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ملخ ـص
يعترب االتصاؿ عنصرا مهما يف حياة الناس كىو أحد األساليب األساسية للتعايش مع
بٍت البشر كبدكنو تقطع كل الركابط اإلنسانية ،كيف ىذا الصدد سيتم الًتكيز على معرفة العالقة
القائمة بُت االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي يف ادلؤسسات الًتبوية بصفة عامة ،كمركز التكيّف
ادلدرسي علي رملي "أمنوذجا" كاليت نقف من خالذلا على كاقع االتصاالت التنظيمية يف
ادلؤسسات الًتبوية ،فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا اجملاؿ ىو ىل ىناؾ عالقة بُت االتصاؿ
التنظيمي كاألداء الوظيفي لدل األساتذة؟
 -الكلمات المفتاحية :االتصاؿ ،األداء الوظيفي ،األساتذة ،مركز التكيف ادلدرسي.
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Communication and its relationship to job performance for teachers
(School adaptation center, Ali Ramli as an example, Ben Aknoun - Algiers(

Abstract
Communication is an important element in people's lives, and
it is one of the basic methods of coexistence with humans, without
which all human ties are broken. In this regard, emphasis will be
placed on knowing the relationship between organizational
communication and job performance in educational institutions in
general and the school adaptation center Ali Ramli. As a model
"through which we stand the reality of organizational communication
in educational institutions, the question that arises in this field is there
a relationship between organizational communication and the job
performance of teachers?
Keywords: Communication, job performance, teachers, school adaptation center.

 مقدمة كىي عملية أساسية للتواصل،دتثل عملية االتصاؿ حاجة اجتماعية ضركرية لكل إنساف
 كمع التطور العلمي كالتكنولوجي أصبحت احلاجة ملحة الزدياد عملية،بُت الناس كاحلضارات
 كما أف االتصاؿ عملية دينامكية دتس كل،االتصاؿ بُت بٍت البشر يف كافة أضلاء ادلعمورة
 كمن مجاعة إىل، تتمثل يف نقل كاستقباؿ ادلعلومات كالفهم من شخص إىل آخر،قطاعات اجملتمع
أخرل كمن منظمة إىل أخرل كمنو تعد عملية االتصاؿ ىادفة كضركرية يف أم تنظيم كىو مفتاح
 كال يستطيع األفراد إيصاؿ، فبدكف االتصاؿ ال يعرؼ ادلوظفوف طبيعة زمالئهم،صلاح ادلنظمة
.حاجاهتم كمشاعرىم إىل اآلخرين
كعلى ىذا األساس فإف دراستنا ىذه تسعى إىل التعرؼ على العالقة القائمة بُت
"االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي لدل أساتذة مركز التكيف ادلدرسي علي رملي" أمنوذجا
 قسم نظرم:كاشتملت دراستنا على قسمُت أساسُت بعد حتديد اإلطار ادلفاىيمي للمؤسسة
.كآخر تطبيقي
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 .1اإلشكالية
ديكن صياغة مشكلة الدراسة حسب التساؤؿ التايل:
 -ىل ىناؾ عالقة بُت االتصاؿ التنظيمي ك األداء الوظيفي لدل األساتذة؟

 .2الفرضيات

لقد تطرقنا يف ىذه الدراسة إىل العالقة بُت االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي من كجهة نظر
األساتذة ،كحاكلنا أف نعرؼ منط االتصاؿ السائد يف ادلؤسسات الًتبوية بصفة عامة كمركز
التكيف ادلدرسي على رملي أمنوذجا كعالقتو باألداء الوظيفي لؤلساتذة.

 الفرضية األولى :توجد عالقة بُت االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي لدل األساتذة كتندرجضمن ىذه الفرضية العامة فرضيات جزئية كىي كاآليت:
 توجد عالقة ارتباطية قوية بُت االتصاؿ النازؿ كاألداء الوظيفي لدل فئة البحث. توجد عالقة ارتباطية قوية بُت االتصاؿ الصاعد كاألداء الوظيفي لدل فئة البحث. .3دوافع اختيار الموضوع
 اختيار موضوع االتصاؿ التنظيمي من شأنو معرفة العالقة بينو كبُت األداء الوظيفي لؤلساتذةداخل ادلؤسسات الًتبوية.
 زلاكلة توضيح طبيعة منط االتصاؿ التنظيمي السائد يف مؤسسات الًتبوية كعالقتو بأداءأساتذهتا.
 احلاجة إلثراء ىذا ادلوضوع . الوقوؼ على بعض ادلشاكل كالعوائق اليت أرقت األساتذة خاصة يف ظل نقص االتصاؿ بُتاإلدارة كأساتذهتا كىذا ما من شأنو إعاقة سَتكرة العملية التعليمية.
 .4أهمية اختيار موضوع البحث
أ .األهمية التنظيمية
تسعى ىذه الدراسة إىل توضيح دكر االتصاالت التنظيمية يف األداء الوظيفي يف إحدل
ادلؤسسات الًتبوية ،كتنبثق ىذه الدراسة من كوف ادلؤسسات الًتبوية ذلا دكر كبَت يف الرقي باجملتمع
كازدىاره كىذا يتطلب من أساتذهتا احلرص على تقدًن كل ما ىو أفضل للتالميذ لينشئوا أفرادا
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صاحلُت من شأهنم محل ادلشعل ،فامتالؾ األساتذة للمعلومة من خالؿ اتصاؿ اإلدارة بو لتنفيذ
قدرات أعضاء كأكامر يساعد األساتذة يف تأدية مهامهم على أكمل كجو.
ب .األهمية العلمية
 أمهية موضوع تقييم األداء ،ىذا ادلوضوع الذم اكتسى أمهية بالغة كضركرة دلراقبة كتوجيوالعاملُت ضلو حتقيق األىداؼ.
 التعرؼ على رأم األساتذة حوؿ االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء داخل مؤسساهتم الًتبوية. الوقوؼ على أكجو النقص كالقصور اليت تعاين منها مؤسساتنا الًتبوية كاليت تؤثر سلبا على أداءاألساتذة كلذلك ديكن االستفادة من نتائجها يف رفع مستول أداء األساتذة يف ادلؤسسات الًتبوية.
 .6أهداف الدراسة
هتدؼ الدراسة إىل:
 معرفة العالقة القائمة بُت االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي. التعرؼ على مستول أداء األساتذة يف مؤسساهتم الًتبوية. تطوير االتصاالت يف ادلؤسسات الًتبوية. إثراء ادلكتبة اجلامعية بدراسة ميدانية تتناكؿ جانبا من جوانب اإلدارة الًتبوية.السابقة
 .7الدراسات ّ

إف موضوع االتصاؿ التنظيمي شأنو شأف ادلفاىيم األخرل مل ينل حقو يف الدراسة ادليدانية
رغم ظهور بعض الدراسات اليت ساىم أصحاهبا يف إثراء ادلوضوع عن أمناط االتصاؿ السائدة يف
ادلؤسسات كأمهلوا بعض اجلوانب مثل :توزيع ادلعلومات كشبكات االتصاؿ ككذلك بالنسبة
للدراسات األجنبية فهي قليلة فيما خيص االتصاؿ التنظيمي كمتغَت كارتباطو باألداء الوظيفي
كمتغَت تابع.
أ .ال ّدراسات األجنبية

يف سنة  1927قاـ ألتون مايو كزمالؤه من جامعة ىارفارد بدراسة جتارب مكثفة يف مصانع

شركة كسًتف إلكًتيك الكهربائية يف ضواحي مدينة شيكاغو بالواليات ادلتحدة األمريكية ،كمشلت
ىذه الدراسات كالتجارب إعادة تقسيم األعماؿ كالتغَتات يف ساعات الدكاـ اليومي كاألسبوعي
إدخاؿ فًتة الراحة ،كذلك دلعرفة عمل ذلك على إنتاجية العامل (غارت كالدجاين.)2004 ،
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كلقد اتضح للباحثُت أف أداء العاملُت ال يتوقف على احلافز ادلايل كالظركؼ احمليطة بالعمل فقط،
بل يتوقف أيضا على منط اإلشراؼ ككذا قناعة العماؿ بأف ادلنشأة تتعامل معهم باعتبارىم
أشخاصا ذلم قيمة كأمهية.
ب .مسح معهد غالوب 1998

لقد توصل ادلسح الذم أجراه معهد غالوب يف  1998يف الواليات ادلتحدة األمريكية على

ما يزيد عن مئة ألف مستخدـ يف مئات الوحدات ادلختلفة عرب  24شركة كربل ،شلا تزيد أعمارىم
على  25سنة إىل حقيقة أف العالقات بُت ادلدراء كرلموعات العمل التابعة ذلم ،ففي الوحدات
اليت كاف العاملوف فيها يشعركف بالرضا كانت ىذه ىي الوحدات األكثر صلاحا (خرًن.)2009 ،
ج .الدراسات العربية
 دراسة علي زلمد  :1978أجريت ىذه الدراسة يف شركة النصر لؤلصواؼ كادلنسوجاتادلمتازة للنساء دلدينة اإلسكندرية ككاف زلور ىذه الدراسة زلاكلة كشف ككصف كتشخيص طبيعة
نظاـ االتصاؿ يف التنظيم الصناعي كقد اعتمد الباحث على ثالثة أدكات كعناصر جلمع البيانات
كىي ادلالحظة ادلباشرة ،ادلقابلة احلرة ،االستمارة كقد أكضحت الدراسة أف شبكات االتصاؿ اليت
تنشأ حوؿ االستمارة يف مشكالت العمل تتخذ طابعا رمسيا كآخر غَت رمسي مبعٌت أف مشاكرات
العماؿ حوؿ مشاكلهم اخلاصة داخل العمل كخارجو كاليت ىي أساس التفاعل التلقائي تعمل
على زيادة التماسك بُت العماؿ.
 .8التعريف اإلجرائي للمفاهيم
 .1.8االتصال :العملية اليت يتفاعل مبقتضاىا ادلتلقي ك مرسل الرسالة يف مضامُت اجتماعية
معينة يتم من خالذلا نقل األفكار ك ادلعلومات بُت األفراد.
 .2.8االتصال التنظيمي :العملية اليت تتضمن نقل اآلراء مث تلقي الردكد عنها عن طريق نظاـ
دقيق للمعلومات ادلرتدة لغرض التوصل إىل أفعاؿ زلددة تؤدم إىل حتقيق أىداؼ التنظيم
(الشمرم.)2010 ،
 .3.8األداء الوظيفي :ىو قياـ الفرد باألنشطة كادلهاـ ادلختلفة اليت يتكوف منها عملو كحيكم
على ىذا األداء بواسطة معايَت زلددة تستخدـ لقياس األداء كتكوف نتيجة التقييم اجيابية إذا كاف
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نتاج العمل ادلؤدل متوافقة مع معايَت األداء احملددة كتكوف نتيجة التقييم سلبية إذا كانت سلرجات
العمل ادلؤدل خارج حدكد ىذه ادلعايَت (عبد الرمحاف الفركخ.)2010 ،
 .9االتصال التنظيمي
إف االتصاؿ قدًن منذ أف كجد اإلنساف حيث يعد أبرز العناصر األساسية يف التفاعل اإلنساين
كلواله دلا منت العديد من اجملتمعات من كافة النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
كاحلضارية كما أف االتصاؿ يعترب عصب احلياة يف ادلنظمات كالعمود الفقرم الذم يستند إليها
لتقدًن خدماهتا للمنتفعُت كافة (العالؽ ،د.ت.).
 .1.9مفهوم االتصال

 لغة :اتصل إىل بٍت فالف :انتمى كانتسب كاتصل بالشيء مطاكع كصلة بو .إذف االتصاؿ يفاللغة العربية ىو الصلة كالعالقة كالبلوغ إىل غاية معينة (أبو بكر كالرببرم .)2008 ،فكلمة اتصاؿ
باللغة االصلليزية  communicationمشتقة من الكلمة الالتينية  communareاليت تعٍت جيعل
الشيئ عاما ،كيع ٌت ذلك أف لفظ االتصاؿ يف اللغة االصلليزية يعٍت مقامسة ادلعٌت كجعلو عاما بُت
شخصُت أك رلموعة أك مجاعات (ادلغريب.)2018 ،
 -اصطالحا :لو تعاريف كثَتة منها:

 ىو العملية اليت مبقتضاىا يتفاعل مرسل الرسالة كمستقبلها يف مضامُت معينة ،أك ىو تفاعلبُت طرفُت ،كيف ىذا التفاعل تنقل أفكار كمعلومات أك كقائع كعواطف كآراء كمشاركة الصور
الذىنية كالتوجيو كاإلقناع (القحطاين ،د.ت.).
 .2.9االتصال
ىو عملية تتكوف من سلسلة من األنشطة تتضمن االستماع ،التأمل ،التعبَت ،االختيار ،الشعور،
السلوؾ كعملية سلطط ذلا تستهدؼ حتفيز اآلخرين كخلق دكافع غَتىم تبٌت مواقف كشلارسات
جديدة ،كىو عملية منهجية عرب فًتة زمنية زلددة تتطلب كجهات نظر مفيدة من خالؿ حوار
شخصُت أحدمها مرسل كاآلخر مرسل إليو (ادلغريب.)2018 ،
من خالؿ التعريف السابق يتضح لنا بأف االتصاؿ عبارة ىن تبادؿ ادلعلومات حيث أف ادلعٌت
الذم يقصده ادلرسل إىل الشخص اآلخر ادلرسل إليو فإ ّف االتصاؿ ال يكوف قد مت.

88

 -محمودي كمال & محمودي شهرزاد

المربي023 - 32 :)3232( ،32 ،

 ينظر الباحثوف يف رلاؿ علم النفس باعتباره نسقا مجاعيا يؤثر بطريقة أك بأخرل يف العالقاتيعرؼ
ادلتبادلة بُت أعضاء اجلماعة كآرائهم كاجتاىاهتم فنجد باحثا مثل كارف "ّ "warren
"االتصاؿ" نقل ان طباع أك تأثَت من منطقة إىل أخرل دكف النقل الفعلي دلادة ما أك أنو يشَت إىل
نقل انطباعات من البيئة إىل الكائن كبالعكس أك بُت فرد كآخر (مرتضى ،د.ت.).
 كمن جهة أخرل ينظر إىل االتصاؿ على أنو ببساطة يعٍت "تدفق ادلعلومات من شخص ما إىلأخر" (دياننت كفريلي ،د.ت.).
كما ينظر إليو على أنو أحد األنشطة بُت أنشطة أخرل كثَتة مثل التخطيط كالتنظيم ،الرقابة إنو
كل ما نفعلو يف ادلنظمات.
 االتصاؿ التنظيمي :ىو العملية اليت يتم هبا نقل ادلعلومات كادلعاين كاألفكار من شخص آلخرأك آخرين ،بصورة حتقق األىداؼ ادلنشودة يف ادلنشأة أك يف أم مجاعة من الناس ذات نشاط
اجتماعي (زلمد ىاين ،د.ت .).فهي مبثابة ركابط كأكصاؿ تربط بُت عناصر اذليكل التنظيمي
ألم منظمة كانت ربطا دينامكيا ،فال ديكن أف نتصور مجاعة دكف أف نتصور ذلك التفاعل الذم
حيدث بُت أفرادىا كأقسامها لدرجة صلعلها كحدة عضوية جيمعها نوع من التكامل.
 .3.9عناصر االتصال
إف صلاح االتصاؿ يعتمد على تكامل رلموعة من العناصر (ادلرسل ،الرسالة ،ادلرسل إليو،
اذلدؼ ،القناة).
أ .المرسل :ىو الشخص ادلبادر لالتصاؿ سواء كاف شخصية عادية أك عدة أشخاص (زلمد
سليماف ،د.ت.).
فادلرسل ىو الذم يصدر الرسالة كتكوف ىذه األخَتة على شكل كلمات أك حركات أك إشارات
أك صور تنقل إىل اآلخرين هبدؼ معُت يسعى لتحقيقو ادلرسل كيريد توصيلو لآلخرين.
ب .الرسالة :كيقصد هبا ادلعلومات كاألفكار أك االجتاىات أك ادلشاعر اليت يود نقلها لآلخرين
(زلمد سليماف ،د.ت .).كتأخذ ىذه الرسالة أحيانا شكال صوتيا مثل الكالـ كأحيانا أخرل
شكل صورة كالكتابة كالصور ،كأحيانا حركيا كاإلشارات فالرسالة ىي ما يود ادلرسل توصيلو
لآلخرين بطرؽ سلتلفة باإلضافة إىل أهنا تعترب اذلدؼ من االتصاؿ.
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ج .المستقبل :كيقصد هبا مستقبل الرسالة أم الفئة ادلستهدفة سواء كاف شخصا كاحدا أك
مجاعة ىذه األخَتة اليت تقوـ بفك رموز الرسالة كتفسَت زلتواىا كفهم معناىا (زلمد سليماف،
د.ت.).

د .الهدف :لكل رسالة ىدؼ معُت إما أف يكوف توجيو دلشاعرىم أك أفكارىم ضلو تصور معُت
أك أف يكوف ىدؼ الرسالة حتقيق طلب أك تلقي ادلعلومات كبعبارة أخرل "حتديد ىدؼ مسبق
لعملية االتصاؿ نفسها ،إذ البد أف يسأؿ ادلرسل بعد انتهائو من االتصاؿ بالفئة ادلستهدفة"
(زلمد سليماف ،د.ت.).

ه .القناة أو الوسيلة :ىي الوسيلة اليت يتم من خالذلا نقل الرسالة إىل ادلرسل إليو أثناء عملية
االتصاؿ كتكوف ىذه الوسائل إما شفاىية أك كتابية أك الكًتكنية فالشفوية يف حالة االتصاؿ
الشخصي ،أما إذا كانت موجهة لعامة الناس فتكوف عرب كسيط مثل الكتاب أك األنًتنت أك
اجملالت.
 .11أنواع االتصاالت

 .1.11االتصال الرسمي ( نازل  -صاعد -أفقي -محوري)

االتصال الرسمي ىو االتصاؿ الذم حيدد خطوطو كقنواتو اذليكل التنظيمي يف ادلنشأة كأساليب

االتصاؿ يف التنظيم (الشمربم .)2014 ،فاالتصاؿ الرمسي يتم بوسائل اتصاؿ رمسية يقرىا
التنظيم ،كقد تكوف ىذه االتصاالت داخلية يف نطاؽ منظمة كاحدة أك خارجية جتمع بُت سلتلف
ادلنظمات اإلدارية كينقسم االتصاؿ الرمسي إىل رلموعة من األقساـ.
 .2.11االتصال النازل
كيسمى ىذا النوع من االتصاؿ من أعلى إىل أسفل كىي اليت تبدأ من أعلى التنظيم إىل أسفلو
كتستخدـ ىذه االتصاالت بقصد اإلرشاد كالتوجيو كاألمر (عبد الرؤكؼ عامر ،د.ت .).كيكوف
ىذا االتصاؿ من الرئيس إىل ادلرؤكسُت كليس من حقو الرد أك إبداء الرأم فمثال مدير ادلدرسة
يعطي تعليمات لؤلساتذة .كاألستاذ بدكره يعطي تعليمات إىل التالميذ كيعترب ىذا االتصاؿ من
بُت الطرؽ الفعالة يف شرح األىداؼ كمن مث حتقيقها.
 .3.11االتصال الصاعد
(من أسفل إىل أعلى) ىذا النوع أك االجتاه من االتصاؿ يتمثل يف انتقاؿ ادلعلومات ادلختلفة من
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آراء كاقًتاحات كشكاكل كتظلمات من ادلرؤكسُت يف القاعدة إىل ادلسؤكلُت يف سلتلف مستوياهتم
اذلرمية (أكنيس عبد اجمليد ،د.ت .).فكما من حق الرؤساء إصدار التعليمات كاألكامر إىل
مرؤكسيهم يكوف من ادلنطق استعدادىم لالستماع إىل كل ما يدكر بشأف ادلرؤكسُت كىذه صورة
من صور الدديقراطية اليت تبعث على الطمأنينة كالراحة النفسية لدل العاملُت فضال عن رضاىم
عن عملهم كيكوف ىذا النوع من االتصاؿ مثال من ادلعلم إىل ادلدير.
 .4.11االتصال األفقي
ىي اتصاالت رمسية تتم بُت موظفي ادلستول اإلدارم الواحد الذين حيملوف ادلسمى الوظيفي
نفسو،كتلك االتصاالت اليت تتم بُت عمداء الكليات أك مديرم ادلدارس أك رؤساء األقساـ
كادلعلمُت بغرض التنسيق أك تبادؿ اآلراء ككجهات النظر أك االشًتاؾ يف مشركع أك ما شابو ذلك
(عارؼ حسُت .)2015 ،يكوف ىذا االتصاؿ بُت رلموعة من األفراد يف مستول كاحد من
العمل ،كيشًتط يف ىذا االتصاؿ أف يشغلوا نفس ادلناصب أك مهاـ متقاربة ،حيث ال يوجد بينهم
رئيس كال مرؤكس كيلجأ العماؿ إىل ىذا االتصاؿ للحصوؿ على ادلعلومات اليت ال ديكن احلصوؿ
عليها يف األسلوبُت السابقُت.
 .5.11االتصال المحـ ــوري
يشكل ىذا النوع من االتصاؿ أمهية كربل لؤلفراد فهو يوفر الوقت كاجلهد كادلاؿ ،حيث يتم
االتصاؿ كتبادؿ اآلراء كادلعلومات بُت أفراد التنظيم يف مستويات إدارية سلتلفة دكف االلتزاـ
باذليكل التنظيمي كاإلدارم (احلريرم ،د.ت .).كيشمل ىذا النوع من االتصاالت العالقات العامة
القائمة بُت ادلدراء كالعاملُت يف إدارات أخرل غَت تابعة تنظيميا ذلم.
 .11االتصال غير الرسمي
كيقوـ ىذا االتصاؿ على أساليب العالقات الشخصية كاالجتماعية ،كمن أمثلة ىذا االتصاؿ ما
يدكر بُت زمالء العمل من أحاديث حوؿ موضوعات تستحوذ على تفكَتىم (دعمس ،د.ت.).
كتعرؼ أيضا على أهنّا "االتصاالت اليت تتم بُت األفراد رؤساء ك مرؤكسُت كزمالء بغض النظر عن
موقعهم الوظيفي ،يتضمن ىذا االتصاؿ العالقات الشخصية كاالجتماعية كال توجد قناة زلددة أك
معركفة لدل اإلدارة ذلذا النوع من االتصاؿ كال ديكن رؤيتو على اخلريطة التنظيمية (القدكم
كآخركف .)2015 ،كيعترب ىذا النوع من االتصاالت من أىم كسائل دتاسك اجلماعات غَت
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الرمسية كبعث اىتمامها بالعمل ،كيتميز ىذا النوع من االتصاالت بأنو دائب احلركة ككثَت التغَت كال
يسَت طبقا لًتتيب معُت كيسَت يف كل االجتاىات كعلى كل ادلستويات كمن خصائصو أنو يتم
بطريقة غَت مرتبة عكس االتصاؿ الرمسي ،باإلضافة إىل أف فاعلية االتصاالت تزداد يف أكقات
الشدة كالشعور بالقلق كعدـ األماف كنفس الوقت عدـ القدرة على البقاء كاالستمرارية لفًتات
طويلة مقارنة باالتصاؿ الرمسي ،كديتاز االتصاؿ غَت الرمسي عن االتصاؿ الرمسي بسرعة كسهولة
االنتشار حيث ينتشر اخلرب قبل بثو يف قنوات االتصاؿ الرمسي.
 .12طرق االتصال
ىناؾ طرؽ كثَتة يف رلاؿ اإلدارة التعليمية كاليت تستخدـ لنقل األكامر كالتعليمات كاألفكار
كادلعلومات كادلقًتحات كيتوقف استخداـ ىذه الطرؽ على السرعة ادلطلوبة كالسرية الواجب
توفرىا.
 .1.12طرق االتصال الشفهية
يقوـ ادلدير بإعطاء العاملُت بعض األكامر الشفهية يف األمور ذات األمهية احملدكدة.
 .2.12طرق االتصال المكتوبة
كتكوف يف األمور كادلسائل ادلهمة ،حيث تكوف مكتوبة حيث ال يتعلل بعض العاملُت بعدـ
اإلخطار كىنا يتطلب من العاملُت التوقيع بالعلم.

أ .النشرات :كىي أكثر أدكات االتصاؿ شيوعا يف مدارسنا كيشًتط أف تكوف صياغتها دقيقة
كمفهومة حىت يصبح ادلعلموف ملتزموف هبا كما يطلب منهم التوقيع عليها.
ب .المذكرة :ىي عرض دلوضوع أك مشكلة معينة يقدمها ادلعلموف إىل ادلدير من أجل إبداء رأم
يف موقف معُت (دعمس ،د.ت.).

ج .التقارير :كتعترب من بُت الوسائط اذلامة يف الوسط الًتبوم كذلا دكر كبَت يف نقل ادلعلومات
كادلعارؼ كاألفكار إىل سلتلف ادلستويات اإلدارية كىي"تضمن حقائق عن موضوع معُت معركضا
عرضا حتليليا" (دعمس ،د.ت.).

د .لوحة اإلعالنات :إف العديد من ادلدارس تستخدـ لوحة اإلعالنات لتوصيل ادلعلومات
كالبيانات إىل العاملُت ذلا كيشًتط يف ىذه اللوحة كضعنا يف مكاف بارز للجميع لكي يتسٌت
للجميع رؤيتها بوضوح كجيب أخذ موافقة ادلدير قبل نشر أم إعالف.
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ق .مجلة المدرسة :كىي رللة تصدرىا بعض ادلدارس يف هناية كل عاـ كحتتوم على أخبار
ادلؤسسة كادلعلمُت كنشاط الطالب كيشارؾ فيها كل من مدير ادلدرسة كادلعلموف كبعض الطالب
شلا يشعرىم بركح االنتماء كاالعتزاز بادلدرسة كالفخر هبا.
 .13أهمية االتصال التنظيمي وأهدافه
 .1.13األهمية:

تتحدد أمهية االتصاؿ التنظيمي يف العالقات العامة فيما يأيت:
 االتصاؿ ىو عصب العمليات اإلدارية كمتطلب حتمي ألم تنظيم (القاضي .)2015 ،فمهماكاف االتصاؿ كاضحا كيسهل نقل ادلعلومات داخل قنوات التنظيم فإف ذلك يساعد على كفاءة
األداء يف التنظيم.
 تعترب االتصاالت كسيلة ادلديرين يف إدارة أنشطتهم اإلدارية كيف إدارة كحتقيق أىداؼ ادلنظمةذلك أف االتصاالت تساعد يف حتقيق األىداؼ الواجب تنفيذىا كبياف ادلشاكل كسبل معاجلتها .
 باإلضافة إىل ما سبق يتمكن بفضل االتصاالت التنظيمية كل أفراد ادلنظمة للحصوؿ علىسلتلف ادلعلومات كالبيانات اخلاصة بادلنظمة.
 صورة أساسية يف توجيو كتفسَت السلوؾ الفردم كاجلماعي للجمهور كالعاملُت يف ادلنظمة(مسلم.)2015 ،
 االتصاؿ ترتكز عليو كافة عناصر العملية اإلدارية كلو أحكم أداؤه فإنو يكوف أداة فعالة للتأثَتعلى سلوؾ األفراد العاملُت كاكتساب ثقتهم.
 .2.13أهداف االتصال التنظيمي
 دتثل الضوء الذم تستطيع اإلدارة من خاللو معرفة رغبات كمشاكل العاملُت كردكد أفعاذلم ضلوسياساهتم ككجهات نظرىم ضلو ادلشرفُت (ادلغريب.)2018 ،
 دتاسك أفراد التنظيم كحل النزاعات بُت األفراد كإعطائهم قيمة كالعمل على بناء ركح اجلماعة. كلما كاف االتصاؿ جيدا يعُت اإلدارة على اختاذ قرار صائب على عكس عند عدـ كصوؿادلعلومات أك كصوذلا متأخرة أك ناقصة أك مشوشة يؤدم إىل عدـ تكامل مقومات القرار اإلدارم.
 التعرؼ على مدل تنفيذ األعماؿ كادلعوقات اليت تواجهها كمواقف ادلرؤكسُت من ادلشكالتكسبل عالجها.
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 .14معوقات االتصال التنظيمي
 .1.14المعوقات النفسية
كىذه "دتثل يف اختالؼ ميوؿ األفراد كرغباهتم" (ادلوضي )2009 ،ألف تفسَت أم رسالة يستلمها
األفراد تعتمد على حالتو النفسية كطريقة تفكَته كحتدث ىذه ادلعوقات أثرا عكسيا بسبب الفركؽ
الفردية شلا جيعل األشخاص خيتلفوف يف أحكامهم على األشياء .كقد تضمنت ادلعوقات النفسية
يف تباين اإلدراؾ بُت األفراد كالقصور يف ادلهارات كمهارة التحدث كالكتابة كالقراءة كالتفكَت
ادلنطقي كتشويو ادلعلومات سواء عن قصد أك غَت قصد كسوء العالقات بُت األفرادػ ،باإلضافة إىل
اجتاىات ادلرسل السلبية كاالنطواء كحبس ادلعلومات كادلبالغة يف االتصاؿ كالشعور مبعرفة الشيء.
 .2.14المعوقات االجتماعية والثقافية
حيث تؤدم التحيزات االجتماعية إىل ظهور األنانية كالفرقة كالعالقات العدائية بُت أفراد ادلنظمة
الواحدة كىذا بدكره يعيق عملية االتصاؿ .كما أ ّف التمايز كالتباين بُت الثقافات بُت الفاعلُت
ينتج عنو اختالؼ يف اللغة ادلستعملة كمنو يكوف الًتميز فيما بينهم سلتلف كىذا ما جيعل العملية
االتصالية تتسم بالصعوبة ،فاللغة ليس الكلمات نفسها كإمنا مدلوالت تلك الكلمات فادلعاين ىي
من ادلمتلكات اخلاصة بالفاعل فهو يستخرجها يف ضوء خرباتو كعاداتو كتقاليده ادلتواجدة يف
اجملتمع كالبيئة الثقافية اليت يعيش فيها (ادلغريب.)2004 ،
 .3.14المعوقات التنظيمية
فادلالمح التنظيمية يف أم مؤسسة تؤثر على نوعية االتصاؿ فمثال غموض األدكار كعدـ حتديد
الصالحيات يؤدم إىل تشويش االتصاالت كذلك فإف مركزية التنظيم تقلل من سرعة االتصاالت
كأيضا تعدد ادلستويات اإلدارية كعدـ جتانس اجلماعة تؤدم إىل عدـ التفاىم كبالتايل عدـ كجود
اتصاؿ فعاؿ (ادلوضي.)2009 ،
من خالؿ ما سبق يتبُت لنا مكانة االتصاؿ التنظيمي داخل ادلنظمات كأمهيتو البالغة ،حيث يعترب
مبثابة العمود الفقرم ألم تنظيم مهما تعددت أىداؼ ىذا التنظيم كما يعترب من ضمن الوسائل
ا ليت يرتبط بواسطتها األفراد بعضهم ببعض ،كما دتثل مفتاح من مفاتيح صلاح أم مؤسسة لذا
جيب على كل مسَتم ادلؤسسات كادلنظمات أف يعطوا األمهية البالغة لالتصاؿ التنظيمي من أجل
السَت احلسن لكل عمليات التفاعل بُت األفراد داخل ادلؤسسة الواحدة كىذا ما يساعد على بث
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النشاط كاحليوية ،كالرقي هبا إىل مصاؼ ادلنظمات الناجحة كىذا ما يضمن ذلا االستمرارية كحتقيق
األىداؼ ادلنشودة.
 .15األداء الوظيفي
لقد أخذ االىتماـ مبوضوع األداء الوظيفي حيزا كبَتا من التفكَت دلا لو من أثر كبَت على أداء
ادلؤسسة كإنتاجها لنجاح أم مؤسسة يف حتقيق أىدافها يعتمد إىل درجة كبَتة على كفاءة العاملُت
هبا حيث أف كفاءة العاملُت كحسن أدائهم يؤدم إىل حتقيق أىداؼ ادلؤسسة كبالتايل فإف ادلوارد
البشرية تعترب من أىم ادلوارد اليت دتتلكها ادلنظمة من حيث أمهيتها كمكانتها يف ادلنظمة كذلك من
خالؿ األداء الوظيفي الذم تقوـ بو كالذم يعد حد األسلحة اإلسًتاتيجية يف صراع ادلنظمات من
أجل البقاء النمو كالرقي يف األعماؿ أما ادلورد البشرم ىو احملرؾ األساسي لكل أنشطة ادلنظمة
كسنحاكؿ يف ىذا الفصل التطرؽ إىل األداء الوظيفي كأبعاده كزلدداتو كأنواعو كالعوامل ادلؤثرة فيو
ختاما بالنظريات ادلفسرة لؤلداء الوظيفي.
 .1.15مفهوم األداء
األداء يف اللغة :أدل تأدية أكصلو كقضاه ،كتأديت لو من حقو  :قضيتو (احلراحشة ،د.ت.).
كيشَت أيضا ادلعٌت اللغوم للفعل أدل إىل معٌت "مشى" "مشيا" ليس بالسريع كال البطيء كإذا قاـ
بو كأدل الشهادة أدىل هبا ،كأدل هبا الشيء إليو أكصلو إليو كىكذا يتضح ادلعٌت احلقيقي يف اللغة
العربية لكلمو أداء أك القياـ بو (الفركخ.)2010 ،
اصطالحا :تعددت تعريفاتو من قبل ادلفكرين كالكتاب يف رلاؿ اإلدارة كمن أبرزىا تعريف معجم

مصطلحات العلوـ اإلدارية بأنو "القياـ بأعباء الوظيفة من مسؤكليات ككاجبات كفقا للمعدؿ
ادلفركض أداؤه من العامل الكفء ادلدرب" (الفركخ.)2010 ،
كيعرؼ كود األداء على "أنو اجلهد الذم يقوـ بو ادلوظف الصلاز مهمة حسب قدرتو كاستطاعتو"
أما ك لسن ككسًتف  wilson and westrenفقد عرؼ األداء على أنو "ادلخرج الذم حيققو
ادلوظف عند قيامو بأم نشاط من األنشطة" .كيرل آخركف بأف األداء "عبارة عن استجابة تتكوف
من أفعاؿ كردكد أفعاؿ تكوف يف رلموعها عملية يف إطار نظاـ تفاعل اجتماعي مبعٌت أف إمجايل
أداء مجيع أعضاء ادلنظمة يصف عمليو أداء ادلنظمة ككل".
كيف ضوء ما تقدـ من تعريفات دلفهوـ األداء الوظيفي فإنو ديكننا القوؿ بأف ىناؾ إمجاع
كاضح من قبل الباحثُت أف األداء الوظيفي عبارة عن غاية أك ىدؼ يراد بو الوصوؿ إليو ،كمن
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زاكية أخرل نالحظ با ّف كل تعريف يعرفو صاحبو من زاكية معينة فالبعض يتناكلو من خالؿ أداء
الفرد أك أداء فريق العمل كالبعض اآلخر ينظر من خالؿ أداء ادلؤسسة ككل.
كعرفو أمحد زكي يف كتابو "عالقات العمل يف الدكؿ العربية" على أنّو "تأدية العمل تبعا
ّ
لتوجيهات كإشراؼ صاحب العمل كفقا ألحكاـ القانوف كأنظمة العمل" (بدكم.)1985 ،
 .16أبعاد األداء
ديكن أف منيز بُت ثالثة أبعاد جزئية ديكن أف يقاس أداء الفرد عليها كىذه األبعاد ىي كمية اجلهد
ادلبذكؿ ،كنوعيو اجلهد ،كمنط األداء.
 .1.16كمية الجهد المبذول

كىي تعرب عن مقدار الطاقة اجلسمانية أك العقلية اليت يبذذلا الفرد يف العمل خالؿ فًتة زمنية
زلددة كىي لقياس سرعة أداء العمل أك كميتو يف فًتة زمنية زلددة (احلراحشة ،د.ت.).
 .2.16نوعية الجهد المبذول
ادلقصود هبا مستول الدقة كاجلودة كمدل مطابقة ىذا اجلهد دلواصفات زلددة مسبقا كىي لقياس
درجة مطابقة العمل ادلنجز للوصفات ادلطلوبة كاليت تقيس مدل خلّوه من األخطاء كدرجة اإلبداع
كاالبتكار.
 .3.16نمط األداء

كىو األسلوب أك الطريقة اليت يبذؿ هبا اجلهد يف العمل كىي لقياس ادلهارة يف العمل .أم
الطريقة اليت تؤدل هبا أنشطة العمل فعلى أساس منط األداء ديكن قياس الًتتيب الذم ديارسو الفرد
يف أداء حركات أك أنشطة معينة أك مزيج ىذه احلركات أك األنشطة إذا كاف العمل جسمانيا
بالدرجة األكىل ،كما ديكن قياس الطريقة اليت يتم الوصوؿ هبا إىل حل أك قرار دلشكلة معينة أك
األسلوب الذم يتبع يف إجراء حبث أك دراسة.
 .17محددات األداء
 .1.17الدافع

كىي زلركات داخلية للسلوؾ اإلنساين كتنبع من ذات الفرد إلشباع حاجة معينة كىي تعرب عن
مدل الرغبة ادلوجودة للفرد للعمل كاليت ديكن أف تظهر من خالؿ محاسو كإقبالو على العمل الذم
يعرب عن توافق ىذا العمل مع ميولو كاجتاىاتو ،فالدافعية دتثل عامال ىاما يؤثر على سلوؾ األداء
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يف العمل ،كىي دتثل القوة اليت حترؾ كتستثَت الفرد لكي يؤدم العمل أم قوة احلماس كالرغبة يف
أداء العمل ادلوكل إليهم.
 .2.17القدرات
كتشَت القدرات إىل اخلصائص الشخصية للفرد اليت يستخدمها ألداء كظيفتو أك مهامو كىذه
اخلصائص ال تتغَت كال تتقلب عرب فًتة زمنية قصَتة.
 .3.17إدراك الدور
ىو االجتاه الذم يعتقد الفرد أنو من الضركرم توحيد جهوده يف العمل من خاللو (بن مشسة،
د.ت ).كحتقيق مستول من األداء البد من كجود حد أدىن من اإلتقاف يف كل مكوف من مكوناتو
مبعٌت آخر أف األفراد عندما يبذلوف جهودا فائقة كيكوف لديهم قدرات متفوقة كلكن ال يفهموف
أدكارىم فإنو يكوف منخفضا.
 .18أنواع األداء
ديكن تصنيف األداء إىل أنواع حسب معيار ادلصدر إضافة إىل معيار الشمولية حسب معيار
الشمولية :حسب ىذا ادلعيار ديكن تقسيم إىل نوعُت ىي األداء الكلي كاجلزئي.
 .1.18األداء الكلي
ىو النتيجة الكلية لًتابط أداء كحدات ىيكلها التنظيمي من خاللو ديكن احلكم عن نقاط قوة
كضعف ادلؤسسة.
 .2.18األداء الجزئي
كىو أداة كل كظيفة معينة بشكل منفصل عن األخرل ،كمن خاللو ديكن الكشف عن مجيع

االختالالت ادلوجودة داخل األقساـ .حسب معيار ادلصدر ،يقسموا األداء إىل قسمُت ،أداء
داخلي كأداء خارجي.
 .3.18األداء الداخلي
كيطلق على ىذا النوع من األداء أداء الوحدة أم أنو ينتج ما دتلك ادلؤسسة من ادلوارد كيشمل
األداء الداخلي"النشاط النفسي مثل التفكَت كالتخيل" (مرة.)2016 ،
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 .4.18األداء الخارجي
ىو األداء الناتج عن ادلتغَتات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة ال تتسبب يف إحداثو
كلكن احمليط اخلارجي ىو الذم يولده (بوعطيط .)2009 ،كديثل األداء اخلارجي احلركات
كالعمليات كالنشاط التفكَتم (مرة.)2016 ،
 .19مفهوم تقييم األداء
ال يوجد اتفاؽ بُت معظم الكتب حوؿ مفهوـ تقييم األداء فكل مفهوـ يرتبط بالغرض منو
كألغراض الدراسة.
 ىو عملية اختاذ القرارات بناء على معلومات رقابية إلعادة توجيو مسارات األنشطة بادلشركع مباحيقق األىداؼ احملددة من قبل .كيعرؼ الدكتور عبد العزيز سلدـ بأنو "ادلنظومة ادلتكاملة لنتاج
أعماؿ ادلنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية كاخلارجية (ادلرجوشي ،د.ت.).
 عملية استمرارية هتدؼ إىل التوصل إىل النتائج اليت يتعُت إتباعها لتصحيح االضلرافات كحتسُتاألداء خالؿ الفًتة الزمنية التالية.
 .21أغراض تقييم األداء
هتدؼ ادلنظمات من كراء تبٍت كاستخداـ إدارة األداء لتحقيق رلموعة من األغراض نذكر منها:
 تقدًن معلومات للموظفُت أنفسهم على جودة ككفاءة أدائهم دلوظفيها كذلك للمعرفة كحتسُتاألداء ضلو األفضل.
 حتديد مستول األجر كالكفاءات كالعالكات اليت ديكن أف حيصل عليها الفرد كذلك مقابلاألداء.
 حتديد الوظيفة احلالية ادلناسبة كالوظيفة ادلستقبلية اليت ديكن أف ينقل ذلا ادلوظف أك االستغناءعن ادلوظف كىذا يف حالة ما مل يكن على ادلستول ادلطلوب يف الوظيفة احلالية.
 حتديد أكجو القصور يف أداء الفرد ،كاحتياجاتو إىل التطور كالتنمية كذلك من خالؿ جهودالتدريب.
 إجبار ادلدربُت أف يربط سلوؾ مرؤكسيهم بنواتج العمل كقيمتو النهائية. .21العوامل المؤثرة في تقييم األداء

جيب أف يأخذ ادلسؤكلوف يف اعتبارىم عند تقييم األداء للمنظمات العامة العوامل اليت قد تؤثر
يف األداء كمن بُت تلك العوامل:
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 .1.21القوة واالتجاهات
على الرغم من اتساع رلاؿ البيئة ،إال أهنا حتتوم على قطاعات سلوكية كاف كانت مرتبطة بعضها
عوامل سياسية ،بالظركؼ السياسية تتأثر بالسياسات احلكومية كالقوانُت كالقرارات اليت يتخذىا
بعض ادلسؤكلُت كبعضها اآلخر اقتصادية باإلضافة إىل تكنولوجيا ادلعلومات اليت تعترب من أىم
عناصر التمكُت اليت تتيح ظهور نظم متطورة دلؤشرات األداء (ادلرجوشي ،د.ت.).
 .2.21الفاعلون المؤثرون
باإلضافة لعوامل البيئة غَت الشخصية اليت قد تؤثر على أداء ادلنظمات العامة ديكن لبعض
األشخاص ذكم النفوذ كمؤسساهتم أف يسَتكا على طلب كاحتياج اخلدمات اليت توفرىا ىذه
ادلنظمات جملموعات ادلستهلكُت ىم أكثر النّاس الفاعلُت تأثَتا كلكنّهم يف نفس الوقت كاألقل
جذبا االىتماـ ككثَتا ما يتم جتاىلهم من الشخصيات ادلؤثرة كالقيادات السياسية كالتشريعية.
 .3.21الميزة التنافسية
جيب على ادلنظمات العامة أف حتدد مكانتها بالنسبة للمنافسُت كالظركؼ اليت من خالذلا يتم
التنافس كالقدرة على تقييم مكانة ادلنتج أك اخلدمات اليت توفرىا ادلنظمات العامة (ادلرجوشي،
د.ت.).
 .4.21العوامل التقنية والتنظيمية
كتتمثل يف األمور التالية:
 تأثَت االختالؼ الواضح يف حجم العمل على األداء بادلنظمة العامة ىي اليت تعاجل عبئا متزايدايف حجم العمل.
 التأثَت ادلباشر للتحسينات التنظيمية كاإلجرائية ذلا على األداء فمثال يتأثر معدؿ اإلنتاج مبدلمالئمة الًتتيبات التنظيمية كاإلجرائية.
 .5.21العوامل الطبيعية
كتتمثل يف اختالؼ األداء يف العمليات ادلتماثلة نتيجة للظركؼ البيئية احمليطة كالوحدات.
 .22إجراءات تحسين مستوى األداء
 .1.22تحديد أسباب مشاكل األداء
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حىت يتمكن من كضع أيدينا
إ ّف السبيل لتحسُت األداء ىو حتديد األسباب الرئيسية ألم مشكلة ّ
على األسباب كحلها بالطريقة ادلناسبة ،كيف الوقت ادلناسب كتعدد األدكات ادلناسبة يف التّحسُت
(مساـ )2015 ،منها :خرائط التّدفق ،مناذج ادلراجعة ،سلطط النسب كالتأثَت ،سلطط باريتو،
ادلدرج التكرارم ،خرائط ادلراقبة .فادلشكالت ىي نعمة كنقمة يف الوقت نفسو ،فهي نقمة ألهنّا
كألهنا حتتاج إىل ادلوارد كالوقت كاجلهد حللها أك
الضرر كالقلق كالتّوتر كاخلوؼ كاخلسائر ّ
تسبّب ّ
مالزلها إال أف ادلشكالت أيضا نعمة ألهنا قد تكوف سببا يف التطوير كفرصة للنجاح كتظهر
العيوب كتساىم يف تدعيم مناطق القوة ،كتقوم العالقات (زلمد أبو النصر ،د.ت.).
 .2.22تطوير خطة عمل للوصول إلى الحلول
تتمثل يف كضع خطة عمل مناسبة للتّقليل من مشكالت األداء ككضع ما من شأنو زيادة التعاكف
بُت العاملُت كاإلدارة ،كاللقاءات ادلباشرة كاآلراء كمناقشة ادلشاكل كعدـ السرية يف كشف احلقائق
كادلعلومات حوؿ األداء مباشرة إىل العاملُت تساىم يف كضع احللوؿ ادلقنعة للعاملُت كحتسُت
آرائهم كإزالة مشكالت األداء.
 .3.22االتصاالت المباشرة
الرد على
يف االتصاؿ ادلباشر تكوف الرسائل ادلنقولة متاحة يف احلاؿ للمتلقي الذم بوسعو ّ
الرسالة فورا (نيجستاد ،د.ت .).فاالتصاالت ادلباشرة ذلا دكر كبَت يف حتسُت األداء كلتحسُت
األداء البد من رلموعة من ادلداخل جانب منها خيص ادلوظف كذلك بالًتكيز على القوة فيو
السماح لؤلفراد بأداء األعماؿ
كاختاذ موقف إجيايب عنو مع مراعاة رغبة الفرد ،كذلك من خالؿ ّ
خيص الوظيفة كحتسينها شلا يعطي دفعا للفرد
اليت يرغبوف فيها كبدكهنا بشكل شلتاز .كجانب آخر ّ
الستمرار يف عملو كأدائو كبذلك زيادة مستول الدافعية لدل األفراد.
من خالؿ ما سبق تناكلو دلوضوع األداء الوظيفي كالذم يع ّد رلموعة من األنشطة كادلهاـ اليت يقوـ
هبا فرد داخل ادلنظمة من أجل حتقيق األىداؼ اخلاصة بو كاألىداؼ اخلاصة بادلنظمة .مع التطرؽ
إىل كل ما يتعلق باألداء ،جوانبو ،زلدداتو ،كالعوامل ادلؤثرة عليو كما تطرقنا إىل عملية تقييم األداء
دلا ذلذه العملية من انعكاس على أدائو فهو ضركرة حتمية تصل بو بادلنظمة إىل مستويات عليا.
كمن ىنا يتبُت لنا دكر العنصر البشرم يف أم منظمة يف ظل التنافس الشرس بُت ادلنظمات كىذا
ما جيعل ىذا األخَت تويل اىتماما كبَت أفرادىا لتحافظ على بقائها.
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 .24الجانب الميداني لل ّدراسة

 .1.24ميدان ال ّدراسة
أجريت ال ّدراسة االستطالعية مبركز التكيف ادلدرسي على رملي بُت عكنوف ،تقع ىذه ادلؤسسة
بإقليم الدائرة اإلدارية لبوزريعة لبلدية بن عكنوف  02شارع قادكش عبد القادر بن عكنوف ،اجلزائر.
 .2.24نشأة المؤسسة

متّ إنشاء مركز التكيف ادلدرسي علي رملي مبوجب مداكلة اجمللس الشعيب دلدينة اجلزائر سابقا،
ادلتعلقة بإنشاء ادلؤسسة العمومية ذات الطابع اإلدارم ،تتكفل بتسيَت مركز علي رملي كاليت دتّت
ادلصادقة عليها مبوجب القرار رقم  828/89ادلؤرخ .1989/04/02
كقد أنشئت ىذه ادلؤسسة تبعا لبعض النصوص التنظيمية تتمثل ىذه النصوص يف :
 القانوف األساسي اجمليد مبوجب مداكلة اجمللس الشعيب دلدينة اجلزائر سابقا حتت رقم 10/84ادلؤرخة يف  14/03/1984لشركط إنشاء كتنظيم كتسيَت ادلؤسسة العمومية احمللية.
 القانوف  90/21ادلؤرخ يف  15/08/1990ادلتعلق باحملاسبة العمومية القرار رقم  828 /89ادلؤرخيف .14 /03/1984
ىذه ادلؤسسة موضوعة حتت كصاية كالية اجلزائر ،كيتوىل تسيَتىا عماؿ كموظفُت تابعُت للمؤسسة
يتولوف تنفيذ النشاطات ادلرتبطة أما اجلانب البيداغوجي يشمل فئتُت:
أ .النفسانيون :كىم مستخدموف مأخوذكف على عاتق ميزانية ادلؤسسة كتقتصر مهمتهم يف
ضماف ادلتابعة النفسية الفردية كاجلماعية للتالميذ.

ب .فئة المعلمين المكيّفين واألساتذة :بصفتهم مستخدمي قطاع الًتبية مت انتداهبم للمركز
لتأطَت تالميذ حتسُت ادلستول االبتدائي كادلتوسط ،كىم مأخذين على عاتق ميزانية قطاع الًتبية.
وتضم المؤسسة عدة مصالح تكون تحت سلطة المدير:
ّ

*مصلحة البيداغوجيا:

 مكتب متابعة أقساـ ادلستول االبتدائي.* مصلحة التكفل النفسي و التربوي:
 -مكتب التكفل النفساين.

 مكتب متابعة أقساـ ادلتوسط. -مكتب التكفل البيداغوجي.

* مصلحة العناية الطبية ،المساعدة والمرافقة:
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 -مكتب ادلرافقة.

 مكتب العالج الطيب.* مصلحة اإلدارة العامة والمستخدمين:

 -مكتب اإلدارة العامة.

 مكتب تسيَت ادلستخدمُت.* مصلحة الميزانية والمالية

 -مكتب الوسائل العامة.

 مكتب ادليزانية كاحملاسبة. .21عرض و تحليل النتائج

 .1.25العالقة بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي
لقياس ىذه العالقة ىذه العالقة استخدمنا معامل االرتباط بَتسوف الذم تتوضح نتائجو يف
اجلدكؿ  1ادلوايل:
العالقة بين:

العينة

معامل االرتباط بيرسون

Sig Bilatérale

االتصال التنظيمي

49

**0,624

0,000

حسب النتائج ادلوضحة يف اجلدكؿ أف معامل االرتباط بيرسون مساكم  0.624كأف مستول

الداللة ( 0.000)SIGكىذه القيمة أكرب من قيمة ألفا دلستول الداللة  0.05كعليو تحقق
الفرضية :

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي.

كحسب النتائج ادلوضحة يف اجلدكؿ فإف معامل االرتباط لبيرسون كاف  0.624كىو موجب أم
العالقة طردية فوؽ ادلتوسط أم كلما زاد االتصاؿ التنظيمي زاد معو األداء الوظيفي كىذا
مبستويات فوؽ ادلتوسط .
هناك فروق ذات داللة إحصائية في متغير االتصال التنظيمي تعزى إلى األقدمية.

جدول  - 2الفركؽ يف االتصاؿ التنظيمي كفق اخلربة ادلهنية.
سنوات الخبرة

العينة

المتوسط الحسابي

من سنة إىل  5سنوات

40

38,38

من  6سنوات إىل 10سنوات

6

35,33

أكثر من  10سنوات

3

40,67
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يوضح اجلدكؿ أعاله ادلتوسطات احلسابية حسب اخلربة لؤلساتذة يف مقياس االتصاؿ كدلعرفة إذا
ما كانت ىناؾ فركقا يف االتصاؿ حسب اخلربة ادلهنية ،مت استخداـ اختبار حتليل التباين  Fالذم
كانت قيمتو  1.32كأف مستول الداللة ( )SIGيساكم  0.275كىي أكرب من ألفا دلستول

الداللة  0.05كعليو عدـ حتقق الفرضية إذف هناك فروق ذات داللة إحصائية في متغير
االتصال التنظيمي تعزى إلى األقدمية.

جدول  - 3الفروق في األداء وفق الخبرة المهنية.
العينة

المتوسط الحسابي

من سنة إىل  5سنوات

40

37,53

من  6سنوات إىل 10سنوات

6

37,00

أكثر من  10سنوات

3

38,33

F
0,129

)Sig. (bilatéral
0,879

يوضح اجلدكؿ أعاله ،ادلتوسطات احلسابية حسب فئات اخلربة لؤلساتذة يف مقياس األداء
كدلعرفة إذا كانت ىناؾ فركقا يف األداء حسب اخلربة ادلهنية ،مت استخداـ اختبار حتليل التباين F
الذم قدرت قيمتو  0.129كأف مستول الداللة ( )SIGيساكم  0.879كىي أكرب من ألفا
دلستول الداللة  0.05كعليو عدـ حتقق الفرضية.
 .26مناقشة النتائج

 .1.26مناقشة نتائج العالقة بين االتصال التنظيمي و األداء الوظيفي
افًتضنا أف ىناؾ عالقة بُت االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي ،كتبُت من خالؿ عرض كحتليل
النتائج يف ىذا الفصل ( اجلدكؿ رقم أف معامل االرتباط قدر بػ ( )0.624كىي قيمة دالة
إحصائيا ،ما أكد لنا االتصاؿ لو عالقة باألداء من كجهة األساتذة.
 .2.26مناقشة الفروق في االتصال وفق الخبرة المهنية
أشار اجلدكؿ رقم إىل الفركؽ يف االتصاؿ التنظيمي كفق اخلربة لدل األساتذة ،إذ أظهرت نتائج
التحليل اإلحصائي قيمة  )1.32( Fكأف مستول الداللة يساكم  0.275كىي أكرب من ألفا
دلستول الداللة  0.05كبالتايل عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف استجابات مفردات العينة
حسب فئات األقدمية ،كأنو ال كجود لتأثَت األقدمية على االتصاؿ التنظيمي كعليو ديكن القوؿ
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أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت فئة األساتذة حوؿ متغَت االتصاؿ التنظيمي تعزل إىل
عامل األقدمية.
 .3.26مناقشة الفروق في األداء وفق الخبرة المهنية
أشار اجلدكؿ رقم إىل الفركؽ يف األداء كفق اخلربة ادلهنية ،فتم استخداـ اختبار حتليل التباين الذم
قدرت قيمتو بػ  ،0.129كأف مستول الداللة يساكم  0.879كىي أكرب من ألفا دلستول الداللة
 0.05كعليو عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا يف استجابات مفردات العينة كأنو ال كجود لتأثَت
األقدمية على األداء التنظيمي ،كعليو ديكن القوؿ بأنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت
األساتذة حوؿ متغَت األداء الوظيفي تعزل إىل عامل األقدمية.
 خاتمـ ـ ــةلقد حاكلنا من خالؿ ىذه الدراسة معرفة عالقة االتصاؿ التنظيمي باألداء الوظيفي لدل
األساتذة ذلك أف موضوع االتصاؿ التنظيمي موضوع مهم ضمن العملية التنظيمية ألم منظمة
خدماتية أك إنتاجية،كما أ ّف للعماؿ دكر كبَت من خالؿ أدائهم الوظيفي يف حتقيق أىداؼ أم
مؤسسة كذلك من خالؿ تصميم استبياف يقيس كل من االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي ،كقد
دتت ىذه الدراسة بتصميم استبياف حيتوم على زلورين ،احملور األكؿ متعلق باالتصاؿ التنظيمي أما
احملور الثا ين متعلق باألداء الوظيفي ك بعد تفريغ البيانات خلصنا إىل النتائج التالية:
 كجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت االتصاؿ بنوعيو الصاعد كالنازؿ مع األداءالوظيفي أم ىناؾ عالقة طردية كلّما زاد االتصاؿ التنظيمي زاد معو األداء الوظيفي.
 الكشف عن تواجد االتصاؿ النازؿ من اإلدارة إىل األساتذة. أما فيما خيص األقدمية يف العمل كتأثَتىا فلم نالحظ أم فرؽ بُت استجابة الفئات كبالتايل اليوجد تأثَت لؤلقدمية على األداء الوظيفي لدل األساتذة يف مؤسسة البحث.
قائمة المراجع .1أمحد بن عبد الرمحاف الشمربم - )2014( ،مبادئ يف إدارة األعماؿ .ط ،10.دار العبيكاف ،الرياض.
 .2أمحد زكي بدكم - )1985( ،عالقات العمل يف الدكؿ العربية .دار النهضة العربية ،مصر.
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 .3آماؿ بن مشسة( ،د.ت - ).األداء البشرم باإلدارة احمللية .جامعة زلمد الشريف مساعدية ،سوؽ أىراس.
 .4أكنيس عبد اجمليد أكنيس( ،د.ت - ).إدارة العالقات اإلنسانية .دار اليازكرم.
 .5أينت زلمود ادلرجوشي( ،د.ت - ).تقييم األداء ادلؤسسي يف ادلنظمات العامة الدكلية.
 .6برنارد أ .نيجستاد( ،د.ت( ).ترمجة شيماء عزت باشا كآخركف) ،مكتبة األصللو مصرية.
 .7بشَت العالؽ( ،د.ت - ).االتصاؿ يف ادلنظمات العامة بُت النظرية كادلمارسة .دار اليازكرم ،عماف.
 .8بوب غارت كتعريب ىشاـ الدجاين - )2004( ،اثنتا عشرة مقدرة تنظيمية تقوًن األفراد أثناء العمل .ط،1.
مكتبة العبيكاف ،الرياض.
 .9بوعطيط جالؿ الدين - )2009( ،االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الوظيفي .مذكرة ماجستَت ،جامعة
منتورم ،قسنطينة.
 .10حسُت خرًن - )2009( ،إدارة ادلنظمات .ط ،2.دار احلامد ،عماف.
 .11حسُت زلمد احلراحشة( ،د.ت - ).إدارة اجلودة الشاملة كاألداء الوظيفي .دار جليس الزماف.
 .12خالد سليماف ادلوضي - )2009( ،معامل يف الفكر اإلدارم .دار الكتاب الثقايف.
 .13رافدة احلريرم( ،د.ت - ).اجتاىات حديثة يف إدارة ادلوارد البشرية .دار اليازكرم.
 .14سعيد بن على بن كىف القحطاين( ،د.ت - ).العالقة ادلثلى بُت العلماء كالدعاة ككسائل االتصاؿ احلديثة.
دار الكتاب.
 .15سناء زلمد سليماف( ،د.ت - ).سيكولوجية االتصاؿ اإلنساين ك مهاراتو.
 .16طارؽ عبد الرؤكؼ عامر( ،د.ت - ).القيادة الًتبوية كمهارات التعليم .دار العلوـ.
 .17عبد اهلل حسن مسلم - )2015( ،مهارات االتصاؿ اإلدارم كاحلوار .ط ،1.دار ادلعتز ،عماف.
 .18على جابر الشمرم - )2010( ،األساليب العلمية يف شلارسة العالقات العامة .ط ،1.دار العريب ،القاىرة.
 .19فايز عبد الرمحاف الفركخ - )2010( ،التعلم التنظيمي ك أثره يف حتسُت األداء الوظيفي .ط ،1.دار جليس
الزماف ،عماف.
 .20كامل زلمد ادلغريب - )2004( ،السلوؾ التنظيمي مفاىيم كأسس سلوؾ اجلماعة يف التنظيم .ط ،3.دار
الفكر ،األردف.
 .21مارياف دياننت كإلياف فريلي (ترمجة عبد احلكم الغذامي)( ،د.ت - ).تطبيق نظرية االتصاؿ يف احلياة ادلهنية.
دار الفجر للنشر كالتوزيع.
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 .22زلمد الفاتح زلمود بشَت ادلغريب - )2018( ،السلوؾ التنظيمي .ط ،1.األكادديية احلديثة للكتاب اجلامعي،
القاىرة.
 .23زلمد القدكمي كآخركف - )2015( ،ادلفاىيم اإلدارية احلديثة .ط ،1.دار ادلعتز ،عماف.
 .24زلمد ىاين زلمد( ،د.ت - ).السلوؾ التنظيمي احلديث .دار ادلعتز للنشر كالتوزيع.
 .25زلمد يوسف القاضي - )2015( ،السلوؾ التنظيمي .ط ،1.األكاددييوف للنشر كالتوزيع ،عماف.
 .26زلي الدين عارؼ حسُت - )2015( ،االتصاؿ اجلماىَتم كتكنولوجيا ادلعلومات .ط ،1.األكادميوف للنشر
كالتوزيع  ،عماف.
 .27مدحت زلمد أبو النصر( ،د.ت - ).األداء اإلدارم ادلتميز.
 .28مرتضى البشَت األمٍت( ،د.ت - ).االتصاؿ التنظيمي .دكف دار نشر.
 .29مركة حسُت على - )2016( ،العوامل النفسية ادلؤثرة يف األداء ادلدرسي .دار أرلد ،عماف.
الفعاؿ ،مدخل اسًتاتيجي
 .30مصطفى زلمود أبو بكر كعبد اهلل بن عبد الرمحاف الرببرم - )2008( ،االتصاؿ ّ
سلوكي جلودة العالقات يف احلياة كاألعماؿ .الدار اجلامعية ،الرياض.
 .31مصطفى منر دعمس( ،د.ت - ).إدارة اجلودة الشاملة يف الًتبية كالتعليم .دار ادلنهل.

 -الملحق :استبيان البحث

كزارة التعليم العايل ك البحث العلمي
جامعة اجلزائر 2
كلية العلوـ االجتماعية ،قسم علم النفس
ختصص علم النفس العمل ك التنظيم

استمارة بعنوان" :االتصال التنظيمي و عالقته باألداء الوظيفي لألساتذة"
دراسة ميدانية :مركز التكيف المدرسي علي رملي ()2121
 أخي األستاذ:تندرج ىذه االستمارة دلعرفة رأيك يف عملية االتصاؿ التنظيمي كعالقتو باألداء الوظيفي ،لديك يف إطار
اصلاز حبث حوؿ ىذا ادلوضوع .كلذا ،صلاح ىذا البحث يرتكز على مدل مسامهتكم يف اإلجابة بكل
صدؽ عن أسئلة االستمارة ،كما نؤكد بأف إجابتكم ستظل سرية كال تستعمل إال ألغراض علمية.
شكرا على حسن تعاونكم
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 من فضلك ضع عالمة × أماـ اخلانة ادلناسبة الختيارؾأوال :البيانات األولية
 -1السن ......... :سنة
 -2ادلستول :ثانوم

ليسانس

جامعي

 -3األقدمية يف العمل ........... :سنة
 المحور األول :االتصال التنظيميموافق

العبارة

محايد غير موافق

 .1تتلقى األكامر من اإلدارة عن طريق ادلدير
الفعالة إليصاؿ التّعليمات إليك
 .2تعترب االجتماعات أحد كسائل االتصاؿ ّ
 .3تتصل بك اإلدارة خالؿ فًتات منتظمة أثناء أدائك لعملك
 .4كثَتا ما تتصل اإلدارة بك هبدؼ تقدًن قرارات للتنفيذ فقط
 .5أحيانا تلجأ اإلدارة إليك لطلب رأيك حوؿ مسائل ختص عملك
 .6تصلك ادلعلومات من طرؼ اإلدارة يف الوقت ادلناسب
 .7ادلعلومات ادلقدمة من طرؼ اإلدارة تفهم بسهولة
 .8الربامج التكوينية داخل مؤسستك تساعدؾ على أداء عملك بكفاءة
 .9احملادثة الشفوية مع ادلدير تساعدؾ على الدقة يف أداء عملك
 .10اإلعالنات كسيلة ىامة يف مؤسستكم إليصاؿ التعليمات لك بسرعة
 .11اذلاتف كسيلة من كسائل اتصاؿ اإلدارة بك
 .12تعترب النقابة كسيلة ىامة إليصاؿ انشغاالتك إىل اإلدارة
 .13تستغل اجتماعك باإلدارة للتحسيس بصعوبة عملك
 .14تتصل باإلدارة من أجل رفع مستول أدائك
 .15تشارؾ يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة بادلؤسسة
 .16اىتماـ اإلدارة باقًتاحاتك ادلتعلقة بأداء عملك زاد من إخالصك يف العمل

 المحور الثاني:األداء الوظيفيموافق محايد غير موافق

العبارة
 .17تتلقى عبارات الشكر من ادلدير لتفانيك يف عملك
 .18تبذؿ رلهود كبَت يف أداء عملك
 .19لديك رغبة يف التحدم أثناء عملك
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 .20ختطط مسبقا للوصوؿ إىل األداء اجليد
 .21تقوـ بأداء األعماؿ ادلوكلة إليك يف كقتها دكف تػأخَت
 .22تفكر يف احللوؿ دلختلف ادلشاكل اليت تواجهك خالؿ أداء عملك
 .23تلتزـ بتنفيذ التّعليمات حبذافَتىا

 .24لديك ميوؿ للتكيف مع ظركؼ العمل الصعبة
 .25تستفيد من رصيد ما تعلمتو كما اكتسبتو من خربات لتحقيق نوع
من اإلبداع يف أداء عملك
 .26يعتمد عليك ادلدير يف تدريس األقساـ النهائية
 .27هتتم حبضور الدكرات التكوينية ادلختصة
 .28يستشَتؾ زمالئك يف كثَت من األمور اليت جيهلوهنا إلدلامك الواسع
بكل صغَتة ك كبَتة يف عملك
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