملموع

55

100%

شعور العامل بالرضا
0%
9%
راضً
22%

راضً تماما
غٌر راض
غٌر راض تماما

69%

الشكل رقم ( :)4يوضح نسبة شعور العمال بالرضا في اتخاذ القرار.
يبني اجلدول أعاله اخلاص برضا العمال أن نسبة  %13من عينة الدراسة واليت دتثل  31عامل صرحوا برضاىم
عن العمل وىذا راجع جملموعة من العوامل منها لسهولة العمل تناسب األجر مع ادلؤىل ،التعود على العمل
وادلرونة يف حني جند أن نسبة  %89من عينة الدراسة ادلمثلة لـ 1عمال عربوا أهنم غري راضني عن العمل وذلك
إما لعدم تناسب األجر مع ادلؤىالت والعمل الذين يقومون بو أو الضجر والقلق .أما عن العمال الراضني دتاما
عن شعورىم بالرضا فقد بلغت نسبة  %88أي ما يعادل  58عامل .من خالل البيانات اإلحصائية يتضح أن
أغلبية أفراد العينة صرحوا برضاىم عن العمل داخل ادلؤسسة.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)5يبين درجة قبول القرار.
درجة قبول القرار

التكرار

النسبة

نعم

31

56%

ال

2

4%

أحيانا

22

40%

اجملموع

55

100%

درجة قبول القرار

40%

نعم
ال
أحٌانا

56%

4%

الشكل رقم ( :)5يوضح نسبة درجة قبول القرار.
من خالل اجلدول أعاله واخلاص بدرجة قبول القرار فقد تبني أنو قد بلغت نسبة  %79من رلتمع البحث اليت
بلغت  88عامل صرحوا بأهنم يقبلون تلك القرارات أحيانا.أما النسبة ادلتبقية بلغت  %97من العمال يرفضون
القرارات اليت تصدرىا ادلؤسسة.
نستنتج من كل ذلك القرارات اليت تصدرىا ادلؤسسة مقبولة من طرف العمال وأنو كلما كانت مشاركة واسعة
وإبداء أرائهم كلما ازدادت درجة قبولو من طرف العمال.
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الفصل الرابع

جدول رقم ( :)6جدول مركب يبين العالقة بين فرصة المشاركة في اتخاذ القرار ومدى شعور بالرضا.
نادرا

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

راض

8

40%

6

30%

6

30%

20

100%

راض دتاما

7

41%

5

29%

5

30%

17

100%

غري راض

5

50%

3

30%

2

20%

10

100%

غري راض دتاما

2

25%

3

37,50%

3

37,50%

8

100%

اجملموع

22

40%

17

30,90%

16

29,09%

55

100%

فرصة ادلشاركة

أحيانا

غالبا

العالقة بين فرصة المشاركة في اتخاذ القرار ومدى شعور
بالرضا.

غالبا
40%
41%
50%
25%

نادرا
30%
30%
20%
37,50%

أحٌانا
30%
29%
30%
37,50%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
راض
راض تماما
غٌر راض
غٌر راض تماما

الشكل رقم ( :)6يوضح نسبة العالقة بين فرصة المشاركة في اتخاذ القرار ومدى شعور بالرضا.

من خالل اجلدول الذي يبني العالقة بني الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرار والشعور بالرضا تبني أن نسبة % 79
من العينة ادلدروسة واليت دتثل لـ  88عامل صرحت بأهنا غالبا ما تكون راضية عن فرصتها يف ادلشاركة يف القرارات
وقد توزعت النسب كالتايل %79 4راضي ونسبة  %51.75راض دتاما أما نسبة  %19تبني غري راض و
 %81غري راض دتاما.
فيما بلغت نسبة  %39.39من عينة الدراسة واليت دتثل  51عامل صرحوا لنا بأهنم أحيانا ما يشاركون يف اختاذ
القرارات ودتنحهم ادلؤسسة فرصة إبداء رأيهم والتعبري عن مشاكلهم.
أما النسبة ادلتبقية اليت دتثل  %83.93من العينة ادلدروسة واليت دتثل  51عامل صرحوا أهنم ال تتاح ذلم الفرصة
إال نادرا يف اختاذ القرارات وأن شعورىم بالرضا قد تًتواح بني  %89و  %31.91أي غري راض وغري راض
دتاما.
من كل ما سبق نستنتج أن أغلبية العمال صرحوا بأهنم تتاح ذلم ادلشاركة يف اختاذ القرارات وأهنم راضني عن العمل
داخل ادلؤسسة.
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الفصل الرابع
المحور الثاني :أسلوب االتصال السائد داخل مديرية الشباب والرياضة
الجدول رقم ( :)7أسلوب االتصال
أسلوب االتصال

التكرار

النسبة

شفوي

16

29%

كتايب

39

71%

اجملموع

55

100%

أسلوب االتصال
29%

شفوي
كتابً

71%

الشكل رقم ( :)7أسلوب االتصال
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن نسبة  %15من عينة البحث وادلمثلة لـ  33عامل صرحوا بأن أسلوب
االتصال السائد داخل ادلؤسسة ىي االتصال الكتايب وىذه النسبة تعترب نسبة معتربة مقارنة مع الشفوي.
يف حني يلعب نسبة  %83من عينة البحث ادلمثلة لـ  51عامل صرحوا أن أسلوب االتصال الشفوي ىو ادلعمول
بو داخل ادلؤسسة.
ن ستنتج من خالل ىذه البيانات أن ادلؤسسة تدعم أسلوب االتصال الكتايب مما يبني أن ادلؤسسة تقوم على ادلركزية
يف اختاذ القرارات رغم إشراكها للعمال يف ىذا اجملال.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)8يبين تفهم المعلومات من طرف اإلدارة.
درجة التفهم

التكرار

النسبة

تفهم بسهولة

38

69%

حتتاج إىل شرح

17

31%

اجملموع

55

100%

درجة التفهم

31%
تفهم بسهولة
تحتاج إلى شرح
69%

الشكل رقم ( :)8يوضح نسبة تفهم المعلومات من طرف اإلدارة.
من خالل اجلدول أعاله يبني أن نسبة  %13من رلتمع البحث ادلمثلة لـ  32عامل يرون أن ادلعلومات الصادرة
من طرف اإلدارة تفهم بسهولة يف حني أن  %35من عينة الدراسة وادلمثلة لـ  51عامل يرون أن ادلعلومات
الصادرة من طرف اإلدارة حتتاج إىل شرح أي أن االستيعاب للمعلومات داخل ادلؤسسة خيتلف من فئة عمرية
ألخرى وىذا راجع إىل اخلربة وادلستوى التعليمي ورمبا طريقة التعامل داخل ادلؤسسة والتفاىم بني أعضاء التنظيم.
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الجدول رقم ( :)9يبين معوقات االتصال.
معوقات االتصال

التكرار

النسبة

نعم

18

33%

ال

37

67%

اجملموع

55

100%

معوقات االتصال
33%

نعم
67%

ال

الشكل رقم ( :)9يوضح نسبة معوقات االتصال.

من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن نسبة  %11من العينة ادلدروسة واليت دتثل  31عامل صرحت أنو ال توجد
معيقات تعيق عملية االتصال داخل ادلؤسسة بينما بلغت نسبة الذين صرحوا بنعم  ،%33أي ما ديثل  52عامل
أكدت بأنو يوجد معيقات داخل ادلؤسسة سواء تتعلق بادلرسل أو الرسالة يف حد ذاهتا أو يف لغة الرسالة.
ومن ىنا نستنتج أن كل ىذه ادلعيقات ال تستطيع التأثري على عملية االتصال داخل ادلؤسسة .

56

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

الجدول رقم (:)11جدول مركب يبين العالقة بين نوع األسلوب المستخدم ودرجة الرضا عنو.
درجة الرضا نعم

ال

اجملموع

نوع االسلوب

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

النسبة

الشدة

2

15,38%

11

84,61%

100%

اللني

31

73,80%

11

26,19%

100%

اساليب اخرى

0

0,00%

0

0,00%

100%

اجملموع

33

60%

22

40%

100%

الشكل رقم (:)11يوضح نسب العالقة بين نوع األسلوب المستخدم ودرجة الرضا عنو.
من خالل اجلدول أعاله الذي يبني العالقة بني نوع األسلوب الذي يستخدمو الرؤساء ودرجة الرضا عنو تبني أن
نسبة  %19من عينة الدراسة ادلمثلة لـ 33عامل صرحوا بأهنم راضني عن نوع األسلوب ادلستخدم من طرف
الرؤساء كما صرحوا لنا أهنم يستحسنون أسلوب اللني يف ادلعاملة واليت بلغت نسبتها بـ  % 13.29مقارنة مع
النسب األخرى.
عن األسلوب ادلستخدم من طرف الرؤساء ولقد تبني ذلك من نسبة  %27.15ادلمثلة لـ  55عامل
نستنتج من كل ذلك أنو كلما كانت معاملة الرؤساء للعمال حسنة وفيها نوع من اللني كلما زادت درجة قبول
األسلوب ويكون ىناك رضا من طرف العمال عن العمل.
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الجدول رقم ( :)11يبين ردود الفعل إتجاه الرسالة.
ردود الفعل

التكرار

النسبة

الالمباالة

18

33%

العمل هبا

37

67%

اجملموع

55

100%

ردود الفعل

33%
الالمباالة
67%

العمل بها

الشكل رقم ( :)11يوضح نسبة ردود الفعل إتجاه الرسالة.
من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن نسبة  %11من عينة البحث وادلمثلة لـ  31عامل صرحوا لنا بأهنم يعملون
على تنفيذ ادلعلومات الصادرة من طرف اإلدارة وىذا ما يكد رضاىم عن العمل داخل ادلؤسسة مما يبني لنا ان
ادلؤسسة تعتمد على التطبيق الكلي للقوانني يف حني جند نسبة  %33من العينة ادلدروسة وادلمثلة لـ  %52عامل
غري مهتمني بادلعلومات الصادرة من طرف اإلدارة.
ومنو نستنتج أن عمال اإلدارة أو ادلؤسسة يعملون على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من قبل اإلدارة وىذا
ما يؤكد رضاىم عن العمل.
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الجدول رقم ( :)12يبين العالقة بين كيفية االتصال والطريقة التي يتم بها.
االتصال نعم
الطريقة اليت يتم هبا التكرار النسبة

ال

أحيانا

اجملموع

التكرار النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

ادلشرف

9

45%

45%

40%

20

100%

6

6

مباشرة

17

5 80,95%

5 4,76%

21 14,28%

100%

اخرى اذكرىا

4

3 28,57%

2 7,14%

14 64,28%

100%

اجملموع

30

14 54,54%

13 9,09%

55 36,36%

100%

الشكل رقم ( :)12يوضح نسب العالقة بين كيفية االتصال والطريقة التي يتم بها.
من خالل اجلدول أعاله والذي يبني العالقة بني كيفية االتصال والطريقة اليت يتم هبا تبني من خالل اجلدول أن
نسبة  %17.17من عينة البحث وادلمثلة لـ  39عامل صرحوا بأهنم يتصلوا باإلدارة مباشرة وىي موزعة على
النسب التالية  %29و %71بالنسبة للمشرف و  % 82.11بأخرى تذكر .يف حني جند نسبة %31,31
من رلتمع البحث ادلمثلة لـ  89عامل صرحوا بأهنم ال يتصلون باإلدارة كليا إال أحيانا وىي موزعة بني  %79عن
طريق ادلشرف و  %57,82مباشرة و  %17,82بأخرى تذكر.
أما النسبة ادلتبقية بلغت  %93.93وادلمثلة لـ  1عمال صرحوا بأهنم ال يتصلون باإلدارة أبدا.
ومن خالل البيانات يتضح أن االتصال عملية ملحة وضرورية داخل ادلؤسسة فعليها يتوقف جناح ادلؤسسة من
عدمو حبيث جيب توفريه واالىتمام بو من أجل جو مالئم يسوده التفاىم.
وأن عمال ادلؤسسة كلما كأن اتصاذلم باإلدارة فعال زادت طريقتهم يف اختاذ القرار أكرب خاصة القرارات اليت
تصدرىا ادلؤسسة مما حيقق رضاىم ويزيد من مستوى والئهم ذلا.
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الفصل الرابع
الجدول ( :)13يبين اىتمام اإلدارة باالتصال.
درجة االىتمام

التكرار

النسبة

دائما

35

64%

أبدا

2

4%

أحيانا

18

33%

اجملموع

55

100%

درجة االهتمام

33%

دائما
أبدا
أحٌانا

64%
3%

الشكل رقم ( :)13يوضح نسبة اىتمام اإلدارة باالتصال.
من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن نسبة  %13من عينة الدراسة وادلمثلة لـ  31عامل صرحت لنا بأهنا
اتصاذلم حيض باالىتمام من طرف اإلدارة فهم يسعون دائما إىل حتقيق رغباهتم وأىداف ادلؤسسة.
ويف حني جند نسبة  %33من عينة البحث ادلمثلة لـ  52عامل صرحت بأن اتصاذلم حيضى باالىتمام أحيانا أما
النسبة ادلتبقية واليت بلغت  %97من عينة البحث وادلمثلة لـ  8من العمال صرحوا بأن اتصاذلا ال حيضى
باالىتمام أبدا.
ونستنتج مما سبق لنا أن عمال ادلؤسسة يسعون من خالل عملهم إىل حتقيق رغباهتم الفردية والتنظيمية وىذا راجع
إىل رضاىم عن اخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة لعماذلا.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)14يبين أثر الكمبيوتر على عملية االتصال.
درجة التأثير

التكرار

النسبة

نعم

48

87%

ال

7

13%

اجملموع

55

100%

درجة التأثير
13%

نعم
ال
87%

الشكل رقم ( :)14يوضح نسبة أثر الكمبيوتر على عملية االتصال.
من خالل اجلدول أعاله تبني من النتائج ادلتوصل إليها أن نسبة  %21من العينة ادلدروسة واليت بلغ عددىا
 72عامل صرحوا لنا بأن الكمبيوتر يؤثر على عملية االتصال فهو على األرجح يعمل على إعاقة عملية التواصل
بينما النسبة ادلتبقية واليت بلغت %53ادلمثلة لـ  1عمال صرحوا لنا عكس ذلك فيعترب الكمبيوتر وسيلة مهمة من
الوسائل اليت تساعد على عملية االتصال.
نستنتج من كل ذلك بأن ادلؤسسة دتلك وسائل عديدة تساعد على االتصال وأن الكمبيوتر ما ىو إال وسيلة
تساعد على التواصل بني العمال.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)15يبين تقييم طرق االتصال.
درجة التقييم

التكرار

النسبة

ضعيفة

1

2%

حسنة

20

36%

جيدة

34

62%

اجملموع

55

100%

درجة التقييم
2%

36%
ضعٌفة
حسنة

62%

جٌدة

الشكل رقم ( :)15يوضح نسبة تقييم طرق االتصال.
من خالل اجلدول أعاله تبني أن تقييم طرق االتصاالدلتوصل إليها بأهنا بلغت نسبتها  %18من عينة البحث
ادلمثلة لـ  37عامل صرحوا بأن أفضل طرق االتصال تكون دائما على األرجح جيدة ألن ادلؤسسة قبل أن تقوم
بأي عمل عليها أن تقيم الطريقة اليت يتم هبا وختتار األفضل واجليد أما رأيهم يف درجة تقييمهم يف أن تكون
حسنة بلغت نسبتها  %31من العينة ادلدروسة ادلمثلة لـ  89عامل صرحوا بأهنا حسنة أما النسبة ادلتبقية فهي
ضعيفة جدا بلغت  %8ادلمثلة لعامل واحد الذي مل يساند بقية العمال يف تقييمهم تلك الطرق.
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الفصل الرابع
الفرضية الثالثة :نوع االتصال السائد داخل مديرية الشباب والرياضة
الجدول رقم ( :)16يبين اتصال المشرف بالعمال في مكان العمل
درجة اتصال المشرف

التكرار

النسبة

نعم

50

91%

ال

5

9%

اجملموع

55

100%

درجة اتصال المشرف
9%

نعم
ال

91%

الشكل رقم ( :)16يوضح نسبة اتصال المشرف بالعمال في مكان العمل
من خالل نتائج اجلدول ادلتوصل إليها تبني لنا أن نسبة  %35من العينة ادلدروسة ادلمثلة لـ  19عامل أكدوا لنا
بأن ادلشرف يف أغلبية األحيان يزور العمال يف مكان العمل من أجل إعطاء التعليمات للعمال أما النسبة ادلتبقية
اليت بلغت  % 93ادلمثلة لعينة الدراسة بـ  1عمال قد صرحوا بأن ادلشرف ال يتصل هبم يف مكان العمل.
نستنتج م ن كل ذلك أن اتصال الرؤساء بالعمال يف مكان العمل يلعب دورا ىام يف أداء العمال واالنضباط يف
العمل.
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الفصل الرابع

الجدول رقم ( :)17جدول مركب يبين العالقة بين درجة اىتمام اإلدارة بشكاوي العمال وبين أخبار العمل.
درجة االهتمام
أخبار العمل
الزئيس المباشز
سمالء العمل
نشزات ومعلقات
أخزى تذكز
المجموع

احيانا
ال
نعم
التكزار النسبة
التكزار النسبة
التكزار النسبة
28,08%
6
0%
0 65,21%
15
45,45%
5 19,09%
1 36,36%
4
42,85%
6 7,14%
1 28,57%
4
28,57%
2 28,57%
2 14,28%
1
34,54%
19 30,90%
4
40%
24

المجموع
نادرا
النسبة
التكزار
التكزار النسبة
100%
23 8,69%
2
100%
11 9,09%
1
100%
14 21,42%
3
100%
14 28,57%
2
100%
55 14,54%
8

درجة اهتمام اإلدارة بشكاوي العمال وبين أخبار
العمل.

نعم
65,21%
36,36%
14,28%
28,57%

ال
0%
19,09%
28,57%
7,14%

احٌانا
28,08%
45,45%
28,57%
42,85%

نادرا
8,69%
9,09%
28,57%
21,42%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
الرئٌس المباشر
زمالء العمل
أخرى تذكر
نشرات ومعلقات

الشكل رقم ( :)17يوضح نسب العالقة بين درجة اىتمام اإلدارة بشكاوي العمال وبين أخبار العمل.

من خالل اجلدول أعاله الذي يبني العالقة بني درجة اىتمام اإلدارة بشكاوي العمال وبني أخبار العمل اتضح لنا
أن نسبة  %73.13من عينة الدراسة ادلمثلة لـ  88عامل صرحوا بأن أخبار عمل ادلؤسسة يتحصلون عليها من
الرئيس ادلباشر وادلسئول عن العمال وأن اإلدارة هتتم بالشكاوي اليت يقدمها العمال وىي موزعة على خيارات بني
الرئيس ادلباشر وزمالء العمل بـ  %31.31نشرات ومعلقات  %82.11وأخرى تذكر بـ .%57.82
أما النسبة ادلتبقية فتوزعت نسبة  %37.17من عينة الدراسة اليت صرحت بأهنم ال تصلهم أية أخبار من ادلسئول
أو من اإلدارة إال أحيان وأن اإلدارة أحيانا ما هتتم بالشكاوي اليت يقدمها العمال .أما عن نسبة  % 57.17من
العينة اليت صرحت بأهنا ال تتصل باإلدارة إطالقا وأن اإلدارة نادرا ما هتتم بشؤون العمال وكذا نسبة %91.81
اليت تصرح بأهنم ال يهتمون بأخبار العمل وبشؤون اإلدارة.
نستنتج من كل ذلك بأن اىتمام اإلدارة وادلسئولني بشكاوي العمال ومشاكلهم يساعدىم على زيادة أدائهم
وحرصهم على البقاء داخل ادلؤسسة وبالتايل شعورىم بالرضا.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)18يبين العالقة مع إدارة المؤسسة.
عالقة اإلدارة

التكرار

النسبة

حسنة

55

100%

سيئة

0

0%

اجملموع

55

100%

عالقة اإلدارة
0%

حسنة
سٌئة

100%

الشكل رقم ( :)18يوضح نسبة العالقة مع إدارة المؤسسة.
من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن نسبة  %599ادلمثلة بـ  19عامل من عينة البحث بأكملو صرحوا بأن
العالقة مع إدارة ادلؤسسة ىي عالقة حسنة وأن العمال مل يبينوا لنا بأهنم متذمرون من سوء معاملة اإلدارة ذلم
وأهنم مرتاحون يف عملهم داخل ادلؤسسة.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)19يبين اتصال العمال بمختلف مصالح المؤسسة.
اتصال بمصالح المؤسسة

التكرار

النسبة

نعم

40

73%

ال

15

27%

اجملموع

55

100%

اتصال بمصالح المؤسسة

27%
نعم
ال
73%

الشكل رقم ( :)19يوضح نسبة اتصال العمال بمختلف مصالح المؤسسة.
من خالل اجلدول التايل تبني أن نسبة  %13من عينة البحث واليت دتثل لـ  79عامل تبني أهنم يتصلون مبختلف
مصاحل ادلؤسسة مىت طلب منهم ذلك لكي حيصلوا على آخر ادلعلومات اليت ختص عملهم أما النسبة ادلتبقية
جندىا بنسبة  %81من رلتمع البحث واليت دتثل  51عامل أكدوا أهنم ال يهمهم األمر أن اتصلوا أم مل يتصلوا
باإلدارة ألن غالبا ما تكون لدى الزمالء يف العمل.
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الفصل الرابع

الجدول رقم ( :)21يبين شرح الرؤساء للقوانين والتعليمات الجديدة للعمال.
شرح القوانين والتعليمات

التكرار

النسبة

دائما

25

45%

أحيانا

15

27%

نادرا

10

18%

إطالقا

5

9%

اجملموع

55

100%

شرح القوانين والتعليمات
9%
دائما
أحٌانا

18%

46%

نادرا
إطالقا

27%

الشكل رقم ( :)21يوضح نسبة شرح الرؤساء للقوانين والتعليمات الجديدة للعمال.
تبني من خالل اجلدول أن نسبة  %71من عينة البحث واليت دتثل  18عامل أكدت لنا بأن رؤساء العمال
وادلسئولني يقومون دائما بشرح القوانني والتعليمات لكي يسهل عليهم العمل ولكي ال يقع يف األخطاء يف حني
جند نسبة  %81من رلتمع الدراسة ادلمثلة لـ  51عامل أكدت لنا بأن الرؤساء أحيانا ما يقومون بشرح القوانني
والتعليمات للعمال اليت ختص العمل أما النسبة ادلتبقية فاحنصرت بني نادرا وإطالقا واليت بلغت نسبتها  %52و
 %93أن الرؤساء ال يقومون بشرح التعليمات اجلديدة للعمال.
نستنتج من كل ذلك أنو كلما كان الرؤساء متعاونون ومسئولني يف شرح القوانني والتعليمات وللعمال كلما كان
أدائهم جيد وازداد والئهم للمؤسسة.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)21يبين العالقة بين المشرف وطريقة االستقبال.
طريقة االستقبال

دائما

العالقة مع المشرف

التكرار

تسهل لك العمل

16

أحيانا
النسبة

التكرار

اطالقا
النسبة

المجموع
النسبة

التكرار

التكرار النسبة

8 61,53%

31%

2

26 7,69%

100%

تقوي روابط العمل بينكم 4

4 36,36%

3 36,36%

11 27,27%

100%

ترفع من معنوياتكم

4

6 36,36%

1 54,54%

11 9,09%

100%

أخرى تذكر

3

3 42,85%

1 42,85%

7 14,28%

100%

اجملموع

27

21 49,09%

7 38,18%

55 12,72%

100%

العالقة بين المشرف وطريقة االستقبال

دائما
61,53%
36,36%
36,36%
42,85%

اطالقا
7,69%
9,09%
27,27%
14,28%

أحٌانا
31%
54,54%
36,36%
42,85%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
تسهل لك العمل
ترفع من معنوٌاتكم
تقوي روابط العمل بٌنكم
أخرى تذكر

الشكل رقم ( :)21يوضح نسب العالقة بين المشرف وطريقة االستقبال.
من خالل اجلدول أعاله الذي يبني العالقة بني طريقة االستقبال للعمال من طرف ادلشرف وكيفية العالقة اليت
تكون بينهم وجدنا أن نسبة  %73.93من عينة الدراسة اليت دتثل  81عامل صرحوا بأن ادلسئول أو ادلشرف
يقوم باستقباذلم دائما وذلك من أجل تسهيل وشرح طرق العمل ذلم وقد توزعت النسب على النحو التايل4
 %31.31تقري الروابط بينهم ونفس النسبة ترفع من معنوياهتم و %78.21صرحوا بأخرى تذكر ومل يؤكدوا
لنا نوع العالقة .
وقد توزعت بنسب متفاوتة بني تقوية الروابط وبني الرفع من معنوياهتم وأخرى تذكر.
أما النسبة ادلتبقية واليت مثلت  %58.18وادلمثلة لـ  1عمال أكدوا أهنم ال يستقبلهم ادلشرف مع العمال تلعب
دورا ىام يف زيادة أداء العمال وتقوية الروابط بينهم وزيادة والئهم للمؤسسة.
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الفصل الرابع
الجدول رقم ( :)22يبين تنظيم اللقاءات والدوريات لمناقشة سير العمل.
درجة تنظيم اللقاءات والدوريات

التكرار

النسبة

نعم

30

55%

ال

3

5%

أحيانا

20

36%

إطالقا

2

4%

اجملموع

55

100%

درجة تنظيم اللقاءات والدوريات
4%

نعم
36%

ال
أحٌانا

55%

إطالقا
5%

الشكل رقم ( :)22يوضح نسبة تنظيم اللقاءات والدوريات لمناقشة سير العمل.

تقوم ادلؤسسة بتنظيم دوريات ولقاءات دلناقشة سري العمل وىذا ما يبينو اجلدول التايل الذي يبني أن نسبة %11
من عينة الدراسة ادلمثل لـ  39عامل صرحوا بأن ادلؤسسة تعمل على وضع الدوريات واللقاءات دلناقشة سري
العمل.
يف حني جند أن نسبة  %31من عينة الدراسة ادلمثلة لـ  89عامل صرحوا لنا بأهنم أحيانا ما تقوم ادلؤسسة بتنظيم
لقاءات ودوريات سري العمل.
أما النسبة ادلتبقية فقد توزعت بني  % 91بال أي  3عمال صرحوا بأن ادلؤسسة ال تقوم بأي لقاءات و% 97
أي  98عمال أكدوا أهنم ال تقوم إطالقا بتنظيم دوريات دلناقشة سري العمل.
نستنتج من كل ما سبق أن اللقاءات والدوريات تلعب دور كبري دلناقشة سري العمل وتزيد من رضا العمال عن
عملهم واليت دتنح للعمال من خالذلا تسهيالت لفهم العمل والطرق اليت يتم هبا.
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الفصل الرابع
 .8مناقشة وتحليل النتائج:

.1.2مناقشة نتائج الفرضية األولى :للمشاركة يف اختاذ القرارات دور يف حتقيق الرضا الوظيفي.

حيث كلما شارك يف اختاذ القرارات داخل ادلؤسسة أدى ذلك إىل حتقيق الرضا الوظيفي ،وااللتزام بتنفيذ
التعليمات لكونو يتماشى مع رغباهتم وأىدافهم فلقد بينت الدراسة ادليدانية أن نسبة  %15من رلتمع البحث
يشاركون أحيانا يف اختاذ القرارات وىذا ما وضحو اجلدول رقم ( )5مما يدل على وجود مشاركة لكن نسبة معينة
وحسب إحصائيات اجلدول رقم ( )1تبني لنا درجة قبول القرار من طرف اإلدارة نسبة  %11حيث أن مشاركة
العمال يف اختاذ القرارات ودرجة قبولو حتقق ذلم الرضا الوظيفي كما تبني لنا أهنم راضني عن عملهم بنسبة %13
وىذا من خالل اجلدول رقم ( )7الذي يبني لنا درجة شعور العمال بالرضا يف اختاذ القرار داخل ادلؤسسة وأن
القرار يأخذ حلظة االجتماع وىو ممثل يف جدول رقم ( )3نسبة .%21
من خالل دراسة ادلشاركة يف اختاذ القرارات ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي مت التأكد أن مديرية الشباب والرياضة
توفر فرص للمشاركة يف اختاذ القرارات وىذا ما حيقق رضا عماذلا الوظيفي.
وىذا ماتطابق مع الدراسة السابقة ل ـ ـ 4عبد العزيز بن زلمد احلميضي ( )8991ص .35
 .2.2مناقشة نتائج الفرضية الثانية :أسلوب االتصال الكتايب السائد داخل مديرية الشباب والرياضة.
حيث بلغت النسبة  %15من فئة ادلبحوثني الذين صرحوا بأن األسلوب الكتايب ىو الغالب داخل ادلؤسسة وىذا
من خالل اجلدول رقم (.)1
أما عن طريقة إيصال ادلعلومات من طرف اإلدارة بلغت نسبة  %13وىو موضح من خالل جدول رقم ()2
وذلذا نقول أن االتصال الكتايب ىو السائد وىذا ما دتاشى مع نتائج الدراسة السابقة ل ـ بوعطيط جالل الدين
( )8992ص .38
 .3.2مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 4االتصال الرمسي ىو السائد داخل مديرية الشباب والرياضة.

حيث تبني من خالل نتائج الدراسة ادليدانية أن معظم ادلبحوثني يقرون بأن االتصال الرمسي ىو الغالب خالل
اجلدول رقم ( )51ادلتعلق باتصال ادلشرف بالعمال بلغت نسبة  %35من ادلبحوثني صرحوا بذلك وىذا ما يدل
على أن الرؤساء يتعاملون مع العمال بطريقة رمسية بدرجة كبرية ىذا ما يفسر تنفيذ العمال لقرارات وتعليمات

ادلؤسسة مما يقلل من حدوث معيقات ونزاعات داخل ادلؤسسة.
وكما تبني أن ىناك عالقة حسنة مع ادلؤسسة وقد بلغت نسبتها  %599وىذا يدل على أن أغلبية عماذلا راضني
عن عملهم.
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 .4.2مناقشة نتائج الفرضية العامة :لالتصال دور يف حتقيق الرضا الوظيفي للعمال داخل مديرية الشباب
والرياضة.
إن لالتصال دور يف حتقيق رضا العامل الوظيفي فكلما منحت ادلؤسسة فرصة ادلشاركة يف اختاذ القرارات كلما رفع
ذلك من معنوياهتم وزاد من مستوى رضاىم عن العمل وبالتايل الزيادة يف األداء.
كما دينح ذلك تقييم أفكار واقًتاحات جديدة مما خيلق اإلبداع داخل ادلؤسسة ولقد تبني لنا من خالل نتائج
الدراسة ادليدانية اليت مت التوصل إليها إىل أن ادلؤسسة دتنح لعماذلا فرص االتصال وىذا ما حيقق رضا عماذلا
الوظيفي.
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خالصة:

من خالل ىذا الفصل دتكنت من عطاء القيمة العلمية لنتائج أفراد العينة وكذا مناقشتها وحتليلها دلعرفة
أىم اجلوانب ادلتدخلة يف ىذه العملية واخلروج باستنتاج لكل فرضية من فرضيات الدراسة ،كما ضم ىذا الفصل
نتائج االستبيان اخلاصة مبوظفي مديرة الشباب والرياضة لوالية باتنة ،الذي أردت من خاللو العرف على دور
االتصال اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدي العمال يف مديرية الشباب والرياضة ،حيث الحظنا من خالل
اجلابة على أسئلة االستبيان ادلوجهة للموظفني اليت كانت بطريقة عليمة ودقيقة حيث مت تفريغ ىذه النتائج
ومعاجلها بطريقة احصائية  ،واليت وجدت من خالذلا ان ىناك دور لالتصال االداري يف حتقيق الرضا الوظيفي
لدى العمال مبدرية الشباب والرياضية بوالية باتنة.
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 -1استنتاجات عامة:

نلخص النتائج العامة لدراستنا فيما يلي:
مشاركة العمال يف اختاذ القرارات حتقق رضاىم الوظيفي مما يؤدي إىل رفع روحهم ادلعنوية وبالتايل الزيادة يف
مستوى األداء.
اتصال العمال باإلدارة يؤدي إىل التخفيف من مشاكل وحدوث النزاعات داخل ادلؤسسة وىذا ما حيفظ بقاءىا
واستمرارىا.
أغلبية العمال عربوا عن طريقة ومعاملة اليت يتعامل هبا ادلشرف مع العمال واليت استحسنها أغلبية العمال.
 -2اقتراحات:

 فتح قنوات االتصال بني أعضاء التنظيم مما يساىم يف خلق التوازن واالستقرار داخل ادلؤسسة . على ادلدير توفري الشروط الضرورية وادلالئمة لتحفيز العمال بغية حتقيق األىداف ادلرجوة االبتعاد قدر اإلمكان عن ادلركزية يف اختاذ القرارات. االعتماد على أسلوب التشاور واحلوار ألن ذلك يفتح اجملال للتعرف على ما يدور داخل ادلؤسسة. تقدير العمال واحرتامهم وفتح رلال االتصال بينهم وبني ادلستويات اإلدارية وذلك بغية تعريفهم أمهيتهم داخلادلؤسسة.
 االعتماد على األساليب العلمية يف اختيار ادلوظفني حبي يكون الرجل ادلناسب يف ادلكان ادلناسب. -3االفاق المستقبلية للدراسة

 إجراء حبوث حول االتصال اإلداري وعالقتو بادلناخ التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة-

إجراء حبوث حول اجتاىات عمال اإلدارة الرياضية حنو االتصال اإلداري.
إجراء دراسة حول االتصال الرمسي وعالقتو بالرضا الوظيفي يف ادلؤسسات الرياضية .
إجراء دراسة حول االتصال اإلداري ( الرمسي ) والثقافة التنظيمية لدى العاملني بقطاع الشباب والرياضة .
دراسة مدى فعالية الربامج التدريبية يف تطبيق األساليب اإلدارية اليت حتقق من فعالية االتصال اإلداري وتنمي
ادلهارات يف ادلؤسسات الرياضية .
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 -4المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة:
أوال  :المصادر

 -القرآن الكرمي

ثانيا  :المراجع باللغة العربية
 .1أمحد سامل  :وسائل وتكنولوجيا التعليم  ،مكتبة الرشد  ،الرياض .2004،
 .2أمحد ماىر  :السلوك التنظيمي ( مدخل بناء ادلهارات )  ،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع  ،ط،7
اإلسكندرية .2003 ،
 .3أمني عبد العزيز حسن  :إدارة األعمال وحتديات القرن احلادي والعشرين  ،دار قباء للطباعة والنشر ،
القاىرة  ،مصر .2001 ،
 .4برنت روبن  :االتصال والسلوك اإلنساين  ،معهد اإلدارة العامة للبحوث  ،الرياض 1999 ،
 .5جابر زلمد  :االتصال اجلماىريي واجملتمع احلدي  ،االسكندرية  ،دار ادلعرفة اجلامعية .1983 ،
 .6جيهان رشيت  :األسس العلمية لنظريات االتصال  ،دار الفكر  ،ط ، 2القاىرة .1975 ،
 .7حسني حرمي  :السلوك التنظيمي " سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال  ،دار احلامد للنشر
والتوزيع  ،عمان .2004 ،
 .8خضري كاظم زلمود  :السلوك التنظيمي " سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال  ،دار احلامد
للنشر والتوزيع .2004 ،
 .9راوية حسن  :السلوك التنظيمي ادلعاصر  ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية .2004 ،
 .10رشيد زرواين  ،تدريبات يف منهجية البح

العلمي يف العلوم االجتماعية  ،ط ، 1دار ىومة  ،اجلزائر

.2002،
 .11سامل تيسري الشرايدة  :الرضا الوظيفي اطر نظرية وتطبيقات علمية  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،ط1
 ،األردن .2008 ،
 .12السامل سامل  :الرضا الوظيفي للعاملني يف ادلكتبات اجلامعية  ،مكتبة ادللك فهد الوطنية  ،الرياض ،
.1997
 .13سعد ب ن عبد الرمحن الدايل وعبد احلافظ زلمد سالمة  :مدخل إىل تكنولوجيا التدريب  ،ط ، 1دار
اخلرجي الرياض .2003 ،
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 .14السلمي علي  :السوك التنظيمي يف اإلدارة  ،دار ادلعارف  ،القاىرة  ،مصر .1972
 .15طلعت إبراىيم لطفي  ،علم االجتماع الصناعي ن دار عكاظ للطباع والنشر ن جدة  ،السعودية  ،ط1
.1982 ،
 .16عاطف عديل العبد  :االتصال والرأي العام ن دار الفكر العريب  ،دط  ،القاىرة .2001 ،
 .17عباس زلود عوض  :دراسات علم النفس الصناعي ادلهين  ،دار الفكر العريب  ،اإلسكندرية .1985 ،
 .18عبد اللطيف إبراىيم زلمد  :الرضى الوظيفي يف اإلدارة العامة مبصر  ،دراسة تطبيقية على اجلهاز ادلركزي
للتنظيم واإلدارة  ،معهد اإلدارة العامة بالرياض  ،مج،24ع.1991 ،2
 .19عبد احملي حسن  :منهاج البح واخلدمة االجتماعية  ،دار ادلعرفة  ،اإلسكندرية  ،مصر .2000،
 .20عثمان حسن عثمان  :ادلنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية  ،منشورات الشهاب باتنة  ،دط ،
اجلزائر .1998 ،
 .21علي عياصرة  :االتصاالت اإلدارية وأساليب القيادة اإلدارية يف ادلؤسسات الرتبوية  ،دار احلامد  ،عمان ،
األردن .2006 ،
 .22ليلى السيد فرحات  ،القياس واالختبار يف الرتبية الرياضية  ،مركز الكتاب للنشر  ،مصر .2001،
 .23اجملايل فايز  :ا ثر بيئة العمل االجتماعية على الرضا عن العمل لعينة من العاملني يف مصانع شركة البوتاس
العربية يف زلافظة الكرك  ،مؤتة للبحوث والدراسات  ،اجمللد  ، 13العدد .1999 ، 8
 .24زلمد الصرييف  :السلوك اإلداري والعالقات اإلنسانية  ،دار الوفاء للطباعة والنشر  ،اإلسكندرية ،
.2007
 .25زلمد سلطان  :السلوك اإلنساين يف ادلنظمات  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية .2003 ،
 .26زلمد صاحل احلناوي  ،سلطنت زلمد السعيد  :السلوك التنظيمي  ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية .1997 ،
 .27زلمد نصر الدين رضوان  :اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية والرياضية ،دار الفكر العريب ،
القاىرة .2001،
 .28مروان عبد اجمليد إبراىيم  :اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الوطنية الرياضية  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة والنشر ،
األردن.2000 ،
 .29مروان عبد اجمليد إبراىيم :األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرياضية ،
األردن .1999 ،
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 .30ناصف ثابت  :أضواء على الدراسة ادليدانية ،مكتبة الفالح  ،الكويت .1984 ،

 .31ادلشعان عويد سلطان  :دراسات يف الفروق بني اجلنسني يف الرضا الوظيفي  ،ط ، 1دار القلم للنشر
والتوزيع  ،الكويت .1993 ،
 .32مصطفى عشوي  :أسس علم النفس الصناعي والتنظيمي  ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر .1992،
 .33موريس أجنرس  :منهجية البح

يف العلوم اإلنسانية تدريبات علمية (بوزيد صحراوي وآخرون  ،مرتجم )

دار القصبة للنشر  ،اجلزائر .2004،
 .34ناصر زلمد العديلي  :السوك اإلنساين والتنظيمي  ،مركز البحوث  ،معهد اإلدارة العامة للبحوث  ،الرياض
.1999 ،
ثانيا  :المجالت
 .1األغربي عبد الصمد  :الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام بادلنطقة الشرقية  ،رللة
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية  ،رللس النشر العلمي  ،الكويت .2002 ،
 .2النمر سعود  :الرضا الوظيفي للموظف السعودي يف القطاعني العام واخلاص  ،رللة جامعة ادللك سعود ،
اجمللد .1993 ،
ثالثا  :األطروحات العلمية
 .1عبد الكبري أمحد  :أساليب االتصال اإلداري لدى مسريي ادلؤسسة الرياضية جامعة ادلسيلة :
.2013/2012
 .2ابراىيم الناجي :متغريات الرضا الوظيفي يف عالقتها ببعض العوامل الشخصية لدى عينة من معلمي معلمات
التعلم العام مبنطقة االحصاء بالسعودية.1993 ،
 .3دراسة بوعطيط جالل الدين :االتصال التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة ميدانية على العمال ادلنفذين
مبؤسسة سونلغاز عنابة  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،اجلزائر .2008
 .4دراسة صاحل بن نوار دكتوراه دور الفعالية التنظيمية داخل ادلؤسسة الصناعية من وجهة نظر ادلدريني وادلشرفني"
دراسة ميدانية بادلؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي  -مركب احملركات واجلرارات -قسنطينة 2005 .
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المالحق:
ملحق  -1استمارة االستبيان
الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية
جامعة محمد بوضياف -المسيلة -
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي
تخصص ماستر إدارة وتنظيم في الرياضة
استمارة استبيان

حتية طيبة وبعد:
تعترب الدراسة جزء من متطلبات إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت يف اإلدارة والتنظيم الرياضي بعنوان :
دور االتصال اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العمال بمديرية الشباب والرياضة
وىي دراسة ميدانية مبديرية الشباب والرياضة لوالية باتنة وىذا سعيا للحصول على نتائج خاصة مبوضوع الدراسة
واليت قد تثري البح وتساىم يف إجياد حلول ونتائج علما أن إجاباتكم تستعمل يف حدود البح العلمي فقط.
وذلذا نرجو من سيادتكم التفضل واإلجابة على أسئلة االستبيان بوضع العالمة (×) يف ادلكان ادلناسب لكل
عبارة  ،آملني منكم إجابات دقيقة وىذا من اجل مصداقية البح مقدرين تعاونكم وتفهمكم وكذا مسامهتكم
يف إثراء البح .
وشكرا
إعداد الطالب:

إشراف الدكتور:

◘ بمعيد وليد

◘ د .فؤاد سعد السعود
السنة الجامعية 2116-2115 :
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المحور األول :المشاركة في اتخاذ القرارات
ٕ -1و رؼطٞل اىَؤسسخ فشصخ اىَشبسمخ ف ٜارخبر اىقشاساد اإلداسٝخ؟
غبىجب

ّبدسا

أدٞبّب

ٕ -2و ٝسزشٞشك اىَذٝش ف ٜاألٍ٘س اىزسٞٞشٝخ ثطشٝقخ
فؼيٞخ

ال

شنيٞخ

ٕ -3و ارخبر اىقشاس األّست ىل ٝنُ٘:
ثؼذ ٍذح ٍؼْٞخ

ىذظخ االجزَبع

ٍ -4ب ٕ٘ شؼ٘سك ػْذ ٍشبسمزل ف ٜارخبر اىقشاس؟
ساضٜ

ساض ٜرَبٍب

غٞش ساضٜ

غٞش ساض ٜرَبٍب

ٕ -5و ميَب مبّذ اىَشبسمخ ف ٜارخبر اىقشاس ٗاسؼخ اصدادد دسجخ قج٘ىٔ ؟
ّؼٌ

أدٞبّب

ال

المحور الثاني :أسي٘ة االرصبه األمثش إَٔٞخ ف ٜاىَؤسسخ
ٍ -6ب ٕ٘ أسي٘ة االرصبه اىسبئذ داخو اىَؤسسخ؟
شف٘ٛ

مزبثٜ

ٕ -7و اىَؼيٍ٘بد اىصبدسح ٍِ طشف اإلداسح اىؼيٞب رفٌٖ
ثسٖ٘ىخ

رذزبج إى ٚششح

ٕ -8و ر٘جذ ٍؼ٘قبد رذذ ٍِ مفبءح اسزخذاً ػَيٞخ االرصبه؟
ّؼٌ

ال

 ارا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ فَٞب رزَثو؟...................1
.................... 2
................... ..... 3

اس تنتاجات واقرتاحات
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 -9ارا ٗقؼذ ىل ٍشنيخ ف ٜاىؼَو ٍب ّ٘ع األسي٘ة اىزٝ ٛسزخذٍٔ ٍؼل سئٞسل؟
اىيِٞ

أسبىٞت أخش...ٙ

اىشذح

ٍ -11ب ٕ ٜسدٗد فؼيل ارجبٓ اىشسبىخ اىصبدسح ػِ اىَشسو؟
اىؼَو ثٖب

اىالٍجبالح
ٕ -11و رزصو ثبإلداسح ؟
ّؼٌ

أدٞبّب

ال

ف ٜدبىخ اإلجبثخ ثْؼٌ مٞف ٝزٌ ارصبىل ؟
اىَششف

أخش.......... ....ٙ

ٍجبششح

ٕ -12و ٝذظ ٚارصبىل ثبالٕزَبً؟
دائَب

أدٞبّب

أثذا

ٕ -13و اسزخذاً اىنَج٘ٞرش ٝؤثش ػي ٚػَيٞخ ارصبىل ؟
ال

ّؼٌ

ٍ -14ب رقَٞٞل ىطشق االرصبه داخو اىَؤسسخ ؟
ضؼٞفخ

جٞذح

دسْخ

المحور الثالث :االرصبه اإلداس ٛاىسبئذ داخو اىَؤسسخ
ٕ -15و ٝزصو سئٞس اىَؤسسخ ثبىؼَبه فٍ ٜنبُ اىؼَو ؟
ال

ّؼٌ

ٕ -16و رٖزٌ اإلداسح ثبىشنبٗٗ ٙاالقزشادبد اىزٝ ٜقذٍّٖ٘ب اىؼَبه؟
ّؼٌ

أدٞبّب

ال

ّبدسا

ٍ -17بٕ ٜػالقزل ٍغ إداسح اىَؤسسخ؟
دسْخ

سٞئخ

 ٍِ -18أ ِٝرصيل أخجبس اىؼَو ٗاىَؤسسخ ؟
ٍِ سئٞسل اىَجبشش

ٍِ صٍالء اىؼَو

ٍِ اىْششاد ٗاىَؼيقبد
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أخش ٙرزمش ...................

ٕ -19و ٝسَخ ىيؼَبه االرصبه ثَخزيف ٍصبىخ اىَؤسسخ ٍز ٚطيت رىل ؟
ال

ّؼٌ

 -21ارا رذصيذ اىَؤسسخ ػي ٚرؼيَٞبد ٗق٘اّ ِٞجذٝذح فٖو ٝششدٖب اىشؤسبء ىيؼَبه ؟
دائَب

أدٞبّب

إطالقب

ّبدسا

ٍ -21ب ٕ ٜاىفبئذح ٍِ االرصبه ثْٞل ٗث ِٞسؤسبئل ف ٜاىؼَو ؟
رسٖو ىل اىؼَو

رق٘ ٛاىشٗاثط ثْٞنٌ

رشفغ ٍِ ٍؼْ٘ٝبرنٌ

أخش ٙارمشٕب ..... .....................................................
ٕ -22و ٝسزقجيل اىَششف ف ٜدبىخ ٗج٘د ٍشبمو خبسجٞخ ف ٜاطبس اىؼَو؟
أدٞبّب

دائَب

ٕ -23و رْظٌ اإلداسح ىقبءاد ٗدٗسٝبد ىَْبقشخ سٞش اىؼَو ؟
ّؼٌ

ال

أدٞبّب

إطالقب
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ملحق  -2-قائمة االساتذة المحكمين:
المحكم

الدرجة العلمية

االختصاص

الجامعة

منجحي مخلوف

أستاذ زلاضر – ب -

إدارة و تسيري رياضي

جامعة ادلسيلة

خضار خالد

أستاذ مساعد – أ -

إدارة و تسري رياضي

جامعة ادلسيلة

سعيد بلبار

أستاذ زلاضر – أ -

إدارة و تسيري رياضي

جامعة ادلسيلة

الفصل اخلامس
ملحق  -3-تسهيل مهمة

اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس

اس تنتاجات واقرتاحات

-6ملخص الدراسة:

 -1عنوان الدراسة  :دور االتصال اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العمال مبديرية الشباب والرياضة دراسة ميدانية

دلديرية الشباب والرياضة لوالية باتنة.

 -2أهداف الدراسة :

 التعرف على االتصال ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعمال وتشخيص الواقع الفعلي لالتصال وعالقتو بالرضا.
 زلاولة فهم وتفسري ظاىرة االتصال اجلماعي يف مديرية الشباب والرياضة.
 ضرورة جعل طرق التواصل بني العمال سهلة ومرنة.

 -3مشكلة الدراسة  :ىل لالتصال اإلداري دور يف حتقيق رضا العمال الوظيفي داخل مديرية الشباب والرياضة ؟
 -4فرضيات الدراسة :
الفرضية العامة:

-

لالتصال دور يف حتقيق رضا العمال الوظيفي داخل مديرية الشباب والرياضة.

-

ادلشاركة يف اختاذ القرارات حيقق رضا العمال مبديرية الشباب والرياضة.
أسلوب االتصال الكتايب ىو األكثر أمهية داخل مديرية الشباب والرياضة.
االتصال الرمسي ىو السائد يف مديرية الشباب والرياضة.

الفرضيات الفرعية:

 -5عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من  55اداري وذلك لتحقيق نتائج اكثر دقة وموضوعية  ،من مديرية الشباب
والرياضة لوالية باتنة .

 -6منهج الدراسة  :اعتمد الباح يف دراستو عن ادلنهج الوصفي كونو يتالءم مع طبيعة ادلشكلة ادلدروسة.
 -7أدوات الدراسة  :لقد استخدم الباح يف دراستو استمارة استبيان كأداة جلمع ادلعلومات.
 -8النتائج :

نلخص النتائج العامة لدراستنا فيما يلي:
 مشاركة العمال يف اختاذ القرارات حتقق رضاىم الوظيفي مما يؤدي إىل رفع روحهم ادلعنوية وبالتايل الزيادة يف مستوىاألداء.
 اتصال العمال باإلدارة يؤدي إىل التخفيف من مشاكل وحدوث النزاعات داخل ادلؤسسة وىذا ما حيفظ بقاءىاواستمرارىا.
 -أغلبية العمال عربوا عن طريقة ومعاملة اليت يتعامل هبا ادلشرف مع العمال واليت استحسنها أغلبية العمال.

 -9االقتراحات :

فتح قنوات االتصال بني أعضاء التنظيم مما يساىم يف خلق التوازن واالستقرار داخل ادلؤسسة.على ادلدير توفري الشروط الضرورية وادلالئمة لتحفيز العمال بغية حتقيق األىداف ادلرجوةاالبتعاد قدر اإلمكان عن ادلركزية يف اختاذ القرارات.االعتماد على أسلوب التشاور واحلوار ألن ذلك يفتح اجملال للتعرف على ما يدور داخل ادلؤسسة.-تقدير العمال واحرتامهم وفتح رلال االتصال بينهم وبني ادلستويات اإلدارية وذلك بغية تعريفهم أمهيتهم داخل ادلؤسسة.

