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  :مقدمة
 تربطهم  بشرية جماعات على تقوم تعتبر المؤسسة مصدر لتجمع مختلف األفراد ، فهي

  أيضا  مشتركة وقوانين نظم ، وتحكمهم مشتركة وأغراض اف أهد وتجمعهم إنسانية عالقات
حاجاتهم  وإشباع والغايات األهداف تحقيق بغية المؤسسة داخل يتحركون والجماعات ، فاألفراد

 توفر دون مؤسسة أي تصور يمكن واألحاسيس ، وال والمشاعر المعلومات يتبادلون ذلك على ،وهم

 معينة يبأسال و أشكال تحكمها تفاعالت والجماعات األفراد خاللها من يتفاعل التي العملية تلك

 . لإلتصال

  ، التنظيمات مختلف تعقد و بتطور الحديث العصر في االتصال أهمية ازدادت لقد و
 و تنمية على يساعد إنساني تفاعل عملية باعتباره ، بعناصره و به تهتم حيويا عنصرا أصبح و 

 على جابباإلي ينعكس مما ، الجماعة روح تقوية و ، التنظيمية و االجتماعية العالقات تمتين

 يتصور أن جدا الصعب من إنه ، بل الديناميكية و التجديد فيها يبعث و اإلنتاجية للمؤسسة الكفاية

 بين المعلومات خاللها من تنتقل االتصاالت من أشكال وجود دون أي تنظيم وجود اإلنسان

 لفاالتصا .خارجها أو المنظمة داخل عمالء أو مرؤوسين أو كانوا رؤساء سواء الموظفين
 العالقات تقوية إلى يهدف اجتماعي تفاعل عملية عن عبارة لإلنسان، وهو الدم مثل للمنظمة

 و الجماعات و األفراد بين التواصل و الترابط و إلى التماسك يؤدي مما المجتمع في االنسانية
  .االجتماعية المؤسسات

سؤولين هو ولعل اإلتصال غير الرسمي في المؤسسة والذي يغفل عنه الكثير من الم
 و الزمالء وعن األفراد وفيرة معلومات تتضمن ، العاملين بين توجد التي االتصالية الشبكة تلك

 بأسلوب تتم و طموحاتهم و اتجاهاتهم و دوافعهم و مشكالتهم بظروفهم و تتصل العمل أعضاء

  لألفراد االجتماعية و النفسية الحاجات من وتنبع ، الرسمية االتصال قنوات خارج غير رسمي
 داخلي نفسي إشباع يؤدي إلى التعبير من النوع وهذا وقضايا مشاكل عدة عن تلقائي وهو تعبير

 االتصال لقنوات الرسمية المحددة بالمسارات مقيد غير فهو ، الرسمي االتصال من أحسن

 يتم يقو ومن ، في األهداف توافق ما إذا الرسمية االتصاالت النمط هذا يعزز قد و ، الرسمي
 تحقيق إلى يؤدي بما و يدعمها  المؤسسة في الرسمي غير التنظيم و الرسمي التنظيم بين الرباط

  . العام الهدف
 قبل من البالغ االهتمام وهناك شقين في اإلتصال غير الرسمي شق إيجابي وهو ما يبرر

 أهداف خدمة يف منه االستفادة و توظيفه في محاولة الرسمي غير االتصال بنمط  الحديثة اإلدارة



 و لديهم المعنوية الروح رفع طريق عن على العاملين التأثير على  القدرة خالل من المؤسسة
 المنظمة قدرة  ينعكس على مما  عام  بشكل منظومة العمل داخل التوافق من قدر تحقيق محاولة

 االجتماعي و يالنفس بالعد االهتمام و العامة خالل العالقات من ذلك يتم و أهدافها انجاز على

 . المنظمة داخل للعاملين

وهنالك شق سلبي يكون في العالقات اإلتصالية ما نسميه خلل في العالقات اإلتصالية  
وتجعل العاملين بإختالف غير الرسمية والذي يجعل االدارة في مشاكل دائمة مع العاملين 

بين اإلدارة   التصاليةا على العالقات آثار سلبية يترك جماعاتهم في صراعات بينهم مما
والجماعات و داخل الجماعات نفسها  في المؤسسة مما يجعل أهداف المؤسسة مهددة بالفشل 

.  
كان من الضروري اإلهتمام باإلتصال غير الرسمي وتوجيهه دائما إلى الشق  عليه و

اإليجابي لمصلحة المؤسسة ومصلحة العاملين، ألن نجاح أي مؤسسة متوقف على نوعية 
القات اإلتصالية غير الرسمية بين اإلدارة والعاملين وبين مختلف جماعات العمل التي الع

  . نالحظ إهمال وإغفال لهذا الجانب اإلتصالي، النفسي و اإلجتماعي  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  
  
  

 اإلطار المنهجي



 :ـ إشكالية الدراسة1

 هذه أهداف ال تحقق التي موازياً للجماعة الرسمية  نظاماً رسميةالغير الجماعات تعتبر

  إلى  العمل زمالء األفراد أو من عددا يدفع ما وهذا ،الخاصة مصالحها تخدم ال و الجماعات

 التفاعل نتيجة داخل المؤسسة هذه األخيرة وتنشأ. جماعة غير رسمية  ضمن و التجمع التكتل

عرف باالتصال غير االتصال والذي ي على بناءا يتم هذا التفاعل ،معينة زمنية لفترة االجتماعي
 بل ،الرسمية االتصاالت على فقط تقوم ال للمؤسسة الداخلية االتصاالت الرسمي ألن عملية

 والتي ، التنظيم في الخاصة أهميتها لها تكون ما غالبا والتي ،رسمية غير إلى اتصاالت تتعداها

 التفاعل من معينة أنماطاً تخلق التي والنفسية االجتماعية منها العوامل من مجموعة تمليها

 والثقة الشخصية والعالقات للصداقات الطبيعي الوجود إلى باإلضافة ،تصالواال والتعامل

وتختلف أسباب نشوئها حسب الظروف وطبيعة العمل في كل  العاملين بعض بين المتبادلة
 مختلفة اتيمستو نيب تمي و األوامر الرسمية  و نيمات والقوانيالتعل لتلك خضعي فهوال  ،منطقة

 ةيرسم ريغ جماعات ليتشك إلى ؤديي مما ةيالسلطة الرسم خطوط ايمتخط ميالتنظ داخل من
والمنافسة البناءة و اإليجابية بين  االنسجام  و التكامل قيتحق إلى تسعى يرى البعض أنها 

  . الضغط والملل و والتوتر التعب حدة من قللي مالئما اينفس جوا العمل على ضفيي مما العاملين
ن البعض يرى أن جماعات العمل التي تتشكل نتيجة عوامل مشتركة كاللغة إال أ

والعادات والتقاليد والمستوى واالنتماء  بين األفراد  خاصة في المؤسسات الكبرى 
أجناس وجنسيات  منللعنصر البشري  واختالفاً   األجنبية التي نجد فيها تنوعاً لمؤسساتكا

 داتها وتقاليدها ومعاييرها الثقافية والتي ستحدد سلوكاتهمومستويات وكل منها لها عا
لى إ) الجماعات غير الرسمية (ءها ، مما يدفع أعضاونشاطاتهم داخل المؤسسة وخارجها

إلى صراعات وفقدان التقارب و الترابط فيما بينهم خاصة حسب جنسياتهم، ما قد يؤدي 
 التي المغرضة كاإلشاعات ظهور آثار عنها ينتج تفعيل مشكالت العمل مماروح التعاون و

مشوهة، وكذا المحسوبية والجهوية  معلومات لنقل الوقائع وأيضا تحريف العمل  أجواء تسمم
 األمر يصل وقد في تنفيذ مصالح المسؤولين  باإلضافة إلى تميز معاملة المرأة عن الرجل،

 على والتأثير كثرة الشكاوىاالنتقام  مما يؤدي إلى الفوضى في العمل و اإلضرابات و حد إلى



 الشخصيات إلى المهمات إسناد أو الترقية عند المسؤولين كبار يتخذها التي األحكام والقرارات

وكذا الحقد والكراهية بين الجماعات األجنبية العاملة والجماعات المحلية والوطنية، ما  العاملة
ن بإختالف جنسياتهم وإنتماءاتهم وتجعل العاملييجعل االدارة في مشاكل دائمة مع العاملين 

 على العالقات آثار سلبية يترك إلى الجماعات  أنفسهم في صراعات مع بعضهم مما

بين اإلدارة والجماعات و داخل الجماعات نفسها  في المؤسسة مما يجعل أهداف   االتصالية
 .المؤسسة مهددة بالفشل 

 فهو منظمة، أية في اإلدارية العملية في ةالرئيسي الدعائم إحدى هو التنظيمي اإلتصال إال أن

 القات االتصالية فالع داخل المؤسسة وفي كل االتجاهات، المعلومات نقل على يعمل الذي

 علمية أساليب وفق له ومخطط ناجح إداري تنظيمي إتصال ظل في إال تكون ال السليمة
 من سواء التنظيم، أجزاء كافة بين تربط التي األداة التنظيمي اإلتصال أصبح وبذلك سليمة
 اإلتصال يكون أن بد فال.  الخارجية العالقات أو العاملين بين تتم التي الداخلية عالقاته خالل

 والسلوك اإلتجاهات في التغيير إحداث أساس على ومبنيا المستويات، أعلى على له مخطط
 إلى بنا أدى الذي راألم فقط، واألوامر والتعليمات واألخبار المعلومات إعطاء مجرد وليس
  :التساؤل  طرح

 شركة في الرسمية غير اإلتصالية العالقات خلل صيانة  التنظيمي لإلتصال يمكن كيف
  ؟ الجزائر في األمريكية بارغر شلوم

  :كالتالي هي و الدراسة في كبيرة أهمية ذات فرعية أسئلة تنبثق ومنه
  ؟ االمريكية بارغر مشلو شركة في الرسمي غير االتصال تشكل عوامل ماهي -1
  ؟ األمريكية بارغر شلوم شركة في الرسمية غير اإلتصالية العالقات طبيعة ماهي-2
 بارغر شلوم مؤسسة في األداء على رسمية غير اإلتصالية العالقات تؤثر كيف-3

  ؟ االمريكية
 في الرسمية غير االتصالية العالقات خلل صيانة في التنظيمي االتصال يساهم كيف-4

  ؟ األمريكية بارغر شلوم سسةمؤ



 غير االتصالية العالقات خلل لصيانة التنظيمي االتصال يستعملها التي الوسائل ماهي-5
  ؟ األمريكية بارغر شلوم شركة في رسمية

 المحيطة الظروف استطالع إلى تهدف التي ، اإلستكشافية البحوث ضمن الدراسة تدخل
 وضعها يمكن التي جوانبها أهم على والتعرف دراستها في الباحث يرغب التي بالظاهرة

 وأنها  الحقة مرحلة في المشابهة البحوث في التعمق تيسر والتي العلمي للبحث وإخضاعها
 أو معلومات عنها تتوافر ال أو قبل من باحث يتناولها لم جديدة موضوعات تتناول بحوث
 حلقات عن الكشف إلى فتهد وهي وأبعادها جوانبها من الكثير الباحث يجهل أو بيانات

 والتفسير والربط التحليل على يساعد مما اإلنساني التفكير تسلسل في مفقودة أو غامضة
 )1( .جديدة ركائز اإلنسانية المعرفة إلى فيضيف العلمي

 التي الحدود بعض ندرك أن يجب أننا إال الفروض فرض خطوة أهمية من الرغم وعلى
 يتيح ال ما البحوث فمن به نقوم الذي البحث نوعية بينها ومن  الخطوة هذه في الباحث تقيد
 بكرا ميدانا تعالج التي االستطالعية أو االستكشافية البحوث ومنها الفروض فرض امكانية لنا
 صياغة يمكنه ال الباحث أن درجة إلى معالمها تتحدد أو تتشكل لم وظواهر مجاالت أو

 فرضيات يصيغ تجعله التي الكافية الواقعية معطياتلل امتالكه لعدم نظرا مسبقة اجابة احتمال
 مجموعة طرح وهي بديلة بخطوة الفروض فرض خطوة استبدال يمكن ومنه ودقيقة، محددة

 . التساؤالت من

  األجنبية مؤسساتال في الرسمية غير اإلتصالية العالقات خلل صيانة" الدراسة وتعتمد
 الموضوع في عليها ناحصل التي المعلومات ةكمي ألن الفرضيات ال التساؤالت "الجزائر في

 منها انطلق كقاعدة ألعتمدها كافية غير الرسمية غير االتصالية العالقات بالصيانة والمتعلقة
 الرسمي غير للتنظيم اإليجابي الجانب على وركزت. الدراسات بعض ألن الدراسة هذه في

 صيانته يمكن وكيف الرسمي غير لإلتصال السلبي الجانب فيها نتناول التي دراستنا عكس
 التي دراستنا عكس المؤسسة في لإلتصال الرسمي الجانب الدراسات مختلف تناولت كذلك

 .الرسمي غير اإلتصال تتناول

                                                             

  .  39ص ، 2000، مؤسسة الوراق، عمان ،أسس البحث العلمي إلعداد البحوث الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم،  ) 1(



  :ـ أسباب اختيار الموضوع2
إن اختيار أي موضوع ال يتم اعتباطيا أو صدفة بل هناك العديد من األسباب 

لباحث نحو وجهة معينة دون سواها وتظهر هذه األسباب الموضوعية والذاتية التي تدفع ا
  :فيما يلي
  :أسباب موضوعية-  1
  انتشار الصراعات واإلضرابات والشكاوى من طرف الجماعات المختلفينـ  1

  .في أجناسهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم مما يؤثر على العالقات االتصالية بالجانب السلبي 
 النفسية الحاجات تلبية في غير الرسمية االتصاالت تلعبه الذي الدور ـ أهمية 2

  .والتماسك اذا حسن استغالله  بالتعاون واالنتماء بالشعور تمدهم  والتي للعمال واالجتماعية
  .ـ توجه العاملين نحو جماعة معينة دون أخرى للحصول على خدمة معينة  3
  :وتتمثل هي األخرى في: أسباب ذاتية 2
دراسات ألهمية الجانب اإليجابي لإلتصال غير الرسمي دون ـ تناول مختلف ال 1

  .السلبي وهو ما دفعني لدراستها 
التي تتميز بتنوع  األجنبية في الجزائرـ ندرة الدراسات التي ترتبط بالمؤسسات  2

  .في عدة مستويات بين األفراد اختالفاتاألجناس فيها وبالتالي 
لعالقات اإلتصالية غير الرسمية هي  تضارب ـ اعتقادي أن السبب الحقيقي في خلل ا 3

  .المصالح بين الجماعات المختلفة 
  :ـ أهداف الدراسـة 3

إن عملية اختيار موضوعات البحوث تتضمن بالضرورة تحديد أهدافها فالباحث عندما 
يختار موضوعا إتصاليا لدراسته بطريقة علمية وموضوعية  يضع في اعتباره في الوقت 

  :لتي يرمي إليها بحثه، ومن األهداف التي يسعى إليها هذا البحث ما يلينفسه األهداف ا
محاولة معرفة عوامل نشأة اإلتصال غير الرسمي في مؤسسة شلوم بارغر -1

  .األمريكية



 داخل العمال عادات و ثقافة تعكس التي المتشابكة و المعقدة العالقات عن لكشفا -2
  .المؤسسة

  .سمية على األداء داخل مؤسسة شلومت اإلتصالية غير الرـ  معرفة كيف تؤثر العالقا 3
ـ  محاولة معرفة كيف يساهم االتصال التنظيمي في صيانة خلل العالقات االتصالية غير  4

  .الرسمية في مؤسسة شلوم بارغر
ـ الكشف عن الوسائل التي يستعملها االتصال التنظيمي لصيانة العالقات االتصالية غير 5

  .الرسمية
االهتمام أكثر بالجانب اإلنساني والسلوك اإلتصالي التنظيمي وتثمين اإلتصال غير ـ  6

  .الرسمي  في مؤسسة أجنبية
  
  :الدراسة أهمية ـ 4
 العلمية قيمتها وعلى دراستها، يتم التي الظاهرة أهمية على تتوقف دراسة أي أهمية إن

 يمكن حقائق من عنها ينتج قد وما منها، االستفادة يمكن نتائج من تحققه أن يمكن وما
 الدراسة أهمية تنبع هنا ومن المناسبة، واإلستراتيجيات السياسات رسم في بها اإلستدالل

 اإلتصالية العالقات صيانة في التنظيمي اإلتصال يلعبه الذي الريادي الدور أهمية من الراهنة
  :في تكمن الدراسة أهمية فإن وعليه الرسمية غير

 يسمح العمال بين  التنظيمي االتصال طريق عن الرسمي غير الاالتص  صيانة أن  -
  متفاهمة رسمية غير عمل جماعات تشكيل إلى تؤدي  اتصالية  عالقات بإقامة لهم

 يسوده والذي واألمن الراحة من مالئم جو في تعمل و ، بينها فيما متعاونة و ومتماسكة
 وعن العمل عن والرضا باالرتياح عاملال شعور إلى النهاية في يؤدي مما واألخوة، المودة

  . أداؤه فيتحسن الزمالء مع العالقات
  وظيفة تعتبر التي الصيانة موضوع خالل من الدراسة أهمية تبرز أخرى جهة ومن ـ

 على المحافظة أو تعديل يمكننا خاللها من والتي المنظمة إطار في تحدث هادفة اتصالية



 للمؤسسة التنظيمي الهيكل مستويات حسب أكثر أو رفينط بين ما االتصال وايجابية فاعلية
  .االتجاهات و المواقف على التأثير و اآلراء و المعلومات لتبادل

 عن واضحة صورة بإعطاء ستسمح أنها خالل من العلمية أهميتها تستسقي فالدراسة
 تجاهل و يةاألجنب الشركات في اإلنسانية بالمشكالت العناية عدم جراء ستترتب التي النتائج

 في التنظيمي اإلتصال يعتمدها التي الحلول إعطاء المقابل وفي الرسمية غير التنظيمات
  . اإلتصالية العالقات خلل وهي أال اإلنسانية المشكالت هذه ترتيب

 اإلدارة بين اإلتصال لمشكل حلول من يقدمه لما كبيرة أهمية الموضوع لهذا أن كما
 األجناس بكثرة تتميز شركة في مختلفة جماعات في  مالالع بين أو العكس أو والعمال
  . إتصالية عالقات وتحقيق ، والمستويات واللغات
  :الدراسة مفاهيم تحديد ـ5

 يواجهها التي اإلشكاليات أبرز من والمفاهيم المصطلحات بين التداخل إشكالية تعتبر
 انطباعا يخلق قد تقاتهاومش المصطلحات بعض بين اللغوي التداخل أن إذ ،المعاصر الباحث

 تعتبر الذي الوقت في ،لآلخر كبديل منها أي استخدام يمكن مترادفة مصطلحات بأنها أوليا
 هذه يتجاوز أن الدارس أو للباحث يجوز ال لذا ،العلمية الناحية من مختلفة داللة ذات فيه

 متابعته يتسنى حتى وذلك ،بينها الفواصل وتحديد معها التعامل من له البد بل ،لدالالتا
 المفاهيم تحديد الى الدراسة سعت هنا ومن إليه، والوصول قوله يريد ما وفهم موضوعيا

  التالية
  :اإلتصالية العالقات أـ

 أو شخصين بين االجتماعي التفاعل نموذج"  أنها على االتصالية العالقات تعريف يمكن
 ينطوي أنه كما سوسيولوجي،ال التحليل وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ويمثل أكثر،
 االجتماعية العالقة تكون وقد اآلخر، الشخص بسلوك المسبقة والمعرفة الهادف االتصال على
 لم بأنه الشرطة رجل إقناع يريد الذي السيارة لقائد بالنسبة الحال هو كما) قصير أمد( ذات



 يطلق الحالة تلك في) والزوجة الزوج بين كالعالقة( المدى طويلة تكون أو) مخطئا يكن
  )1(). األجل طويلة( اتصالية عالقة عليها

 التأثير االجتماعي التفاعل نتيجة: "  أنها على أيضا االتصالية العالقات تعرف كما
 التنظيم أو الجماعة داخل اجتماعين موقعين يشغالن شخصين بين) والعطاء األخذ أو والتأثر

  )2( " .االجتماعية المؤسسة أو
  :جرائياإل التعريف

 وتبادل اجتماعهم نتيجة تنشأ والتي ، العمل في األفراد بين المتبادلة واآلثار الروابط هي
  . المؤسسة بوتقة في تفاعلهم ومن البعض ببعضهم واحتكاكهم مشاعرهم
 نتيجة تنشأ والتي ، العمل في األفراد بين سليمة والغير الصراعية الروابط مجموع هي
  . المصلحة و واللغة الجنسية و لجنسكا أمور عدة في إختالفهم
 األفراد موقف تغيير في المتمثلة الوظيفة هي'': االتصالية العالقات خلل صيانة  ـ ب

  لضمان وعمودي أفقي مستوى على بينهم فيما يحدث الذي للتفاعل يولونها التي القيمة من
  )3( ."للمنظمة واإلبداعية اإلنتاجية العملية استمرارية

  : إلجرائيا التعريف
 أفراد بين اإليجابية العالقات على المحافظة على تقوم التي اإلتصالية الوظيفة هي

 إلى سلبية من األفراد مواقف لتغيير لذلك الالزمة الوسائل بإستخدام الرسمية غير الجماعات
 .إيجابية

  :ج ـ تعريف العالقات االتصالية غير الرسمية 
ألفراد في مختلف المستويات التنظيمية نتيجة احتكاك هي مجموع الروابط التي تنشأ بين ا

( بعضهم ببعض وذلك لوجودهم في مكان عمل واحد وقد تكون عبارة عن معارف سابقة

                                                             

ص .1985،الجامعية، اإلسكندرية المعرفة دار الطبعة األولى،،االجتماعية العلوم مصطلحات في المرجع ،األساتذة من نخبة)  1(
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  .77 ص، 1999، دار الشروق للنشر والتوزیع ، األردن ، بعة الثالثةطال ،ونظمھ أنساقھ االجتماعي ،البناءلیخل معن) 2(

  . 20ص  ، 1992المطبوعات الجامعية ، الجزائر،ديوان ،  عالم اإلتصال، وآخرون، نعزي عبد الرحما )3(
  



تتوطد في المؤسسة أو تكون عبارة عن عالقات ) قرابة أو االنتماء إلى نفس المجتمع المحلي
مذكرة تأثير االتصال غير ).تنشأ أصال في المؤسسة صداقة،تبادل مصالح مادية ومعنوية

  .الرسمي على طبيعة العالقات االتصالية 
  :االتصال غير الرسمي –د 

تدعمها خطوة يحددها وهو االتصال الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غير رسمية أو التعبير عن 
السلطة الرسمية من خالل السلم الهرمي المتدرج للتنظيم من خالل اللقاءات الغير رسمية في 

ية مناسبة من المناسبات التي تسمح بنقل المعلومات بين األشخاص ، مثال حينما يتفاعل أ
 .زميل من جهة وزميل من جهة أخرى في حفل ويتبادالن وجهات نظر في موضوع يهمهما

)1(  

  :االتصال التنظيمي. ه 
 ثباح كل يعرفه حيث االتصال التنظيمي، لمفهوم شامل تعريف وجود عدم الباحثون يؤكد

  الرسائل نقل بأنه" DE FLEUR  ديفلور:فلقد عرفه مرجعيته و تكوينه مع متالئما يراه لما وفقا
 دقيق بشكل مصممة و نسبيا العدد كبيرة الرسمية لجماعة غير و الرسمية القنوات خالل من

  )2(".جماعي أو فردي بشكل سواء الجماعة أعضاء في معان تؤثر بناء إلى النقل هذا يؤدي بحيث

لها الرسالة تؤثر على كز هذا التعريف على الرسالة وتنقلها بحيث إعتبر أن المعان التي تنقر
  .الجماعة

 االتصال يشمل متداخل نظام بأنه: " فيعرفانه  ZELKOو  DANCE دانس وزيليكوا أما

وقدم الباحثين تعريف يركز "  األعمال اإلتصالية بمنظمة بالمهارات يهتم و الخارجي و الداخلي
  .على مهارات االتصال داخل وخارج المنظمة

                                                             

رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس العمل، قسم علم  الجماعات غیر الرسمیة وتاثیرھا على اإلتصال الداخلي،،سمرة عسلي )1(
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  .18ص ، 2000، العربیة اإلمارات ، العین ، الجامعي الكتاب دار،األولى بعةطال ، اإلتصال التنظیمي ،الجوھر ناجي محمد  )2(
  



المنطوق  اإلتصال اإلنساني عن عبارة " التنظيمي اإلتصال أن فيرى عرقوب أبو إبراهيم أما
 أساليب في تطوير يسهم و الجماعي و الفردي المستوى على المؤسسة داخل يتم الذي المكتوب و

  )1(." الموظفين بين اإلجتماعية العالقات وتقوية العمل

 والتنسيق اإلنساني، التفاعل على مبني معقد نظام فالتعريف اعتبر أن اإلتصال التنظيمي هو

  .اللفظية والمكتوبة الوسائل التقنية كل تستخير األهداف،و بين
  :التعريف اإلجرائي

عالقات  لخلق الفاعلين طرف من المتخذة السلوكات و األعمال و النشاطات مجمل هو
تتم  هادفة ، وهو عملية رسمي غير  إطار في فيما بينهم العمل المختلفة إيجابية بين جماعات 

 وللتأثير في المواقف االتجاهات اآلراء،لتبادل المعلومات و  أكثر،بين طرفين أو 
  .والسلوكات

  :المنهج المستخدم وأدواته- 6
إن الهدف من خالل هذه الدراسة هو محاولة اكتشاف الظاهرة و التعرف عليها بصورة 
جيدة ، و تسليط الضوء عليها وألن موضوع صيانة خلل العالقات اإلتصالية غير رسمية من 
المواضيع النادرة وال تحتوي على معلومات وبيانات متعلقة الدراسة بالشكل المطلوب والتي 

هذه الدراسة االستطالعية  تركز على  ،هي في حاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليها
 و الوصول إلى إستبصارات بشأنها وبالتالي فهي تحقق الهدف االول اكتشاف الظاهرات أ

  )2( .الداخل في نطاق المعيار األول ، كما أنها تستخدم في مراحل اإلرتيادية األولى للبحث 

بعدها تأتي خطوة بحثية ثانية وهي الوصف والتي تلي مباشرة إجراء األبحاث اإلستكشافية 
يمكن في أي حال من األحوال االنتقال مباشرة من استكشاف  وهي خطوة البد منها ألنه ال. 

  .الظاهرة إلى دراسة عالقات التأثير و التأثر بين متغيراتها 
فاألبحاث الوصفية ضرورية ، من حيث كونها أبحاث يتم فيها دراسة الوضع الراهن 

من  سواء كانت ذات صلة بموقف معين ، أو بمجموعة.للظاهرة ، أو الظواهر المبحوثة
                                                             

  .19المرجع نفسھ ، ص )1(

  .122ص  1976الطبعة الثانیة، عالم الكتب ، القاھرة  دراسات في مناھج البحث العلمي في بحوث اإلعالم،،  سمیر محمد حسین )2(



ألناس ، أو بأحداث معينة ،فالهدف األول والنهائي لألبحاث الوصفية ، هو الحصول على 
أي وصف . معلومات كافية ودقيقة عن الموضوع محل الدراسة ، كما هو في الحيز الواقعي 

  )1( .ما هو موجود في الواقع من زوايا مختلفة محققة لألهداف المتوخاة من إجراء الدراسة 
 إتباعه، ومن الباحث على يجب الذي المنهج تحدد التي هي الموضوع طبيعة أن فالمعرو ومن

اختيار  تم وقد منهج دراسة الحالة ، هو الدراسة لهذه المناسب المنهج بأن نرى المنطق هذا خالل
صيانة خلل العالقات  موضوع أو المدروسة الظاهرة مع يتناسب ألنه غيره دون المنهج  هذا

سمية في الشركات متعددة الجنسيات ، إذا اعتبرنا أن العالقات اإلتصالية  اإلتصالية غير ر
  غير الرسمية هو المكان الذي

ف االجناس فيها هو يحدث فيه الخلل في شركة شلوم بارغر األمريكية الذي يكون إختال
سنبحث عن مواطن هذا الخلل أو مسبباته في إطار جماعات غير رسمية التي السمة الغالبة، 

شكل تلقائيا نتيجة لعدة عوامل ومن ثمة نحاول صيانة او معالجة هذا الخلل من خالل تت
  .اإلتصال التنظيمي

  
ونظرا لنقص المعلومات عن الدراسة وألنه يهتم بجميع الجوانب المتعلقة بشئ أو موقف 

واحد ويسعى إلى البحث المتعمق عن العوامل المعقدة، والعالقات المختلفة التي تسهم في 
  )2( .، أو مؤسسة إجتماعيةما فردا كان أو أسرة، أو جماعة حدة اجتماعيةو

في إطار المحيط الذي  إن وظيفة هذا  المنهج  هي البحث المتعمق للحاالت الفردية
ال ، حيث تقوم هذه الدراسة على افتراض أن كل حالة قابلة للدراسة تكون مع المجتتفاعل فيه

  )3(. الذي تتفاعل داخله وحدة كاملة

ومن خالل ذلك تم التطرق إلى مجاالت الدراسة وأدواتها بحيث تعطينا صورة واضحة عن 
اإلجراءات الميدانية التي سنقوم بها وكيف سنستعملها في الحصول على المعلومات التي تهم 

  .الدراسة

                                                             

  .51ص ،2003دیوان المطبوعات الجامعیة،،، الطبعة األولى،عالم و اإلتصال مناھج البحث العلمي في علوم اإل، أحمد بن مرسلي )1(
  .237، ص 1989 ،، دار المعارف القاھرة بعة الخامسةطال،  مناھجھوصول البحث العلمي أ أحمد بدر،)2(
    .44ص ، 1983دار الشروق ، جدة، ، بعة الرابعةطال ، مناھجھ وتقنیاتھ:البحث العلمي ، محمد زیان عمر) 3(



  .مجاالت الدراسة-1

في هذا المبحث  تسمح مجاالت الدراسة بإعطاء نظرة بسيطة عن بيئة الدراسة والذي سنقوم
  .بالتطرق إلى المجال الزماني والمجال المكاني والمجال البشري للدراسة

  :المجال الزماني -أ

الميدانية  الدراسة في األولى الخطوة هي المرحلة هذه كون من انطالقا :األولى المرحلة
تراها  الحصول على بعض األمور التي اجل من اإلدارية الموافقة على فيها الحصول فقد تم

 االتصال تم وخاللها  بها العمل سير كيفية محاولة معرفة و المؤسسة ال تمس بصورتها 
  . 2013، وكان ذلك في شهر ديسمبر االستطالعيةالمختلفة وأجرينا الدراسة  بالمصالح

 المعلومات على الحصول فيها تم حيث يوما 20 المرحلة هذه دامت : الثانية المرحلة

ولم نتمكن من  االتصال في المؤسسة طبيعة ن طريق اإلستمارة ومعرفة الخاصة بالدراسة ع
للعاملين وذلك ألسباب لم يتم اإلفصاح عنها وامتدت الفترة من  االسميةالحصول على القائمة 

  .أفريل 10مارس إلى  20

  المجال المكاني-ب

طاءنا لم نتمكن من الحصول على معلومات عن المؤسسة وذلك لرفض الجهات المعنية إع
  .إي معلومات عن تاريخها وتأسيسها وهيكلها التنظيمي وذلك ألسباب لم يتم اإلفصاح عنها

  المجال البشري -ج

 143يتكون مجتمع الدراسة ـ وفقا المعلومات المستمدة من قسم إدارة الموارد البشرية  ـ من 
  .عامل موزعين على تسعة أقسام 

  :أدوات الدراسة - 2



 كان بحث أي في جدا مهمة البيانات والتي تعتبر خطوة جمع يةالدراسة عمل  و تتطلب

 صحتها ومدى الباحث إليها يتوصل التي دقة النتائج أن بحيث، االجتماعية البحوث في وخاصة

وألن منهج  البيانات ، جمع المناسب ألدوات و السليم االختيار على تتوقف الواقع مع وتطابقها
ه يتضمن خطوات بحثية محددة ترسم بدقة الطريق الموصل دراسة الحالة هو منهج قائم بذات

 البيانات جمع أدوات كانت إلى الغرض العلمي المطلوب عن طريق أدوات يستخدمها وإذا

 البيانات جمع أدوات طبيعة ونوعية و حجم تحدد التي هي الدراسة طبيعة فإن ومختلفة متعددة

ووهي  الضرورية البيانات أدوات جمع على تاعتمد  الدراسة وهنا الباحث يتخذها أن يجب التي
  المالحظة،االستبيان ،المقابلة

  اإلستبيان - أ
فاالستبيان هو أكثر أدوات جمع البيانات شيوعاً في البحوث الوصفية، ويعتبر االستبيان أداة 
مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين، ويقدم االستبيان في 

بموضوع  نسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعنييشكل عدد من األ
تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء " حيث يعرفه موريس أنجرس بأنه . االستبيان

األفراد، وتسمح باستجوابهم بطريقة موجهة والقيام بسحب كمي لهدف إيجاد عالقات رياضية 
  )1(" والقيام بمقارنات رقمية 

مجموعة من المؤشرات يمكن عن طريقها اكتشاف : " لقاسم سالطنية فيعرفه على أنهأما ب
أبعاد موضوع الدراسة عن طريق االستقصاء التجريبي، أي إجراء بحث ميداني على جماعة 

محددة من الناس، وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين الباحث والمبحوث، وتحتوي على 
  )2(".التي نريد معلومات عنها من المبحوثمجموعة من األسئلة تخص القضايا 

  

                                                             
، دار القصبة  بعة الثانیةطالون ، بوزید صحراوي وآخر: ، ترجمة منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة ،موریس أنجرس )1(

  204ص ،  2006للنشر ، الجزائر ، 
 2004،ة، الجزائردار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين أمليل، منهجية العلوم االجتماعية، بلقاسم سالطنية و حسان الجيالني )2(
  .282ص ،
  



ولقد اعتمدت الدراسة على هذه األداة لما لها من أهمية كبيرة، ألن المبحوث يسجل بنفسه 
  .األجوبة والمالحظات التي تثري البحث فيما بعد

محاور ،كل محور يتكون من مجموعة من  04فتم إعداد االستمارة التي قسمت إلى 
إلى البيانات الشخصية التي تمثل المتغيرات  ةسؤال باإلضاف 24األسئلة  األسئلة ،مجموع هذه

المعتمدة في الدراسة و هي الجنس والجنسية و المستوى التعليمي و الخبرة المهنية،المحور 
األول حول عوامل تشكل اإلتصال غير الرسمي ،و المحور الثاني حول طبيعة العالقات 

ؤسسة،أما المحور الثالث فهو تأثير العالقات اإلتصالية على االتصالية غير الرسمية داخل الم
األداء ، أما المحور الرابع واألخير فهو دور ووسائل اإلتصال التنظيمي في صيانة العالقات 

  .اإلتصالية غير الرسمية

أساتذة  04قمنا باختبار الصدق الظاهري على االستمارة، حيث تم عرض االستمارة على 
  :محكمين هم

 مساعد أ في قسم العلوم اإلنسانية شعبة علوم اإلعالم  تاذ بخوش نجيب أستاذاألس
 .االتصالو

 علوم اإلعالم و االتصالفي قسم العلوم اإلنسانية شعبة جفال سامية  أستاذة  دكتورةال. 

 علوم اإلعالم مساعد في قسم العلوم اإلنسانية شعبة  أ مرغاد بشير الدين أستاذ  األستاذ
 .و االتصال

 النفس ورئيس قسم العلوم اإلجتماعية ستاذ جوادي يوسف أستاذ في علماأل. 

استمارات تجريبية و كانت النتيجة ايجابية حيث تم اإلجابة على جميع  10قمنا بتوزيع 
،في األخير تم استرجاع  133األسئلة بشكل واضح و بالتالي قمنا بتوزيع بقية االستمارات 

اقية فهناك من تم تضيعها وهناك من لم يستطع اإلجابة استمارة الب 18استمارة أما  125
نتيجة للصرامة التي تطبقها المؤسسة على العاملين أثناء العمل وصعوبة التنقل إلى أماكن 

 .إقاماتهم وهناك لم يتم ملؤها بسبب أن هناك عاملين كانوا في إجازة بعد تسليمها لهم 

  المالحظة -ب 



ع البيانات ومصدراً للمعرفة الصحيحة ، حيث تعرف أداة من أدوات جم تعد المالحظة
على بأنها توجبه الحواس لمشاهدة و مراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل جوانب 

توجيه الحواس واالنتباه إلى ظاهرة :" دلك السلوك وخصائصه، وقد عرفها البعض بأنها
صائصها بهدف الوصول أو خ امعينة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاته

  )1( ."إلى كسب المعرفة جديدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر 

في كتابه " بلقاسم سالطنية"، وهي كما يعرفها في الدراسة على المالحظة البسيطةوسنعتمد 
مالحظة الظواهر كما تحدث في ظروفها الطبيعية دون "منهجية العلوم االجتماعية على أنها 

 )2( " .العلمي ودون استعمال أدوات دقيقة للقياس و التحليلإخضاعها إلى الضبط 

حيث قامت الدراسة باختيار هدا النوع من المالحظة ألنها ستسمح بمالحظة  طريقة 
تصرف رؤساء األقسام مع مرؤوسيهم دون إشعارهم بأنهم تحت الرقابة حتى ال يغيروا 

وك العمال وهم في نفس القسم تصرفاتهم التلقائية، كما تسمح من جهة أخرى بمالحظة سل
وطريقة تفاعلهم مع بعضهم البعض وقد استخدمت في تحليل الجدول من خالل ربط ما تم 

  .مشاهدته وبين إجابات العاملين واستنتاج ما يمكن استنتاجه 
  :المقابلة -ج

تعتبر المقابلة من األدوات الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات من األفراد و الجماعات 
ما أنها تعد  من أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا و فاعلية في الحصول على البيانات ك

  .الضرورية ألي بحث

إزاء األفراد  لتقنية مباشرة لتقصي العلمي تستعم:" و قد عرفها موريس أنجرس على أنها
من الدين تم سحبهم بكيفية منعزلة ، غير أنها تستعمل في بعض الحاالت ، إزاء المجموعات 

  " .اجل استجوابهم  بطريقة نصف موجهة 

                                                             

، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات  مناھج البحث العلمي وطرق أعداد البحوث،  عمار بحوش ، محمد محمود الذنيبات) 1(
  .81، ص  2001الجامعیة ، الجزائر ،

 273، ص  مرجع سبق ذكره ،بلقاسم سالطنیة ، حسان الجیالني )  2(
  



بعض  ولقد تم اعتماد المقابلة الحرة مع بعض  العاملين ورؤساء المصالح  لالستفسار عن
ن ، كما أن  هدا النوع من المقابلة ساعدنا على اكتشاف الميدااألمور التي اكتنفها الغموض

سيتيح   نه مع بعض المسؤولي، فالحوار الحر الذي سنجريومختلف األقسام وفروع المنظمة
، كما ستكون لنا مقابالت متكررة مع عرف على الوضع الذي يسود المنظمةلنا فرصة الت

  .بعض الموظفين في األقسام المختلفة

  :ـ مجتمع البحث  7

مجموعة منتهية أو غير منتهية :"االجتماعية هو إن مجتمع البحث في لغة العلوم اإلنسانية و
ة مسبقا والتي ترتكز عليها المالحظات وكذالك هو مجموعة عناصر لها من العناصر المحدد

خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها 
  )1( .البحث أو التقصي

صيانة خلل العالقات اإتصالية غير الرسمي فس المؤسسات  تتناول الراهنة الدراسة إن
أننا نحتاج معلومات  بما و  -ورقلة–شلوم بارغر األمريكية بحاسي مسعود بشركة  ، األجنبية 
 بالحصر الوصفية الدراسات في ما يسمى الدراسة اتبعت فقد ،الدراسة هذه مفردات من كافة 

  .البحث موضوع حول الحقائق من إلى مجموعة التوصل بغية ، العاملين لهؤالء الشامل

لدراسة هم كل العمال الذين ينتمون إلى منظمة شلوم وحسب موضوع الدراسة، فأن مجتمع ا
 جمع عامل حيث سيتم 143والمقدر عددهم بـ  -ورقلة –بارغر األمريكية بحاسي مسعود 

 مفردات مجتمع لكل حصر شامل عملية يتم انه بمعنى الدارسة مفردات جميع عن البيانات

  .جميعها المفردات هذه من كل مفردة عن البيانات والمعلومات جمع يتم ثم الدارسة

  :ــ الدراسات السابقة 8

                                                             

  301. 197، ص ذكرهمرجع سبق موريس أنجرس،   )1(



توضيح  في حث البا تساعد و البحث معالم تحديد في هاما دورا السابقة الدراسات تلعب
 السابقة تزود الدراسات أن المنهجية الدراسات في المختصون ويرى بحثه مصطلحات و مفاهيم

  .دراسته موضوع حول نظرية منهجية واقعية برؤية الباحث
التنظیم غیر الرسمي في المنشأة الصناعیة سیف اإلسالم شویة، :ـ الدراسة األولى أ

  1 .الجزائریة

كانت دراسة حول عوامل ظهور التنظيم غير رسمي في المنشأة و األسس التي تقوم عليها 
كالجهوية واعتبر الباحث ان التنظيم الصناعي يشكل مجتمعا قائما بذاته ويتأثر بالمحيط 

في كل تنظيم تظهر عالقات اجتماعية قوية تربط العمال بعضهم ببعض وتتخذ الخارجي ف
، وأن انتقال اليد العاملة من الريف لتنظيمات غير الرسمية من أهمهاأشكاال عديدة وتعتبر ا

إلى مصانع المدينة ساهم إلى حد بعيد في جلب بعض القيم والعادات الريفية إلى أماكن العمل 
  .اإلجتماعية عند هذه الفئة تبنى على أساس مختلفة جهوية وعشائرية بذلك أصبحت العالقات

وتؤكد البحوث المختلفة في هذا الجانب على أهمية التنظيمات غير الرسمية في مواقف 
وقد قامت الدراسة بوضع فرضيات .العمل، بل ولها وظائف تؤثر بشكل ما على سير المنشأة

ئف التنظيمات غير الرسمية في المنشأة وتهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة ووظا
، واستخدم ي المصانع الغربية والجزائريةالجزائرية والمقارنة بين التنظيمات غير الرسمية ف

تمثلت ادوات الدراسة في ، وفي المنهج الوصفي في نظر الباحث في ذلك منهج واضح تمثل
  .، السجالت والوثائق المالحظة، االستبيان، المقابلة

النتائج التي توصل إليها الباحث هي أن االنتماء إلى مجتمعات محلية تهيئ  ومن أهم
، وأن هذه التنظيمات غير الرسمية ت غير رسمية في المنشأة الصناعيةلظهور عدة تنظيما

  .المتمايزة  تخلق نزاعات عمالية داخل المنشأة 
  

                                                             

التنظيم غير الرسمي في المنشأة الصناعية الجزائرية،دراسة ميدانية في وحدة عميروش التابعة للشركة سيف اإلسالم شوية،) 1(
،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع العمل و النظام الصناعي،معهد علم االجتماع،جامعة الوطنية للمطاحن  و مصانع السميد

 .1985/1986ئر،الجزا

  



  :أوجه التشابه واالختالف
لت الكشف عن نشأة اإلتصال غير الرسمي في إن كل من الدراستين تناو:أوجه التشابه*

  .المؤسسة والتي تؤثر على سير العمل 
اعتمدت الدراسة المشابهة على المقارنة بين أسباب و األسس التي  ينشأ : أوجه اإلختالف*

من خاللها االتصال غير الرسمي في المنشآت الصناعية الغربية والجزائرية بإستخدامها 
راستنا تتناول محاولة الكشف عن كيفية صيانة خلل العالقات للمنهج الوصفي بينما د

  .اإلتصالية غير الرسمية في المؤسسة واستخدمت منهج دراسة الحالة

تأثير االتصال غير شهرزاد حلو، خامسة رمضان ، خديجة نوي ، : ب ـ الدراسة الثانية
دراسة  .دية الجزائريةالرسمي على طبيعة العالقات االتصالية و األداء في المؤسسة االقتصا

  )1( .حالة مديرية اتصاالت الجزائر بوالية بسكرة 

كانت دراسة حول األسس الذي يقوم عليه االتصال الغير رسمي في المؤسسة االقتصادية 
والمتمثلة في أن اغلب العاملين يتحدثون أحاديث جانبية أثناء وقت العمل وغالبا ما تكون 

العاملين كونوا صداقات منذ تعينهم داخل المؤسسة وهذا ما  أحاديث عن أمور الحياة وان كل
يدل على وجود عالقات غير رسمية داخل المؤسسة ،كما أن العالقات االتصالية غير 

وهذا ما يفسره نمو  ،مي معين بل كانت في كل االتجاهاتالرسمية لم تتقيد بمستوى تنظي
كمها مستويات تنظيمية وان األساس عالقات اتصالية غير رسمية جيدة بين العاملين ال تح

الذي تقوم عليه هذه االتصاالت هو تبادل المنافع المادية المتمثلة في تبادل المصالح 
والخدمات سواء الخاصة بالترقية والحصول على حوافز وغيرها، والمعنوية المتمثلة في 

لقيم العادات وا الصداقات  والروابط االجتماعية حيث ينجذب األفراد إلى غيرهم على أساس
، وبهذا فان وجود الخالفات بين الزمالء يؤثر على األداء ألنه المشتركة التي تحكم المنطقة

  .يخلق نوع من الحساسيات بين الزمالء وقد يرفض احدهم العمل مع األخر
                                                             

تأثير االتصال غير الرسمي على طبيعة العالقات االتصالية و األداء في المؤسسة شهرزاد حلو، خامسة رمضان ، خديجة نوي ، ) 1(
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في علوم اإلعالم و ، دراسة حالة مديرية اتصاالت الجزائر بوالية بسكرة االقتصادية الجزائرية

 .2008/2009، جامعة بسكرة ،لتخصص اتصال وعالقات عامة االتصال
  



  :أوجه التشابه واالختالف

طبيعة العالقات إن كل من الدراستين تناولت نشأة اإلتصال غير الرسمي و: أوجه التشابه*
  .اإلتصالية في المؤسسة والتي تؤثر على األداء واستخدمت الدراستين منهج  دراسة الحالة 

اعتمـدت الدراسة السابقة المشابهة لدراستنا على محاولة معرفة اتجاهات : أوجه اإلختالف*
ي تتناول دراستنا الت عكس داخل المؤسسة اإلقتصادية على طبيعة العالقات اإلتصالية تأثـير

  .صيانة خلل العالقات اإلتصالية غير الرسمية في المؤسسة

  :المقاربات النظرية -  9

 تمس جوانب معينة من دراستنا ويجب نراها التي النظريات بعض أفكار عرض وسنحاول
هو التطرق  ذكرها من الغرض لكن ، نظرية لكل مفصل وصف تقديم بصدد لسنا أننا التذكير

 :بطها بموضوعنا وقد اعتمدنا في مقاربتنا النظرية على إلى أهم أفكارها ور
  :الصراع اإلجتماعي - أ
 : دارندورف نظرية - 1
 . أسئلة أساسية لثالث طرحه خالل من النظرية لهذه صياغته في " دارندورف " انطلق
 ؟ المجتمع بناء في المتصارعة الجماعات ظهرت كيف

 ؟ لجماعاتا هذه بين مالحظتها يمكن التي الصراع أشكال هي ما
 ؟ االجتماعية البناءات تغير في الجماعات هذه بين الصراع يؤثر كيف
  : هي و لنظريته أساسا تشكل مقوالت أربع حدد األسئلة هذه عن إجابته في

 . طبقية مصالح تحقيق سبيل في الجماعات و األفراد ممارسات يعني و : الطبقي الصراع
العالقات  هيكل في المواقع نفس يحتلون نالذي األفراد مجموعة من تتكون : الطبقية

  . لإلنتاج االجتماعية
 التي الرئيسية مصالحهم تحدد التي هي و المجتمع طبقات مختلف تمثل و : الطبقية البنية
 . الصراع حولها يدور



يصعب   بالتالي و موقع من ألكثر استعمال هناك أن أي : المتناقضة الطبقية المواقع
  . طبقيال السلم في التصنيف

  
  

 : لوكود نظرية ديفيد - 1
 من ذلكو لبارسونز االجتماعي النسق نقد على قائمة الصراع في رؤية " لوكود ديفيد " قدم

 المتعارضة المصالح النسق نتيجة داخل للصراع إهمالها و النظام مشكلة على تركيزه خالل
 و القوى و لإلنتاج عيالواق و التنظيم األساسية الموارد توزيع حول تنشأ التي المتصارعة و

  ."لوكود" حسب العمالية تولد النزاعات التي و له، المصاحبة الجماعات و المصالح
 كذلك و المصنع من جزء باعتباره الناظم حول اهتمامه " لوكود ديفيد " : ركز لقد

  .النظام المعياري لوجود شرطا جعلها أنه درجة إلى النادرة المواد على المتعارضة المصالح
 ديفيد " حسب أفكار العمالية الخالفات و النزاعات تولد التي األساسية المصادر فإن عليه و

 . له المصاحبة الجماعات و القوى ، لإلنتاج الواقعي التنظيم : هي : "لوكود
إلى  يسعى الذي" الرسمي التنظيم "عليه يطلق ما هو لإلنتاج الواقعي التنظيم أن حيث
 الجماعاتو القوى حين في اإلنتاجية، العملية األوامر إصدار خالل من التنظيم أهداف تحقيق

 ": ب يسمى ما تشكل التي العمال من الجماعات تلك هي له المصاحبة
مصالح  وجود إلى بالضرورة تؤدي أفقية عالقات أساس على هذا ،و " الرسمي التنظيم غير

 . العمالية النزاعات تولد تيال و الرسمي التنظيم مجابهة إلى تدفعهم العمال بين مشتركة
  اإلنسانية العالقات ب ـ مدرسة

 حركة اإلدارة فيه ظهرت الذي المناخ نفس في ظهرت اإلنسانية العالقات حركة إن
 أو األساليب الفنية عن بأخرى أو بطريقة البحث و الكفاية منطق في تتمثل التي و العلمية،
 على كرد فعل الحركة هذه تعتبر و اإلنتاج، من ممكن قدر أكبر على تساعد التي اإلنسانية

 االختيار على أساس قامت حيث الميكانيكية النظرية : ـب عرفت التي العلمية اإلدارة حركة



 من العكس على ،االقتصادياإلنسان  مفهوم تبنت و الزمن و الحركة دراسة و للعامل العلمي
 بل فقط، معقدا ماديا تنظيما مجرد ليس الصناعة اعتبرت اإلنسانية العالقات مدرسة فإن ذلك

  .به االهتمام يجب إنسانيا تنظيما تتضمن
 مصنع في أجريت التي البحوث لتلك كنتيجة ظهرت اإلنسانية العالقات فإن مدرسة عليه و

 "روثلسبرجر " و " هوايتد " و " ديكسون " و " مايو ايلتون " عليها أشرف التي و هاوثورن
العامل،  وإنتاجية للعمل الفيزيقية الظروف بين العالقة دراسة على التجارب هذه حيث بدأت ،
 لم تؤد الفيزيقية الظروف على أدخلت التي التغيرات أن إلى لتصل التجارب هذه اتسعت ثم

 حيث الروح من العمل بجماعات االهتمام إلى التجارب هذه لجأت لذلك ، اإلنتاج زيادة إلى
 هي اكتشافها التجارب هذه إليه توصلت ما أعظم تعتبر و ،الدافعية و االتجاهات و المعنوية

  )1( . داخل المصنع العمال سلوك و إنتاج على الجماعات هذه أثر و الرسمية غير للجماعات

 : نجد اإلنسانية العالقات مدارس أهم من
  : مايو ايلتون مدرسة 1-

 سلوكات يتكون من غلقام اجتماعيا نسقا إال هو ما المصنع أن إلى " مايو ايلتون " يذهب
 األجزاء في إلى التغيرات يؤدي النسق من جزء في تغير أي و معتقداتهم، و قيمهم و العمال

 معتقداتها و قيمها و لسلوكات الجماعة مخالفا يكون و العمل يسلكه سلوك أي أن و األخرى،
 "مايو ايلتون" فإن منه و  توازن النسق إعادة محاولة بهدف الجماعة استجابة بعدم يواجه
 األفراد سلوكات بين تنسيق هناك أن يكون يتطلب استقراره على المصنع محافظة أن يرى
 الجماعات على " مايو ايلتون " يركز وبهذا بينهم، فيما العمال تفاعل من تلقائيا تنشأ والتي
 لعبت بذلك و استقراره، عدم أو األخير هذا في استقرار دورها المصنع، داخل الرسمية غير

 بالعمل سواء أشكال بعدة ذلك عن تعبر و التغيير في محاولة دورا الرسمية الغير الجماعات
 داخل البلبلة و المشاكل خلق و النزاع و التوتر بخلق العمال للقيام دفع اإلنتاج، تعطيل على

                                                             

   146 ص   ، 1998، القاهرة ، النشر و للطباعة غريب ،دار التنظيم اجتماع علم ، لطفي إبراهيم طلعت) 1(
 
  



 يخرج من و ،ةالجماع تقرره أو قررته عما الخروج ال يستطيع العامل كون ذلك ... التنظيم
  . الجماعة طرف من رسمية لعقوبات غير يتعرض ذلك عن

 غير التنظيم (جعله  هي التنظيم الستقرار الوحيدة الوسيلة أن " مايو ايلتون " يرى كما
 األهداف وسائل تحقيق من كوسيلة جعله و رسميا به االعتراف أي وظيفيا، ) الرسمي
 متجانسا خلق مصنعا و لتوتراتا و النزاعات كل على القضاء بالتالي و للمصنع الرسمية
 . الكفاية درجات أعلى محققا االنسجام و التعاون على يقوم اجتماعيا

 التي والمعوقات العراقيل نتيجة النزاع في دورا يلعب للقوة الرسمي غير البناء فإن عليه و
 هاتوزيع إعادة القوة أو كسب وسائل من كوسيلة الرسمية غير االجتماعية الجماعات تصنعها

 لكرامة أولوية المدرسة تعطي هذه أن يعني هذا و القواعد، لصرامة كنتيجة المصنع في
 الضغوط و الرقابة و الجماعية، المباشرة االتصاالت العاملين، مصلحة تحقيق العاملين،

 أي و الديمقراطية القيادة الحوافز، ،داألفرا احتياجات يشبع تنظيمي هيكل االجتماعية،
 يعود قد االختالل هذا ،يالتنظيم اختالل البناء إلى يؤدي المتطلبات هذه قتحقي في انحراف

 . االحتجاجات المطالب الشكاوي، تقديم خالل من تماسكهم و العمال تعاون إلى
 تلبي كعملية اجتماعية النزاعات إلى تنظر  "مايو ايلتون " مدرسة أن نجد سبق مما

  )1 (. مصنعلل الفعال األداء يعتري قصور ألي وتستجيب

وبتناولنا لهذه المقاربات ليس إلستعمالها كقاعدة ينطلق منها الموضوع بل لتوضيح بعض 
 الجوانب البسيطة فيه كنشأة اإلتصال غير الرسمي والوجود الطبيعي للصراعات في أي

، وقد ساعدتنا هذه المقاربات في ضبط إشكالية الدراسة تنظيم سواء صراع إيجابي أو سلبي
من خالل نقاط معينة تناولتها هذه النظريات كنشأة اإلتصال غير الرسمي الذي بدأت  وتحليلها

، ثم انتقلنا إلى ما يمكن أن يحدثه هذا النوع اولتها مدرسة العالقات اإلنسانيةبها اإلشكالية وتن

                                                             

 جيجل ، ورھلطابا الكهرباء توليد بمحطة ميدانية دراسة،  الجزائرية الصناعية المؤسسة في العمل نزاعات سبابأ،سالمة زهية بن )1(
  52،  50جامعة قسنطينة ، ص .البشرية الموارد وتسيير تنمية تخصص الماجستير لنيل مكملة مذكرة ماجستير، مذكرة،

 
  



قاربات وهكذا تم اعتماد هذه الم  لوكود من اإلتصال من صراع وهذا ما تناولته نظرية ديفيد
  .تحليل إشكالية الدراسةفي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  النـظري اإلطـار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 االتصال طريق عن البشرية مكوناته بين المعلومات تبادل على أشكاله بمختلف التنظيم قومي

 والوضوح باإليجابية يتميز األخير هذا كان ما إذا الفعالية لتحقيق األساسي الشريان يعتبر الذي

 يكون ال المنظمات داخل األهداف تحقيق كان إذا و المهنية، المستويات مختلف ينب السهولة و

 جعل إلى بينها التنسيق يقود التي المتفاعلة المتغيرات من مجموعة تأثير لتداخل نتيجة إال

 كما عناصرها، فاالتصال بين التجاوب تم ما إذا خاصة إيجابي بشكل أدوارها تؤدي المنظمة

 أي أو مهارة  خبرة فكرة، تكون قد معينة رسالة خالل من طرفين بين فاعلت عملية هو يعرف

 بصورة الرسالة مضمون مع تتناسب أن ينبغي اتصالية قنوات عبر آخر، اتصالي مضمون

 المرؤوسين بين يكون المنظمات في فاالتصال بالتالي و بينهما، مشتركا تفاعال توضح
 في حيوية و ضرورية و رئيسية أنفسهم،فهو عملية ءالزمال بين اتصال و العمالء و لرؤساءوا

 المعلومات انسياب و تدفق على تحافظ فهي التنظيم داخل جيدة وظيفية إنسانية عالقات بناء

 .العمال كفاءة بالتالي فترتفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلتصال التنظيمي في المؤسسة: المبحث األول

المرؤوسين و  ءالرؤسا بين االتصال هناكف المنظمة في غيره مع دائمة اتصاالت في الفرد إن
 حيوية ضرورةو رئيسية عملية االتصال يعتبر و الزمالء مع االتصال و العمالء، مع واالتصال

 واألفكار انسياب المعلومات ضمان إلى يهدف المنظمة والذي داخل  إنسانية بناء عالقات في

 هؤالء من الصدى رجع تقالوان المختلفة اإلدارية المستويات بين ممكنة درجة بأقصى

، ونظرا ألهمية اإلتصال التنظيمي في المنظمة في المختلفة اإلدارية إلى المستويات المرؤوسين
  .المؤسسة والدور الذي يحتله وجب التعرف عليه 

  مفهوم اإلتصال التنظيمي: المطلب األول

 كونه جانب ، فإلىوامل المسيرة للعمل داخل المؤسسةيعتبر االتصال التنظيمي من أهم الع

 المجال في ، ولالتصالالجماعة تتفاعل طريقها اجتماعية عن عملية أيضا فهو  إدارية عملية

في المحافظة على مستوى  أساسا تتمثل اإلدارة اهتمام وأن خاصة كبرى أهمية التنظيمي
ير العالقات التي تضمن السير الحسن لجميع رسائلها في جميع اإلتجاهات سواء الرسمية وغ

  .لذلك نتطرق إلى تعريف االتصال التنظيمي و أنواعه ةالرسمي

  :تعريف االتصال التنظيمي - 1

 يدور ما يتحسس الذي والرادار ، المنظمة جسم في النابض الحياة قلب بمثابة االتصال ويعد

 واالستجابة السريع التكيف تحقيق بهدف ومستجدات وقائع من الجسم التنظيمي هذا خارج

 حاول ولقد العصرية، للمنشاة ضروري وأفراد، فاالتصال جماعية التنظيم لحياة لالزمةا األولية

 يسمى لما أولية تقديم تصورات وعلومه االتصال علم في والمختصين المفكرين من العديد

 بدال والتغير الدينامكية تعني عملية باعتباره واالتصال" جديد معرفي كشكل التنظيمي باالتصال

 الدينامكية وهذه واجتماعية، االتصالية تفاعلية العملية أن ذالك ومعنى االستقرارو الثبات من

 النسق يعتمد على التنظيم في التفاعل وان ، الصعوبة بالغة مسالة االتصال عمليات تجعل



 ومن أخر إلى شخص من والمشاعر واألفكار والوقائع المعلومات لنقل أداة انه طالما االتصالي

  )1( ".التنظيمية األهداف تحقيق الممكن من يجعل بدوره وهذا أخرى إلى تنظيميةبنية  أو وحدة

األفراد  أو المديرون أو المنظمة تستخدمها التي الوسائل تلك " هو التنظيمي واالتصال
  )2(".األخرى األطراف لباقي المعلومات لتوفير بها العاملون

  

ية هادفة تحدث في إطار التفاعل بين من التعريفين يشير اإلتصال التنظيمي إلى أنه عمل
 .الفاعلين في المنظمة لنقل المعلومات بفاعلية بإستخدام وسائل التي تؤدي إلى ذلك

 

  :أنواع اإلتصال التنظيمي - 2

 العمل تقسيم و المسؤوليات و السلطات يحدد الذي التنظيمي للهيكل وفقا االتصاالت تتم
  : رسمي غير و رسمي نوعان تصالاال و المؤسسة، داخل الوظيفية والعالقات

  : الرسمي االتصال - أ 

 المنظمة داخل المكتوبة القرارات و اللوائح خالل من يتم الذي هو المنظمة داخل االتصال
 أنواع ثالثة إلى الرسمية االتصاالت تنقسم و أخرى منظمة أي مع أو الجمهور مع و خارجها

  . األفقي الاالتص – النازل االتصال – االتصال الصاعد :
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 النازل االتصال :  
 إلى المشرفين و الرؤساء من والتوجيهات والتعليمات األوامر نقل في رئيسية أداة ويمثل

 كاتز " يقسم و التنظيمي الهرم حسب السلطة تدرج خالل من ذلك و و العمال، المرؤوسين
  )1(إلى االتصال من النوع هذا في رسائل عن تعبر التي العناصر " وكاهن

 . العمل على اإلشراف و بالتوجيه يتعلق ما هي و  :الوظيفة تعليمات

تكامل  و تالحم ومدى مرؤوسيهم أنشطة مزاولة هدف المسؤولين بشرح يرتبط و: التبرير
 بأهميته في الفرد تحسيس و اإلقناع عملية في مهم دور له ،و ككل المؤسسة أنشطة مختلف

 . غيرها و المؤسسة

تفسير  و فلسفتها و المؤسسة اتجاهات و أهداف بإظهار قبلها، ما تكمل هي و :اإليديولوجية
 . لهؤالء المعنوية الروح على بالفائدة يعود بما المرؤوسين تجاه الرؤساء تصرفات

احتماالت  و استراتيجيات و المؤسسة سياسات على بالتعرف يتعلق ما كل هي و :المعلومات
 االنضمام أكثر، و باالهتمام للعامل تسمح عناصر يه و غيرها، و العمال وواجبات نموها

 . حياته ترتبط بها ووسائل أسباب على إطالعه بعد المؤسسة إلى

 وفيا معتبر جهدا يبذل والذي يتكاسل الذي العامل، فهناك نشاط بنتائج يتعلق ما هو و : الرد
 طريق األجرة عن النشاط، في التباطؤ أو المجهودات هذه على ردا يحدد عادة الشهر نهاية

 حالة في شفهيا و ولو ومكافأته أوترقيته كامال بعمله قام لمن بالشغل المتعلقة والرساالت
  .الطرد أو التوبيخ أو بالتحذير العكس

  االتصال الصاعد:  
أن االتصاالت الصاعدة تنطوي على نقل الرسائل والمعاني بأشكالها  روزنفيلديرى 

هرم أوالسلم اإلداري إلى القمة ضمن الهيكل التنظيمي المفتوح وأنواعها المختلفة من قاعدة ال
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والمرن الذي يتيح للمستويات اإلدارية األدنى حرية االتصال والتواصل مع المستويات 
  )1(اإلدارية العليا ضمن الهرم التنظيمي

ومن هنا تبدأ عملية التفاعل بين المرؤوسين و المشرفين حيث أن المرؤوسين يقدمون 
ات أو شكاوى إلى الرؤساء الذي يستدعي التدخل لحل المشكل أو توضيح بعض اقتراح

  :اللوائح و القرارات و يتلخص االتصال الصاعد فيما يلي 

  ـ تقديم تقارير عند األداء و ظروف العمل

  .ـ تقديم تقارير ايجابية أو سلبية عن اآلخرين 

  .ـ اإلجابة عن التساؤالت الواردة من األعلى 

  .وى عن مشاكل و معاناة المرؤوسينـ رفع شكا

  :االتصال األفقي  •

علومات بين اإلدارات و األقسام إن االتصال التنظيمي األفقي هو إرسال و استقبال الم
األفراد الذين هم على مستوى تنظيمي واحد، و هذا البعد يعتبر أمرا حيويا لنجاح األداة في و

  )2( .ئفها المختلفةالمنظمة، إذ عن طريقها يتم التنسيق بين وظا

االتصال ضروري لفعالية العمليات، فهو يمر عبر اإلدارات و المصالح أي بين 
حيث تتم عملية إرسال المعلومات األشخاص الذين يعملون في نفس المستوى اإلداري 

تبادلها بين مختلف األقسام اإلدارية و غيرها، التي تقع في نفس المستوى التنظيمي، كما أن و
وع يستعمله الفاعلون داخل التنظيم أحيانا للوصول إلى معلومات لم يتمكنوا من هذا الن

الحصول عليها بواسطة االتصال النازل، وخاصة المنشآت التي يسودها التسلط، الذي يؤدي 
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تتوقف فعالية هذه  و.إلى احتكار المعلومات باعتبارها مصدرا من مصادر القوة و السلطة
  )1(ل الرسمي على عدة عوامل هامة االتجاهات الثالث لالتصا

  .وجود قنوات اتصال واضحة و منظمة -

  .صالحية هذه القنوات للعمل و فعاليتها في نقل االتصاالت  -

أهمية ،ة في مراكز االتصال بهذه القنواتأن يدرك األشخاص الذين يتبوءون مناصب معين -
  .لتعليمات ،تتوقف فعالية المنظمةدورهم وأنه على قدر جودة توصيلهم للمعلومات واألنباء وا

 . األقل بالمستويات اإلتصال أثناء الرؤساء تخطي عدم و السلطة خطة استخدام -
 التي المناصب خلو أو الرؤساء بعض تغيب بسبب االتصال قنوات توقف عدم -

 .يشغلونها
 المسؤول الشخص من التعليمات تصدر أن بمعنى رسمي إطار في االتصاالت تتم أن -

  . اختصاصه نطاق في مضمونها نيكو وان
فعاال  االتصال يكون أن سليمة وإنما ينبغي االتصالية الخطط تكون أن ال يكفي فإنه ومنه

 اإلدارة قرارات التصل وأن فعال، اإلدارة ما تقصده بالتنفيذ يقومون األفراد الذين ليفهم
 مستوى كل في قليال رتتغي عدة إدارية مستويات عبر نتيجة مرورها المستخدمين إلى متغيرة

 إلى يؤدي مما جوهرها بعض فقدت قد و يقومون بالتنفيذ األفراد الذين إلى تصل حتى منها
  )2( 1 المرسومة للخطة التنفيذ مطابقة عدم

 مباشر غير اتصال هو الرسمي غير التنظيمي االتصال: الرسمي غير االتصال  -ب
 حيث واألصدقاء الفاعلين بين اصةخ المنظمة ويتم داخل الرسمي االتصال مع يتواجد
 بسرعة يمتاز و الرسمية والسلطة الوظيفة عن باالستقاللية بينهم العالقات تتصف

                                                             
 ص  2009، االردن ، التوزيع و للنشر العلمية ازوريدارالي ، الممارسة و النظرية بين العامة المنظمات في التصالا ، العالق بشير )1(

100. 

  .15 ص ، 2006 ، االسكندرية ، النشر و الطباعة لدنيا الوفاء دار ، التنظيمي االتصال وسائط ، حجازي حافظ محمد 1)2(
 



 تتمثل و الرسمية غير القنوات في بثه قبل ينتشر قد الخبر أن حيث االنتشار وسهولة
 : يلي فيما خصائصه

 . المنظمة في بسهولة انتشاره 1-

 من كبير عدد بين تبادلها و المعلومات و البيانات نقل في ةالمرون و بالسرعة يتميز 2-
 .الموظفين

  . االتصال في الشفوية الوسائل على الرسمية غير االتصاالت عتمد3-

  وظيفة اإلتصال التنظيمي غير الرسمي:المطلب الثاني 

 الصيانة وظيفة )1
بين  التفاعالت تدعيمب المتقن للعمل المالئم المناخ على الحفاظ في التنظيمي االتصال يسهم

 مع تكيفها مدى و المنشأة سير في كثيرا تؤثر التي عندهم التنظيمية القيم تقوية و الفاعلين
  : مهام  ثالث في خاصة دوره و يبرز البيئة



 

   
 

  )1( : أحاسيس و مشاعر من بها يتعلق ما و الذات حفظ / أ

 من االنتماء روح و باألمن الفاعلين تزويد في كبيرا دورا الفعال االتصالي النسق يؤدي
 الشكر رسائل بعث : مثل تجاههم اإلدارة بها تقوم التي المتعددة االتصالية خالل السلوكيات

 الرؤساء طرف من المباشر االتصال ألن التقدير، لوحات و الميدانية و الزيارات المدح، و
 أكثر بها التعلق و منشأةال إلى باالنتماء اإلحساس يمنحهم القاعدة الموجودين في الفاعلين مع
. )2(  

  : بينهم فيما يحدث الذي للتفاعل األفراد موقف تغير /ب

 البيئة مع ) خصائصه أي( لتفاعله محصلة هو الفاعل سلوك أن "لوين كورت "يرى
 خصائص مع خصائصه لتفاعل محصلة هو سلوكه فإن المنشأة في أما الموجود فيها

 عند القدرة عدم عنه ينتج المنشأة داخل االتصال غياب فإن لهذا العمل داخلها، بيئة وظروف
 في المباشر مسؤوله مع التدقيق يمكنه ال كما العمل بتحسين أفكاره الخاصة نقل على الفاعل
 يجعله الذي الشيء لزمالئه الجماعي التفكير من يستفيد و ال آفاقه و أهدافه و مهمته إطار
 في يسهم إذا فاالتصال التنظيمي فيها، معزوال فسهيرى ن ألنه سلبية نظرة منشأته إلى ينظر
  . داخل المنشأة جميعها التفاعالت إلى الفاعل نظرة تغيير

  : اإلبداعية و اإلنتاجية الوظيفة استمرارية ضمان /ج

بعضا  ببعضها ترتبط وظائفها فإن لهذا بينها فيما متفاعلة أجزاء من يتشكل نسق هي المنشأة
 العمل : هي االتصال عند المحافظة لوظيفة الرئيسية المهام فمن األساس هذا وعلى كذلك،
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الجيد  االنجاز على الحفاظ خالل من ذلك و اإلبداع و اإلنتاج  الوظيفتين على استمرارية
  )1( . المنشأ داخل اإلبداع و للتجديد و المستقر المالئم المناخ و للعمل

  .ات اإلجتماعية دور اإلتصال التنظيمي في العالق: المطلب الثالث

  اإلنسانية العالقات إرساء في اإلتصال دور )1
 أهداف وراء سعيا العمل في يتعاونون أفراد يوجد حيثما توجد اإلنسانية العالقات إن

 األبحاث نتائج كانت فقد الحديثة، اإلدارة مشكالت أهم اإلنسانية العالقات تعبر مشتركة، كما
 الطريق فتح في ورئيسية كبيرة تحول نقطة – زمالئهو مايو إلتون– قام بها التي والتجارب
  أفراد بوصفهم ال العمل أثناء الناس لمعامالت األساسي تعتبرالهدف التي اإلنسانية للعالقات

 توافر إذا إال الفعال األداء يتحقق ولن محددة، تؤدي وظائف جماعات في أعضاء بوصفهم بل
  .ن الحيويبالتعاو لهم يسمح إنساني جو الجماعة ألعضاء

سادت  التي الديمقراطية بالعالقة هاوثورن مصنع لعامالت اإلنتاج زيادة -مايو – فسر وعليه
 (الحرية) قبل من تألف لم الحرية من بنوع االختبار غرفة في العامالت تمتعت حيث فيها،
 وساعات الراحة فترات في مشورتهن ألخذ معهن اإلدارة اجتماع ذلك إلى المصنع، ضف في
2( .بصحتهن واالهتمام واالنصراف ووقت الحضور، مل،الع

2

(  

كذلك ال بد على اإلدارة أن تهت بالوقوف على ما يدفع األفراد إلى العمل، وبذل أقصى ما 
يمكنهم من الجهود التلقائية فيه بروح عالية وبشعور من الرضى، وفي ظل من التعاون 

فالفرد يأتي حامال . أن يكونوا عاملين والتوافق ، واعتراف اإلدارة بمشاعرهم كآدميين قبل
بين طيات نفسه تاريخا طويال من الثقافة والعادات والتقاليد واألماني والمشكالت ، والمتاعب 
والتجارب والخبرات وغير ذلك من أمور الحياة، فهو ليس مجرد الهيكل اآللي الذي أتى إلى 
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حدة اإلنسانية المركبة من هذه مقر عمله ليؤدي مسؤولياته المكلف بأدائها، بل هو الو
العناصر كلها والتي ال يمكن فصلها عن جو العمل، فهي تؤثر في العمل وفي صورة أدائه 
وعلى ذلك ال بد أن يكون برنامج العالقات اإلنسانية في التنظيم مؤكدا لفردية الموظف أو 

  .العامل وتكون معاملة المؤسسة له مبنية على هذا األساس

هذه المؤسسة إرغامه على العمل بالتهديد أو بالقوة فإنه ال يمكنه ذلك طالما أنه ومهما حاولت 
  )1( .يعاني بعض المشكالت أو أن حاجاته لم تشبع في جو العمل

 أن العالقات اإلنسانية تؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية "William Scott"ويليام سكوت ويرى 
2( .سعداء يشعرون بالرضا في أعمالهم  وزيادة الفعالية التنظيمية وإلى  وجود أفراد

2

(  

وعليه فإذا أرادت اإلدارة ممارسة العالقات اإلنسانية بنجاح فإنها تحتاج إلى برنامج لكيفية 
أداء الوظائف لتنمية وتثبيت واستخدام القوى العاملة بغرض المساهمة في إيجاد عالقات 

  .إنسانية أفضل تساعد في بناء قوة عاملة راضية ومنتجة

على إستخدام مدخل العالقات اإلنسانية في  Parkerو  K.Lee mairويؤكد كل من 
اإلشراف واإلدارة، وعلى أن وسيلة اإلدارة لتحقيق إنتاجية مرتفعة وربح أعلى يتحقق من 

  )3( .خالل تحسينها، ورفعها لمعنوية العاملين

جماعة من األفراد  كذلك فإن ارتفاع الروح المعنوية تعود إلى شعورهم بانتمائهم إلى
يجمعهم مكان واحد يزاولون فيه نشاطاتهم ، كما يشعرون بالنجاح في تكوين عالقات إيجابية 

أمامهم محبوبا  -جو العمل–وصداقات ودية بينهم، هذه العالقات التي تجعل الجو التنظيمي 
حيوية ومقبوال، حيث تدخل السرور والرضا في نفوسهم فيقبلون على العمل بروح عالية وب
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كبيرة، كما تلعب اإلدارة دور كبير في خلق هذا الجو عن طريق حل الخالفات والنزاعات 
وتصفيتها بين العمال، وتعمل على نشر الروح اإلجتماعية بينهم بواسطة اإلجتماعات 

والحفالت، والرحالت، وكل ما يوطد العالقات بين أفرادها، ويزيد من التآلف فيما بينهم 
  .دارة قد أدت دورها وأعطت لنفسها الصفة الديمقراطيةوهكذا تكون اإل

لهذه  إهمالهم ألن األفراد، بين وانتشارها اإلنسانية الوظيفة إهمال عدم المديرين على كذلك
 اإلنتاج تقييد و اإلضراب، في متمثل الثمن دفع إلى يديرونها التي بالمؤسسة يؤدي الوظيفة

  .معتبر إنساني لجهد وضياع وإنخفاظه ورداءته،

 أو واإلدارة العامل بين تتم التي اإلتصاالت عملية خالل من اإلنسانية العالقات وتحاول
 المجموعة واتجاهات ميول تجعل أن أي الجماعة ديناميكية تدرس وهي بين العمال أنفسهم،

  .األهداف تحقيق نحو موجهة

على  أساسا األعمال جل تقوم إذ الرئيسية دعائمها أحد اإلتصال يعد الصناعية المؤسسات ففي
 على يساعد الذي والشيء مستوياتهم، إختالف على األفراد بين المتبادلة والحقائق البيانات

 في والتأثير العاملين إقناع قصد والمعتقدات النظر وجهات وتجميع العمل، في ظهور التعاون
 على تساعد التي ديةالما البيئة على التعرف في العاملين يساعد ما كثيرا سلوكهم، فاإلتصال

 المتبع والتعاون المتبادل والحوار اإلقناع في المثال سبيل على المتمثلة العالقات اإلنسانية قيام
 .والتعاطف بالتفاهم

حفظ  على تعمل جيدة إتصال قنوات خلق إلى يؤدي والحوار، اإلقناع على المبني فالضبط
 بين القوي التعاون خلق إلى تهدف التي العالقات تلك،واستمرارها اإلنسانية العالقات

 واالجتماعية اإلقتصادية حاجاتهم إشباع من وتمكينهم العمل، على العاملين، وتحفيزهم
  )1( .والنفسية
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 ممكن قدر أكبر يعطي أن يريد فهو لحياته، الرئيسي المحور وظيفته أصبحت اليوم فالفرد
 يفكر أن يريد أنه كما مطالبه، حقيقوت رغباته، لتلبية حافز من أكثر على يحصل من اإلنتاج،

 العالقات علماء يقترح هذا وعلى واحترام، ثقة محل أنه ويشعر بعض القرارات، ويتخذ
 العمل في العاملين جدية يضمن بما القرارات اتخاذ في اإلدارة العاملين تشرك أن اإلنسانية

  .ومهام برامج من إعداده في اشتركوا ما واستعدادهم لتنفيذ بالمسؤولية وشعورهم

يؤدي  أن بإمكانه الرئاسي للتسلسل سليم نظام وضع يتطلب الصناعية المؤسسة فعالية فتحقيق
 فهو إيجابية اتجاهات وظهور التعاون، روح إشاعة على تساعد إنسانية عالقات قيام إلى

 من العاملين يمكن ما اإلتصال، وسائل من تهيئ أن المؤسسة فعلى ولهذا لدى العمال، العمل
 على التعرف من المؤسسة إدارة ويمكن جهة، من والمقترحات القرارات واآلراء شرح

 .أخرى جهة من ودوافعهم حاجاتهم

ما  سرعان االعتبار موضع ووضعها اقتراحاتهم طلب في إلحاحا يجدون عندما العمال إن
 الغالب في اتجاهاتهم تكون وهنا بالرضى، والشعور النفسية بالراحة إحساس لديهم يتكون
 لإلتصال اإلدارة تشجيع نتيجة وهذا فيها، يشغلون التي المؤسسة ونحو نحو عملهم إيجابية

 المؤسسة أهداف تحقيق في فعال دور له بأن يشعر فرد كل الذي يجعل أعلى إلى أسفل من
  .الصناعية

صفات  والوسائل، السبل ألحسن بمعرفته األعمال إنجاز في قدراته إبراز في العامل رغبة إن
 توتر وبالتالي توتره، إلى يؤدي تحقيقها وعدم حققها، كلما ترضيه اإلنسان في طبيعية
 مفروضة وقيود بشخصيته، تتعلق مشاكل وجود على هذا في يؤكد فهو مع مسؤوليه، عالقاته

 بصفة فيه يعمل الذي والقسم عامة بصفة المؤسسة داخل اإلنسانية صفوة العالقات تعكر عليه
  )1( .خاصة
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 إلى الرسمي، اإلداري الجهاز وجود نطاق يتعدى وسط في العامل كان إذا أنه غير
 يبني ما كثيرا فإنه المؤسسة، مطالب تأدية على وتعمل تشارك التي المجموعة العمالية

 في أو واجباتهم تأدية أثناء سواء الرسمية، غير عن طريق اإلتصاالت أفرادها مع عالقات
 بها تحظى التي الذاتية للقيمة ونظرا خارجها أو ل المؤسسةداخ وسواء الراحة، أوقات

  . الصناعية التنظيمات إطار اإلتصاالت في مجال في اليوم اإلنسانية العالقات

تمسك  في هاما دورا يلعب بأنه القول يمكننا بل الحد، هذا عند اإلتصال أهمية تقف وال
 بالعمل المتصلة والمعارف والبيانات ماتالمعلو بنقل يتعلق ألنه وتوجيهها، وتفاعلها الجماعة

 إلى اإلتصال" دراسة في اإلهتمام محور العشرين، القرن من الرابع العقد أوائل بدأ منذ حيث
 في وليس الميدان، هذا في يتمثل المشكلة لب أن إعتبار على "العالقات اإلنسانية ميدان

1(اإلتصال عملية التي تتضمنها الفنية الخطوات و الطرق
1

(.  

 من كل عضو أن لنا يتبين المؤسسة، داخل خاصة اإلتصال أهمية تحليل في تعمقنا وإذا
المرؤوسين،  من اآلالف أحيانا بل المئات، أعمال عن مسؤوال يكون اإلدارية الهيئة أعضاء
 كافة على أيضا تؤثر بل المدير، على فقط تؤثر لن اإلتصال عمليات دقة عدم فإن وبالتالي
 .العاملين

 تأثيرها يكون الصناعية المؤسسة في اإلتصاالت بها تدار التي ا في ما يخص الطريقةأم
  )2( .ومعنوياتهم ميول واتجاهات العمال على واضح

 .اإلتصال والتفاعل اإلجتماعي داخل المؤسسة )1
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اإلتصال هو محرك عملية التفاعل داخل المؤسسة باعتباره وسيلته األساسية، والتفاعل 
فاإلتصال يمكن أن يكون من طرف واحد فقط في اتجاه طرف آخر دون  ،لأعمق من االتصا

  .انتظار أي استجابة منه بينما التفاعل هو حالة التأثير بين المرسل والمرسل إليه

دراسة عن تفاعل أعضاء الجماعة لمعرفة كيفية توزيع التفاعل بين  بليز وقد أجرى
 مت بين االعضاء، والطرف الذي حركاالعضاء ومن خالل معرفة عدد المناقشات التي ت

  .بمخاطبة الجماعة خالل المناقشات ، والذي قامالمبادرات وقام بها بين األعضاء

وقد الحظ أن اختالف أنماط المناقشات داخل الجماعة يختلف باختالف الظروف 
المحيطة بها، وقد توصل إلى أن الجماعات التي لم تحدد قائدا لها تميزت بوجود فرصة 

اوية أكبر ألعضاء لإلشتراك في المناقشات من حالة األعضاء المنظمين، وأن حجم متس
الجماعة يؤثر على أنماط المناقشات بداخلها، وتبين أن قائد الجماعة التي يزيد أعضاؤها عن 

خمسة يميل إلى مخاطبة الجماعة ككل عن مخاطبة أعضاء محددين بها، وقد لوحظ بأن 
التحدث مع أعضاء محددين أكثر من التحدث إلى الجماعة ككل  جميع األعضاء يتجهون إلى 

وكلما ازداد عدد أعضاء الجماعة وبالتالي حجمها توجهت مناقشة نسبة كبيرة من األعضاء 
إلى اآلخرين، بمعنى آخر أن أنماط االتصاالت داخل الجماعة تتميز بتركزها على المدير أو 

  )1( .قائد الجماعة

بين أعضاء المؤسسة وكثافة عمليات التبادل واشتداد النقاش وقت  ثم أن أكثر اإلتصاالت
اإلتصال ووجود حاالت التوتر والصراع أحيانا بين األعضاء وكثرة المقابالت يدل على أن 

عملية التفاعل عميقة بينهم، وهذا يولد حركية خاصة داخل المؤسسة يمكن توجيهها نحو 
وأن هذا التفاعل يشمل كل النسق التنظيمي المادي  تحسين األداء والفعالية باستمرار، خاصة

  .والثقافي واإلنساني بحيث يندمج األفراد معه ضمن المهام اليومية للمؤسسة
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 الفرد واإلتصال داخل الجماعة )2

في أثناء العملية اإلتصالية يتأثر الفرد بعدة متغيرات منها مستوى إدراكه للرسائل 
كاء وسرعة فهم الرموز، كما يتأثر بالخصائص النفسية الذي يتوقف على الجانب العقلي والذ

للفرد وحالته النفسية في أثناء تلقي الرسالة، ثم بالخصائص اإلجتماعية التي ترتبط بوضع 
اجتماعي معين أو بالخصائص الثقافية التي تعطي معاني محددة للرموز وبالتالي للرسائل 

ي إصدار الرسالة وفي معالجة الرموز الواردة نحو األفراد ، وأخيرا بمستوى األداء ف
  .والمعلومات من طرف الفرد

وللعملية اإلتصالية أبعاد أساسية لدى الفرد ولدى جماعة العمل فهي ذات عالقة وطيدة 
بإدراك األفراد لمضمون الرسالة وفهمها فهما مطابقا لفهم المرسل ويتضمن صحة اإلدراك 

أما الجانب اإلجتماعي  ق اإلتصال التنظيمي،واستيعاب المرسل إليه لكل الرموز ضمن نس
فيتمثل في عالقات التفاعل بين األفراد والجماعات الناتجة عن جو العمل،كما يؤثر نمط 

وهذا ما نالحظه  اإلتصال الرسمي وغير الرسمي في الجوانب النفسية لألفراد والجماعات،
  )1( .في نتائج دراسة التون مايو

 

في نفسية العاملين في المجموعة الضابطة ومن جهة أخرى  حيث أن نمط اإلتصال يؤثر
فإن تأثر األداء باإلتصال هو تحصيل حاصل خاصة نمط اإلتصال الذي تفرضه اإلدارة 

  .ويفرضه القائد

ويختلف الفعل اإلتصالي للفرد في مختلف األوضاع فهو يلتزم بقواعد اإلتصال الرسمي 
التنظيم الرسمي ، أما إذا كان منتميا إلى جماعة في حالة تعامله مع اإلتصال الرسمي ومع 

 غير رسمية فهو يستعمل قواعد اإلتصال غير الرسمي التي تعتمدها الجماعة غير الرسمية
وفي هذه الحالة قد يسند إليه دور محدد مثل جمع المعلومات أو تحليلها أو نشر اإلشاعة أو 
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ة غير رسمية فسلوكه اإلتصالي يتميز إذا إنتاجها، أما إذا كان الفرد ال ينتمي إلى أي جماع
  )2( .باإلستقاللية والحذر واألخد في اإلعتبار مصالحه الشخصية والتحفظ في كل األحوال

ويختلف وضع الفرد اإلتصالي بين الموظف أو العامل الجديد في الوظيفة أو المؤسسة أو 
 أو القسم الذي يعمل فيهالقسم الذي يعمل فيه، فالموظف الجديد في الوظيفة أو المؤسسة 

تظر فالموظف الجديد يبدو غريبا أمام بيئة العمل المادية واإلجتماعية ، وهنا جماعة العمل تن
، وفي نفس الوقت تعمل الجماعة غير الرسمية على التعرف منه مبادرة للتعرف عليه أوال

تي ينتمي إليها ل، منها السن والجهة الجغرافية امن خالل جمع المعلومات الخاصة بهعليه 
، ودرجته المهنية، والعائلة التي ينتمي إليها، ومدى قربه من الجهات القيادية  ،ومستواه العلمي

في المؤسسة، وهذه المعلومات وغيرها مهمة بالنسبة للجماعة غير الرسمية لتحديد وجهة 
ومن خالل  اإلتصال ومسار العالقات في المستقبل، وهذه المعلومات تؤخذ من المعني مباشرة

ملفه المهني إن أمكن أيضا رغم أن هذا غير متوفر لكل األشخاص، وفي مرحلة ثانية تحاول 
أما  األطراف المختلفة التموقع مع هذا الفرد بناءا على المعلومات الشخصية التي عرفتها عنه
 الموظف الجديد فهو قد ال يبحث عن التموقع في األيام األولى بقدر ما يبحث عن األمان

واإلطمئنان لذا تكون عالقاته األولى مبنية على التحفظ والمجامالت والعالقات الودية فقط 
طالما لم يتعرف على استراتيجيات المحيطين به، لذا فإن الجماعات غير الرسمية هي التي 

تأخد بالمبادرة وتقرر إذا كان هذا الموظف الجديد مهما بالنسبة إليها أم ال ،فمن خالل تحليل 
معلومات الشخصية الخاصة بالتوازن بين ما يمكن أن يستفيد الشخص من المؤسسة وما ال

لة الثانية ، فإذا رأت بأهميته فإنها تأتي إلى المرحهي منه في حالة ربط العالقة معه تستفيده
، فتستمر في المجامالت وفي الذهاب إلى مطعم ومقهى المؤسسة مع من تطوير العالقة معه

النصح والمساعدة في أداء مهامه حتى يكسبون  تقديمورسمية، وإظهار المودة الجماعة غير ال
ثقته ،وفي المرحلة اآلتية يحاولون إظهار مساوئ الجماعات األخرى وإقناعه بوجهة نظرهم 
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هذه الجماعة غير الرسمية، هذا إذا  وفي المرحلة اآلتية يندمج هذا الموظف الجديد مع
فإذا  والتعرف على ما يربحه وما يخسره إذا اندمج فيها، افترضنا أنه حسب هذه العالقة

حصل اندماج تأتي مرحلة التعرف التفصيلي على قواعد العمل وقواعد اإلتصال ومعايير 
  .الجماعة غير الرسمية ليلتزم بها مع شرط إظهار الوالء للجماعة وإظهار سلوك اإللتزام

عياتهم الثقافية واإلجتماعية في من جهة أخرى تؤثر الخصائص الفردية لألشخاص ومرج
اإلتصال داخل المؤسسة، وتتمثل الخصائص الشخصية في السن والجنس والمستوى التعليمي 

والثقافات المتباينة ريفية  ونوع التكوين ،ومختلف الجوانب النفسية والعقلية والعاطفية،
يات اإلتصالية لألفراد وحضرية ،تقليدية ومعاصرة ،فأحيانا نجد العزلة الجغرافية من اإلمكان

وهذا يعني صعوبات  ومنها صعوبات اإلنتقال واإلتصال بالحياة الحضرية والتكيف معها،
التكيف مع التنظيمات الحديثة بمختلف تخصصاتها ونشاطاتها التي تنطلق أوال من فهم 

  .العمليات اإلتصالية داخل المؤسسة والتحكم فيها

لثقافي مثل اختالف اللغة والعادات والدين وهناك خصائص أخرى مصدرها التباين ا
بحيث أن العملية اإلتصالية  واختالف اإلتجاهات السياسية والعقيدية والمستويات اإلقتصادية،

وعمليات التبادل تتأثر بهذه الخصائص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم يتأثر مستوى 
ل المؤثرة في الفرد من خالل نشاطه اإلنسجام بين األفراد والجماعات،ويمكن تجسيد العوام

اإلتصالي الذي يبدو من خالل الرسم اآلتي الذي يظهر الفرد داخل المؤسسة غير مخير في 
الكثير من األحيان فهو خاضع لمتغيرات كثيرة ومتأثر بها وعليه أن يحافظ على نقطة 

  )1( .يتعامل معها التوازن بين عناصرها وبالتالي يحافظ على سير التبادل مع األطراف التي

فالفرد يريد الحفاظ على المنافع من خالل اإلتصال والتبادل وإستمرار هذه المنافع كما 
يريد الحفاظ على كرامته ومكانته وعلى طموحه وتحسين خبراته والحصول على مختلف 

الحوافز، وفي نفس الوقت يعمل على الحفاظ على صحة عالقاته اإلجتماعية لذا فهو يبحث 
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لتموقع الذي يحقق له ذلك ويبقى في حالة تغيير المواقع كلما تغيرت المعطيات والتي عن ا
وقد يصل من خالل مهاراته  منها ضغوط جماعات المصالح واألعداء داخل المؤسسة،

  .اإلتصالية إلى تجاوز الضغوط والوصول إلى نقطة التوازن ونقطة التعايش

أثر الفرد بمرجعيتان تحكمان سلوكه اإلتصالي وفي حالة المتطلبات الفردية والجماعية يت
هما متطلبات التنظيم الرسمي من خالل اإللتزام بالمهام الرسمية ومتغيرات النسق الخارجي 

  .اإلجتماعي والثقافي والديني التي تؤثر في سلوكه داخل المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  مصادر الضغوط في المحيط األفراد" 01"الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفــــرد

 المتطلبات الذاتیة 

 

ــ سمات الشخصیة بما فیھا 
.الخصائص النفسیة   

ت الشخصیة ــ الخبرا  

 السلوك التنظیمي

 تعاون منافسة تكامل تحالف صراع

 المتطلبات التنظیمیة

 

.متطلبات الدور  ــ  

 ــ  متطلبات المھام 

ــ العالقات الداخلیة الرسمیة 
 وغیر الرسمیة

.ــ اإلتصال   

.ــ تحقیق األھداف  

.ــ الفعالیة  

 متطلبات البیئة الخارجیة

 ــ التنشئة اإلجتماعیة

 ــ العالقات األسریة

.ــ المسؤولیات اإلجتماعیة  

 ــ عالقات القرابة



 

   
 

 بينهما الخبرة في المشاركة تحقق طرفين بين تفاعل عملية هو مما سبق يتضح أن االتصال

 القوة طريق عن ذلك سليمة، بأفكار وتبديلها الخاطئة األفكار تعديل أنه بواسطته يمكن حيث

 الذي التفاعل أن القول يمكن ولذلك على اإلقناع ما يسمى بوظيفة الصيانة،  القادرة المؤثرة

 قدرة االتصال هو في التفاعل مدلول أن يتبين هذا ومن ، للتأثير حقيقته في يهدف عليه يبنى

  .واتجاهاته المستقبل تفكير في التأثير على المرسل

  االتصال غير الرسمي: المبحث الثاني

عليه يستند اإلتصال الرسمي إلى قواعد تضبطه ومعايير تحكمه بناء على ما تنص 
المراسيم واللوائح الرسمية والتي ال يمكن للعاملين أن يتجاوزها نظرا لقواعد الجزاء والعقاب 

المرفقة معها ،لذلك تجد العاملين يبحثون عن مجاالت أخرى لتحقيق إشباعاتهم الشخصية 
والنفسية للتحرر من الضغوط الرسمية، لذا يكون اإلتصال غير الرسمي فعال عفويا يحدثه 

ملون فيما بينهم للحصول على حاجاتهم النفسية واإلجتماعية وعليه سنتعرف في هذا العا
  .مفهوم االتصال غير الرسمي و أنواعه وعالقته باإلتصال الرسميالمبحث على 

  مفهوم االتصال غير الرسمي: المطلب األول

 ،المرن صالاالت من النوع هذا بدون يكون ال أن كان نوعها مهما مؤسسة أي يمكننا تصور ال
  .اجتماعي ال ميكانيكي تسيير هناك أن لقلنا فقط رسمي اتصال هناك أن افترضنا فلو

الشخصية حيث  العالقات إلى استنادا المنظمة من به أفراد يقوم الرسمي الغير االتصالف
 لكننا التنظيمية الخريطة في موجود غير االتصاالت من هذا النوع مثل أن التنظيم علماء يعتبر

  .وخصائصه وأهميته التنظيمي وعليه وجب علينا معرفته النسق في مسهنل

  

  



 

   
 

  :ـ تعريف اإلتصال غير الرسمي  1

تحدثنا في المبحث األول عن اإلتصال التنظيمي الذي يأخد الصفة الرسمية والذي يأتي 
ل ، أما اإلتصااتجاهات الهيكل التنظيمي للمؤسسةلتفعيل اإلنسياب الجيد للمعلومات في كافة 

  غير الرسمي فهو

 يفرضها التي والتعقيدات القيود عن بعيدا العمل في الزمالء بين يتم الذي لإلتصال الثاني الوجه

أو  مشاكلهم عن أحاديث األفراد بين يدور عندما ذلك ويحدث .يرسمهما التي التنظيم والمسارات
  .والمعلومات األخبار من ذلك وغير حياتهم، ظروف

 وال العاملين بين التنظيم يقرها وال رسمية غير بوسائط تتم التي هيو:"وهو ذلك اإلتصال

 في العاملين بين اجتماعية وعالقات شخصية صالت وجود عن هي ناتجة وإنما يتطلبها،

  )1(".التنظيم

االتصال الذي يقوم على أساس العالقات االجتماعية و الشخصية لألفراد دون تدخل أي "
داخل المؤسسة يساعد هذا النوع من االتصال على تنمية الروابط  اعتبارات قانونية أو لوائح

  )2("و العالقات اإلنسانية بين األعضاء 

  :خصائص اإلتصال غير الرسمي- 2

االتصال غير الرسمي كغيره من أنواع االتصاالت لديه مجموعة من الخصائص نستخلصها 
  .من تعريفاته المختلفة تتمثل في

 إلى إشباع نفس داخلي أفضل من الرسمي تعبير تلقائي وعفوي ويؤدي. 
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  يظهر خاصة عندما تلجأ اإلدارة إلى مراقبة المعلومات وتصنيفها أو إدا كانت رسائل اإلدارة
 .غير واضحة مما يفسح المجال أما التأويل والتفسير الشخصي

 سرعة انتشارف في المنظمة.  
م الرسمي فهو يمتد و ينتشر هذا النوع من االتصاالت يتم بطريقة غير مرتبطة بالتنظي -

انه غير مقنن بقوانين و لوائح رسمية  يداخل المنظمة بصرف النظر عن الهيكل التنظيمي، أ
  .و ليس موجودا في شبكة الهيكل التنظيمي

أن  يكل فرد يمكن أن يعمل كوسيلة اتصال عندما يكون لديه الدافع و السبب على ذلك، أ -
  ين عندما يكون بحاجة إلى االتصال فيصبح هو الوسيلةالفرد يضطر إلى االتصال باآلخر

  .و المتصل في نفس الوقت

تزداد فاعلية االتصاالت غير الرسمية في أوقات الشدة و الشعور بالقلق و عدم األمان  -
فاألفراد يلجؤون لالتصال يبعضهم بطريقة غير رسمية عندما يحتاجون للمساعدة من اجل 

  .للخطر  ض،و عندما يحسون أن هذا الهدف معرتحقيق هدف معين يطمحون له 

تنقل البيانات بصفة أساسية في االتصال غير الرسمي شفويا ،أن اغلب الرسائل التي تتم  -
و ليست كتابية ،كما أن االتصال الرسمي  ةفي االتصال غير الرسمي تكون بطريقة شفوي

مي تحتم عليه التواصل بشكل فطبيعة االتصال غبر الرس الذي يعتمد على الرسائل المكتوبة،
  .شفوي و ذلك لعدم رسميته

يتميز االتصال غير الرسمي بسرعته الفائقة في نقل البيانات و المعلومات حيث حوالي  -
من البيانات التي ينقلها االتصال غير الرسمي صحيحة لذا تعتمد عليه معظم المؤسسات  90

  .لالتصال بين األفراد

ير رسمي يميلون إلى النشاط عندما تتوافر لديهم أخبار جيدة فهم األفراد في االتصال الغ -
  .يستخدمون االتصال غير الرسمي للحصول على معظم المعلومات المتعلقة بهم



 

   
 

  عدم القدرة على البقاء و االستمرارية لفترات طويلة مقارنة باالتصال الرسمي -

  )1( . .تلقائي و عفويو هذا بسبب انه غير مضبوط بقوانين يجب عدم اختراقها فهو 

يتميز هذا  المعلومات التي تمر في التنظيمات غير الرسمية ال تنقل في مسار منتظم،
الرغبة التلقائية من جانب األفراد و الجماعات في إقامة أنماط  نالنسق بالمرونة و يعبر ع

  .متعددة للتفاعل االجتماعي بينهم

  

عالقات االتصالية اإلنسانية عن طريق كما انه الطريقة المثلي لممارسة و تنشيط ال
  .العالقات الشخصية و عالقات الزمالة و الصداقة

و يمكن عن  تسهل االتصاالت غير الرسمية عملية الحصول على المعلومات بسرعة، -
طريقها الحصول على معلومات قد يصعب الحصول عليها إذا ما استعملت وسائل االتصاالت 

ن وجودها داللة أل ،سمي في المؤسسة يعتبر ظاهرة صحيةالر الرسمية ووجود االتصال غير
على أن العاملين بالمؤسسة ال يهتمون بالمؤسسة اهتماما سطحيا أو عرضيا بل أنهم يهتمون 
بأمورها اهتماما شخصيا  الن اغلب االتصاالت التي تحدث في المؤسسة هي اتصاالت غير 

  )1( .رسمية

  )2( :ـكما يمتاز االتصال غير الرسمي ب

يكمل مسيرة االتصال الرسمي في كثرة من المواقف و يزيد من سرعة انتقال المعلومات  -
  .و يخفف من عبء التعطيل عن الرئيس العام للمشروع

                                                             

 . 32، ص ، مرجع سبق ذكرهالخامسة رمضان، شهرزاد حلو، خديجة نوي )1(

 .33المرجع نفسه، ص)1(

  .101ص، 1993، اإلسكندرية ، ،المكتب الجامعي الحديثاالتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعيةمحمد محمود مهدي، )2(
 



 

   
 

يدعو إلى استكمال كثير من المعلومات و البيانات التي يتعذر أحيانا على االتصال الرسمي  -
  .انتفاؤها

. بات لو العراقيل التي تقف في طريق األداء و التطويريمهد الطريق إلى تذليل الصعو -
  .ينمي الشعور باالنتماء لدى العاملين عن طريق تفهمهم لدقائق العمل  

  .يساعد على تيسير عملية التفاوض مع التنظيمات األخرى  -

  .يستخدم في إزالة عوامل االنفعال و التوتر و القلق والكبت النفسي  -

  .العمل بطريقة أيسر و أسرع  ولتغيرات المحيطة بجيخلق التوازن مع ا -

  :أهمية االتصال غير الرسمي- 3

لالتصال الرسمي أهمية في نقل المعلومات عبر التسلسل اإلداري و تعتبر االتصاالت غير 
الرسمية مكملة فهي تقوم بنقل و إرسال و استقبال معلومات مكملة و معززة للمعلومات التي 

المرؤوسين طب و اللقاء المباشر بين الرؤساء وو يسهل آليات التخا.لرسمي تنقل عبر التنظيم ا
  .بين المستويات العليا الدنيا

االتصال الرسمي من و يجعل تبادل األفكار و المعلومات تنتقل بالوقت الذي يصعب فيه 
باإلضافة إلى أن االتصاالت غير الرسمية تعد من ارخص الوسائل و اقلها  ،أسفل إلى أعلى

  .تكلفة إليصال المعلومات باعتبارها عملية طوعية تتم بدرجة كبيرة من السرعة

يحتاج إلى أن يرتبط باآلخرين  ديعتبر االتصال غير الرسمي ذو طبيعة اجتماعية، فالفر
فهو يحتاج لالتصال باآلخرين ألغراض الصداقة أو غير  باعتباره مخلوق اجتماعي بطبعه،

القات االجتماعية غير الرسمية تعد في كثير من األحيان ذات حيث أن االتصاالت والع.ذلك 
لكلمة الموجبة بين أفراد فعالية من اجل رفع المعنويات و تنمية الروابط االجتماعية و نشر ا

، و الرقابة االجتماعية الداخلية تجاه أفراد التنظيم غير الرسمي و الخارجية اتجاه المؤسسة



 

   
 

قها يتم التأثير االيجابي على سلوك اآلخرين مما ينعكس األطراف األخرى و التي عن طري
  )1( .أثره االيجابي على األداء و تحقيق األهداف بالمؤسسة

من الصعب على المدراء تغذية قنوات االتصال الرسمي بكل أنواع المعلومات الن ذلك 
اد يؤدي إلى مضاعفة جهودهم و يستنزف أوقاتهم وهنا يقوم االتصال غير الرسمي بإسن

توسيع االتصال الرسمي، فاالتصال غير الرسمي يمد المدير بالمعلومات عن المرؤوسين و و
كما انه يمهد الطريق لتذليل  تجاربهم مما يزيد من فهم المدير لها و من فاعلية االتصال ككل،

و ينمي الشعور باالنتماء لدى  الصعوبات و العراقيل التي تقف في طريق األداء و التطوير،
كما يعمل على إزالة عوامل االنفعال و التوتر و .املين عن طريق تفهمهم لدقائق العمل الع

  و يقوم بتهيئة الفرصة إلفراغ العاملين عما يشغلهم من القلق داخل جو العمل،

مشاعر و متاعب فيحقق التوازن مع المتغيرات المحيطة بجو العمل بطريقة أيسر و أسرع من 
  )2( .أسلوب االتصال الرسمي

  

  :مراحل اإلتصال غير الرسمي- 1

ب حل التمهيدية بسبب طارئ ما أو بسبيمكن أن تنشأ بصفة عفوية وفجائية متخطيا كل المرا
  :أزمة تهدد الجماعة، ويمكن أن يمر على مجموعة من المراحل كما يأتي 

 :ـ طور ما قبل التكوين

  حفظ اتجاه الطرف اآلخرتتميز بالتوهي مرحلة التعارف واالتصاالت غير المكثفة التي 

                                                             

دار الحامد للنشر و التوزيع،األردن،  ،)بين النظرية و التطبيق(االتصال المؤسسي في الفكر التربوي،ختام الغناتي،ةعلي عياصر )1(
 .108، ص2007

  .113،ص 1999،البيطاش للنشر و التوزيع،اإلسكندرية، االتصال و السلوك اإلنسانيمحمد يسري ابراهيم عبس، )2(
 



 

   
 

بحيث يكون هدف العملية اإلتصالية معرفة الطموحات واألفكار ووجهات النظر المختلفة وهي 
متغيرات ضرورية يقارنها كل طرف مع نفسه ليقرر مدى أهمية العالقة ويتخذ القرار في 

 .استمرار العالقة اإلتصالية أو يتراجع عنها

  :ـ مرحلة التشكل 

صال شيئا فشيئا وزيادة مستوى االتصال والمجامالت والذهاب سويا إلى مرحلة تعمق اإلت
  .مطعم المؤسسة والمقهى وربما تبادل الهدايا 

  :ـ مرحلة التنسيق لتحقيق األهداف المشتركة 

وهي مرحلة التناصح وتبادل اآلراء والدفاع عن أعضاء الجماعة والبحث عن األمن والراحة 
  .لمصالح المشتركة للجماعة غير الرسمية النفسية وهي كلها تعبر عن ا

وفي حالة الموظف الجديد فإن العملية اإلتصالية تخضع لعدة متغيرات منها مبادرات الموظف 
الجديد لإلتصال بالعاملين وهذا يرجع إلى طبيعة شخصيته ومدى سرعته في التكيف مع 

وفي أغلب األحيان تكون الوضع الجديد، ومدى قدرة جماعة العمل على قبول العضو الجديد، 
العالقة متحفظة في البداية ثم تنتعش مع الوقت من خالل اإلتصال المستمر في نفس الزمان 

والمكان، ويمكن أن تتنافس بعض الجماعات غير الرسمية في كسب الموظف الجديد ليزيد في 
النصيحة وذلك من خالل المجامالت وإبداء  قوتها خاصة إذا كان مهما في منصبه ومستواه،

وإظهار المودة والمساعدة في اعمل وإظهار مساوئ الجماعات األخرى والتحذير من 
  .مخاطرها ،ثم تأتي مرحلة اإلنضمام التدريجي إلى الجماعة غير الرسمية



 

   
 

ويمكن أن يكون اإلتصال غير الرسمي دائما أو مؤقتا حسب طبيعة المواضيع وحسب 
ية الجماعة ذاتها ونشاط أعضائها واندماجهم الظروف التي تمر بها الجماعة و حسب حرك

  )1(. المهني والعاطفي واإلجتماعي

  :ـ أوجه التشابه واإلختالف بين اإلتصال الرسمي واإلتصال غير الرسمي 2

ن عن التنظيم الرسمي قبل ذلك نريد اإلشارة إلى أن اإلتصال الرسمي وغير الرسمي يختلفا
جزء من جملة مهام متعددة موجودة داخل التنظيمين ، فالعملية اإلتصالية هي وغير الرسمي

  .والعملية اإلتصالية هي أحد أهم المهام التي تحرك هذه المؤسسات 

أما اإلتصال في التنظيم الرسمي فيستند إلى قواعد التنظيم الرسمي التي تكون مفروضة 
  .ومستندة إلة قواعد قانونية يتوجب احترامها من طرف الجميع 

ال الرسمي على المراسالت المكتوبة خاصة وكل أشكال اإلجتماعات والمقابالت ويعتمد اإلتص
، ومن حيث الحجم يشمل اإلتصال الرسمي كل ة بناء على جدول أعمال محدد سلفاالمبرمج

أعضاء المؤسسة كل في موقعه في الهيكل التنظيمي والصالحيات المسندة إليه  ومن حيث 
تبناه المؤسسة ،ومن حيث التوقيت يتميز باالستمرار األهداف فهو موجه نحو هدف معين ت

  .والديمومة مادامت المؤسسة قائمة

أما اإلتصال غير الرسمي فهو عفوي وتلقائي اختياري ،يكون داخل جماعات غير الرسمية أو 
فيما بينها داخل المؤسسة أو خارجها، وليس بالضرورة أن يشمل كل أعضاء المؤسسة ضمن 

وليس من الضروري أن يدوم لفترة طويلة فقد ينقطع لعدة أسباب منها  شبكة اتصال واحدة،
مغادرة أحد األعضاء أو تناقض المصالح وغيرها، ثم إنه تنظيم ال يحترم السلمية التي يؤكد 
 ويحرص عليها اإلتصال الرسمي، بحيث يرتكز اإلتصال في القاعدة ويأخذ كل اإلتجاهات،
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دول أعمال مضبوط ومحدد سلفا إال في الحاالت الطارئة وهو إتصال ال يدون وال يكون له ج
وفي مقابل ذلك يعتمد على عالقات الثقة والصداقة بين  أين يتوجب تدارس مشكلة معينة،

األعضاء للوفاء بالوعود استنادا إلى أسس أخالقية ،كما يتميز اإلتصال غير الرسمي بتنوع 
سرية و الشخصية والمهنية وهو وسيلة سريعة المواضيع التي منها اإلجتماعية والعاطفية واأل

تتميز بالمرونة بحيث يمكن أن يتم اإلتصال في أي وقت وفي أي مكان، وال يكون نشاطه ذو 
وتيرة واحدة بحيث ينشط ويتكيف في أوقات األزمات والتغيرات وتهديد مصالح العاملين، كما 

  .نيا بين أعضائهأن له قنواته الخاصة ورموزه اإلتصالية المتفق عليها ضم

ثم أنه عامل جوهرية في تحقيق التوازن النفسي لعاملين من خالل اإلشباع النفسي والعاطفي 
الذي  - دون خوف–الذي يقدمه لهم والتخفيف من حدة ضغوط العمل من خالل التعبير الحر 

العاملون واإلتصال غير الرسمي سلوك يلجا إليه . يجده العاملون متاحا لهم كلما احتاجوا اليه 
لتحقيق عمليات تبادل مختلفة ال يوفرها اإلتصال الرسمي وهي حاجات ضرورية لدى األفراد 

  للحفاظ على حيويتهم وتوازنهم

النفسي والعاطفي واإلجتماعي، فهو وسيلة هامة للتنفيس عن ضغوط العمل ووسيلة لتبادل 
ووسيلة لتبادل المصالح  المعلومات والمعارف المختلفة والخبرات مهنية كانت أم اجتماعية

  .المختلفة

ويعتبر اإلتصال غير الرسمي محرك كل العمليات اإلجتماعية داخل المؤسسة ،إذ يمكن ألي 
نوع من عالقات الصداقة والزمالة خاصة العميقة منها والمرتبطة بشبكة من المصالح 

لمسؤولية المؤسسة خاصة من حيث توزيع مراكز السلطة وا.المتبادلة أن تؤثر في مسار
  .وتوزيع األدوار والمصالح بين الفاعلين داخل المؤسسة

وبذلك يتضح تداخل اإلتصاالت الرسمية وغير الرسمية بل أن الكثير من القرارات الرسمية 
داخل المؤسسة يتم تداولها في إطار غير رسمي عن طريق اإلتصاالت المكثفة وعند الشعور 

ما يتم تحريك اإلتصال غير الرسمي، وبذلك يعد  بالوصول إلى تحقيق إجماع ما حول فكرة



 

   
 

أداة هامة لمعرفة اتجاهات العاملين والرؤساء واإلطارات نحو المسائل المتعلقة بالمؤسسة 
 )1( .واداة هامة إلقناعهم قبل الشروع في اإلتصال الرسمي

  :الرسمي غير االتصال وسلبيات فوائد : المطلب الثالث

 تكاملهاو بتوازن المنظمة تتعلق التي الوظائف من العديد رسميال غير االتصال قنوات تحقق

 االتصال عن ما يمتنعون غالبا فإنهم عملهم ميدان في المشكالت بعض  العمال يصادف فمثال ،

 التي الرسمية و الرسائل المنشورات عليه تنطوي بما دائما يقتنعون ال و في العمل برؤسائهم

االتصال وعليه يعرف اإلتصال غير رسمي فوائد  قنوات خالل من إليهم اإلدارة تنقلها
  :وسلبيات سنذكرها

وحدات  وبين الوحدة، أقسام مختلف في يوميا والشائعات والمعلومات األخبار انتشار إن
 تخضع وال به، يتقبل وما العمل بميدان ترتبط عامة وأمور باألفراد، تتعلق أمور حول المؤسسة

 ومستويات خطوط عبر تنتقل بل رقابة، أو رسمي تنظيم أي ىإل هذه  األخبار والمعلومات

 حاجز دون وأفقيا وبالعكس أسفل، إلى أعلى من تنتشر فهي قيود، دون غير الرسمي التنظيم

 المتبلورة واألخبار الشائعات مصدر الرسمي غير االتصال فإذا كان معنوي، أو مادي

 له فإنه المؤسسة، في اإلنسانية والعالقات داءاأل على آثار سلبية يترك مما ،المشوهة والمعلومات

 : )2(منها نذكر هامة ومميزات خصائص

عن  ويمكن بسرعة، المعلومات على الحصول عملية تسهل الرسمية غير االتصاالت ـ أن
 االتصال وسائل استعملت ما إذا عليها الحصول يصعب قد معلومات على الحصول طريقها

 إلى الوصول المرؤوسين تمكن ما إذا الروتين مشكلة على القضاء إلى تؤدي أنها الرسمية، كما

  .الرسمية االتصال وسائل على فقط اعتمدوا ما إذا تحقيقه يصعب الذي الفهم الكامل درجة
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وجودها  ألن صحية، ظاهرة ذاته حد في يعتبر الرسمي غير االتصال وجود أن البعض يرى
 يهتمون أنهم بل عرضيا، أو سطحيا اهتماما بها نيهتمو ال بالمؤسسة العاملين أن على داللة

 غير االتصاالت وجود يغفل ال أن المدير على ينبغي وبالتالي شخصيا، بأمورهم اهتماما

 خاصة التنظيم، لصالح الرسمي غير اتصال– واستخدامه معها على التعايش ويعمل الرسمية،

 قراراته جميع وأن الرسمي، طريقال غير عن األقل على االتصاالت تتم أغلبية أن أدرك إذا

  .والنقد بالتعليق الرسمية غير في اجتماعاتهم بالتنظيم العاملون يتناولها سوف

 التعبير هذا وقضايا، مشاكل عدة عن عفوي تلقائي تعبير الرسمي غير االتصال يعتبر كما
 هذه فإن يكن ومهما)1( .الرسمي االتصال من أحسن نفسية حاجات إشباع يؤدي إلى

 المعنوية الروح انخفاض في المتمثلة نقائصه تغطي أن ال يمكن المميزات أو الخصائص
 األولى بالدرجة انتقامية تكون قد أفعال الناجمة عن ردود اإلنسانية العالقات واضطرابات

  .الشائعات بسبب

ثين بباح االستعانة اإلدارة على ينبغي الرسمي غير االتصال وإيجابيات مزايا من واالستفادة
 :يلي بما القيام -المختص االجتماعي الباحث– عليه ينبغي والذي مختصين

 بث في واإلسراع اإليجابية، جوانبه من واالستفادة الرسمي، غير االتصال محتوى تحليل -
  .الشائعات من بدال الصحيحة المعلومات

 أصبحت وماتللمعل الحاجة أن ذلك العاملين، لحاجة والمشبعة الكافية المعلومات توفير-
 .باإلحباط الشعور إلى يؤدي الحاجة هذه إشباع وعدم ولغيرهم،  للعمال لهم أساسية

 كانت سواء الرسمي، االتصال عملية تعيق التي األسباب المختلف الحلول وإيجاد دراسة -
 المتكونة واالنفعاالت باالتجاهات أو السائد، الرسمي التنظيم بطبيعة مرتبطة المعوقات هذه
 .األطراف مختلف لدى
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 كانت إذا خاصة المنظمة في العاملين بين الرسمية غير االتصاالت كبت عدم يجب لذلك  -
  .المؤسسة أهداف وتحقيق الرسمي االتصال تعطل أوال ال تعيق

االجتماعي  التفاعل لتحقيق هامة كوسيلة اعتباره يمكن التنظيمي فاالتصال سبق لما كخالصة
 آخر إلى إداري مستوى من التقارير و التوجيهات و األوامر نقل عملية وهو داخل المؤسسة،

التنظيمي كما يعمل أيضا على المحافظة على العالقات اإلتصالية اإليجابية مع  داخل الهيكل
 .العاملين إذا حسن إستخدامه في الجانب غير الرسمي 

ختالف بينه وبين اإلتصال غير الرسمي مراحله ، فوائده وسلبياته وأوجه اإل تناولنا كما
 .اإلتصال الرسمي

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

   
 

  جماعات العمل والعالقات اإلتصالية:الفصل الثاني

  

 أهداف ال يحقق الذي الرسمي التنظيمي الهيكل في موازي نظاما رسمية غير الجماعات تعتبر

هذا ما يدفع عددا من األفراد الجماعة الرسمية  و الخاصة مصالحها يخدم ال و الجماعات هذه
أو زمالء العمل تربطهم صالت شخصية وعالقات إجتماعية إلى التكتل والتجمع ضمن 

، وألن االتصاالت التي تحدث داخل المؤسسة الرسمية جماعات توصف بالجماعات غير
سواء الرسمية منها و غير الرسمية تؤدي إلى نشوء عالقات إنسانية بحكم االحتكاك و 

جماعات العمل : اوله في هذا الفصل نهذا ما سنتالتفاعل تسمى العالقات اإلتصالية و
  .والعالقات اإلتصالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  ماهية جماعات العمل غير الرسمية: المبحث األول

  

، ويمضي )أسرته(ماعة أولية اإلنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، يولد ليجد نفسه في ج
في المدرسة والنادي  جزاء كبير من حياته بعد الطفولة يعيش ويمرح ويلعب مع الجماعات

 وغيرها، وبعد أن ينمو ويكبر ينضم لجماعات العمل والجماعات المهنية واالتحادات وغيرها
، وهي ضرورة حتمية في ، إذن فالجماعات تنتشر بشكل واسعإلنجاز األعمال وإشباع حاجاته

في أطار الحياة المعاصرة، حيث أن معظم األعمال واإلنجازات التي يقوم بها األفراد تتم 
الجماعات في مختلف الميادين والمجاالت والمنظمات التي تعتمد على جماعات العمل المختلفة 
خاصة غير الرسمية منها  في أنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها، حيث أن األفراد يعملون ضمن 

  .ولجان وفرق عمل وغيرها) دوائر،أقسام، مصالح(وحدات تنظيمية 

العمل  في المنظمات ويجعلها من المواضيع المركزية  كل ذلك يبرز أهمية جماعات
  .لدراسة اإلتصال غير الرسمي في المؤسسات األجنبية

  

  مفهوم جماعة العمل: المطلب األول

، ويمضي جزء ) أسرته(اإلنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، يولد ليجد نفسه في جماعة أولية 
وغيرها لجماعات في المدرسة والنادي كبير من حياته بعد الطفولة يعيش ويمرح ويلعب مع ا

أن ينمو ويكبر ينضم لجماعات العمل والجماعات المهنية واالتحادات وغيرها، إلنجاز  دوبع
األعمال وإشباع حاجاته، إذن فالجماعات تنتشر بشكل واسع، وهي ضرورة حتمية في الحياة 

اد تتم في أطار الجماعات المعاصرة، حيث أن معظم األعمال واإلنجازات التي يقوم بها األفر
في مختلف الميادين والمجاالت والمنظمات التي تعتمد على جماعات العمل المختلفة في أنجاز 



 

   
 

 دوائر،أقسام(أعمالها وتحقيق أهدافها، حيث أن األفراد يعملون ضمن وحدات تنظيمية 
  .ولجان وفرق عمل وغيرها) مصالح

ت ويجعلها من المواضيع المركزية كل ذلك يبرز أهمية جماعات العمل في المنظما
  .العالقات اإلتصالية غير الرسمية خاصة في المؤسسات األجنبيةلدراسة 

 

 :تعريف الجماعة  - 1

يرى الدكتور أحمد عبد العزيز سامة والدكتور عبد السالم عبد الغار في كتابهما المشترك 
ن األفراد لكل منهم الجماعة هي وحدة إجتماعية تتكون من عدد م ":علم النفس اإلجتماعي

دوره الذي ينظم له عالقته مع غيره، ويشتركون في تنظيم معين من المعايير ينظم سلوك كل 
 ."منهم

مجموعة إنسانية منظمة يكون التأثير بين : " ويمكن تعريف الجماعة بكلمة مختصرة بأنها
  )1(" عناصرها متبادال

ألفراد يتصلون ببعض بشكل منتظم أن الجماعة هي عدد من ا: علي السلمي ويرى الدكتور
وبأسلوب مباشر غالبا، خالل فترة من الزمن، ويتميز هؤالء األفراد بإدراكهم بأنهم جماعة 

  )2( ."مختلفة عن غيرها من الجماعات األخرى

أنهم يشتركون في المعايير المتصلة بموضوعات "  new camb" نيو كومب" ويضيف
  "ة تشابكا وثيقامعينة و تتشابك أدوارهم االجتماعي

ملز الجماعة بأنها  يتصلون ببعضهم من أجل غرض، و يعتبرون أن هذا االتصال ذا "حسب 
  )3("معني
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نستنتج من كل هذه التعريفات أن الجماعة تشكل من عضوية فردين أو أكثر في تفاعل من 
أجل إشباع بعض الحاجات، ومن ثمة  فهم يشتركون في مجموعة من المعايير و القيم 

  .الدوافع، ألجل تحقيق هدف بينهم و

و عليه يمكن اعتبار الجماعة كبناء  يضم مجموعة من األفراد تربطهم عالقات  مختلفة  تلعب 
ات بحسب المعايير كعدد أفرادها العوامل النفسية دورا كبيرا في تشكلها، تختلف الجماع

  .أهدافهم، وأنماط االتصال السائدة فيما بينهم و

  

  :ات العمل أنواع جماع  2

جماعات العمل متنوعة ومتعددة باإلضافة إلى ذلك فإنها تتداخل فيما بينها، فنجد العامل 
، أو لجنة ثقافية وغيرها، ويصنف الكتاب لحة أو إدارة ما وعضواً في نقابةفرداً في مص

ة والباحثين الجماعات وفقاً لعدة معايير وأسس متعددة مثل الهدف والحجم، ومدى األلفة ودرج
التطوع وغيرها، فهناك الجماعات الرسمية وغير الرسمية، الجماعات الصغيرة والجماعات 

الكبيرة وغيرها ولكل نوع خصائص وتأثيره على الفرد وفيما يلي بعض أنواع جماعات 
  :العمل

  :من حيث خضوعها لألنظمة والقوانين -1

اط داخل المنظمة، وتهدف وهي الجماعات التي تتكون من خالل االرتب: الجماعة الرسمية-أ
للقيام بعمل محدد وواضح ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة، ويتم اإلشراف على األفراد من 
قبل الرؤساء، وتعد الجماعات الرسمية من أكثر أنواع الجماعات تأثير على أداء العاملين 

جماعات الرسمية ويمكن تقسيم ال،وفعاليتهم بحكم القرب الوظيفي وتشبه األداء المناط لكل فرد
  :إلى

                                                                                                                                                                                                    

 2 ص  ، 1984 ، لبنان ، النهضة العربية دار ،الطبعة الرابعة ، االجتماعي النفس علم ، النبيل أبو السيد محمد )3(



 

   
 

  :الجماعات الوظيفية•

وهي التي يتم تحديدها ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة وتحت أشراف ومتابعة هيئات 
اإلدارة العليا مع توضيح خطوط السلطة ونظم عملها، وينبع هذا التنظيم من دراسة المناصب 

وعها هيكل التنظيمي والوظائف طبقاً إلستراتجية المنظمة وأهدافها، فهي تكون في مجم
  )1( .الرسمي وتأخذ شكل اإلدارات والمصالح والمكاتب الورشات وغيرها

 

 فرق العمل:  
، فتكون عادة من أجل إنجاز مهمة أو يعة المنظمة وتنظيم العمل المتبعوتكون حسب طب

، وعادة )المشروع(برنامجا أو مشروعاً محدداً، مدة وجوده تنتهي عادة بنهاية هذا األخير 
تكون فريق العمل من أفراد ينتمون إلى أقسام أو تخصصات مختلفة، وهي من طرق العمل ي

والتنظيم الحديثة خاصة في منظمات البناء أو الصناعات الكبرى، أو أي نوع أخر مثال فريق 
  .يرد تطبيق برنامج  نظام معلومات في منظمة

 اللجان:  
إلداريين القيام ببعض مهام المؤقتة إلى جانب عملهم الرسمي األساسي، قد يطلب من بعض ا

  .ضمن فريق ينشا لوقت محدد)  تحقيق حول قضية فساد مثالً(لدراسة مواضيع معينة 

  ال يستطيع أي هيكل تنظيمي رسمي أن يحدد جميع العالقات: الجماعة غير الرسمية -ب

اتهم وعواطفهم والتفاعالت التبادلية بين أفراد المنظمة، وأن يشبع جميع رغبات األفراد وحاج
وبذلك تنشأ الجماعات غير الرسمية و التي تتكون من أفراد تجمعهم مصالح  واتجاهاتهم

، وتتميز هذه الجماعات  )1(يستطيع التنظيم الرسمي تحقيقها  ،اهتمامات وحاجات مشتركة ال
دته بالصفة االختيارية، أي أن الفرد هو الذي يسعى إلى االنضمام للجماعة غير الرسمية بإرا

                                                             

 .91، ص  مرجع سبق ذكرهناصر دادي عدون،  )1(

 .159ص ، 2004 دار الحامد ، األردن، )سلوك األفراد  والجماعات في منظمات (ي السلوك التنظيمحسين حريم ،  )1(



 

   
 

منها بشكل اختياري، وغالباً تتشابه القيم اإلجتماعية ألعضاء  بكما يمكن له االنسحا
  .)2(الجماعة

والجماعات غير الرسمية تنشأ بشكل عفوي بين العاملين بالمنظمة دونما أي توجيه من اإلدارة 
كة بين العليا، ومن أهم العوامل التي تحكم تشكيل الجماعات غير الرسمية وجود مصلحة مشتر

أعضائها، فمثالً يمكننا وصف عدد من العاملين الذين ينظمون مسيرة للمطالبة برفع أجورهم 
جة لوجود ينت ةالرسميد تنشأ الجماعة غير بأنهم يشكلون وجماعة مصالح غير رسمية، وق

مصلحة مشتركة بين العاملين تدفعهم لقضاء الوقت مع بعضهم البعض خارج نطاق العمل 
  .)3(نشطة الرياضية أو الذهاب لدور السينما، وما إلى ذلكللممارسة األ

كما يذكر حسين حريم مجموعة من األهداف التي يرجوا العمال من تحقيقها عند انضمامهم 
  :)1(إلى جماعات العمل غير رسمية منها

يسعى العامل من خالل انضمامه إلى الجماعة غير الرسمية : تلبية وتحقيق حاجات معينة
منها االرتباط واالنضمام والصداقة واألمان، حيث يمكن لجماعات العمل  حاجات الى تحقيق

الرتابة وضغوط التنظيم غير الرسمية أن توفر للفرد الراحة بعد المعاناة من الملل و
الرسمية يشعر بأنه محاط بآخرين يشاطرونه نفس  كما أن الفرد في الجماعة غيرالرسمي،

له يشعر باألمان الشخصي ، ويستطيع أن يعبر عن ذاته أمام التطلعات واالتجاهات، مما يجع
زمالئه الذين يستمعون إليه بتعاطف، باإلضافة إلى إشباع حاجات االعتراف والتقدير 

  الخ...والمشاركة

 ينضم الفرد أحياناً إلى الجماعات غير الرسمية كي يتمكن من : الحصول على المعلومات
  .ري بالمنظمة، أو عما تزمع اإلدارة بالقيام به الحصول على بعض المعلومات عما يج

                                                             

 .172، ص  مرجع سبق ذكره ،صال ح الدين عبد الباقي ) 2(

 272، ص 2004، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،  السلوك التنظيمي ،محمد سعيد أنور سلطان   )3(

 .160، ص  مرجع سبق ذكره ،حسين حريم) 1(



 

   
 

وهكذا نجد أن هناك أكثر من سبب واحد يدفع الفرد في المنظمة لإلنضمام إلى الجماعات غير 
الرسمية، كما تختلف هذه األسباب من شخص ألخر ولكن هذه األخيرة تقوم بإشباع حاجات ال 

  .يشبعها التنظيم الرسمي
  :شخصية الفردمن حيث تأثيرها على  -2

هي نوع من الجماعات الصغيرة التي تجمعها أواصر الحب والصداقة : جماعة أولية  -أ
بين أعضائها وتربطهم عالقات مباشرة أو وجهاً لوجه، ويسود الوالْء واالنتماء والصداقة 

  .)2(والقيم الواحدة بين أفرادها

الفرد والتي ال تتضمن من أكثر الجماعات التي يرتبط بها  وهي: جماعة ثانوية  - ب
التفاعل المستمر، كما أن العالقة بين أعضائها ليست قائمة على أسس المودة واأللفة والتعاون 

  . )3(وإنما على أسس موضوعية مثل النقابات، التقسيمات الرسمية في المنظمة 

كما يذكر خليل حسن الشماع و خضير كاظم حمود أنوع أخرى من جماعات العمل في 
 :)1(ا نظرية المنظمة على النحو التاليكتابهم

  :الجماعات من حيث االنتماء -3

وهي الجماعات التي تتكون نتجة إلرتباط أفرادها بعالقات شخصية  :الجماعات النفسية -أ
الروابط والصالت والعالقات الودية  كما تتميز بقوة ،البعض نفسياً تجعلهم يدركون بعضهم

  .والصداقة 

وهي الجماعات التي تنشأ لغرض تحقيق هدف معين من خالل : ماعيةالجماعات االجت -ب
االرتباط العاطفي والودي، وغالباً ما تكون ذات ارتباطات تلقائية غير مخططة، وتصبح بحكم 
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الوقت ذات اثر مهم في توجيه نشاط المنظمة، سلباً أو إيجاباً على وفق تطلعات الجماعة 
  .وأهدافها 

  :نظيمالجماعات من حيث الت -4

  :حيث حدد مكدوكال مميزات الجماعة المنظمة فيما يلي: الجماعات المنظمة  -أ

 .وجود بعض العناصر المستمرة في حياتها_ 
 .وعي الجماعة بطبيعتها وأغراضها _ 

  .تفاعل الجماعة مع غيرها من الجماعات المتماثلة _ 

 .وجود قانون ملزم لألعضاء _ 
 .وظائف وتقسيمها بين أعضاء الجماعةوجود بناء يؤدي إلي تمايز ال_ 

تتكون نتجة لظرف يثار من قبل األعضاء، أو متغير يتم : الجماعات غير المنظمة -ب
االتفاق عليه ضمنياً من قبل الجماعة ويستجبون له، مثال ذلك اإلضراب، المظاهرات، أو 

  .الخ...الخالفات بين األشخاص 
د من هذا النوع، كما هو الحال أثناء تجمع العمل أما التجمعات التي تصل بغير هدف فال تع

  .أمام حافالت نفل الركاب  مثالً
هي الجماعات التي تكون معايرها مقياساً يقتدي به من قبل اآلخرين  :الجماعات المرجعية -ج

وتمثل هذه الجماعات  مرشداً أو دليالً يحاول الفرد الوصول إليه، أو يوليها الثقة في التعامل 
  .ادها، حيث يسعى إلى االنتماء أليها لما تحققه له من أهداف وأغرض معينةمع أفر

وتوجيهه، وتنقسم إلى نوعين الجماعة  وتعد الجماعة المرجعية ذات تأثير كبير في سلوك الفرد
 .المرجعية االيجابية، والجماعة المرجعية السلبية تبعاً لآلثار التي تتركها في سلوك الفرد

 )1( :حيث يمكن تقسيمها الى :النضماممن حيث حرية ا -5
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هناك جماعة ينتمي أليها العامل بمحض أرادته، واختياره  ومثال ذلك  :جماعة اختيارية- أ
  .جماعة النادي في العمل واختيار الزمالء خارج أوقات الدوام 

وهي التي ينتمي إليها العامل دون أن يكون له الخيار في ذلك : جماعة إجبارية  -ب
  .الجماعات في الغالب هي جماعات رسميةوتكون 

  :ويمكن تقسم جماعات العمل تبعاً لهذا األساس الى : من حيث نوع التنظيم الجماعي -6
وهي جماعة مكونة من أفراد تربطهم عالقات اجتماعية قوية ومثل هذه : جماعة النادي -أ

ن عمرها الزمني الجماعة تتميز بأنها جماعة رسمية تضع شروطاً خاصة لعضويها  كما أ
  .طويل
وهذه الجماعة تهتم بممارسة نشاط معين، و العالقات االجتماعية بين  :جماعة الهوية -ب

، وهي تهدف إلى إكساب األعضاء مهارات معينة دون اعتبار لمرتبة الثانيةأعضائها تأتي في ا
  .كبير لنموهم من النوحي األخرى 

ومثل هذه الجماعة تتكون من أعضاء  ): الجماعات اإلدارية(اللجان والمجالس  -ج
  .منتخبين من قبل كل جماعة أصلية 

  
  : )1(ويمكن تقسيمها إلى: من حيث الزمن -7
 .وهي التي تمارس نشاطها بطريقة تابثة ومستقرة إستقراراً نسبياً: جماعات دائمة -أ

مؤقتة أو وهي التي تضم عدداً من األفراد يجتمعون للقيام بأداء مهمة  :جماعات مؤقتة-ب
  .لألغراض محددة
  :الرسمية غير الجماعة مفهوم:المطلب الثاني

الجماعة غير الرسمية تتكون من خالل تفاعل أفراد داخل تنظيم معين لتحقيق جملة من 
األهداف ال يمكن ان تحققها من خالل الوسائل المتوفرة في التنظيم الرسمي ومنها تحقيق 

                                                             

)1            (، Jean- Marie PERETTI .gestion des ressources humanaine , librairie VUIBERT, PARIS, 2008,p 112 



 

   
 

ف على تعريف الجماعة ية ألعضائها ، وعليه سنتعرمختلف اإلشباعات النفسية واإلجتماع
  .، وأسباب تكوينها ووظائفها غير الرسمية

 تعريف الجماعة غير الرسمية- 1

 ولكن ما عمل النجاز رسميا عينت التي هي " بها يقصد الرسمية غير الجماعة

 في محددة غير عالقات تكوين إلى أدت أفرادها بين االجتماعي عملية التفاعل

  )2( .رسميا المحدد العمل النجاز عمليا إيقاعا تصبح وهذه الالرسمية رسمي إطار

 المجموعة أفراد بين ضمني شعور نتيجة تتكون الرسمية غير فالجماعات وعليه

 وتأمينالمشتركة  مصالحهم حماية وھ واحد هدف جماعي تحقيق يفرض التخاذ مسلكا

  .مستقبلهم

  

ن الجماعات غير الرسمية تتكون نتيجة صالت من خالل هذين التعريفين يمكن القول أ
 حاجاتو مصالح في تتمثل ، مشتركة أهداف تربطهم ما تنظيم أفراد بين شخصية

 العالقات لطبيعة المحدد الرسمي هيكله خالل تحقيقها من على التنظيم عجز خاصة

 النفس علم أسس كتابه في " عشوي مصطفى "يلخصه  ما هذا  األفراد و بين

 التي االجتماعية و الشخصية العالقات من تنشأ جماعات اعتبرها حينما الصناعي

 أماكن في العاملين لوجود نتيجة تنشأ ، وإنما مباشرة بصفة اإلدارة اھتحدد ال

 إشباعو واحدة تحقيق أهداف لرغبتهم في أو متشابهة  لمشاكل ولتعرضهم ، متقاربة

  .مشتركة حاجات

 :هي الرسمية غير الجماعات أن القول يمكن أخيرا و

 .التنظيم أفراد بين الشخصية للتفاعالت كنتيجة تلقائية بصفة تتكون جماعات -
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 . مشتركة أهداف و حاجات إلشباع تتكون -

  .الرسمي بالتنظيم مقارنة نهائيا مستقر غير يكون قد الجماعات هذه تكوين -

  :الرسمية غير الجماعات تكوين أسباب - 2

نسقا  تمثل كما الخدمات، و السلع إنتاج إلى تهدف جيةإنتا وحدة المؤسسة تعتبر
 بينهم تنشأ و بينها فيما تتفاعل الفئات، مختلف من أفراد فيه تنتج  أين  اجتماعيا

ا في ھوروابط اجتماعية فتنشأ الجماعات كنتيجة لعدة عوامل و ظروف يمكن حصر صالت
  :الجوانب التالية 

  :القرب المكاني -أ

الجماعات غير الرسمية في العمل القرب المكاني، فتواجد العمال في  من أهم أسباب تكون
و يسهل عملية  أماكن متجاورة في محل العمل ينتج فرصة أكبر لتكوين عالقات اجتماعية،

االتصال بين األفراد بحكم تواجدهم لمدة زمنية معتبرة من حياتهم المهنية في مكان مشترك 
ات غير رسمية حد يتجهون إلى اإلشتراك معا  في تنظيمفاألشخاص الذين يعملون في قسم وا

  )1(نتيجة التفاعل المستمر الذي ينشأ بينهم في بيئة العمل  ،بحكم التعاون بينهم

  إذن القرب المكاني يمثل احد العوامل التي تهئ المناخ المناسب لتكوين جماعات غير رسمية

  ها وتحقيق أهدافها و مصالحها انطالقافي العمل،و كذلك لتوفر أجواء مالئمة لممارسة وظائف

  .من بيئة العمل التي تمارس فيها مهامها وعملها الرسمي داخل التنظيم

  :القرابة و األساس الجهوي•

قد تنشأ الجماعات غير الرسمية نتيجة لصلة القرابة بين مجموعة من العمال ضمن  قسم 
لية و اإلقليمية من بين أهم  عوامل أو وحدة إنتاجية داخل المؤسسة، وتعتبر الروابط العائ
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بحيث نجد أن االتصاالت الدائمة بين األفراد الذين  تربطهم  تكوين الجماعات غير الرسمية،
صلة قرابة داخل التنظيم قد تزيد من توطيد الروابط التي بينهم و تؤدي إلى تكوين جماعات 

  .غير رسمية على اساس صلة الدم والقرابة

  :عيةالمكانة اإلجتما-3

يقصد بالمكانة االجتماعية المرتبة االجتماعية التي يحتلها الفرد أو العامل الذي يشغل 
وظيفة معينة، و المكانة تحددها الجماعة غير الرسمية بناءا على مجموعة من المعايير 

  .كاإلخالص للجماعة، والمحافظة على تماسكها ووحدتها

ة في الجماعة غير الرسمية هما المرتبة غير و يمكننا أن نميز بين بعدين اساسيين للمكان
الرسمية و التكامل االجتماعي ، و تحدد مرتبة الفرد غير الرسمية من خالل احترامه و 

  .تقدير آرائه  و اتجاه األفراد نحو الخضوع له في التفاعل االجتماعي

فاعل الفرد بواسطة القبول االجتماعي في الجماعة و تتمثل في درجة ت. كما يتخذ التكامل*
  )1(مع زمالئه 

  و تشابه المكانة التيھو يرى محمد الجوهري أن عوامل نشوء الجماعة غير الرسمية 

  )2( .يتمتع بها بعض األفراد ، رغم ما قد يفصل بينهم من بعد مكاني داخل المؤسسة

فالمكانة االجتماعية يمكن أن تكون عامال مساعدا على تكوين الجماعات غير الرسمية 
ما زادت المكانة التي يحتمل أن يحصل عليها الفرد إذا انضم إلى جماعة، كلما زادت فكل

  .القوى التي تدفعه إلى االنضمام إلى الجماعة
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  :الوظيفة المشتركة - د

يميل األفراد ذوي المهن المشتركة إلى االنضمام في جماعات غير رسمية يتماثل أعضاؤها 
من الجماعات  وغيرها ،العلماء، وجماعة المهندسين جماعةفي الوظاائف و األعمال، فنجد 

التي يشترك أعضاؤها في المهنة الواحدة أو المهن المتقاربة و المتشابهة وعليه تعتبر 
الوظيفة عامال مؤثرا في اختيار الفرد أو العامل لزمالئه وانضمامه  إلى جماعات تتفق مع  

  )1(طبيعة العمل الذي يقوم به 

أن من أهم األسس التي جعلت العمال يرتبطون بزمالئهم " هاوثورن "  و قد أثبتت دراسة
  .في عالقات الصداقة هو التماثل في المهنة

  :عوامل نفسية- ه

تؤدي إلى تكوين جماعات باإلضافة إلى العوامل االجتماعية، هناك عوامل و أسباب نفسية 
  )2( .، كالدافع و الحاجات غير رسمية

حالة جسمية ونفسية داخلية تؤدي إلى توجيه الكائن الحي اتجاه " يعرف على أنه : الدافع
. أهداف معينة من شأنه أن  يقوي استجابة محددة من بين عدة استجابات  يمكن أن تقابل 

  )3( ."مثيرا محدد

من هذه التعاريف نستنتج أن الدوافع المختلفة  مهما تكن طبيعتها هي  بمثابة محرك يقود 
  .إلى جماعات غير رسمية الفرد إلى االنضمام 

                                                             

 .50 ص ، مرجع سبق ذكره ، الجياللي حسان )1(

 .134 ص،1977 ،  القاهرة ، الكتب عالم ، الطبعة السادسة ، االجتماعي النفس علم ، زهران السالم عبد )2(

 .49 ،ص 1984 ، النشر، بيروت و للطباعة العربية النهضة دار. النفس علم معالم ، عيساوي الرحمن عبد )3(



 

   
 

، واالرتياح الحاجة هي االفتقار إلى شيء ما، إذا وجد حقق اإلشباع و الرضي:الحاجات
تلبية حاجات بيولوجية كاألكل ( للفرد، و الحاجة شيء ضروري إما  الستقرار الحياة نفسها 

وتتمثل . )  حاجة نفسية كاالنتماء و التقدير( أو للحياة بشكل و أسلوب أفضل ) والشرب 
الحاجات في الحاجة إلى المحافظة على النوع و البقاء، فالحاجة إلى الطعام إلشباع دافع 

  .الجوع و الحاجة إلى الراحة إلشباع دافع التعب

تعد الحاجات النفسية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تكون بناء الجماعة خاصة 
يشه  العامل و افتقاره إلى أبسط الجماعات غير الرسمية نتيجة الضغط الرسمي الذي  يع

كما أن الحاجة تعمل  .حقوقه داخل المؤسسة باإلضافة إلى األجر الزهيد و المعامالت السيئة 
فالفرد .أهداف الجماعة نهم مع بعضهم البعض من أجل تحقيقعلى تماسك األعضاء و تعاو

رين للعمل على ، بل البد من توفر أفراد آخاع كثير من حاجاته بمفردهال يستطيع إشب
  .إلشباعه 

، ويعتمد ا من الطبيعة االجتماعية لإلنسانإن ما يمكن تأكيده أن هذه الحاجات تستمد ركيزته
تحقيقها على وجود اآلخرين و على اعتبار أنها عديدة، فإننا نلخصها في الحاجة إلى االنتماء 

اجات على انضمام الفرد و التقدير و االحترام و تحقيق الذات ويعتمد تحقيق إشباع هذه الح
  )1( .إلى جماعات غير رسمية 

وتتمثل  تقوم الجماعات غير الرسمية على قيم أخالقية أو معارف أو مهن أو جنس أو عمر
هذه الجماعات في تجمع عدد من العاملين سويا و هم يتناولون طعام الغداء أو ذهاب بعض 

وقت العمل في المقهى أو  في منزل أحد  أو تقابلهم بعد العاملين و عودتهم من العمل يوميا،
  )2(ما يلي : منهم في أيام معينة و يرجع تكون هذه الجماعات إلى 

                                                             

 .49،ص  المرجع نفسهعيساوي ،  الرحمن عبد) 1(

 و األزارنطة ،ثالحدي الجامعي المكتب ، اإلدارة ،علم االجتماع علم ، الصناعي فسالن علم مجال في اإلنسانية العالقات ، رشوان دالحمي عبد نحسي) 2(
 .142 ،141ص ، 1997 ، ةاإلسكندري



 

   
 

 االجتماعية و النفسية الفرد حاجات إشباع على الرسمية الجماعة قدرة عدم-1

مع  الفرد يكون أن في الرغبة و المشاركة و الصداقة و الزمالة مثل االجتماعية الحاجة 2-
  "بالعمل يتعلق فيما المعلومات معهم يتبادل و مشاعرهم و أنشطتهم ين ويشاركهماآلخر

 .االنتماء و بالعضوية معهم يحس و " االجتماعية و الشخصية الجوانب من غيره و

 خالل من الفرد يستطيع و الذات إثبات و االحترام و للتقدير االجتماعية الحاجة 3-
  .الحاجات هذه يشبع أن الرسمية الجماعات غير

المهارات و المعارف و المدارك توسيع و التطور و للنمو هاما مصدرا الجماعة تكون قد 4-
 . االبتكار و التقدم و الجيد االنجاز على أفرادها تشجع عندما البناءة، المنافسة و

صورة  في ذلك كان  سواء الجماعة  نفس زمالئه في بين الفرد يتلقاها التي المساعدة 5-
 فالعبء لتخفی العمل أعباء بعض مشاركته أو مشكلته لحل توجيه أو العمل، طرقل إرشاد
 . عليه

قوة  مصدر الجماعة تكون فهنا اإلدارة، من معينة مطالب وجود عند جماعة إلى االستناد 6-
 أن تكون بوجوب العمال يشعر حيث نشأتها، بداية في النقابات هكذاا و المشرف مواجهة في

  .بإسمهم تتكلم و تمثلهم جهة هناك

 الجماعات لتكوين دافعا تكون قد العاملين من مجموعة بين المشتركة االهتمامات-7
في رحالت  دائما يشاركون الذين العاملين بعض الجماعات إحدى تضم فقد غيرالرسمية

 .االجتماعية أنشطتها  و مؤسسة

 النفسية الراحة و النفسي بالدعم يشعرهم الرسمية غير الجماعات في العمال وجود 8-
السن  كبير الموظف يشعر حيث الموظفين، قدامي تضم التي الجماعات في ذلك ويتمثل
  .الموظفين من غيره مع يتواجد  حين السعادة و بالراحة



 

   
 

  :وظائف الجماعات غير الرسمية -3

 حاجاتهم و بعض إشباع خالل من ألعضائها، وظائف الرسمية غير العمل جماعة تؤدي
ذكرها  يتسنى  ال كثيرة و متعددة وظائف و انجاز على تعمل ،كما جهة من فهمأهدا تحقيق
  : التالية النفسية و االجتماعية الوظائف ضمن و منها البعض ذكر ارتأينا لذا و كاملة

 :ةياالجتماع الوظائف-1

 خالل المركز من المؤدي الدور هي ،الرسمية غير للجماعة االجتماعية بالوظائف نعني و
 الدور فهو أما الجماعة، داخل الفرد وضعية إلى المكانة مفهوم يشير فرد، و بكل الخاص
 .يحتلها التي المكانة أو الجماعة داخل وضعه على بناءا يسلكه الفرد الذي المنسب السلوك

أهداف  و أغراض لتحقيق عضو كل به يساهم ما على بناءا يحددان الدور و فالمكانة
استعمال  في مهاراته نتيجة  مكانة رسمية غير جماعة منض شخص يستمد فقد الجماعة،

الباسط  عبد وضع وقد السريع، العالج و اإلسعاف على قدرته أو كرمه أو األدوات بعض
 :هي و الرسمية غير للجماعة أساسية وظائف أربعة "الصناعي النفس علم" كتابه في محسن

 الجماعة ضمن االجتماعي بدوره عضو كل تعريف -

 بين اإلدارة خالفات وجود حالة في العاملين لصالح وفقا اإلنتاج أو األداء مستويات دتحدي -
 .األعضاء و

 . الجماعة معايير و لقيم الفرد إخضاع -

 .بينهم االجتماعي الترابط توثيق و الجماعة أفراد بين االتصال تدعيم -

 تماسك الجماعة لتدعيم ة هام وظيفة الجماعة قيم و السلوك بمعايير الجماعة أفراد فالتزام
 حالة عامل " فورم رو ميلل " وصف فقد ، التماسك لهذا  تأكيد القيم لهذه فرد كل وخضوع

في  العمال عمد العمل، أثناء عادة يلبس القديم الرأس غطاء من بدال رمادية قبعة مرتديا



 

   
 

كانت  الموالي ومالي في و ئيس،ر أنه يعتقد كان إذا عما فسألوه مضايقته، إلى األولى المرة
 إذن للجميع ارضاء القديم الرأس غطاء ارتداء إلى العامل دفع مما ،اعنف أكثر استجاباتهم
لتجسيد  ألعضائها االجتماعية الوظائف من مجموعة تنجز الرسمية غير العمل جماعات
  .بقائها و تواجدها على للحفاظ أعضائها بين التوحد و التعاون

 : النفسية الوظائف-2

إلى  ، فبإضافة ألعضائها النفسية الوظائف من مجموعة الرسمية غير العمل جماعات تحقق
 التي النفسية من الوظائف جملة " شيندان " ،يذكر تنجزها التي المختلفة االجتماعية الوظائف

  :منها نذكر و تؤديها

 .بالملل الشعور تخفيف -

 .معينة مكانة الكتساب األفراد أمام الفرصة إتاحة -

 االنفعالية االستجابات تدفق و لزيادة الفرصة هيئةت -

 . باألمن الشعور زيادة -

 ، وتتيح المالئم النفسي المناخ تهئ الرسمية غير الجماعة تؤديها التي النفسية الوظائف هذه-
 العمل بيئة عن الناتجة الصعوبات حدة من تخفف وكذا ، للعمل مالئمة ظروف للعمال

  )1( .والروتين

  أنواع الجماعات غير الرسمية خصائصها وأهميتها: لثالثالمطلب ا

جماعات العمل غير الرسمية متنوعة ومتعددة باإلضافة إلى ذلك فإنها تتداخل فيما بينها، 
فنجد العامل فرداً في مصلحة أو إدارة ما وعضواً في نقابة ، أو لجنة ثقافية وغيرها، ويصنف 

 فقاً لعدة معايير وأسس متعددة مثل الهدف والحجمالكتاب والباحثين الجماعات غير رسمية و
                                                             

 .258ص ،  1972، مصر ، الجامعية الكتب ،دار الصناعي المجتمع علم ، حسن محمد الباسط عبد)1(



 

   
 

ومدى األلفة ودرجة التطوع وغيرها، ولكل نوع خصائص وأهميتها وتأثيره على الفرد وفيما 
  :بعض أنواع جماعات العمل غير الرسمية يلي

  :أنواع الجماعات غير الرسمية- 1

الحاجات  بعض إلشباعل التنظيم وداخل ، العمل مواقع في الرسمية غير الجماعات تتكون
 ،تخص أعضائها الوظائف من مجموعة تؤدي كما ، التنظيمية و الجماعية و الفردية

من  غيرها عن تتميز تجعلها المعايير و القيم من مجموعةى تتن الرسمية غير الجماعةو
 . الجماعات

 تواجدتقتضي  التي العمل متطلبات تفرضها طبيعية ظاهرة المنظمة داخل نشوؤها كان إذا و
بعض  انجاز في االشتراك و التعاون من جو ،في معينة زمنية لفترة العمال من مجموعة

 تناولوا الذين الباحثون صنف وقد ، أقسام و أنواع الجماعات لهذه فإن ، األعمال و المهام
  : إلى الرسمية هذا غير

 .الرسمية  عملال مجموعة نفس إلى المنتمين غير األفراد تجمع " هي :المصالح جماعات 1-
 )1(  "المشتركة األهداف أو المصالح بعض لتحقيق معا

عن  الدفاع أجل من هذا و بأفرادها الخاصة األهداف في التشابه أساس عل تقوم يھو
 يتكون الذين العاملين من التجمع هذه  المصالح جماعات أمثلة اإلدارة ومن أمام مصالحها
 المكاسب أو المزايا من المزيد على الحصول غيةب اإلدارة أمام موحدة جبهة تشكيل بغرض

 تكون ما عادة و ، الترقية زيادة أو العمل ظروف وتحسين األجر في الزيادة مثل الوظيفية
 .بالتنظيم األهداف الخاصة مع متعارضة األهداف هذه

                                                             

 المنظمة في السلوك إلدارة عملي تطبيق و نماذج و نظريات ، التنظيمي السلوك ، ادريسي الرحمن عبد ثابت ، المرسي محمد جمال) 1(

 .452 ص ، 2000 ، النشر، إلسكندرية و للطباعة الجامعية ،الدار



 

   
 

 شيء مشترك تحقيق إلى يسعون أعضائها ألن الجماعات هذه تتكون :الصداقة جماعات 2-
أو  األخالقي أو الديني أو السياسي االتجاه ذات الجماعة أو النادي، اعاتجم مثل

حدود  خارج إلى اتصاالتها و أنشطتها تمتد ما غالبا الجماعات هذه مثل ، 2 الخ...العرفي
 :الجماعات من أنواع ثالثة بين Dalton "دالتون " فرق  االجتماعية فقد البيئة ضمن المنظمة

نفس  في كلهم يعملون و الفئة نفس إلى ينتمون أعضاءها نجد أين : األفقية الجماعات 1-
 المساواة قاعدة أساس على تعامل و المكانة في تجانس هناك المثال سبيل على ، المصلحة

 يشكلون فقد ، ما مصنع في عفوية وبطريقة باستقرار معا يعملون تقنيين مثال ثالث
  . الجماعات من باجتماعهم هذا النوع

إلى  ينتمون الجماعات من النوع لهذا المكونين األعضاء إن : العمودية اعاتالجم 2-
هو  الجماعات هذه تشكيل وراء فالدافع ، المديرية نفس في لكن و مختلفة هرمية درجات

العتبارات أخرى ،كالمكانة االجتماعية و السن و األقدمية  ترجع التي و المشتركة المصلحة
يتشكل إما لكون أعضاءها يتعارفون من قبل، أو ألن منهم من  ، و هذا النوع من الجماعات

  .يحتاج إلى األخر للوصول إلى تحقيق إلى أهدافه

 إلى مديريات و مختلفة هرمية درجات إلى ينتمون أشخاص يشكلها :المختلطة الجماعات-3
 لىيبحثون ع أفراد الجماعات هذه في نجد مختلفة،و أماكن في يعملون و مختلفة مصالح أو

أنهم  : المثال سبيل وعلى ، البيروقراطية العراقيل على بالقضاء أكبر فعالية أو نجاعة 
 .الحتياجاتهم باالستجابة يسمحون

 مثال مدير نجد أن يمكن و ، التنظيم طرف من جيدة بصفة لها االستجابة يتم لم التي الوظيفية
صيانة  عملية تسريع أو سهيلت أجل من الصيانة في العمال مع جيدة عالقات يقيم اإلنتاج
 انطالقا ينتج أن يمكن الترابط من النوع وهذا ، بالسلم الهرمي المرور دون المعطلة اآلالت

 إلى نقلت العمل عن خارجية عالقات من



 

   
 

 للجماعات أخرى أنواع وهناك :. (المسجد ، الرياضة ، الحي النادي، في عالقات) التنظيم
 )1( كالتالي آخرون علماء صنفها الرسمية غير

 اضبع بعضهم  عامة بصورة يشاركون الذين األشخاص من تتكون :الزمر مجموعات 1-
 قبول المجموعة يتطلب الزمرة في الشخص فقبول معينة، اجتماعية معايير على يحافظونو
 .عضوين أو عضو موافقة تكفي ال و

الرئيسية  مرةالز في يشاركون ال أعضائها بالزمرة، ترتبط :الزمرة شبه جماعات 2-
 .فقط جزئيا قبوال فيمنحون

بينهم  تحصل قد األفراد من عدد بل بمجموعة ليسوا مھ المعزولين :المعزولة الجماعات 3-
  .لها قيمة ال اتصاالت العاملة بين المجموعة و

  خصائص الجماعات غير الرسمية-2

بطاقته الفسيولوجية ترى مدرسة العالقات اإلنسانية أن طاقة الفرد ال يمكن أن تتحدد فقط 
و لكنه يتأثر أيضا بطاقته اإلجتماعية أي نتيجة العالقات التلقائية كعالقات الصداقة و القرابة 
و الجيرة و الصالت الشخصية و غيرها من العالقات التي ال يتدخل الفرد أحيانا في تحديدها 

في األداء يخرج من ، هذا األخير الذي يمكن ان يحدث تغير في سلوكات األفراد و أحيانا 
وراء ذلك سواء بأداء جيد أو العكس ، ولهذا فلجماعات العمل خصائص أهمها التماسك 

  .التفاعل ، التعاون ، الصراع وهذا ما سنتاوله في هذا العنصرو

 :التماسك -أ

 األفراد إلى تجدب التي القوى محصلة :"أنه على عامة بصفة الجماعة داخل التماسك يعرف
 إلى أيضا يشير وھو ، )1( "عضويتها عن التخلي مقاومة و فيها البقاء إلى دفعهمت و الجماعة

                                                             
 . 259ص ، 1968،  بيروت ، الكتب دار مطابع ،الطبعة الثالثة ، الصناعية المشاريع إدارة ، الشكرجي محمد المهندس)1(

 



 

   
 

 الجماعة أفراد تربط نفسية حالة والتماسك ، الجماعة أفراد لدى قوتها و المعنوية الروح علو
 قوة على يدل هاما مقياسا الجماعة تعد أفراد بين المتبادلة فاألحاديث ، مع  بعض بعضهم
 في أعضائها صالبة بمقدار األفراد بين التماسك درجة زيادة تحقق و ينهمفيما ب التماسك
 . األزمات مواجهة

 : منها عوامل بعدة الرسمية غير الجماعة تماسك ويتأثر

يجدون  حينما الجماعة أفراد تماسك ، يزيد أعضائها حاجات إرضاء على الجماعة قدرة -
 . الجماعة طريق عن إشباعها ممكن الثانوية و األولية حاجاتهم

 )2(تحققها  لطرق إدراكهم و األعضاء جميع قبل من األهداف الواضح اإلدراك - .

في  ومشاركتهم الجماعة تماسك على ذلك دل أعضائها بين كبيرا التعاون كان فكلما  -
 عامال أساسيا تعتبر التي اللغة وحدة أيضا ،وهناك تحقيقها إجراءات تنفيذ و األهداف تحديد

 بين أعضاء  االجتماعي النفسي التماسك على يساعد مما المشاعر و األفكار ربتقا في
 الذي التماسك، فالقائد في دور له السائد القيادي النمط أن نجد ذلك إلى باإلضافة الجماعة،

  للجماعة ا ناجح قائدا يكون الرسمية غير الجماعات في

 خاصة معايير إقامة إلى الجماعة تنتهي بالمحصلة تماسكها على طاقاته للحفاظ يسخر حين
  .غيرهما عن ثقافية بخصائص يتميزون يجعلهم مما يلتف حولها أعضاؤها بها

 على في الحفاظ ناجحا يكون الرسمية غير الجماعة في الديمقراطي فالقائد عليه و ووحدتها
 نم اتخاذ القرار في المشاركة حق( الديمقراطية مبادئ تطبيق خالل من الجماعة تماسك
 على غير الرسمية الجماعة تماسك يتوقف كما و)  ....التعبير حرية ،الجماعة أعضاء طرف
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 لما الشعور بالرضا درجة أي ،للجماعة خدمات به من يقوم ما نظير بالرضا الشعور درجة
  .التماسك بها زاد كلما خدمات من به يقوم

  

  التفاعل -ب

 من خالل الجماعة أفراد بقية مع فيها دالفر يشير شعورية، ال أو شعورية نفسية حالة هو
 أو) نسيانا أو ذكرا( إدراكية ،)غضبا أو رضا( االنفعالية الحاالت إحدى في التأثير تبادل

  )1( . ) إيثارا أو تعاونا( اجتماعية مظاهر

 تماعية فإن هي تفاعل، وكلما كانتفعندما يكون الفرد في بيئة و مواقف نفسية، اج
 تفاعل أشد قوة ووضوحا، و للتفاعلقربا و أعظم تماسكا كان ال الجماعة النفسية أشد

  :الجتماعي ثالثة مظاهر هيا

  .التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الفرد عندما يكون في نطاق تلك الجماعة   -

  .التوقع المشترك بين أفراد الجماعة  -

  .استعداد أفراد الجماعة إلى تبادل األثر و التأثير  -

سي االجتماعي ال يقتضي اتصاال ماديا مباشرا دائما، فوسائل االتصال األخرى و التفاعل النف
والسيما الحديثة منها الوسائل المكتوبة و المقروءة و المسموعة أصبحت ذات األثر فعال 

  .وتجدد في عمليات التفاعل

و اتجهت الدراسات النفسية الحديثة إلى الكشف عن مدى تأثير عضوية اإلنسان كفرد في 
لجماعة على مختلف عملياته النفسية في مجال اإلدراك و التفكير و في مجال االنفعال ا

التأثير التفاعلي في نفسية الفرد هو نتيجة ارتباط األفراد بعضهم  وهذا. والسلوك الحركي
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فيها نجدهم ينتمون إلى مجتمع  اعضاءأغير الرسمية قبل أن يكونوا ببعض، فأفراد الجماعة 
فة و عادات و بالتالي  فهذه القيم و ثقافة هذا المجتمع تؤثر في تماسك  هذه و مزودين بثقا

  .الجماعة

  

  :التعاون -ج

 أوتحقيق معين عمل انجاز في أكثر أو جماعتين أو أكثر أو فردين اشتراك "بالتعاون يقصد
 أو .فردين  قيام" أيضا هو و ." المشتركة المصالح وراء السعي أو مشترك هدف أو غاية

  )1( .مشترك هدف لتحقيق بعمل ثرأك

 و أجل التعاون من يجتمعون فاألفراد االجتماعي، التفاعل مظاهر من مظهر فالتعاون عليه و
 في تلخيصها يمكن التعاون من أنماط هناك و.الجميع فيها يشترك مصالح وراء تحقيق السعي

: 

 باستعمال معين دفر أو جماعة أو حكومية هيئة تقوم عندما يحدث :الموجه التعاون-1
 أوامر كإعطاء ذلك و معينة أطراف أو أفراد بين تعاون قيام بغرض له المخولة السلطة

  . ما مشروع النجاز للتعاون العمال لفرقة من

 أهداف أو هدف انجاز أجل من الجهود لتوحيد مسبق اتفاق عن عبارة : التعاقدي التعاون-2
 وهذا االجتماعي، أو التنظيمي أو الفردي مستوىال على ذلك كان سواء معينة، مدة في محددة
نموذجا  تقترح التي الغربية المؤسسات أغلب تتبناه الذي األسلوب هو التعاون من النمط
  . التسيير في المشاركة من نوعا للفرد تتيح إدارية
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  أثناء يقع كما ذلك و مشتركا عمال تستدعي التي الحاالت في يحدث :العفوي التعاون-3
 بمجرد دائما يحدث ال العفوي فالتعاون يكن مهما و .مثال الطبيعية الكوارث أو اتاألزم

 األنانية على تتغلب سامية داخلية دوافع توفر ينبغي بل شابه ذلك، ما أو حدوث أزمة
يعملون  الذين فالعمال التنظيم، أهداف مع تتماشى قد التعاون فعملية الروح الفردية، تتجاوزو

  .اإلنتاج زيادة إلى يؤدي ما األداء في دهمتتوحد جهو كفريق

  

  الصراع -د

 موقف و اجتماعية عملية عن عبارة " أنه على الباحثين من غيره و الخشاب يعرف
 و أهدافه و أغراضه يحقق أن الجماعات أو البشرية من الكائنات أكثر أو فيه اثنان يحاول

 )1( " تحطيمه و عليه ضاءاألمر الق اقتضي لو و تحقيق ذلك اآلخرين ومنع مصالحه

 لتساويهما في إرضائهما وقت في يمكن ال دافعين تعارض نتيجة ينشأ " أنه البعض يرى و
 )2(  " القوة

 القيم في التباين و العداء و الكراهية إلى يعود اجتماعية كعملية الصراع " أن يعني ما
 )3(  " األهداف و المصالح تعارض و .األفكارو

 يريد منهما كل دافعين بين تنافس عملية الصراع أن لنا يتبن تعارهفال هذه خالل فمن
  . مصالحه تحقيق و إشباع حاجاته
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كل  وتسعى ، حدته تزداد تتعارض حين و الصراع حدة تقل المصالح تتجانس فحين
 ما وكثيرا ، األخرى الجماعات تدمير و إبادة مع أهدافها و مصالحها لتحقيق الجماعات

 أجله من يتصارعون الذي الهدف عن أو الجماعة األفراد انحراف الى راعالص تؤدي مواقف
 بعضهم تحطيم محاولة  في جهودهم يركزون و

  . البعض 

 ال تقتصر المهنية مستوياتهم اختالف عى المنظمة داخل األفراد بين االجتماعية فالعالقات
تتميز  اجتماعية عالقات ظهور تتيح بل التعاون و الود و الصداقة عالقات على فقط

حاالت  و . اجتماعية أو سيكولوجية خارجية أو داخلية أسبابها تكون فقد ، العداء و بالصراع
  .الجماعات  أو األفراد الصعيد على سواء النمو مسار في هامة و حيوية الصراع

  :التنظيمية الحياة في الرسمية غير الجماعات أهمية-3

 على تكونت عاطفية عالقات على مبني تكتل هي الرسمية غير الجماعات أن اعتبار على
 التنظيمية العوامل تلك غير عوامل شكلتها أي العمل مكان أو قرابة أو أسس جهوية
 من الكثير تشبع الرسمية غير الجماعات أن اعتبار وعلى التوجيه، و و التعيين كاالستقطاب

 قد ألنه األولوية يعطيها ال قد وأ إشباعها  على الرسمي التنظيم يعجز التي الحاجات األساسية
 الرسمي داخل غير التنظيم أهمية تتضح هنا من و األفراد أهداف مع التنظيم تختلف أهداف

 أم خطر معه التعامل يجب واقع الرسمية غير الجماعات هل أخرى بعبارة الرسمي،و التنظيم
عالقات  بناء من العمال تمنع قوانين وضع الممكن غير من ومادام عليه؟،  القضاء يجب

 الجماعات من يخلو رسمي تنظيم وجود الممكن غير من يعني الزمالء، اختيار و شخصية
 التنظيم عمل ما إذا صحية ظاهرة هي و معه التعامل يجب واقع هي أي غير الرسمية،

 بعض لتحقيق المناسب الجو لها وفر و حاجاتها إشباع أجل من دعمها و على فهمها الرسمي
 تعمل ال و صراعية غير جماعات الحالة هذه في فتكون تحقيقها، يستطع لتي لما األغراض

 يأتي هنا من و مساعد، عامل بل عائقا لها يمثل ال ألنه الرسمي للتنظيم معاكس اتجاه في



 

   
 

 مدعما و معززا عامال الرسمية غير الجماعات تصبح و الالرسمي و الرسمي بين التوافق
  )1( . واحد آن في مالالع و المؤسسة أهداف لتحقيق

  

  

  العالقات اإلتصالية: المبحث الثاني

 وعنأهدافهم  لتحقيق االقتصاديين و االجتماعيين للفاعلين الصالحة الفئة هي المؤسسة تعتبر
 والمدارس مؤسسة المسجد و مؤسسة فاألسرة ،تتنوع بتنوعها و ،المجتمعات تبنى طريقها

 .المؤسسات طريق عن ريم اقتصادي أو سياسي نشاط كل و مؤسسات

 الرسمية غير و الرسمية لها، المشكلة العمل جماعات أيضا المؤسسات هذه يمثل ما لعل و
 التي فتلك أنواع الجماعات و الجماعة ، تعتبر هدف لتحقيق معا يعملون أكثر أو فكل فردين

 تكون راألدوا و المراكز توزيع حيث من التنظيمي لهيكل تخضع و رسمية تقنيات وفق تعمل
 جماعات إلى فتتحول الرسمي هامش على العالقات يخص فيما رسمية أما جماعات غير

 هامة عملية في تشترك كلها أن هي الجماعات أنواع عن بغض  النظر يهم ما و رسمية غير
 يتواصل خاللها من التي اآللية أو االتصالية، العملية هي و نوعها، كان أيا مؤسسة كل تميز

  . واتصالية اجتماعية و نفسية قوانين العملية من هذه له تخضع وما األفراد

 من و التفاعل، لطبيعة المحدد هو الجماعات و نبض هو و المؤسسة روح هو فاالتصال
 الباحثين على جب و العملية لهذه و نظرا الهدف نحو المؤسسة مسار تحديد في له دور ثمة

  .و العالقات اإلتصاليةدراسته وه نحن بصدد الذي و الجانب هذا دراسة
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  ماهية العالقات اإلتصالية: المطلب األول

إن التفاعل مع اآلخرين في المجتمع هي الغاية النهائية للطبيعة البشرية، وبذلك تكشف حاجة 
باآلخرين عن طريق  اإلنسان الملحة إلى الجماعات التي ينتمي إليها وحب التجمع واإللتقاء

اإلتصال جوهر هذه العالقات ولذلك تسمى بالعالقات معهم حيث يعتبر  بناء عالقات
  .اإلتصالية

  

  

  :تعريف العالقات اإلتصالية-1

األخذ  أو والتأثر التأثير( االجتماعي التفاعل نتيجة أنها على االجتماعية العالقات تعرف
 المؤسسة أو التنظيم أو الجماعة داخل اجتماعين موقعين يشغالن شخصين بين )والعطاء
لمتبادلة بين هي الروابط واآلثار ا":أيضا  االجتماعية العالقات ومن تعريفات  )1(."عيةاالجتما

، والتي تنشأ نتيجة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم االفراد في المجتمع
 األفراد بين تتبلور التي وتعتبر العالقات االجتماعية.البعض ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع 

 إيجابية كونها عالقات عن النظر بغض -البعض بعضهم مع تفاعلهم على بناء ما مجتمع في
  ."الحياة ضرورات أهم من -سلبية أو

 إلى يشير لكي غالبا يستخدم "اإلتصالية  العالقة" مصطلح أن إلى فيبر ماكس ذهب وقد
 رهاعتبا في منهم كل واضعا معين سلوك في أكثر أو شخصان يدخل خالله من الذي الموقف
 االجتماعية العالقة تشمل ذلك وعلى .األساس هذا على سلوكه يتوجه بحيث األخر سلوك
 فربما اإلتصالية ، للعالقات عامة خاصية وتعتبر خاصة بطرق األفراد سلوك تجديد إمكانية
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 أو الصداقة أو الجنسي العداوة والتجاذب أو الصراع أساس على العالقة محتوى يختلف
  )1( .. السلع تبادل وأ الصيت أو الشهرة

وكثيرا ما تستخدم كلمة عالقة للتعبير عن صداقة لها أهمية خاصة لنا، و لقد بدأ في 
السنوات األخيرة استخدام هذه الكلمة بطريقة محددة للداللة على صداقة من نوع خاص ،كما 

تشير العالقة إلى صالت أخرى بين الوحدات االجتماعية كالصلة بين صاحب العمل 
  )2( .موظف أو بين الموظف و زميلهالو

  

يتم الربط بين أجزاء التنظيم من خالل نوعين من الروابط هما العالقة الرسمية و العالقة 
غير الرسمية ،فالعالقات الرسمية هي التي تنشأ بطريقة رسمية محددة من خالل الكتيبات 

تم بين األفراد داخل أما العالقات غير الرسمية ت الخرائط و توصيف العمل، التنظيمية،
  )3( .المؤسسة و هي غير محددة بطريقة رسمية أو منظمة

تي تخضع لقواعد و أصول المقصود بالعالقات االتصالية الرسمية هي العالقات ال
، أما العالقات لجندي بالضابط و المرؤوس بالرئيسلوائح و نظم معينة كعالقة ا ،مرسومة

التي تسود بين أعضاء المجتمع المحلي في تفاعالتهم الغير رسمية فالمقصود بها العالقات 
ومن هذا المفهوم نصل إلى أن العالقات غير الرسمية متكونة من عالقات ودية و .المعيشية 

و هي عالقة مستمرة ليس فيها تحديد  هي المبنية على صلة الصداقة الحقيقية بين طرفين،
ين األطراف الداخلة في العالقة لذا فإن للمدة وال تفصيل لاللتزامات والواجبات القائمة ب

العالقات الغير رسمية تتسم بطابع خاص أساسه وجود رابطة بين طرفين خاضعة لمعطيات 
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اجتماعية تكونت تلقائيا عن طريق التواصل مثال الصداقة أو تكونت نظرا لمعايير اجتماعية 
على أسس عرفية بين الطرفين و تكون هذه العالقة مبنية  خاصة يتميز بها الطرفين المعنيين،

لذا  و غير خاضعة لمعايير رسمية معترف بها كقوانين تحدد واجبات و حقوق كل طرف،
فقد نجد أحيانا في مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية عالقات مختلفة قائمة بين العمال لكنها 

  )1( .خارجة عن إطارها الرسمي الذي نص عليه القانون الداخلي لتلك المؤسسات

  :العالقات اإلتصالية الرسمية والغير الرسمية- 

هناك نوعين من العالقات االتصالية داخل المؤسسة و كل عالقة سواء كانت رسمية أو 
  :غير رسمية لها تأثير كبير في سير العمل ،و تتمثل هذه العالقات في

  :العالقات الرسمية-أ

 خالل الكتيبات التنظيمية العالقات الرسمية هي التي تنشأ بطريقة رسمية و محددة من
  )2(: ينطوي تحت هذه المجموعة ثالث عالقات أساسيةو

 بمعنى التزام أو تعهد الفرد باألداء المالئم للمهام المسندة له بقدر ما :  المسئولية
و من المنطقي إن أول هذه  يستطيع من جهد بما يتمشى مع التوجيهات التي يحصل عليها،

يوجد العديد من المبادئ  الوظائف المطلوبة النجاز الهدف، العالقات تنبني على تحليل
ومن أهم المبادئ ذلك المبدأ الخاص بالتماثل  ،ةواألساسيات لتشكيل التوزيع الرسمي للمسؤولي

مع  سالوظيفي و الذي يعني أن المهام المسندة للفرد يجب  تجميعها وفقا لدراجة التجان
كان ذلك ممكنا فالمهام المسندة تشكل العمل أو  بعضها بغرض تسهيل عملية التخصيص كلما
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 اإلدارة وان تضم إلى بعضها بدرجة تسمح باالستفادة من مزايا التخصص القسم، الوظيفة،

حيث  ومن الطبيعي كلما تقدمنا إلى الوظائف العليا،حيث نجد أن هذه الوظائف أكثر تبيانا،
  .لمجاالتتتطلب المزيد من المعرفة الشاملة و في العديد من ا

 المبادئ األخرى التي تطبق في مجال المسؤولية هي:  
 1-،حيث ال يجب أن يقوم بنفس  ال يجب أن يكون هناك تداخل في المسؤوليات

  .الوظيفة أكثر من فرد
 2-يجب التحديد الواضح لحدود المسؤولية  
 3- ال يجب أن يكون هناك فجوات في المسؤولية حيث يجب إسناد العمل الواجب

  .بعض األفرادأداؤه ل
 4- أن تتضمن المسؤولية األعمال غير الضرورية وإال يؤثر ذلك على هدف .ال يجب

  .التنظيم
  :عالقة السلطة- 2

السلطة بمعنى الحق في تقرير ما يجب أداؤه و الحق في انجازه أو طلب شخص آخر 
 ةو المسؤوليو المبدأ األساسي الذي يحكم هذه العالقة هو مبدأ التوازن بين السلطة .ألدائه 

وكما المسؤولية مشتقة من التحليل   ةالذي يعني ضرورة أن تكون السلطة بقدر المسؤوليو
فان السلطة مشتقة من المسؤولية و بذلك نجد أن الشخص ال سلطة له طالما انه  الوظيفي،

ليس لديه اى مسؤولية، فالقلة تقربان السلطة التي يتمتعون بها تتجاوز المسؤولية، و لكن 
لشكوى العامة هي أن المسؤولية و أعباءها تتجاوز السلطة المفوضة للشخص مما يؤدى إلى ا

قصور في تنفيذها، فإذا كان هذا الوضع واقعا فعال فقد توجد بعض المبررات لتبرير عدم 
  .التطابق أو التوازن بين السلطة و المسؤولية، لكن تبقى مشكلة إساءة استعمال السلطة

 ي المجال الصناعي إبالغ الفرد بمسؤولياته بطريقة رسمية، و يكون من األفضل ف
لكن قد تتم عملية إبالغه بحقوقه أي سلطته بطريقة غير واضحة تختلف عن تلك الخاصية  

لكل وحدة مثال ذلك قد  ةفقد تقوم بعض الشركات بتحديد حدود المسؤولي.ةبإبالغ المسؤولي



 

   
 

اد من ذوى كفاءات معينة إلدارته و يقابل هذا رئيس اإلدارة هي توفير األفر ةتكون مسؤولي
توجد في احد المستويات المتعددة، كالحق الكامل في  ةأن السلطة المتعلقة بهذه المسؤولي

تجنيد األفراد و االختبار، و حق رفض التوصيات المقدمة من إدارة األفراد و لكن ليس له 
.                                                                                                                            ةمتخصصالحق في رفض  األفراد التي ترسلهم إدارة األفراد ال

و لو نظرنا إلى مصدر السلطة لوجدنا أنها تأتى من أعلى من خالل التفويض فهي تتم 
و هذه مرتبطة بدرجة النفوذ أو  ةبطريقة رسمية، رغم وجود ما يسمى بالسلطة غير الرسمي

  .القوة التأثيرية للفرد
  :المساءلة-3
 فهي الجانب ةتمام الفرد المسؤوليتعتبر المساءلة هي أساس التصرف والتحقق من إ،

تستند من أعلى ألسفل بينما تتم المساءلة أمام  ةفالمسؤولي.ةالمقابل أو العكسي للمسؤولي
المستوى األعلى للفرد عن مستوى األداء  فإذا ما تم تفويض السلطة المكافئة للمسؤولية فإنه 

اسب الفرد نتيجة أعماله التي و المساءلة هي أن يح ،المنطقي مساءلة الفرد عن النتائجمن 
قام بها من قبل رئيسه ،و ال تتم المسائلة إال من خالل إعطاء األوامر أي السلطة وهذا ما 

 .يربط الرئيس بمرؤوسيه إعطاء أوامر لتنفيذ المهام ثم مسائلتهم حولها

  :العالقات غير الرسمية -ب

القات غير الرسمية تفرزها تتكون في إطار الهياكل التنظيمية الرسمية مجموعة من الع
االجتماعية السائدة بين األفراد أو جماعات العمل وتعد هذه الحالة من  تحقيقة التفاعال

الحقائق التي تلعب أدوارا واضحة في حياة المؤسسة باعتبارها وحدة اجتماعية هادفة 
 )1(يدان العمل ،فالعالقات غير الرسمية غالبا ما تنشأ بين األفراد بسبب وجودهم المادي في م

الرسمية بصورة واسعة و متزايدة و تتعمق بين األفراد تدريجيا أواصر العالقات غير 
الجماعة الصغيرة و االستفادة  مؤثرة ،لذلك تسعى المؤسسة المعاصرة إلى دراسة و تحليلو
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و من .األفراد في تحقيق أهداف المؤسسة منها لغرض زيادة كفاءة األداء و تعزيز دور
  :ل التنظيمية غير الرسمية شائعة االنتشار في المؤسساتاألشكا

ظيم غير الرسمي نتيجة للعالقات ينشأ هذا النموذج من التن:  النموذج الشخصي - 1
الصالت االجتماعية بين األفراد بغض النظر عن المراكز الوظيفية التي يحتلها أي منهم و
  ةغالبا ما تلعب الشخصية اإلنساني،و

لوجية و النفسية و االجتماعية و طبيعة التفاعالت مع اآلخرين من خاللها سماتها الفزيو و
الثقة ال بين األفراد و تحقيق المودة وإلى تعزيز دورها في قيادة الجماعة و خلق التجاذب الفع

و العالقات الشخصية هذه تنشأ من خالل االتصال الشخصي الذي يرتكز  )1(. و التعاون بينهم
لية االتصالية التي من خاللها نقوم كأفراد باستهالك و صيانة عالقاتنا بشكل خاص على العم

االتصال الشخصي في جوهره يشير إلى أننا .اإلنسانية باآلخرين و إنهاءها في أحيان أخرى 
فطبيعتنا  و رغباتنا و وجهات نظرنا لآلخريندائما في احتياج للتعبير عن مكنونات دواتنا 

و هذا يدفعنا دوما  ،نكون قريبين و مقربين من اآلخرينإلى أن  كمخلوقات اجتماعية تدفعنا
 )2( .إلى إقامة عالقات مع اآلخرين من اجل لن تضفي هذه العالقة أبعاد ايجابية على حياتنا 

  :النموذج االجتماعي - 

يمثل العالقات المتفاعلة بين األفراد بصورة غير رسمية ألسباب تمليها طبيعة العالقات 
ينهم في نشاط معين في المؤسسة من أواصر الصداقة أو االنتماء لطبقة أو فئة السائدة ب

قتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا اجتماعية معينة أو ألسباب تحتمها طبيعة الظروف السائدة ا
و غالبا ما تكن الروابط الناشئة عن ذلك ذات أبعاد مرغوبة و بالتالي مؤثرة في  هكذا،و

  المؤسسة
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تنتج أنه يمكن ان تتشكل عالقات اتصالية غير رسمية نتيجة لعامل اإلتنماء من هنا قد نس
إلى المجتمع نفسه أو إلى نفس العادات والتقاليد، باإلضافة إلى النموذج الوظيفي ونموذج 

  .القوة

  :عوامل تشكيل العالقات اإلتصالية غير الرسمية - 3

 عالقات تربطه تلقائية، يقةبطر يتشكل اإلتصال الذي الرسمي هو غير يعتبر اإلتصال

 ال قد معينة أهداف تحقيق بغرض المتبادلة الثقة المباشر، و التفاعل أساس على تبنى اجتماعية
إليه وعليه فإن أي عالقة ال بد لها أن  تنتمي الذي التنظيم الرسمي أهداف مع بالضرورة تتوافق

و ال بد  ة أو فكرية أو عاطفية،تقوم على أبعاد عديدة، فقد تتمحور العالقة حول جوانب مادي
ألي عالقة بين طرفين من أن تتأسس على جانب محدد من هذه الجوانب ،فقد تكون عالقتنا 
بشخص ما محورها الفكر وما يتعلق به من تبادل لألفكار و اآلراء حيال مختلف القضايا ،و 

قد تأخذ العالقة قد تكون عالقتنا باآلخرين قائمة على العواطف كالحب بين األصدقاء ،و 
  )1( .اتجاها ماديا بحت تحكمه مصالح تجارية نفعية متبادلة بين األطراف

و لظهور مثل هذه العالقات داخل التنظيم يوجد هناك عوامل متعددة تساهم في تشكل هذه 
 :العالقات بين األفراد من أهمها ما يلي

  :االشتراك في مجتمع محلي واحد  -أ

موعة من الموظفين كل وفق اختصاصه و يختلفون في إن أي مؤسسة تتكون من مج
لذا قد يكون للعالقات التي تتشكل من خالل االشتراك في  منه، اوأتالمجتمع المحلي الذي 

مؤثر إال في مجتمع محلي واحد جذور خارج المؤسسة إال انه ال يأخذ شكله االجتماعي ال
يد الذي يتكون داخل المؤسسة من و هذه لجذور تجعل المجتمع الجد ،تفاعله داخل المؤسسة

عموما يمكن . بيئات اجتماعية مختلفة يساهم في تشكيل تكتالت لها صلة بالمجتمع المحلي 
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بينهم عالقات أن تقوم  لالقول إن األفراد الذين ينتمون إلى مجتمع محلي واحد من المحتم
أفكار و لهجات تختلف وذلك الن لكل مجتمع محلي تقاليده و عاداته و  ،وثيقة داخل المؤسسة

قريته  نلهذا فإن الفرد في المؤسسة عندما يقابل عامال م ،لمدننوعا ما عن باقي القرى و ا
  )1( .يشعر بالراحة نحوه باعتبار أنهم يتشابهون في لخصائص الثقافية

  :االشتراك في المهنة  -ب

ة ،فاألشخاص يوجد ميل قوي إلى تكوين عالقات يعود ذلك إلى عامل الوظيفة أو المهن
تراك بمعاني و عالقات اتصالية الذين يشتركون في أعمال متشابهة يميلون إلى االش

فموظفو المكاتب مثال ال  ،ن ذوي  المكانان األعلى و األدنىيحاولون االبتعاد عن غيرهم م،و
يتحاشون االختالط بالعمال و هكذا فإن كل فئة تحاول تشكيل جماعة تتفق مع طبيعة العمل 

و من هنا يالحظ أن العمال الذين يمارسون مهنا متشابهة من المحتمل أن . ي تقوم بهالذ
  .تتكرر االتصاالت بينهم لتبادل المعلومات

باإلضافة إلى أنهم يتقاسمون نفس الظروف في العمل و كل هذا يساهم بشكل كبير في تشكيل 
  )2( .عالقات اتصالية غير رسمية

م و المعتقدات و معايير السلوك المشتركة التي تستخدم لتفسير تشير الثقافة إلى مجموعة القي
الظواهر البيئية و كمرشد لكافة أنواع السلوك و تشير معظم الدراسات إلى أن التنوع الثقافي 

عية بين بين العاملين في المؤسسات المختلفة يؤثر على فاعلية األداء و على العالقات االجتما
فراد ضعفت إمكانية و انه كلما زادت نسبة التنوع الثقافي بين األ ،األفراد و مجموعات العمل

فاألشخاص المتشابهون في ثقافتهم ميالون إلى التعامل بعضهم مع بعض و  ،التفاعل بينهم
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 .إقامة عالقات اجتماعية أكثر من األشخاص المختلفين مما يزيد من حجم االتصال و التفاعل
)3(  

  جيات اإلتصال الفعالة في التنظيموسائل واستراتي:المطلب الثاني
  

  فاالتصال أعمالها، جميع لتسيير الناجحة اإلدارة تتبعها التي الوسائل أهم من االتصال يعد
 وتخلق الدائرة العمل في تنظم التي واإلدارية االتصالية العمليات مجموع هو ضمنا التنظيمي

 وجمهور جهة من الجمعية ختلفة داخلالم اإلدارات بين ما والتنسيق والتعاون التفاهم من جوا

 لنقل الرئيس العصب تمثل والخارجي الداخلي بشقيها أخرى فاالتصاالت جهة من المستهدفين

القرارات  صنع عملية في استخدامها إتاحة وبالتالي ؛ المعرفة ونشر البيانات والمعلومات
  .والسليمة الرشيدة

فعالة في التنظيم لنجاح العملية اإلتصالية  ولهذا وجب إقامة وسائل واستراتيجيات لإلتصال
  .ككل والت يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة

  :وسائل اإلتصال داخل المؤسسة- 1
وسائل اإلتصال كثيرة ومتنوعة لها ما تحتاجه من أدوات وأجهزة أو معالجة موضوعات أو 

م في نقل ما يستخد(ما تسعى إليه المؤسسات من أهداف ، والمقصود بوسيلة اإلتصال 
، تعتبر وسائل يستعملها المرسل ليعبر بها عن رساتله ، فالرموز أو الشكل أو اللغةالرسالة

، فاألفكار والمهارات ال تنقل من تلقاء نفسها بل المستقبل التي يرغب في توجيـهها إلى
 ومن المعلوم أن هناك العديدمن الوسائل التي يمكن أن )1( ).تحتاج إلى وسيلة تعبر عنها 
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يستعملها المرسل في نقل رسالته، وقد تكون كتابية أو لفظية كاإلبرامات واإلشارات والصور 
  .والرسوم التوضيحية

 .، التكنولوجيك ثالث وسائل لإلتصال في المؤسسة، وهي اإلتصال الشفوي، الكتابيوهنا

  :وسائل اإلتصال الشفوي- 1
وهي الوسيلة التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل شفهيا عن طريق 

ويعتبر هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل المعلومات  )1( .الكلمة المنطوقة وليست المكتوبة
  .واألفكار وأكثرها سهولة ويسرا و صراحة 

  :ومن بين الوسائل اإلتصال الشفوي داخل المؤسسة
 ت الشخصية المقابال.   المؤتمرات.  

 الندوات واإلجتماعات.   المحاضرات.  

  .يبين وسائل اإلتصال الشفوي داخل المؤسسة: )1(الجدول رقم 
  :وسائل اإلتصال الكتابي-2

وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل عن طريق الكلمة 
وامر والتعليمات المكتوبة، المنشورات الدورية، ، األ، التقاريرالبرقياتالمكتوبة مثل 

، ويوضح العيثيمين بأنه توجد خمسة شروط للرسالة المجاالت، الجرائد ،ملصقات الحائط
  "c" المكتوبة تبدأ جميعا بحرف

صحيحة، /  clearواضحة/ cocise-مختصرة/ complete –تكون كلمة كاملة ( وهي 
corect / ،لطيفةcourteous. /  

 

  :ل اإلتصال التكنولوجيوسائ- 3

                                                             

 شركة الصفحات الذهنية ، السعودية ، مطابع بعة الثانية،طال ، االتصاالت اإلدارية ماهيتها وأهميتها وأساليبها،فهد سعود العثيمين )1(
 .24ص، 2004



 

   
 

هذا النوع يعتمد على وسائل اتصالية علمية ومتطورة تكنولوجيا ومستعملي هذا النوع من 
  :ذوي الخبرة والتكوين العلمي ،كذلك يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة ومن هذه الوسائل نجد

 التيليكس 

 الفاكس 

 اإلعالم اآللي 

 االنترنت. 

، ومن ريقها إيصال المعلومات من أي نوعة تتم عن طويتضح مما سبق أن اإلتصال عملي
  .أي عضو في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة إلى عضو آخر

، أو في المستوى أفقي بقصد توى أعلى إلى مستوى أقل أو العكسفقد يكون اإلتصال من مس
  .إحداث تغيير من أي نوع وإال كان مجرد ضوضاء ال فائدة فيه

ا للحصول على بيانات، معلومات أو إلعطاء تعليمات وتوجيهات ويتم اإلتصال في اإلدارة إم
  .بقصد أداء أو تسهيل العمل

  )1( :ويتوقف إختيار وسيلة اإلتصال المالئمة للعمل على

 السرعة المطلوبة في اإلتصال. 

 نوع الرسالة المطلوب إيصالها. 

 السرعة الواجب توفرها. 

 عدد المطلوب اإلتصال بهم. 

 مؤسسةالظروف المتاحة بال. 

 فقرار حاجة الرسالة إلى الشرح واإليضاح.  
 

                                                             

 .357، ص 1969، عالم الكتب مصر  العالقات اإلدارية في المؤسسات العامة والشركاتمحمود فھمي العطروزي،) 1(



 

   
 

  

  ـ اإلتصال كوسيلة لتغيير السلوك2

تتأثر العملية اإلتصالية وتؤثر من حيث وضعها الديناميكي مع الوسائل المختلفة حيث تستند 
جميع أوجه التشابه اإلتصالي على الجوانب النفسية والسلوكية لدى األفراد، باعتبار أن 

فرد الناجح أو العامل أو المسؤول الناجح يجب أن يبدأ من نقطة الفهم الكامل الشخص أو ال
للقوى النفسية الضرورية التي تقود السلوك اإلنساني، ويوضح علماء النفس أن إحداث 

  .التغيير في السلوك يمكن أن يتخد أكثر من شكل واحد

ة رسمية إلى حد بعيد في ففي المجال اإلداري يعتمد الكثير من المديرين على السلطة كقو
والسلطة من وجهة نظر ممارسيها  اتصاالتهم بمرؤوسيهم بهدف إحداث التغيير في سلوكهم،

وتحقيق النظام والتجانس بينهم وكذلك  نهي أداة لضبط سلوك العاملين والمرؤوسي) الرئيس(
  )1( .التنسيق بين جهودهم ورقابة أعمالهم تحقيقا لألهداف

هم هو مرؤوسين فالسلطة التي يتمتع بها اإلداري ليست كافية بل األأما من وجهة نظر ال
، فقد يؤثر هذا االستعمال على حسن اتصال الرؤساء والمرؤوسين كيفية استخدام هذه السلطة

وقد ينقطع االتصال بال رجعة إذا ما أسيء استخدامه، لذا يطلق على هذا النمط اسم األسلوب 
  )2( .اإلستبدادي

لإلغراء والتشويق كوسيلة للتأثير في سلوك العاملين فإن الرئيس يقوم بمحاولة أما بالنسبة 
تغيير سلوك مرؤوسيه عن طريق إقامة عالقات طيبة بينهم مع استغالل هذه العالقات في 
تحقيق األهداف اعتمادا على الناحية النفسية لهؤالء العاملين كالحاجة إلى االمن والود أو 

  .جاح وكسب القديرالتعاطف أو احراز الن
                                                             

، ص  2000،اإلسكندرية،،مؤسسة شباب الجامعة )اإلتصاالت ،المعلومات ،القرارات(اإلدارة الحديثة أحمد محمد المصري،) 1(
134.135. 

 .  119، 118ص  1975مكتبة عين شمس،القاهرة،  ،الطبعة الثانية السلوك اإلنساني في اإلدارة،علي محمد عبد الوهاب، )2(



 

   
 

وإذا ما تعذر على اإلدارة استخدام االسلوبين السابقين في اتصاالتها بالعاملين، فإنه يمكن 
 .اعتماد المدخل التعاوني والنفسي واإلجتماعي

  

  ـ الدور اإلتصالي للمؤسسات الحديثة 3

 أصبح من المهم لكل مؤسسات الحديثة أن يكون تطوير العملية اإلتصالية كأحد أهم
ويكون لنشاطها  ،الذي يجعلها قادرة على المنافسة استراتيجياتها لتحقيق الفعالية بالمستوى

اإلتصالي بعدان األول داخلي والثاني خارجي ،فنجاح اإلتصال الخارجي يعتمد أوال على 
  .نجاح اإلتصال الداخلي

معلومات وتقوم المؤسسة من خالل نشاطها االتصالي بعملية اإلعالم من خالل تحويل ال
، كما تقوم أخير ومعالجتها في وقتها المناسببالسرعة الكافية إلى الجهات المعنية دون أي ت

من خالل العملية اإلتصالية بدور التنسيق بين مختلف األقسام ومتابعة أهدافها ومدى تنفيدها 
  ويكون رلتنفيذ والبحث عن التحسين بإستمراواحترام األوامر والعراقيل التي تواجه عمليات ا

ذلك من خالل فتح قنوات اإلتصال بين مختلف الدرجات السلمية خاصة من الجهات العليا 
  .من أجل االستماع والمشاورة المستمرين

ثم أن العملية اإلتصالية متواجدة في كل مراحل نشاط المؤسسة بداية من تحضير الخطط 
تقف في طريقة وتشجيع اإلطارات ومناقشتها ومتابعة سير اإلنتاج والصيانة والعراقيل التي 

  .والعاملين على اإلبداع والمشاركة والتجديد

ومن جهة أخرى من المهم أال تهمل العملية االتصالية االهتمام بالجانب اإلنساني للعاملين 
وتدعيمه ومن خالل تكثيف االتصال والذي يكون هدفه التقدير واالحترام والتشجيع ورفع 

الخارجي فينبني خاصة على تطوير مهام العالقات العامة مع  المعنويات وأما اإلتصال



 

   
 

الجمهور الخارجي من خالل تعيين قائم بالعالقات العامة يضع للمؤسسة إستراتيجية مناسبة 
  .لتحقيق أهدافها من خالل نقل المعلومات من المؤسسة إلى الجمهور والعكس

ض أهمها اجانب العاطفي ويمكن لإلتصال داخل المؤسسة أن يخدم مجموعة من األغرا
من خالل اإلتصال الرسمي وغير الرسمي الذي يحقق جوانب من حاالت اإلشباع من خالل 

، ويكون دم الرضا وحاالت اإلحباط والصراعالتعبير عن الحاالت اإلنفعالية والرضا وع
، كما يخدم اإلتصال ادة درجة قبول األدوار التنظيميةهدف اإلتصال تخفيف التوتر وزي

دافعية ويحفزها من خالل التركيز على دفع وتوجيه وتقويم أداء العاملين وحثهم على ال
اإللتزام باألهداف التنظيمية من خالل التركيز على النفوذ والسلطة وتعديل السلوك والتعلم 
كما يخدم اإلتصال الرقابة من خالل القنوات الرسمية خاصة والتي من خاللها يتم توضيح 

  )1( .واجبات والسلطة بالتركيز على التصميم التنظيميالمسؤوليات وال

  .فعالية اإلتصال وعوامل نجاحه: المطلب الثالث

تبني المؤسسة العملية اإلتصالية وفق خطة إستراتيجية تقوم على تحديد وضبط الهدف أو 

ثة األهداف القريبة والبعيدة األساسية والثانوية، وبذلك أصبح من المهم لكل المؤسسات الحدي

أن يكون تطوير العملية اإلتصالية كأحد أهم استراتيجياتها لتحقيق الفعالية بالمستوى الذي 

يجعلها قادرة على المنافسة، ويكون لنشاطها اإلتصالي بعدان أحدهما في خدمة اآلخر وكان 

البد من اإلهتمام باإلتصال غير الرسمي والمحافظة على إيجابية العالقات اإلتصالية غير 

  .مية حتى وإن إستعان المسؤولين باإلتصال الرسميالرس

  فعالية اإلتصال والعالقات المهنية-1

                                                             

 .361،ص1991أبو القاسم جعفرّ ،أحمد ،معهد اإلدارة العامة،الرياض،:رجمةتالسلوك التنظيمي واألداء ،أندروني،  سيزوالتي) 1(



 

   
 

 ORGANIZATIONAL »كتابه  في R.M STEERS "ستيرز" وضع 
EFFECTIVENESS BEHAVIOUR VIEW »  

 يرتكز المهنية العالقات و اإلتصال فعاليات لتطوير مخططا إستراتجيا 1975 عام المنشور
 هابط، صاعد، ألتنظيمي، إتجاهات اإلتصال من إتجاه كل في التوصيات من مجموعة على
  .أفقي

  ) رئيس                  مرؤوسين(على مستوى اإلتصال الهابط  

 بدقة ماذا و الموظف يفهم بحيث ، واضحة بطريقة وظيفة بكل الخاصة التعليمات تقديم 1-
  .منه المنظمة تنتظر

حتى  التعليمات بعض إصدار إلى تؤدي قد التي سباباأل بتفسير اإلنشغال ضرورة -2
 . يؤديه الذي العمل من المغزى فهم للفرد يتسنى

بتحقيق  اإلهتمام و للمحافظة المحقق األداء نوعية حول متكررة راجعة تغذية توقع 3 -
 .الهدف

 .الرسالة تبليغ و وصول إحتماالت رفع اجل من اإلتصال قنوات تعدد 4 -

  .التبليغ و بالفهم لها يسمح حتى المهمة الرسائل رارتك و إعادة 5 -

  )رئيس مرؤوسين                   (الصاعد   اإلتصال مستوى على -

آرائهم  و مواقفهم و رسائلهم بإبالغ للمرؤوسين يسمح الذي المالئم الجو توفير ضرورة-1
 .العقاب من الخوف دون اإليجابية من أكثر السلبية

 أسرعو أكثر المرؤوسين بها يحس الوظيفية المعوقات أن يعرف أن ؤولالمس على يجب 2-
 .المسؤولين من

 .التعبير لحرية المجال اتسع كلما قليلة المهنية و اإلجتماعية الحواجز كانت كلما 3 -



 

   
 

 بها أو التحسيس محاولة و المرؤوسين من الصاعدة المعلومات اإلعتبار بعين األخذ 4-
  .المنظمة داخل اإلتصال ةفعالي من يعزز تجسيدها

  ) الوظيفي المستوى نفس ( األفقي اإلتصال المستوى على –

 بإيجاد حتى تسمح متينة الواحدة الوحدة أو الواحد الفريق أفراد بين العالقات تكون أن يجب
 .بينهم كبيرة ثقة

 وحدة ماال نجاح إعتبار عدم و المنظمة وحدات مختلف بين للتعاون األولوية إعطاء 2-
 .أخرى وحدة بفشل إال يتأتى

  .وحدات المنظمة مختلف بين المعلوماتي بالتبادل يسمح اإلجتماعات تطوير و ترقية 3-

 بين مختلف مشتركة قرارات إتخاد – بذلك الظروف سمحت كلما و األفضل من 4-
  )1( .الفروع الوحدات و

 السلوك التنظيمي " اكتابهم في" واالس جي مارك" و "سيزالتي أندرودي "من كل يذكر كما
  )2( " أهمها فعاال لتحقيق إتصاال المدريين طرف من تستخدم الوسائل من مجموعة " واألداء

 رسمية ليتمكن غير أو رسمية طريقة إيجاد تتطلب التي و : المرتدة التغذية و المتابعة
  المباشرة ابلةففي المق الرسالة تأويل بها يتم التي الكيفية من التأكد من خاللها من المرسل

 إستقبال كيفية توضح األخرى التي العالمات و الوجه تعابير يالحظ أن المرسل على يتعين
 . الرسالة

                                                             

)1  (LA COMMUNICATION AU SERVICE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA éUALITE .INSTITUT SUPERIEUR DE 

GESTION P20 

 370ــ  369 ص  مرجع سبق ذكره ،،  سیزالتي أندوري-) 2(



 

   
 

محددا  وقتا و معينة صيغة المرسل يطلب فقد المكتوب الرسمي اإلتصال حالة في أما
 .المالئمة المرتدة للتغذية ضمانا لإلستجابة

يتبع  كأن اإلتصال لتنقية األساسية المبادئ من التكرار و الموازية اإلتصال قنوات -
  .إنتباه المتلقي على حصوله من المرسل يتأكد الطريقة بهذه و مكتوبة بمذكرة الشفهي الطلب

 أولهما توحيد الرسائل استقبال فعالية لضمان إجراءين تتخد أن لإلدارة يمكن : التوقيت
 أي إلرسال ضغط العمل من تخلو التي الفترات تحديد ثانيهما و معينة توقيت رسائل نمط

  .المعلومات هذه الكامل لمتلقي اإلنتباه يكفل مما للموظفين و تعليمات أفكار و معلومات

 اختيار أسلوب عند منه يتلقون من حسابه في الشخص يأخد أن هي و : باللغة اإلهتمام  -
  .المخاطبة

 قنوات اإلتصال مع تزامنت الرسمي غير لإلتصال شبكات هناك :المعلومات مراكز  -
 اإلدارة نقلها بين و للمعلومات ، هاما مصدرا الخيرة هذه تكون أن الممكن من و الرسمية

 أكثر المعلومات سريعة لتبادل وسيلة بأنها الشخصية اإلتصاالت هذه تتميز حيث والعاملين
 الناس  من أكبر لعدد تمتد مرونة و أكثر بأنها تتميز كما الرسمية، اإلتصال قنوات من

 .المرتدة للمعلومات ممتازة مصادر توفر فهي وبالتالي

 أن يتم على اإلتصال قنوات في اإلستثناء مبدأ ينطوي :للمعرفة الحاجة و إلستثناء مبدأ -
 السياساتو الخطط و األوامر عن العادية اإلنحرافات حالة في فقط أعلى إلى المعلومات نقل
 أما إهتمامها، التي تتطلب المعلومات فقط العليا اإلدارية تالمستويا تتلقى ذلك على بناء و

 يبثونها بحيث المعلومات ينتقي المديرون أن على بدوره ينطوي فهو المعرفة إلى الحاجة مبدأ
 المعلومات الدنيا المستويات في العاملون يتلقى بالتالي و للمعرفة، الحاجة أساس على

  .فقط بمهامهم للقيام األساسية

  



 

   
 

  عوامل المساعدة لنجاح عملية اإلتصالال-2

 كل من العناصر، جملة على نجاحها يتوقف متطورة باستمرار، ديناميكية عملية االتصال
  .دعائمها يرتبط بأحد منها

 :بالمرسل متعلقة عوامل 1-2

 .المستقبل من ثقة موضع يكون أن *

 .عالية اتصاالت مهارات لديه تتوفر أن *

  .هدفه وتحقيق رسالته لتبليغ المالئمة والوسيلة والزمان الوقت اختيار يحسن أن *

  :بالرسالة متصلة عوامل 2-2-

 .إدراكه، واحتياجاته مستوى اهتمامه، حيث من المستقبل مع موضوعها يتناسب أن *

  .المستقبل معها تفاعل يضمن الذي واالثارة التشويق عنصر واستعمال صياغتها حسن *

  :لبالمستقب متصلة عوامل 3-2-

 .له رموزها طبقا يفكك حيث للرسالة، استجابته على يؤثر للمستقبل المرجعي اإلطار *

  ).تذوق لمس، بصر، سمع،( الحسي إدراكه مستوى *

 تبعا الحتياجاته يريد ال ما ويترك ادراكه يريد ما يدرك الفرد أن حيث :للمعرفة دافعيته *
 .ودوافعه

  .عليه الرسالة تأثير وقدرة قوة على تؤثر حيث به المحيطة الظروف *

  :االتصال بوسائل متصلة عوامل  4-2



 

   
 

  )1( .العملية نجاح فرص من يزيد الوسائل استخدام في التنويع *

  دور اإلتصال في إرساء العالقات اإلنسانية: المطلب الرابع

 أهداف وراء سعيا العمل في يتعاونون أفراد يوجد حيثما توجد اإلنسانية العالقات إن
 األبحاث نتائج كانت فقد الحديثة، اإلدارة مشكالت أهم اإلنسانية العالقات تعبر ة، كمامشترك

 الطريق فتح في ورئيسية كبيرة تحول نقطة – وزمالئه مايو إلتون– قام بها التي والتجارب
 أفراد بوصفهم ال العمل أثناء الناس لمعامالت األساسي تعتبر الهدف التي اإلنسانية للعالقات

 توافر إذا إال الفعال األداء يتحقق ولن محددة، تؤدي وظائف جماعات في أعضاء صفهمبو بل
  .بالتعاون الحيوي لهم يسمح إنساني جو الجماعة ألعضاء

 التي الديمقراطية بالعالقة هاوثورن مصنع لعامالت اإلنتاج زيادة -مايو – فسر وعليه
 قبل من تألف لم الحرية من وعبن االختبار غرفة في العامالت تمتعت حيث سادت فيها،

 فترات في مشورتهن ألخذ معهن اإلدارة اجتماع ذلك إلى المصنع، ضف في )الحرية(
  )2( .بصحتهن واالهتمام ووقت الحضور، واالنصراف العمل، وساعات الراحة

ما  أقصى وبذل العمل، إلى األفراد يدفع ما على بالوقوف تهت أن اإلدارة على بد ال كذلك
 التعاون من ظل وفي الرضى، من وبشعور عالية بروح فيه التلقائية الجهود من يمكنهم

 بين حامال يأتي فالفرد .عاملين يكونوا أن قبل كآدميين بمشاعرهم اإلدارة والتوافق،واعتراف
 والمتاعب والمشكالت، واألماني والتقاليد والعادات الثقافة من تاريخا طويال نفسه طيات

 إلى أتى الذي اآللي الهيكل مجرد ليس فهو الحياة، أمور ذلك من وغير والخبرات والتجارب
 هذه من المركبة اإلنسانية الوحدة هو بل المكلف بأدائها، مسؤولياته ليؤدي عمله مقر

 أدائه صورة وفي العمل في تؤثر العمل، فهي جو عن فصلها يمكن ال والتي كلها العناصر
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 أو الموظف لفردية التنظيم مؤكدا في اإلنسانية قاتالعال برنامج يكون أن بد ال ذلك وعلى
 .األساس هذا على مبنية له المؤسسة معاملة وتكون العامل

 طالما ذلك يمكنه ال فإنه بالقوة أو بالتهديد العمل على إرغامه المؤسسة هذه حاولت ومهما
  )1( .العمل جو في تشبع لم حاجاته أن أو المشكالت بعض أنه يعاني

 اإلنتاجية ارتفاع إلى تؤدي اإلنسانية العالقات أن William Scott" يام سكوتويل"ويرى 
  )2( .أعمالهم في بالرضا يشعرون سعداء أفراد وجود وإلى ،التنظيمية الفعالية وزيادة

 برنامج إلى تحتاج فإنها بنجاح اإلنسانية العالقات ممارسة اإلدارة أرادت فإذا وعليه
 إيجاد في المساهمة بغرض العاملة القوى واستخدام وتثبيت ةلتنمي أداء الوظائف لكيفية

  .ومنتجة راضية عاملة قوة بناء في أفضل تساعد إنسانية عالقات

 مدخل إستخدام على K.Lee mair  و   Parker "وليماير"باركر"من  كل ويؤكد
 مرتفعة جيةإنتا لتحقيق اإلدارة وسيلة أن وعلى ،اإلدارةو اإلشراف   في اإلنسانية العالقات

  .العاملين لمعنوية تحسينها،ورفعها خالل من يتحقق أعلى وربح

يجمعهم  األفراد من جماعة إلى بانتمائهم شعورهم إلى تعود المعنوية الروح ارتفاع فإن كذلك
 إيجابية عالقات تكوين في بالنجاح يشعرون كما نشاطاتهم ، فيه يزاولون واحد مكان

  )1( .ودية وصداقات

 حيث ومقبوال محبوبا أمامهم -العمل جو– التنظيمي الجو تجعل التي العالقات ههذ بينهم،
 تلعب كما كبيرة، وبحيوية عالية بروح العمل على فيقبلون نفوسهم في والرضا تدخل السرور

 بين وتصفيتها والنزاعات الخالفات حل طريق عن الجو هذا خلق في دور كبير اإلدارة
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 والحفالت والرحالت اإلجتماعات بواسطة بينهم اإلجتماعية حنشر الرو على وتعمل العمال،
 قد اإلدارة تكون وهكذا ،بينهم فيما التآلف من ويزيد ،بين أفرادها العالقات يوطد ما وكل
  .الصفة الديمقراطية لنفسها وأعطت دورها أدت

 مالهمإه ألن ،األفراد بين وانتشارها اإلنسانية الوظيفة إهمال عدم المديرين على كذلك
 تقييد و اإلضراب، في متمثل الثمن دفع إلى يديرونها التي بالمؤسسة يؤدي لهذه الوظيفة

 .معتبر إنساني لجهد وضياع ،وإنخفاظه ورداءته اإلنتاج

 أو واإلدارة العامل بين تتم التي اإلتصاالت عملية خالل من اإلنسانية العالقات وتحاول
 المجموعة واتجاهات ميول تجعل أن أي الجماعة ةديناميكي تدرس وهي أنفسهم، بين العمال

 .األهداف نحو تحقيق موجهة

لشتى  الناس بين تنشأ التي العالقات وعماد ،اإلجتماعية النظم أساس هو الفعال فاإلتصال
 بين التعاون روح تنمية على العمل هو العالقات تلك من الهدف يكون بحيث األغراض،

  .األفراد والجماعات

 أساسا األعمال جل تقوم إذ الرئيسية دعائمها أحد اإلتصال يعد الصناعية اتالمؤسس ففي
 يساعد الذي والشيء ،مستوياتهم إختالف على األفراد بين المتبادلة والحقائق على  البيانات

 العاملين إقناع قصد والمعتقدات النظر وجهات وتجميع العمل، في ظهور التعاون على
 التي المادية البيئة على التعرف في العاملين يساعد ما كثيرا صال، فاإلتسلوكهم في والتأثير
 المتبادل والحوار اإلقناع في المثال سبيل على المتمثلة العالقات اإلنسانية قيام على تساعد

  .والتعاطف بالتفاهم المتبع والتعاون

 ىعل تعمل جيدة إتصال قنوات خلق إلى يؤدي والحوار، اإلقناع على المبني فالضبط
 بين القوي التعاون خلق إلى تهدف التي العالقات تلك ،وإستمرارها اإلنسانية حفظ العالقات



 

   
 

 واالجتماعية اإلقتصادية حاجاتهم إشباع من وتمكينهم العمل، على العاملين، وتحفيزهم
  )1( .والنفسية 

 ممكن قدر أكبر يعطي أن يريد فهو لحياته ، الرئيسي المحور وظيفته أصبحت اليوم فالفرد
 يفكر أن يريد أنه كما مطالبه، وتحقيق رغباته، لتلبية حافز من أكثر على يحصل من اإلنتاج،

 العالقات علماء يقترح هذا وعلى واحترام، ثقة محل أنه ويشعر بعض القرارات، ويتخذ
 العمل في العاملين جدية يضمن بما القرارات اتخاذ في اإلدارة العاملين تشرك أن اإلنسانية

  .ومهام برامج من إعداده في اشتركوا ما واستعدادهم لتنفيذ بالمسؤولية رهموشعو

يؤدي  أن بإمكانه الرئاسي للتسلسل سليم نظام وضع يتطلب الصناعية المؤسسة فعالية فتحقيق
 فهو إيجابية اتجاهات وظهور التعاون، روح إشاعة على تساعد إنسانية عالقات قيام إلى

 من العاملين يمكن ما اإلتصال، وسائل من تهيئ أن المؤسسة فعلى ولهذا لدى العمال، العمل
 على التعرف من المؤسسة إدارة ويمكن جهة، من والمقترحات القرارات واآلراء شرح

 .أخرى جهة من ودوافعهم حاجاتهم

ما  سرعان االعتبار موضع ووضعها اقتراحاتهم طلب في إلحاحا يجدون عندما العمال إن
 الغالب في اتجاهاتهم تكون وهنا بالرضى، والشعور النفسية بالراحة سإحسا لديهم يتكون
 لإلتصال اإلدارة تشجيع نتيجة وهذا فيها، يشغلون التي المؤسسة ونحو نحو عملهم إيجابية

 المؤسسة أهداف تحقيق في فعال دور له بأن يشعر فرد كل الذي يجعل أعلى إلى أسفل من
 .الصناعية

صفات  والوسائل، السبل ألحسن بمعرفته األعمال إنجاز في قدراته زإبرا في العامل رغبة إن
 توتر وبالتالي توتره، إلى يؤدي تحقيقها وعدم حققها، كلما ترضيه اإلنسان في طبيعية
 مفروضة وقيود بشخصيته، تتعلق مشاكل وجود على هذا في يؤكد فهو مع مسؤوليه، عالقاته
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 بصفة فيه يعمل الذي والقسم عامة بصفة المؤسسة لداخ اإلنسانية صفوة العالقات تعكر عليه
  )1( .خاصة 

 إلى الرسمي، اإلداري الجهاز وجود نطاق يتعدى وسط في العامل كان إذا أنه غير
 يبني ما كثيرا فإنه المؤسسة، مطالب تأدية على وتعمل تشارك التي المجموعة العمالية

 في أو واجباتهم تأدية أثناء سواء ،الرسمية غير اإلتصاالت عن طريق أفرادها مع عالقات
 بها تحظى التي الذاتية للقيمة ونظرا خارجها أو داخل المؤسسة وسواء الراحة، أوقات

 فإنه الحديثة الصناعية التنظيمات إطار اإلتصاالت في مجال في اليوم اإلنسانية العالقات
 جديد حق بوجود رافاالعت حيث يمكن القيمة، هي ما يقرر أن الدولي المجتمع على يتعين

 .بالفعل عليها اإلعالن تم التي الحقوق إلى يضاف لإلنسان

أجل  من والمشاركة، والمناقشة اإلجتماع في العامل اإلنسان حق في الحق هذا صياغة ويمكن
 مريحة وضعية إلى الوصول أجل من االستفسار في والحق لكلمته واستماع وجوده إثبات

 عالقات تسودها

 اإلنسان ثقافة في يحدث الذي اإلجتماعي التغيير في أهمية له فاإلتصال كذلك ،قوية إنسانية
 بالتغير يسمى ما ويحقق اإلتصال يساهم ولكي ثقافته، إلى جديدة بإضافة خاصية وذلك

 يتطلب كما تفرقهم، أو الناس تجمع إلى تؤدي التي معمقا للقوى فهما يتطلب اإلجتماعي
 في كبير دور لها اإلتصاالت أهمية فإن من هنا الجيدة، جتماعيةاإل العالقات تكوين في مهارة
  .الخ...والثقافية اإلجتماعية و منها اإلقتصادية المجاالت جميع

 

تمسك  في هاما دورا يلعب بأنه القول يمكننا بل الحد، هذا عند اإلتصال أهمية تقف وال
 بالعمل المتصلة والمعارف بياناتوال المعلومات بنقل يتعلق ألنه وتوجيهها، وتفاعلها الجماعة
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 إلى اإلتصال" دراسة في اإلهتمام محور العشرين، القرن من الرابع العقد أوائل بدأ منذ حيث
 في وليس الميدان، هذا في يتمثل المشكلة لب أن إعتبار على "العالقات اإلنسانية ميدان

 أهمية تحليل في قناتعم وإذا .اإلتصال عملية التي تتضمنها الفنية الخطوات و الطرق
 يكون اإلدارية الهيئة أعضاء من كل عضو أن لنا يتبين المؤسسة، داخل خاصة اإلتصال
 عمليات دقة عدم فإن المرؤوسين، وبالتالي من اآلالف أحيانا بل المئات، أعمال عن مسؤوال
 .العاملين كافة على أيضا تؤثر بل ،رالمدي على فقط تؤثر لن اإلتصال

ميول  على واضح تأثيرها يكون الصناعية المؤسسة في اإلتصاالت بها تدار التي والطريقة
  )1( .ومعنوياتهم العمال واتجاهات

  

  

  

  

 

  خاتمة الفصل

مادامت المؤسسة عبارة عن مجتمع مصغر ال يمكن أن يتحرك إال ضمن إطار من 
ه من العالقات اإلجتماعية بين جماعات العمل وضمن إطار من اإلتصال غير الرسمي فإن

المهم العمل على تنمية العالقات اإلنسانية داخل المؤسسة وتنمية عالقات التبادل بين كل 
األطراف، فجماعات العمل هي في حالة تبادل مستمر في أثناء ساعات العمل هذا التبادل 

                                                             

 .469 ص ، مرجع سبق ذكره ،تكال ولیلى درویش الكریم عبد )1(



 

   
 

يأخد أشكاال عديدة مادية ومعنوية، ويبقى على المؤسسة أن تدعم هذا الجانب وتتبنى تقاليد 
ية اتجاهه أخدا في اإلعتبار خصائص األفراد وخصائص الجماعات النفسية واإلجتماعية إيجاب

والثقافية والمصلحية أيضا، وأخدا في اإلعتبار المتغيرات المجالية أيضا الزمانية والمكانية 
  .باعتبارها مجاالت للتفاعل والتبادل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 اإلطار التطبيـقي  



 

   
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اإلطار التطبيقي

النظري ألهم النقاط التي عالجت  الجانب في الفصلين السابقين في رضناتع أن بعد
 عن الكشف ممنهج ،و ميداني عمل لبناء عليها أرضية نعتمد نكون حتى موضوع الدراسة 

هذا  يأتي كيفية صيانة خلل العالقات اإلتصالية غير الرسمية  في المؤسسات األجنبية ،



 

   
 

 و . تحقيق أهداف الدارسة  أجل من و ذلك ظريالن بالجانب  وصل حلقة ليكون اإلطار
المعالجة  البشرية و و الزمنية الدراسة مجاالت تحديد خالل من ذلك و تحليها في يساعدنا

  . النتائج أهم إلى الوصول أجل من أإلحصائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجاالت الدراسة وعرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة: الفصل الثالث

  

 يمكن أن يكتب ألي بحث علمي النجاح إال إذا انضبط صاحبه بالجانب من المعروف أنه ال
المنهجي و الذي يعتبر مطلباً ضرورياً في أي دراسة علمية، ألنه الضابط الذي يوجه الباحث 

و يقنن علميته من خالل اإلجراءات المتبعة و هو الذي يربط بين ما تناوله الباحث بين 
حيث أن هاته اإلجراءات والتي تم ) الجانب العملي (   دانيةالجانب النظري مع الدراسة المي



 

   
 

هي التي تحدد للباحث ) ث،أدوات جمع البيانات ،مجمع البح منهج الدراسة(التطرق إليها سابقا
الخطوات التي يسلكها في الدراسة الميدانية كي ال يصدر أحكاما ذاتية و يبتعد بذلك عن 

  .الموضوعية العلمية

من ) وعرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة مجاالت الدراسة ، : (فصلوقد تضمن هذا ال
  .خالل جداول بسيطة ومركبة 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



 

   
 

  .عرض ومناقشة وتحليل نتائج الدراسة: المبحث األول

  

المعلومات  تقصي و لجمع أساسية كأداة والمقابلة االستمارة الراهنة الدراسة استخدمت
 استخداما في األكثر المنهجية األدوات من تعتبر هي و – لبحثا المتعلقة بموضوع الميدانية

 العلمية التي الوسيلة كونها – أنواعها اختالف على االجتماعية البحوث و الدراسات معظم
 من عملية المقابلة أثناء البحوث من المعلومات و الحقائق و البيانات جمع في الباحث تساعد
 التفصيلية ومضامينه أطره عن الخروج عدم و البحث بموضوع التقيد عليه تفرض و ، جهة

  . أخرى  جهة من اإلمبريقية و النظرية مساراته و

 أسلوبين الدراسة وعليه تم تفريغ بيانات اإلستمارة في جداول بسيطة ومركبة واستخدمت
 : هما و المعلومات فهم أجل من للتحليل

 : الكمي األسلوب 1-

 لألسئلة نسب مئوية و أرقام إلى تحويلها و جداول في اعليه المحصل اإلجابات جمع هو و
 . االستمارة في الموجودة

 : الكيفي األسلوب 2-

 كذلك الباحث و عايشه الذي بالواقع ربطها و جداول في المعلومات هذه تحليل هو و
 له تعرضنا الذي النظري باإلطار

  الجداول البسيطة: المطلب األول 

راسة على تفريغ البيانات في جداول بسيطة للحصول على ستعتمد هذه المرحلة من الد
نتائج يتم تحليلها تحليال كميا وكيفيا بحيث تفسر النتائج التي تعطي دالئل عن محاور 

  .الدراسة



 

   
 

  عوامل تشكل اإلتصال غير الرسمي: المحور األول

  يبين نوع العالقة التي تربط الزمالء في العمل: 02الجدول البسيط رقم

                اإلجابة 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %12  15  رسمية فقط

  %31.2  39  غير رسمية

  %56.8  71  اإلثنين معا

  %100  125  المجموع

 

يبين هذا الجدول نوع العالقة التي تربط الزمالء في العمل وما نالحظه من خالل الجدول 
ي العالقة التي تربط الزمالء حيث أن العالقة الرسمية والغير الرسمية، نالت حصة األسد ف

عامال في حين اختار  71من مجموع العاملين بالمؤسسة أي ما يساوي  %56.8اختارها 
عامال ولعل العالقة غير الرسمية بالنسبة  39عالقة غير رسمية أي ما يساوي  % 31.2

هذه العالقة  ،  للعاملين هي التي تشبع حاجاتهم النفسية واإلجتماعية ولهذا يميل أغلبهم إلى 
 .عامال أجابوا بعالقة رسمية فقط  15أي ما يساوي  % 12في حين أن 

  

  

 

  



 

   
 

  يبين أساس إختيار صديق العمل: 03الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %3.2  04  التقارب في السن

  %5.6  07  األقدمية

  %12.8  16  التجاور في مكان العمل

  %2.4  03  التماثل في السن

  58.4%  73  التفاهم

  %17.6  22  من نفس المنطقة

  %100  125  المجموع

أي ما  %58.4نالحظ من خالل الجدول أن التفاهم يعد أساس إختيار صديق العمل بنسبة 
عامال  22أي ما يساوي  %17.6عامال ثم يليه أساس من نفس المنطقة بنسبة  73يساوي 

إلى هذا اإلختيار نابع من العوامل النفسية واإلجتماعية وهي إختيار العاملين ولعل اإلتجاه 
لألشخاص الذين يرتاحون معهم ويرتبطون بهم نتيجة لراحة نفسية معينة ، تليه التجاور في 

عامل وهو ما يدل على أن البقاء مع زميل في  16أي ما يعادل  %12.8مكان العمل بنسبة 
عمال ،  07ما يساوي  % 5.6داقة فيما بعد ، تليه األقدمية بنسبة مكان العمل يتحول إلى ص

عمال، وأساس التماثل في  04أي ما يساوي  % 3.2وأما التقارب في السن كانت نسبته 
عمال وهي نسبة ضئيلة للعدد الكلي وهذا ما يفسر أن  03مايعادل  % 2.4السن كانت نسبته 

 .السن ال يعتبر من أسس إختيار األصدقاء 



 

   
 

  يبين وجود لقاءات مع الزمالء في العمل: 04الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %34.4  43  خارج أوقات العمل

  %27.2  34  أثناء أوقات العمل

  %38.4  48  اإلثنين معا

  %100  125  المجموع

  

الزمالء في العمل نالحظ أن نسبة  من خالل مالحظتنا للجدول المتعلق بوجود لقاءات مع
أي ما  % 38.4الذين أجابوا بـ أثناء وخارج أوقات العمل أي اإلثنين معا كانت بنسبة 

عامل وهذا ما يدل على انه ال يوجد وقت محدد لعقد لقاءات مع الزمالء في العمل  48يعادل 
ناك إتصال غير باإلضافة إلى عدم إقتصار اإلتصال على اإلتصال الرسمي فقط بل أن ه
أي ما  %34.4رسمي ينتقل إلى خارج أوقات العمل ، يليه خارج أوقات العمل بنسبة 

عامل وهو ما يفسر وجود إتصال غير رسمي بنسبة ال بأس بها إن لم نقل كبيرة  43يساوي 
 34أي ما يعادل  %27.2بين العاملين ، أما لوجود لقاءات أثناء أوقات العمل فكانت نسبته 

  .عامال 

  

  



 

   
 

  يبين شعور العاملين بالراحة في العمل ضمن الجماعة: 05الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %82.4  103  نعم

  %17.6  22  ال

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذين أجابوا بأنهم :  04تحليل الجدول البسيط رقم 
عماال  وقد  103أي ما يساوي  % 82.4ون بالراحة في العمل ضمن اجماعة  كانت يشعر

برروا ذلك بوجود أعضاء الجماعة التي ينتمون إليها و وهو ما يجعلهم مرتاحين لشعورهم 
باإلنتماء إلى نفس العادات والتقاليد وتشابههم في طريقة التفكير، أما من ال يشعرون بالراحة 

عامال ولعل ذلك راجع  22أي ما يعادل  %17.6اعة فبلغت نسبتهم في العمل ضمن الجم
 .إلى عدم تمكن هؤالء األفراد من االنضمام إلى جماعات غير رسمية التي يرتاحون بفضلها

  

  

  

  

  



 

   
 

  يبين سبب راحة العاملين: 06الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %22.33  23  عاوناإلنسجام والت

  %37.86  39  العالقات الطيبة

  %39.80  41  لشعورك بالراحة

  %100  103  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن راحة العاملين يعود إلى سبب رئيسي وهو الشعور بالراحة 
عامال ، يليه سبب آخر وهو العالقات الطيبة بنسبة  41أي ما يساوي  % 39.80بنسبة 

عامال ولعل اإلتجاه إلى هذه األسباب نابع أساسا من الراحة  39اوي أي ما يس % 37.86
النفسية والتعامل الجيد بين العاملين والذي يكون عندما يتفق مجموعة من العاملين في نفس 

وبنسبة . التوجهات والعادات والقيم المشتركة التي تسبب نوع من اإلطمئنان النفسي للعاملين 
عامال  23أي ما يعادل  % 22.33حة إلى اإلنسجام والتعاون بـ أقل قليال يعود سبب الرا

وهذا ما يفسر وجود إتصال غير رسمي وجماعات متعاونة فيما بينها للحفاظ على بقاء 
  .اإلتصال غير الرسمي  وعلى بقاء الجماعات غير الرسمية 

  

  



 

   
 

  .يبين إنجذاب األفراد داخل المؤسسة: 07الجدول البسيط رقم

  النسبة المئوية  العدد  العينة          اإلجابة      

  %7.2  09  ألنه يجيد الحديث

  %16  20  لوجود ميول مشتركة

  %59.2  74  لوجود عادات مشتركة

  %6.4  08  صاحب خبرة طويلة

  %2.4  03  ألنه ينتمي إلى جنس آخر

  %8.8  11  للتحدث بنفس اللهجة

  %100  125  المجموع

القيم المشتركة تعد أكثر أسباب االنجذاب لفرد دون نالحظ من خالل الجدول أن العادات و
غيره داخل المؤسسة حيث بلغ عدد العاملين الذين اختاروا وجود وعادات وقيم مشتركة 

عامال ولعل االتجاه إلى هذا األساس نابع من كون الفرد يميل  74أي ما يساوي  % 59.2
شخصيته كل منهما ثم يليه إلى من يماثله في طريقة التفكير ووجود صفات مشتركة في 

عامال وذلك ألن لهم نفس الرغبات  20أي ما يساوي  %  16وجود ميول مشتركة بنسبة 
عامال وهذا ما  11أي ما يساوي  % 8.8تليه مباشرة أساس التحدث بنفس اللهجة بنسبة 

يفسر أن الجماعات غير رسمية تتشكل من خالل تحدث فردين أو اكثر بنفس اللهجة ، يليه 
عاملينوذلك ألن األفراد يميلون  8أي ما يساوي  % 6.4باشرة اساس الخبرة الطويلة بنسبة م

فقد . لالحتكاك بصاحب الخبرة الطويلة لالستفادة منه ،أما أساس االنتماء إلى الجنس اآلخر 
مفردة وهي نسبة ضئيلة  125عاملين من مجموع  3أي ما يساوي  % 2.4قدرت نسبة بـ 

  د الكلي للعاملينبالمقارنة بالعد



 

   
 

  يبين وجود تواصل داخل المؤسسة مع أبناء المنطقة:  08الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %51.2  64  نعم

  %48.8  61  ال

  %100  125  المجموع

  

مع نالحظ من خالل الجدول أن النسب متقاربة حول تفضيل التواصل داخل المؤسسة 
، وقد برر عامل  64أي ما يساوي   % 51.2" نعم: "أبناء المنطقة فكانت نسبة اإلجابة بـ

بعضهم ذلك بوجود نوع من العنصرية في تعامل المسؤولين واإلدارة معهم  ووجود تضارب 
. في المصالح  ما يجعلهم ضحية ذلك ولهذا يجدون الحماية والراحة من أبناء منطقتهم فقط 

عامال، وقد برر بعضهم  61أي ما يعادل  % 48.8فكانت نسبتهم " ال: "ابوا بـ أما للذين أج
ومن يعتقد به هو فرد متخلف ذلك بأن مثل هذه األشياء من المفروض أنها ال تكون 

ومتعصب، إال أن أغلبهم  برر ذلك كون العامل أو الفرد ال يستطيع أن يكتفي باالتصال مع 
و العالقات تفترض على الفرد تكوين عالقات اتصالية مع أبناء المنطقة فقط ، فالمصالح 

أشخاص من مختلف المناطق داخل الوالية وحتى من واليات أخرى لكنهم يرون العكس 
  .ويشاهدون تكتالت تتواصل فيما بينها فقط 

  

  



 

   
 

  .طبيعة العالقات اإلتصالية غير الرسمية داخل المؤسسة: المحور الثاني 

  بين إمكانية تشكل عالقات صداقة بين المسؤولين والعامليني: 09الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %87.2  109  نعم

  %12.8  16  ال

  %100  125  المجموع

  

عامال اختاروا أنه يمكن أن  109أي ما يساوي   %87.2نالحظ من خالل الجدول أن 
وقد برر عدد كبير منهم عن ذلك مؤكدين . ؤولين والعاملينتتشكل عالقات صداقة بين المس

أن هذه العالقة ناتجة عن وجود مصالح شخصية وأمور أخرى يحتاجها المسؤول من وراء 
تكوين هذه الصداقة كالشكاية واإلستفسار عن العمل بطرق غير رسمية و لمعرفة األشخاص 

  .الذين يطالبون بحقوقهم بإستمرار ومصالح اخرى 

أي ال يمكن أن تتشكل عالقات صداقة بين المسؤولين " ال: "نسبة الذين أجابوا بـ  أما
عامل معتبرين أن المسؤولين ال يبالون  16أي ما يساوي  %12.8والعاملين كانت نسبتهم  

 بهذه األمور وال تهمهم أصال ألن طبيعة عملهم ال تتطلب ذلك

  

  



 

   
 

  صداقة بين المسؤولين والعاملينيبين إنتشار عالقات ال: 10الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %55.2  69  نادرة

  %31.2  39  قليلة

  %13.6  17  كبيرة

  %100  125  المجموع

  

عامال أقروا بندرة عالقات  69أي ما يساوي   %55.2نالحظ من خالل الجدول أن 
عامال  39أي ما يساوي  % 31.2ليه بصفة قليلة بنسبة الصداقة بين المسؤولين والعاملين، ت

، وذلك راجع إلى اإلختالف في المستويات التنظيمية والتعليمية كذلك بإعتبار أن المسؤول 
ليس لديه الوقت الكافي لمثل هذه الصدقات ألن لديه إلتزامات ومسؤوليات أهم من تكوين 

تجمعه مع البعض األخر عالقات قرابة صدقات مع العاملين، وإن وجدت فهي مع بعضهم أو 
أو تبادل منافع مادية و معنوية ، أما الذين أجابوا بإنتشار عالقات صداقة بصفة كبيرة كانت 

ولعل ) 125(عامل وهو عدد قليل بالنسبة للعدد اإلجمالي  17أي ما يساوي  %13.6نسبتهم 
  .ذلك راجع إلى معرفة سابقة أو قرابة أو من نفس المنطقة 

  

  



 

   
 

  يبين أسباب اإلتصال بالجماعات التي ينتمي إليها العامل: 11الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %32  40  من أجل استفسارات

  %15.2  19  طلبات

  %19.2  24  اقتراحات

  %33.6  42  شكاوي

  %100  125  المجموع

بالجماعات التي  يتصلون العمال تجعل التي باألسبا أن لنا يتضح الجدول خالل من
عامال   42أي ما يساوي  % 33.6ب نسبتها تقدر والتي شكاوي مقدمتها ينتمون إليها في

ولعل هذا ما يفسر وجود صراعات ومشاكل يلجأ األفراد إلى اإلتصال غير الرسمي وإلى 
 الثانية المرتبة في لتليها الجماعات غير الرسمية التي ينتمون لها من اجل حل هذه المشاكل ،

عامال  وهو ما يدل على عدم وضوح أو  40أي ما يعادل  %32 بنسبة وتقدر االستفسارات
قلة المعلومات المتحصل عليها من اإلتصال الرسمي فيلجأ العاملين إلى اإلتصال غير 

 في  % 19.2 نسبة نجد الذي  يتحصل من خالله األفراد على المعلومات ،كما الرسمي 
 من جماعاتهم مع يتواصلون العمال أن التي تبين عامال  24الثالثة أي ما يساوي  المرتبة

عامال  19أي ما يعادل  % 15.2طلبات فكانت األخيرة بنسبة  أما ، اقتراحات تقديم اجل
ولعل ذلك يدل على أن اإلتصال غير رسمي بين الجماعات يكون غالبا عند تعرضهم 

  .بديال غير رسمي وهو اإلتصال غير رسمي عبر الجماعات لمشاكل وصعوبات ويجدون 



 

   
 

  يبين مالحظة عالقات غير رسمية بين المسؤولين والعاملين: 12الجدول البسيط رقم

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %79.2  99  نعم

  %20.8  26  ال

  %100  125  المجموع

  

  

بمالحظة عالقات غير رسمية بين المسؤولين والعاملين نالحظ من خالل الجدول المتعلق 
  % 79.2عامل أي بنسبة  99بلغ عددهم " نعم"أن عدد العاملين الذين أجابوا بـ 

ولعل ذلك راجع على التعامل غير الرسمي مع بعض األفراد العاملين نتيجة لوجود مصالح 
ابة والذين ينتمون إلى نفس مادية أو معنوية بينهم باإلضافة إلى المعارف السابقة والقر

عامال  26أي ما يساوي   % 20.8"فقدرت نسبتهم بـ " ال " المنطقة ، أما الذين أجابوا بـ 
وقد يفسر ذلك بعدم مشاهدة ذلك أو جهل ) 125(وهي نسبة قليلة بالنسبة للعدد اإلجمالي 

  .طبيعة العالقة وإعتقادهم برسمية هذه العالقة 

  

  

  



 

   
 

  يبين أثر العالقات غير الرسمية على باقي العاملين: 13الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %87.878  87  نعم

  %12.121  12  ال

  %100  99  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة العاملين الذين أجابوا أن العالقات غير رسمية تؤثر 
،وهذا يؤكد على أن وجود عالقة بين ) عامل 87.878 )87بعلى باقي العاملين قدرت 

المسؤول والعامل يؤدي إلى نوع من التمييز في التعامل وكذا الغيرة التي تؤثر على نفسية 
باقي العاملين وبالتالي يؤثر على أدائهم ، أما الذين أجابوا بعدم تأثير العالقات غير الرسمية 

عامل ولعل عدم مباالة  12أي ما يعادل   12.121هم على باقي العاملين فقد كانت نسبت
  .هؤالء هي ما جعلتهم ال يتأثرون بالعالقات التي يقيمها المسؤولون مع العاملين 

  

  

  

  

  



 

   
 

يبين الشخص الذي يتصل به العاملين في حالة مواجهتهم : 14الجدول البسيط رقم 
  .لمشكلة

  

اإلجابة                  
  العينة

  لمئويةالنسبة ا  العدد

  %81.6  102  زميل

  %18.4  23  ليس زميل

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن النسبة الكبيرة من العاملين في حالة مواجهتهم لمشكلة أو 
عقبة في العمل يتصلون بزميل وصديق في العمل باإلضافة إلى إنتمائه إلى نفس المنطقة 

برروا ذلك بعدم طلب مقابل نتيجة لحل هذه  عامل وقد 102أي ما يعادل   81.6بنسبة 
  .المشكلة أو العقبة وكذلك حمايته من أي مكروه أو مشكلة وألنه ينتمي إليه 

 18.4أما الذين أجابوا بـ ليس زميل وليس صديق وال ينتمي إلى منطقته فكانت النسبة بـ 
  عدم ترك المجال عامل وقد برروا ذلك بحب اإلعتماد على النفس وكذا  23أي ما يساوي

  .ألي شخص بالتدخل في شؤونه

  

  

  



 

   
 

  

  .تأثير العالقات اإلتصالية غير الرسمية على األداء : المحور الثالث

  .يبين وجود من يغطي عن العاملين عند الوقوع في الخطأ: 15الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %54.4  68  نعم

  %45.6  57  ال

  %100  125  المجموع

  

" نعم"نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذين أجابوا بـ :  14تحليل الجدول البسيط رقم 
عامل  68أي ما يساوي  % 54.4حول وجود من يغطي عن العاملين عند الوقوع في الخطأ 

هم غير ، وقد برروا ذلك بوجود أشخاص يعرفونهم في اإلدارة  وكذلك يلجئون إلى جماعات
الرسمية ويتم اإلتصال بهم عند الحاجة أو عند الوقوع في الخطأ فيعملون على عدم وصولها 

إلى حد معاقبة الفرد المخطئ وهذه الوساطة تؤثر حتما على األداء بحيث تكثر األخطاء 
ويصبح العاملين غير مبالين لهذه األخطاء والذي يئثر حتما على أهداف المؤسسة ، بينما بلغ 

عامل ، وقد برروا  57أي ما يساوي  % 45.6فقد قدرت نسبتهم " ال "الذين أجابوا بـ  عدد
ذلك بعدم وجود أشخاص يعرفونهم في مناصب يمكن أن يغطوا عنهم ويحمونهم من العقوبة 

ولهذا يحرص هؤالء على عدم الوقوع في الخطأ في مقابل أشخاص غير مبالين وهذا ما 
  .املين وينشأ هناك صراع بينهميخلق نوع من الغيرة بين الع



 

   
 

  

  .يبين تأثير تماسك الجماعة و إشباع حاجاتهم على األداء: 16الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %92.8  116  نعم

  %7.2  09  ال

  %100  125  المجموع

  

فإن . وإشباع حاجاتهم على األداء نالحظ من خالل الجدول المتعلق بتأثير تماسك الجماعة 
عامال  وهي نسبة كبيرة  116أي ما يعادل    %92.8بلغت " نعم" نسبة الذين أجابوا بـ

تعكس أهمية العوامل النفسية واإلجتماعية والعالقات اإلنسانية بصفة عامة في التحسين أو 
فتماسك ) 116(بتأثيره  تطوير مستوى ونوعية األداء وهذا ما يدله العدد الكبير الذين أقروا

الجماعة غير الرسمية وكذلك إشباع حاجاتهم النفسية واإلجتماعية  لها من األهمية ما تجعل 
  .األداء يرتفع ويتحسن 

وهي نسبة قليلة " ال"فقد اختار  %7.2عمال بنسبة  09أما باقي العاملين مقدر عددهم بـ 
أن هناك أمور أخرى أهم من تماسك  وقد بررا ذلك على أساس) 125(بالنسبة للعدد الكلي 

الجماعة وإشباع حاجاتهم واعتبروا اإلنضباط واإللتزام بعقد العمل يفرض عليهم أن يكون 
 .األداء دائما مرتفع 

  



 

   
 

  

يبين موافقة العامل للمردود الجماعة حتى ولو كان مخالفا لما : 17الجدول البسيط رقم 
  .طلبته اإلدارة

  

 اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %40.8  51  نعم

  %59.2  74  ال

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل النسب الظاهرة في الجدول أن نسبة العاملين الذين ال يوافقون على 
المردود الذي حددته الجماعة حتى ولو كان ذلك مخالفا للمستوى الذي حددته اإلدارة 

وقد برروا ذلك بأن جماعاتهم ال يجب أن تسيطر على كل عامال  74أي ما يساوي  59.2%
تصرفاتهم ويجب إحترام المؤسسة وإدارتها التي يعملون بها فأحيانا تقوم الجماعة بأعمال أو 
تفرض عليهم تصرفات ال يجب ألفرادها اإلنسياق ورائها دون سبب محدد ومقنع أما إذا كان 

لها فسنوافق على مردود الجماعة ، أما الذين ما حددته الجماعة رسالة تريد الجماعة إيصا
  .عامال  51أي ما يساوي  % 40.8يوافقون جماعاتهم كانت نسبتهم 

  

  



 

   
 

  

  .يبين سبب موافقة العامل للجماعة : 18الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %70.588  36  ألنك ال تستطيع الخروج

  %19.607  10  نعزاللتجنب اإل

  %09.803  05  ألنك تضمن بقائك

  %100  51  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة العاملين الذين أجابوا أن سبب موافقتهم للجماعة هو 
عامال ولعل ذلك  36أي ما يساوي  % 70.588عدم قدرتهم على الخروج عن الجماعة بـ 
وقدرتها على إشباع حاجاتهم عكس اإلدارة أو يدل على مكانة الجماعة لدى هؤالء العمال 

اإلتصال الرسمي ، أما الذين أجابوا أن سبب الموافقة هو  لتجنب اإلنعزال  فكانت نسبتهم 
عمال وهو دليل على أن اإلتصال غير الرسمي له من األهمية 10أي ما يعادل  % 19.607

وحب البقاء ضمن جماعته ما كان من اجل تعويض ما لم يتحصل عليه من اإلتصال الرسمي 
أي ما  % 09.803غير الرسمية ،يليه سبب ضمان البقاء في المنصب فقدرت نسبتهم بـ 

  .عمال  05يعادل 

  



 

   
 

  

يبين موقف جماعة العاملين إذا تدخلت اإلدارة بتطبيق أسلوب : 19الجدول البسيط رقم 
  .العقاب 

  

  النسبة المئوية  العدد  اإلجابة                العينة

  %00.833  01  ثرة الغياباتك

  %49.166  59  اإلحتجاج

  %15.833  19  الالمباالة وعدم اإلهتمام

  %03.333  04  ترك العمل

  %30.833  37  اإلضرابات

  %100  120  المجموع

نالحظ من خالل الجدول المتعلق بموقف جماعة العاملين إذا تدخلت اإلدارة بتطبيق 
عامال ولعل  59أي ما يعادل  % 49.166إلحتجاج  أسلوب العقاب أن نسبة الذين أجابوا با

ذلك راجع إلى قوة تأثير اإلتصال غير الرسمي على اإلدارة عن طريق الجماعات غير 
على إخضاع اإلدارة إلى مطالبها ، تليها اإلضرابات بنسبة ) الجماعات (الرسمية وقدرتها 

ماعة وتأثيرها في عامال وهو ما يعكس قوة وقدرة الج 37أي ما يساوي  % 30.833
قرارات اإلدارة والعاملين بحيث تستطيع الجماعة تغيير أو تعديل موقف أو قرار عن طريق 

عامل  19أي ما يعادل  % 15.833اإلضراب ، تم تأتي الالمباالة وعدم اإلهتمام بنسبة 
ا ولعل ذلك راجع إلى عدم مساس اإلدارة بأحد أو بمصالح الجماعة فال تبالي بالعقوبة ،أم

بالنسبة لترك العمل وكثرة الغيابات فنسبهم ضئيلة جدا مقارنة بالنسب األخرى فجاءت على 



 

   
 

ما يعادل   % 00.833عمال و 04وهي نسبة ترك العمل أي ما يعادل  % 03.333التوالي 
  .عامل واحد

يبين تمثيل العادات والقيم الجماعية السبب في تصرفات األفراد : 20الجدول البسيط رقم 
  .المؤسسة داخل

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %40  50  أحيانا

  %54.4  68  دائما

  %05.6  07  نادرا

  %100  125  المجموع

  

  

عامال أقروا بأن العادات والقيم  68أي ما يساوي   %54.4نالحظ من خالل الجدول أن 
أي ما  % 40سة ، تليه أحيانا بنسبة الجماعية تمثل السبب في تصرفات األفراد داخل المؤس

عامال ، وقد برروا ذلك بأن ما يحمله الفرد العامل من معتقدات وقيم جماعية  50يساوي 
تنعكس تلقائيا في سلوكه وتصرفاته داخل المؤسسة ألن منبع التصرفات هي العادات والتقاليد 

عمال وهو  07أي ما يساوي  %5.6والقيم الجماعية  ، أما الذين أجابوا بنادرا كانت نسبتهم 
ولعل ذلك راجع إلى إقرار األغلبية الساحقة بأن ) 125(عدد قليل بالنسبة للعدد اإلجمالي 

  .العادات والقيم الجماعية هي السبب في تصرفات األفراد 



 

   
 

  

يبين شعور جماعات العمل باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف : 21الجدول البسيط رقم 
  .قيق األهدافالذي يؤدي إلى تح

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %95.2  119  نعم

  %04.8  06  ال

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول أن شعور جماعات العمل باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف 
ابات العاملين ، يؤدي إلى تحقيق األهداف وذلك من خالل النتيجة التي تحصلنا عليها من إج

عامل أجابت بأن شعور جماعات العمل  119أي ما يساوي   95.2حيث أن نسبة 
 4.8باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف يؤدي إلى تحقيق األهداف ، فيما أجاب ما نسبتهم 

  عمال بعدم شعورهم باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف 06أي ما يعادل.  

  

  

  

  



 

   
 

  

  .يبين سبب شعور الجماعات باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف: 22الجدول البسيط رقم 

  

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %32.773  39  مستقرة في أهدافها

  %32.773  39  مستقرة في أعضائها

  %34.453  41  إلشباع حاجاتها

  %100  119  المجموع

  

ابوا أن سبب شعور الجماعات باإلطمئنان اتجاه نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذين أج
عامال وهو ما يبين  41أي ما يعادل  % 34.453سياسات اإلشراف هو إلشباع حاجاتها 

أهمية إشباع الحاجات في تحقيق أهداف المؤسسة ، يليها أنها مستقرة في أهدافها بنسبة   
ن أنها مستقرة في أعضائها عامال، وبنفس النسبة وعدد العاملي 39أي ما يعادل  % 32.773

وهذا دليل على أن الراحة النفسية إتجاه اإلدارة واإلستقرار النفسي وإشباع الحاجات من 
  .األمور التي تجعل المؤسسة تحقق أهدافها 

  

  

  



 

   
 

  

دور ووسائل اإلتصال التنظيمي في صيانة خلل العالقات اإلتصالية غير :المحور الرابع 
  .الرسمية

يبين إعتقاد العاملين بأن مهارات المسؤولين في التواصل : 23 الجدول البسيط رقم
  .بالجماعات يؤدي إلى تحسين العالقات بينهم

  

اإلجابة                  
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %91.2  114  نعم

  %08.8  11  ال

  %100  125  المجموع

  

ؤولين في التواصل من خالل الجدول المتعلق بإعتقاد العاملين بأن مهارات المس
 91.2" نعم : " بالجماعات يؤدي إلى تحسين العالقات بينهم نالحظ أن نسبة الذين أجابوا بـ 

عامل وهو ما يفسر أن اإلهتمام اإلداري بالعالقات اإلتصالية غير  114أي ما يساوي  %
رسمية يؤدي إلى تحسين العالقات والقضاء على الصراعات والتضارب في المصالح بين 

العاملين وكذا حسن التواصل معهم يؤدي إلى فهم مشترك ونقل سلس وسهل لجميع التعليمات 
" ال : " عامل بـ  11أي ما يعادل  % 8.8واألوامر الرسمية، في حين أجاب ما نسبتهم 

  .وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة السابقة

  



 

   
 

  

  .ين العالقات بين العاملينيبين الطريقة التي يتم من خاللها تحس: 24الجدول البسيط رقم 

اإلجابة                 
  العينة

  النسبة المئوية  العدد

  %28.974  33  دورات تكوينية في اإلتصال

  %26.315  30  حل مشاكلهم

تقريب الجماعات من 
  بعضهم البعض

30  26.315%  

محاولة جمعهم في مختلف 
  المناسبات

21  18.421%  

  %100  114  المجموع

  

ول المتعلق بالطريقة التي يتم من خاللها تحسين العالقات بين العاملين من خالل الجد
نالحظ أن اإلجابة التي اختارها العاملين بدرجة أولى هي دورات تكوينية في اإلتصال بنسبة 

عامل وهو ما يدل على قيمة ودور اإلتصال في صيانة  33أي ما يساوي   % 28.974
تى الرسمية ، تليه وبدرجة أقل حل مشاكلهم وتقريب العالقات اإلتصالية غير الرسمية وح

عامال وهو ما  30أي ما يساوي   % 26.315الجماعات من بعضهم البعض بنسبة بلغت 
يفسر أن إستعمال اإلتصال في حل المشاكل وتقريب الجماعات من بعضهم البعض له من 

ا مع العاملين ، تليه األهمية ما يجعله أحد أهم األمور التي يجب على الرؤساء استخدامه



 

   
 

عامال وهو ما  21أي ما يساوي    % 18.421محاولة جمعهم في مختلف المناسبات بنسبة 
  .يوضح دور التواصل واإلحتكاك بين العاملين إلى تحسين العالقات فيما بينهم 

  .يبين كيفية حل المشاكل بين العاملين:  25الجدول البسيط رقم 

  النسبة المئوية  العدد  نةاإلجابة                العي

  %8  10  تهدئة األوضاع

  %36.8  46  الحوار

  %14.4  18  الصرامة

إستخدام وسائل اإلتصال 
  المباشر

29  23.2%  

  %17.6  22  اإلستماع للطرفين

  %100  125  المجموع

من خالل الجدول المتعلق بكيفية حل المشاكل بين العاملين نالحظ أن نسبة الذين اجابوا أن 
عامال وهذا يدل  46أي ما يعادل   % 36.8:هو الذي يمكنه حل المشاكل قدرت بـ  الحوار

على دور اإلتصال غير الرسمي في معالجة العديد من القضايا والمشاكل التي تقع بين 
عامل  29أي ما يساوي   % 23.2العاملين ، تليه إستخدام وسائل اإلتصال المباشر بنسبة 

الشخصي والمواجهي في حل المشاكل ، ثم تأتي اإلستماع وهو ما يعطي أهمية اإلتصال 
أي ما يساوي   % 14.4عماال ، ثم الصرامة بنسبة  22أي ما يعادل  % 17.6للطرفين 

عامال وهو ما يبرر تفضيلهم لإلتصال الرسمي الذي يمتاز بالصرامة على حساب  18
ل وتأتي كيفية أخيرة اإلتصال غير الرسمي الذي يتميز بنوع من المرونة في حل المشاك



 

   
 

عمال وهو ما يوضح تفضيل هؤالء  10أي ما يعادل     % 8وهي تهدئة األوضاع بنسبة 
  .العمال إلى الهدنة وتخفيف من حدة المشكلة 

  

يبين قيام اإلدارة بأنشطة تجمع جميع المستويات التنظيمية في :  26الجدول البسيط رقم 
  .أطر غير رسمية

  النسبة المئوية  العدد  العينة اإلجابة               

  %00.00  00  نعم

  %100  125  ال

  %100  125  المجموع

  

 %100وذلك   بنسبة " ال"نالحظ من خالل الجدول أن كل العاملين اختاروا اإلجابة بـ 
حــول قيام اإلدارة بأنشطة تجمع جميع المستويات التنظيمية في أطر غير رسمية ، وقد 

المقياس لم يوجد أصال ولم يكن في ضل اهتمام المؤسسة فقط برر بعضهم ذلك بأن هذا 
باألمور الرسمية واألداء ولم يعطوا الجانب النفسي أهمية كبيرة لتخفيف الضغوط والقضاء 

  .على روتين العمل 

  

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  .يبين كيفية محافظة اإلدارة على مصلحة الجماعات: 27الجدول البسيط رقم 

  

  النسبة المئوية  العدد  ينةاإلجابة                الع

إشباع حاجات نفسية 
  وإجتماعية

32  25.6%  

  %26.4  33  المحافظة على الراتب

تقديم الحوافز والمكافآت 
  المادية

60  48%  

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول المتعلق بكيفية محافظة اإلدارة على مصلحة الجماعات أن تقديم 
عامال وهي  60أي ما يساوي  % 48ة حازت على اكبر نسبة بـ الحوافز والمكافآت المادي

نسبة تدل على حاجة العاملين للتحفيز وتقديم المكافآت ، تليها المحافظة على الراتب بنسبة 
عامال ، ثم يليها إشباع حاجات نفسية و إجتماعية بنسبة  33أي ما يساوي  % 26.4
العوامل النفسية في المحافظة على عامال، وهو دليل أهمية  32أي ما يعادل  25.6%

  .الجماعات ومصالحها



 

   
 

  

  

  

  

  .يبين كيفية تخفيف اإلدارة لضغوط العاملين : 28الجدول البسيط رقم 

  النسبة المئوية  العدد  العينة          اإلجابة      

دورات رياضية بين 
  العاملين

35  28%  

  %45.6  57  خرجات سياحية

  %26.4  33  مسابقات بين العاملين

  %100  125  المجموع

  

نالحظ من خالل الجدول المتعلق بكيفية تخفيف اإلدارة لضغوط العمل في رأي العاملين 
عامال ، تليها  57أي ما يساوي  % 45.6أن الخرجات السياحية  حازت على اكبر نسبة بـ 

ين عامال ، ثم يليها مسابقات ب 35أي ما يساوي  %28دورات رياضية بين العاملين بنسبة 
عامال، وهو دليل أهمية قيام اإلدارة بنشاطات  33أي ما يعادل  %26.4العاملين بنسبة 

  .ترفيهية لصالح العمال للقضاء على الملل والروتين اليومي للعمل

  

  



 

   
 

  .يبين وجود مستشار نفسي في المؤسسة:  29الجدول البسيط رقم 

  

  النسبة المئوية  العدد  لعينةا            اإلجابة    

  %00.00  00  عمن

  %100  125  ال

  %100  125  المجموع

  

 %100وذلك   بنسبة " ال"نالحظ من خالل الجدول أن كل العاملين اختاروا اإلجابة بـ 
حــول وجود مستشار نفسي في المؤسسة ، وقد برر بعضهم ذلك بأن المؤسسة ال تهتم 

  .م اليومي بالجوانب النفسية للعاملين وال تحرص على التخفيف من ضغط عمله

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  .يبين أهمية المستشار النفسي لتخفيف الضغوط عن العاملين :  30الجدول البسيط رقم 

  

  النسبة المئوية  العدد  العينة       اإلجابة         

  %95.2  119  نعم

  %4.8  06  ال

  %100  125  المجموع

  

غوط على العاملين نالحظ من خالل الجدول أن وجود المستشار النفسي مهم لتخفيف الض
  95.2وذلك من خالل النتيجة التي تحصلنا عليها من إجابات العاملين ، حيث أن نسبة 

  4.8عامل أجابت بأن المستشار النفسي مهم  ، فيما أجاب ما نسبتهم  119أي ما يساوي 
  .عمال بعد أهميته في المؤسسة 06أي ما يعادل 

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  الجداول المركبة: المطلب الثاني 

  

تهدف الجداول المركبة إلى إعطاء معلومات أكثر دقة وإلى عرضها بطرقة تبينية 
للعالقات السائدة بين المتغيرات المختلفة بحيث نقوم بإستخراج المتغير األكثر تأثيرا على 

 على الجانب يعتمد الذي الكيفي التحليل أسلوب استعمال إلى إجابات المبحوثين باإلضافة
 الكمية وربطها المعطيات وتفسير النتائج عرض طريق عن وذلك البيانات تحليل في النظري
  .للدراسة النظري باإلطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  عوامل تشكل اإلتصال غير الرسمي: المحور االول 

 نوع العالقة التي تربط الزمالء في العمليبين ): 31(الجدول المركب رقم

                    

  اإلجابة                

  متغیراتال

  المجموع  اإلثنین معا  غیر رسمیة  رسمیة فقط

 النسبة%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

 14  ذكر

  

% 11.2  34  % 27.2  61  % 48.8  109  % 87.2  

  12.8 %  16  8 %  10  4 %  05  0.8 %  01  أنثى 

  15  المجموع

  

% 12  39  % 31.2  71  % 56.8  125  % 100  

الجنس
  ية

  96 %  120  55.2 %  69  28.8 %  36  12 %  15  جزائري

 00  أجنبي

  

% 00  03  % 2.4  02  % 1.6  05  % 4  

  100 %  125  56.8 %  71  31.2 %  39  12%  15  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 
  00 %  00  00 %  00  00 %  00  00 %  00  دون المستوى

  2.4  03  1.6 %  02  0.8 %  01  00 %  00  إبتدائي

 03  متوسط

  

%2.4  05  % 04  07  % 5.6  15  12  

   ثانوي

06  

% 4.8  19  % 15.2  33  26.4  58  46.4  

   جامعي

06  

% 4.8  14  % 11.2  29  % 23.2  49  39.2  

  100  %         المجموع



 

   
 

 

مية وغير رسمية فلم تقتصر من خالل الجدول نالحظ أن نوع العالقة التي تربط الزمالء هي عالقة رس
وهو ما يدل على ) عامال 55.2 )69: على نوع معين فكان متغير الجنسية الجزائرية أكثر تأثيرا بـ 

 27.2 )34أن الجزائريين يستخدمون النوعين إال أن الغالب هو العالقة غير الرسمية من خالل نسبة 
ات غير الرسمية التي تتكون داخل المؤسسة تكون لمتغير جنس الذكور وهو ما يدل على أن العالق) عامال

  .بفضل اإلحتكاك بين الزمالء من كال الجنسين 

 26.4 )33: أما متغير المستوى التعليمي فكانت نسبة اإلثنين معا للمستوى الثانوي هي األكبر بـ 
وهو ) عامال 19( 15.2:، أما نوع العالقة غير الرسمية فكانت أكبر نسبة للمستوى الثانوي بـ) عامال

  .ما يوضح تفضيلهم لإلتصال غير الرسمي الذي يوفر مشاركات أفضل والذي يعوض عن القيود الرسمية

لإلتصال غير الرسمي وهو   12.8فيما اختار أصحاب الخبرة القليلة النوعين معا مع أفضلية نسبتها 
بات كإنعدام المرونة الكافية ما يدل على أن اإلتصال الرسمي في المؤسسة تعترضه مجموعة من الصعو

داخل المنظمة باإلضافة  إلى تشويه المعلومات وهو ما جعل أغلب المبحوثين ال يختارونه كنوع للعالقة 
 .التي تربطهم بالزمالء

 

 

 

 

15  %  12  39  %  31.2  71  %  56.8  125    

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 سنوات 5اقل من 

 

05 % 04 

 

  

16 

 

%  12.8 

  

31  %  24.8 

  

52  %  41.6  

 20 6.4  % 08 سنوات 5-10

 

%  16  14  %  11.2  42  %  33.6  

سنوات فما 10
 فوق

02 %  1.6 03 

 

%  2.4  26  % 20.8  31  %  24.8  

  100  %  125  32  %  71  18.4  % 39 8 % 15 المجموع



 

   
 

  أساس إختيار صديق العمليبين ): 32(الجدول المركب رقم

التجاور في   األقدمية  التقارب في السنالمتغیرات       اإلجابة                                 
  العمل

التماثل في 
  السن

  المجموع  من نفس المنطقة  التفاهم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  87.2%  109  16%  20  51.2%  64  2.4%  03  8.8%  11  5.6%  07  3.2%  04  ذكر  الجنس

  12.8%  16  1.6%  02  7.2%  09  00%  00  4%  05  00%  00  00%  00  أنثى

  

  المجموع

04  %3.2  07  %5.6  16  %12.8  03  %2.4 

  

73  %58.4  22  %17.6  125  %100  

  96%  120  16%  20  56.8%  71  1.6%  02  12.8%  16  5.6%  07  3.2%  04  جزائريالجنسية     

  4%  05  1.6 %  02  1.6%  02  0.8%  01  00%  00  00%  00  00%  00  أجنبي

  100%  125  17.6%  22  58.4%  73  2.4%  03  12.8%  16  5.6%  07  3.2%  04  المجموع

  

المستوى 
  التعلیمي

  

  00%  00  00 %  00  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  00%  00  دون المستوى 

  2.4 %  03  0.8%  01  0.8%  01  00%  00  0.8%  01  00%  00  00%  00  ابتدائي 

  14.4%  18  2.4 %  03  8.8%  11  0.8%  01  1.6%  02  0.8%  01  00%  00  متوسط

  45.6%  57  8.8 %  11  24.8%  31  1.6%  02  4.8%  06  3.2%  04  2.4%  03  ثانوي

  37.6%  47  5.6 %  07  24%  30  00%  00  5.6%  07  1.6%  02  0.8%  01  جامعي

  100%  125  17.6%  22  58.4%  73  2.4%  03  12.8%  16  5.6%  07  3.2%  04  المجموع

  

الخبرة 
  المھنیة

 5ل من أق
  سنوات

03  %2.4  01  %0.8  07  %5.6  01  %0.8  32  %25.6  08  % 6.4  45  %36  

  28%  35  08 %  10  16%  20  0.8%  01  7.2%  09  3.2%  04  00%  00  سوات 5-10

  23.2%  29  3.2 %  04  16.8%  21  0.8%  01  00%  00  1.6%  02  0.8%  01  سنوات فما فوق 10

 03  12.8%  16  5.6%  07  3.2%  04  المجموع

  

%2.4  73  %58.4  22   17.6  125  %100  



 

   
 

نالحظ من خالل الجدول المتعلق بأساس إختيار صديق العمل أن متغير الجنس له تأثير على إجابة 
الذين اعتبروا أن أساس اإلختيار هو التفاهم ،ولقد تطرقنا ) عامال  )64 51.2 المبحوثين الذكور بنسبة 

تصال غير الرسمي وكذا الجماعات غير الرسمية في الجانب النظري من الدراسة إلى ظروف نشأة اإل
والذي يرجع إلى عدة عوامل وأسس من بينها القرب المكاني ، التشابه في الوظيفة ، التفاهم ، السن 

  .واألقدمية في العمل 

وهذا ما يدل على ان ) عامال 56.8 )71أما متغير الجنسية فقد كانت أكبر نسبة للجنسية الجزائرية 
األساس الذي تقوم عليه الجماعة غير الرسمية وتماسكها ، أما متغير المستوى التعليمي فكانت التفاهم هو 

للمستوى الثانوي أما اصحاب الخبرة القليلة فأجابوا أن التفاهم هو ) عامال 24.8 )31:أكبر نسبة بـ
القات شخصية أساس إختيار صديق العمل وهو ما يفسر أن الجماعات تتكون نتيجة إلرتباط أفرادها بع

  .تجعلهم يدركون بعضهم البعض نفسيا ،كما تتميز بقوة الروابط والصالت والعالقات الودية والصداقة

، أما ) عامال  )20 16يليها أساس من نفس المنطقة حيث يعتبر متغير الجنس االكثر تأثيرا بنسبة 
  . األسس األخرى فأرقامها ال تمثل مؤشر يمكن الوقوف عنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

   
 

  .وجود لقاءات مع الزمالء في العمليبين ): 33(الجدول المركب رقم

 

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  خارج أوقات العمل

  

  أثناء أوقات العمل

  

  اإلثنین معا

  

  المجموع

 النسبة%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  33.6  42  24 %  30  29.6 %  37  ذكر

  12.8  16  4.8  06  3.2 %  04  4.8 %  06  أنثى 

  100 %  125  38.4 %  48  27.2 %  34  34.4 %  43  المجموع

الجنس
  ية

  96 %  120  37.6 %  47  24.8 %  31  33.6 %  42  جزائري

  04 %  05  0.8 %  1  2.4 %  03  0.8 %  01  أجنبي

  100 %  125  38.4 %  48  27.2 %  34  34.4 %  43  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

  00 %  00  00 %  00  00 %  00  00 %  00  دون المستوى

  00 %  00  00 %  00  00 %  00  00 %  00  إبتدائي

  10.4 %  13  1.6 %  02  1.6 %  02  7.2 %  09  متوسط

  53.6 %  67  24 %  30  14.4 %  18  15.2 %  19  ثانوي

  36 %  45  12.8 %  16  11.2 %  14  12 %  15  جامعي

 48  27.2 %  34  34.4 %  43  المجموع

  

% 38.4  125  % 100  

  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

  16 %  20  سنوا 5من اقل 

  

14  % 11.2 

  

24 

  

% 19.2 

  

58  % 46.4  

  

 11.2 % 14 14.4 % 18 سنوات 5-10

  

17  % 13.6  53  % 42.4  



 

   
 

  

  

  
نالحظ من خالل الجدول المتعلق بعقد لقاءات مع الزمالء في العمل أن متغير الجنسية األكثر تأثيرا 

وهو ما يدل على أن اإلتصال غير الرسمي يتشكل ) عامال  )47 37.6على اجابات المبحوثين بنسبة  
والتي من شأنها أن تدعم الروابط بين العاملين وذلك عن طريق التفاعل اإلجتماعي  نتيجة لهذه اللقاءات
الجماعات مع بعضهم البعض سواء في المطعم أو النادي أو خروجهم معا يعتبر هذا  لبينهم ،فالتقاء عما

  ).عامال 29.6 )37السلوك بمثابة حاجة اجتماعية كذلك متغير الجنس الذي يعتبر متغيرا مهم بنسبة 
أما بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي فكانت النسبة األكبر للمستوى الثانوي في عقد لقاءات خارج 

، ) عامال 16( 12.8،يليها المستوى الجامعي بنسبة ) عامال 24  )30وأثناء أوقات العمل بنسبة 
  .  وهو ما يفسر أهمية مثل هذه العالقات في الحياة اإلجتماعية للعاملين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 20  4.8 % 06 04 % 05 سنوات فما فوق10

  

% 16  27  % 21.6  

  100 %  125  56.8 %  71  27.2 % 34 34.4 % 43 المجموع



 

   
 

  شعور العاملين بالراحة في العمليبين ): 34(الجدول المركب رقم

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  89.6  112  16  20  73.6 %  92  ذكر

   

  أنثى

11  % 8.8  02  1.6  13  10.4  

  100  125  17.6  22  82.4 %  103  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  15.2  19  80.8 %  101  جزائري

  04  05  2.4  03  1.6  02  أجنبي

  100  125  17.6  22  82.4  103  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  0.8  01  1.6  02  إبتدائي

  12  15  0.8  01  11.2  14  متوسط

  45.6  57  6.4  08  39.2  49  ثانوي

  40  50  9.6  12  30.4  38  جامعي

   المجموع

103  

 

82.4  

22 

  

 

17.6  

 

125  

  

100  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5من اقل 
  سنوات

 

42  33.6   

10 

  

 

8 

  

 

 

52  

  

  

41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

من خالل الجدول يالحظ أن متغير الجنسية والجنس لهم تأثير على إجابات المبحوثين ، فالمالحظ أن 
لشعور العاملين بالراحة في العمل ضمن الجماعة والتي قدرت نسبتهم " نعم: "الذكور كانت إجابتهم بـ

وهو يدل على ) عامال 101( 80.8، أما متغير الجنسية الجزائرية فبلغ ) امالع 73.6 )92: بـ
  .وجود عالقات طيبة ملؤها الود والتفاهم وبالتالي تولد نوع من الراحة النفسية للعمال داخل جماعاتهم 

وهو ) عامال 39.2 )49: أما متغير المستوى التعليمي فكان المستوى ثانوي حاز على أكبر نسبة بـ
  .ما يفسر أن المستوى الثانوي بنسبة األغلبية يشعرون بالراحة في العمل ضمن جماعاتهم غير الرسمية

سنوات  5أما متغير الخبرة المهنية فأكبر نسبة ذات تأثير هي ألصحاب الخبرة القصيرة ألقل من 
33.6 )42 سمية ويكون وهو ما يفسر أن العاملين الجدد ينضمون مباشرة إلى جماعات غير ر) عامال

 .  أغلبية اإلتصال فيما بينهم إتصال غير الرسمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنوات 5-10

30 

 

24 

 

06 

 

4.8  

 

36  

  

28.8  

سنوات فما 10
 فوق

 

31 

 

24.8 

06 

 

4.8 

  

37 

  

  

29.6  

  100  125  17.6 22 82.4 103 المجموع



 

   
 

  يبين سبب راحة العاملين): 35(رقم المركب الجدول 

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  لإلنسجام والتعاون

  

  العالقات الطیبة

لشعورك بالراحة 
  واإلستقرار

  

  أسباب أخرى

  

  المجموع

  النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  84.5  87  00  00  33.00  34  29.12  30  22.33  23  ذكر

   

  أنثى

00  00  09  8.73  07  6.79  00  00  16  15.5  

  100  103  00  00  39.80  41  37.86  39  22.33  23  المجموع

الجنس
  ية

  98.05  101  00  00  39.80  41  35.92  37  22.33  23  جزائري

  1.94  02  00  00  00  00  1.94  02  00  00  أجنبي

  100  103  00  00  39.80  41  37.86  39  22.33  23  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  0
0  

00  

  2.91  03  00  00  0.97  01  0.97  01  0.97  01  إبتدائي

  15.53  16  00  00  5.82  06  2.91  03  6.79  07  متوسط

  56.31  58  00  00  29.12  30  22.33  23  4.85  05  ثانوي

  25.24  26  00  00  3.88  04  11.65  12  9.70  10  جامعي

 22.33  23  المجموع

  

39   

37.86  

41 

  

39.80 

  

 

00  

  

00  

10
3  

100  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
ا

 

 5من اقل 
  سنوات

10 

 

9.70   

12 

 

11.65 

 

22 

 

 

 

 

  

00  

4
4  

42.7
1  



 

   
 

بع لها تأثير على إجابات المبحوثين بشكل ن خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع المتغيرات األرم
بأن سبب الشعور ) عامال  )41 39.80متفاوت خاصة متغير الجنسية الجزائرية أجاب ما نسبته 

بالراحة واإلستقرار وهو ما يوضح بأن الحالة النفسية التي ينتجها اإلتصال غير الرسمي في الجماعات 
د يشعر باإلنتماء العميق للجماعة التي يتصل بها ويتفاعل معها غير الرسمية  لها من االهمية ما تجعل الفر

  .على أساس هذا الشعور الذي يعتبر بحد ذاته مجموعة من االفكار المسبقة اإليجابية وبذلك تتحقق الراحة

، أما اإلناث فكانت نسبتهم ضعيفة جدا )عامال  )34 33أما متغير الجنس فقد بلغت نسبة الذكور 
من ) عامال 30( 29.12، أما متغير المستوى التعليمي فأجاب ما نسبته )عامالت  )07 6.79:بـ

المستوى الثانوي لشعورهم بالراحة واإلستقرار تجعلهم يشعرون بالراحة في العمل ضمن الجماعة وهو ما 
  .يؤكد أهمية الجوانب النفسية في العمل 

ويوضح ) عامال 29.12 )30الجنس بنسبة  تليه العالقات الطيبة والذي كان المتغير المؤثر فيه هو
ذلك أن شعور العاملين بالراحة  في العمل ضمن الجماعة يعود كذلك للعالقات الطيبة التي تكون نتيجة 

  .التعامل اإليجابي عن طريق اإلتصال غير الرسمي والذي يمكن أن يتشكل بفضله

  

  

  

  

  

  

  

  

         21.35  00  

 04 سنوات 5-10

 

3.88 

 

 

13 

 

12.62  

15 

  

 

14.56  

 

00  

  

00  

32  31.06  

سنوات فما 10
 فوق

 

09 

 

8.73 

 

14 

 

13.59  

 

04  

 

3.88  

 

00  

  

00  

27  26.21  

10  00  00  38.80  41  37.86 39 22.33 23 المجموع
3  

100  



 

   
 

  االفراد أسباب االنجذاب الىيبين ): 36(المركب رقم الجدول 

  

  اإلجابة                     

  المتغیرات

لوجود ميول   ألنه يجيد الحديث
  مشتركة

لوجود عادات 
  وقيم مشتركة

صاحب خبرة 
  طويلة

ألنه ينتمي إلى 
  جنس آخر

للتحدث بنفس 
   اللهجة

  

  المجموع

النس  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  بة

  النسبة  العدد

  87.2  109  7.2  09  2.4  03  6.4  08  53.6  67  12.8  16  4.8  06  ذكر  الجنس

    00  00  00  00  5.6  07  3.2  04  2.4  03  أنثى

02  

1.6  16  12.8  

  

  المجموع

09  7.2  20  .16  74  59.2  08  6.4  03  2.4  11  8.8  125  100  

  الجنسية     

  جزائري

09  7.2  19  15.2  70  56  08  6.4  03  2.4  11  8.8  120  96  

  

  أجنبي

00  00  01  0.8  04  3.2  00  00  00  00  00  00  05  04  

  

  المجموع

09  7.2  20  16  74  59.2  08  6.4  03  2.4  11  8.8  125  100  

  

  

المستوى 
  التعلیمي

  

  دون المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  

  ابتدائي

00  00  00  00  03  2.4  00  00  00  00  00    03  2.4  

  

  سطمتو

00  00  05  04  09  4.8  01  0.8  00  00  00  2.4  15  12  

  

  ثانوي

05  4  10  8  29  23.2  03  2.4  01  0.8  10  8  58  46.4  

  

  جامعي

04  3.2  05  04  33  26.4  04  3.2  02  1.6  01  0.8  49  39.2  

  

  المجموع

09  7.2  20  16  74  59.2  08  6.4  03  2.4  11  8.8  125  100  



 

   
 

  

  

الخبرة 
  المھنیة

  

  سنوات 5أقل من 

04  3.2  12  9.6  22  17.6  05  04  03  2.4  06  4.8  52  41.6  

  

  سنوات 05-10

03  2.4  05  04  29  23.2  02  1.6  00  00  03  2.4  42  33.6  

  

سنوات فما  10
  فوق

02  1.6  03  2.4  23  18.4  01  0.8  00  00  02  1.6  31  24.8  

  

  المجموع

09  7.2  20  16  74  59.2  08  6.4  03  2.4  11  8.8  125  100  

  

ل الجدول أن متغير الجنسية كان له تأثير على إجابات العاملين حيث أن أعلى نسبة لدى نالحظ من خال
متغير الجنسية الجزائرية أجابت أنها تنجذب إلى األفراد إلى األفراد مع من لهم عادات وقيم مشتركة وذلك 

  .، وباقي النسب توزعت على المتغيرات األخرى ) عامال  )70 56بنسبة 

أجابوا أنهم ينجذبون ) عامال 53.6 )67: كانت أكبر نسبة للذكور بنسبة قدرت بـ  فمتغير الجنس
إلى من لهم نفس العادات والقيم ، أما متغير المستوى التعليمي فأكبر نسبة كانت ألصحاب المستوى 

حيث أجابوا على انهم ينجذبون إلى من لهم ميول مشتركة ألنهم ) عامال 26.4 )33: الجامعي بـ 
  .اهمون ويشتركون في نفس األفكار والقيميتف

سنوات بنسبة قدرت  10-5أما متغير الخبرة المهنية فقد كانت أكبر نسبة ألصحاب الخبرة المتوسطة 
والتي كانت إجاباتهم لوجود ميول مشتركة ، وهو ما يؤكد أنهم ينجذبون إلى ) عامال 23.2 )29: بـ 

  .صة والمصالح الخاصةبعضهم على أساس التشابه في األهداف الخا

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  يبين وجود تواصل داخل المؤسسة مع أبناء المنطقة):37(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  89.6  112  42.4  53  47.2  59  ذكر

   

  أنثى

05  04  08  6.4  13  10.4  

  100  125  48.8  61  51.2  64  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  48  60  48  60  جزائري

  04  05  0.8  01  3.2  04  أجنبي

  100  125  48.8  61  51.2  64  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  0.8  01  1.6  02  إبتدائي

  12  15  2.4  03  10.4  13  متوسط

  45.6  57  16  20  29.6  37  ثانوي

  39.2  49  29.6  37  9.6  12  جامعي

   المجموع

64  

 

39.2  

 

61  

48.8 

  

 

125  

  

100  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
ا

 

 5من اقل 
  سنوات

31  24.8   

19 

 

 

 

50 

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نالحظ من خالل الجدول أن متغير الجنس كان له تأثير على إجابة المبحوثين المتعلق بتفضيل اإلتصال 
  من الذكورأجابوا ) عامال  )59 47.8داخل المؤسسة مع أبناء المنطقة  وذلك ألن ما نسبته 

بأنهم يفضلون اإلتصال بأبناء منطقتهم وقد برروا ذلك بأنهم يحملون نفس العادات والقيم وطريقة التفكير 
ولهذا سيرتاحون معهم أكثر من اآلخرين ، أما متغير الجنسية فقد تساوت النسبة عند الجزائريين حول 

ت وحول الهدف من هذه عامال وهذا ما يدل على تفاوت اإلجابا  60 48تفضيل وعدم تفضيل بنسبة 
العملية أساسا فمنهم من يراها عنصرية يجب القضاء عليها وهناك من يراها عنصر قوة بالنسبة للجماعات 

  .غير الرسمية التي ينتمي إليها 

أما متغير المستوى التعليمي فكانت أكبر نسبة متساوية كذلك بين تفضيل وعدم تفضيل اإلتصال بأبناء 
، أجابوا بنعم وبنفس النسبة ) عامال 29.6  )37ية لمتغيرين مختلفين الثانوي بنسبة المنطقة بنسبة متساو

وهذا ما يفسر اإلختالف حول تفضيل وعدم تفضيل هذا " ال : " كانت للمستوى الجامعي أجابوا بـ 
  .اإلتصال 

برة القصيرة ألصحاب الخ) عامال 24.8 )31أما متغير الخبرة المهنية فكانت أكبر نسبة أجابوا بنعم 
  .وهذا ما يدل على تفضيلهم لإلنتماء إلى جماعات جهوية وقبلية تتحدث بنفس لهجتهم

  

  

  

   15.2    40  

  سنوات 5-10

18 

 

14.4 

 

24 

 

19.2  

 

42  

  

33.6  

ا سنوات فم10
 فوق

 

15 

 

12 

 

18 

 

14.4  

 

33  

  

26.4  

    125  48.8 61 51.2 64 المجموع

100  

  



 

   
 

  

  .طبيعة العالقات اإلتصالية غير الرسمية داخل المؤسسة: المحور الثاني 

  يبين إمكانية تشكل عالقات صداقة بين المسؤولين والعاملين): 38(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  11.2  14  76  95  ذكر

   

  أنثى

14  11.2  02  1.6  16  12.8  

  100  125  12.8  16  87.2  109  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  11.2  14  84.8  106  جزائري

  04  05  1.6  02  2.4  03  أجنبي

  100  125  12.8  16  87.2  109  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  1.6  02  10.4  13  متوسط

  46.4  58  3.2  04  43.2  54  ثانوي

  39.2  49  08  10  31.2  39  جامعي

   المجموع

109  

 

87.2  

 

16  

12.8 

  

125 

  

  

100  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بإمكانية تشكل عالقات صداقة بين المسؤولين والعاملين أن متغير  نالحظ من خالل الجدول المتعلق
الجنسية كان ذو تأثير خاص على إجابات المبحوثين الذين اجابوا أنه يمكن أن تتشكل العالقة بنسبة  

84.8  )106 للجزائريين وهذا يفسر عن وجود عالقات غير رسمية في المؤسسة بين مختلف ) عامال
ية وهو ما يوضح وجود من يغطي عن العامل في حالة وقوعه في مشكلة أو عقبة ،أما المستويات التنظيم

  76متغير الجنس فكانت أكبر نسبة فيه للذكور الذين يرون أنه يمكن أن تتشكل عالقات الصداقة بنسبة 
  .والذي يوضح أن الذكور األكثر توجها لمثل هذه العالقات ) عامال 95(

في ) عامال  )54 43.2: يمي كان المستوى التعليمي الثانوي األكبر نسبة بـأما متغير المستوى التعل
وهو ما ) عامال  )50 40حين أن أصحاب الخبرة القصيرة كانوا األكثر تشكيال لهذه العالقات بنسبة 

يدل على أنهم وبمجرد تنصيبهم يبدأون في ربط مجموعة من العالقات غير الرسمية في مختلف 
  .   يتم تكوينهم لجماعات غير رسمية  المستويات حتى

  

  

  

  

  

  

  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5من اقل 
  سنوات

 

50  40   

 

02  

 

 

1.6  

 

 

52  

  

41.6  

  

 42 سنوات 5-10

 

 

33.6 

 

00 

 

00  

 

42  

  

33.6  

سنوات فما 10
 فوق

 

17 

13.6 

 

 

14 

11.2 

  

 

31  

  

24.8  

  100  125  12.8 16 87.2 109 المجموع

  



 

   
 

  

  يبين إنتشار عالقات الصداقة بين المسؤولين والعاملين): 39(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نادرة 

  

  قلیلة

  

  كبیرة

  

  

  المجموع

 النسبة%  دالعد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

  

  الجنس

  87.2  109  9.6  12  25.6  32  52  65  ذكر

  

  أنثى

04  3.2  07  5.6  05  04  16  12.8  

  100  125  13.6  17  31.2  39  55.2  69  المجموع

الجنس
  ية

  96.8  121  13.6  17  29.6  37  53.6  67  جزائري

  3.2  04  00  00  1.6  02  1.6  02  أجنبي

  100  125  13.6  17  31.2  39  55.2  69  المجموع

ا
مي

علي
 الت

وى
مست

ل
 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  04  05  04  05  04  05  متوسط

  46.4  58  5.6  07  16.8  21  24  30  ثانوي

  39.2  49  04  05  10.4  13  24.8  31  جامعي

 69  المجموع

  

 

55.2  

39 

  

 

31.2  

 

17  

 

13.6  

125 

  

  

100  



 

   
 

  

نسبة في إجابات المبحوثين حول إنتشار عالقات نالحظ من الجدول أعاله أن متغير الجنسية كان أكبر 
من الجزائريين بأن هذه ) عامال  )67 53.6الصداقة بين المسؤولين والعاملين حيث أجاب ما نسبتهم 

بإعتبار أن المسؤول ليس لديه الوقت الكافي لمثل هذه الصدقات ألن لديه العالقات منتشرة بصفة نادرة 
مع بعضهم أو تجمعه مع وين صدقات مع العاملين، وإن وجدت فهي إلتزامات ومسؤوليات أهم من تك

) عامال 52 )65يليها متغير الذكور بنسبة . البعض األخر عالقات قرابة أو تبادل منافع مادية و معنوية
) عامال 25.6 )32أجابوا بأنها نادرة ،أما من اعتبرها من الذكور منتشرة بصفة قليلة كانت نسبتهم 

  .ندرتها وهو ما يفسر

والذين اجابوا بأنها  24.8: أما متغير المستوى التعليمي فإن المستوى الجامعي كان األكبر نسبة بـ
وهو ما يفسر  ) عامال 40.8 )51: عالقات نادرة وهو ما يؤكده أصحاب الخبرة المتوسطة بنسبة بـ

  .ء بينهمتمييز المسؤولين لبعض العاملين عن بعض ووجود عالقات القرابة واإلنتما

  

 

 

 

 

 

 

مهن
ة ال

خبر
ال

 ية

 5من اقل 
  سنوات

 

51  40.8   

01 

  

 

 

0.8  

 

00 

  

 

00 

  

 

 

52  

  

  

41.6  

  سنوات 5-10

11 

 

8.8 

21 

 

 

16.8  

 

10  

 

8  

42 

  

  

33.6  

سنوات فما 10
 فوق

 

07 

 

5.6 

 

17 

 

13.6  

 

07  

 

5.6  

 

31  

  

24.8  

  100  125  13.6  17  31.2 39 55.2 69 المجموع



 

   
 

  يبين أسباب اإلتصال بالجماعات التي ينتمي إليها العامل): 40(المركب رقم الجدول 

  

                    

                    
  العینة

  اإلجابة

  

من أجل 
  استفسارات

  

  طلبات

  

  اقتراحات

  

  شكاوي

  

  المجموع

النس%  العدد بةالنس%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد
  بة

    

الجنس     

  4..78  109  26.4  33  16  20  13.6  17  31.2  39  ذكر

   

  أنثى

01  0.8  02  1.6  04  3.2  09  7.2  16  12.8  

  100  125  33.6  42  19.2  24  15.2  19  32  40  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  33.6  42  16  20  15.2  19  31.2  39  جزائري

  4  05  00  00  3.2  04  00  00  0.8  01  أجنبي

  100  125  33.6  42  19.2  24  15.2  19  32  40  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 
دون 

  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  2.4  03  00  00  00  00  00  00  إبتدائي

  12  15  6.4  08  1.6  02  2.4  03  1.6  02  متوسط

  46.4  58  16  20  04  05  8.8  11  17.6  22  ثانوي

  39.2  49  8.8  11  13.6  17  04  05  12.8  16  جامعي

 40  المجموع

  

32 

  

19 

  

 

15.2  

 

24  

 

19.2  

42 

  

  

33.6  

125  100  



 

   
 

  

المالحظ من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس ذكور كان أكبر نسبة فيه أجابت بأن سبب اإلتصال 
، تليها شكاوي ) عامال 39( % 31.2: بالجماعات التي ينتمي إليها العامل هي من اجل استفسارات بـ 

وهذا دليل على أن رجوع العامل إلى الجماعات من أجل استفسارات عن أمور ) عامال(  % 26.4بنسبة 
 13.6: ثم طلبات بـ) عامال  20( % 16يجهلها وكذلك تقديم شكاوي للجماعة ، ثم تليها اقتراحات بنسبة 

  ) .عامال 17( %

 % 7.2: ي أجابت أن سبب اإلتصال بالجماعات هي شكاوي بـ أما اإلناث فأكبر نسبة هي النسبة الت
، وهذا دليل على وجود بعض الصراعات والمشاكل والعراقيل بين اإلناث ، ثم إقتراحات ) عامالت 9(

وأنثى واحدة تتصل بالجماعات من أجل ) عاملتين(% 1.6تليها طلبات ) موظفات  04(  %3.2بنسبة 
ليل على عدم لجوء اإلناث إلى الجماعات إال في حالة تقديمهم لشكاوي و وهذا د % 0.8استفسارات بنسبة 

  .إقتراحات 

وهو ما ) عامال 42( % 33.6أما متغير الجنسية فأكبر نسبة في الجنسية الجزائرية كانت للشكاوي بـ 
: يفسر أن الجزائرين يتصلون بجماعاتهم بدرجة أولى من أجل شكاوي تليها من أجل استفسارات بـ 

أي ما يدل على وجود أشياء غير واضحة يطلب من الجماعة إعطاء معلومات ) عامال 39( % 31.2
يتصلون بجماعاتهم ) عامال 19( % 15.2وأخيرا طلبات بنسبة ) عامال 20( % 16عنها ثم إقتراحات بـ 

نت النسبة من أجل طلبات ألشياء معينة كالمساعدة وطلب التغطية عند حدوث أشياء ما ، أما األجانب فكا
وهو ما يدل على أن األجانب يميلون إلى تقديم أفكار ) عاملين 4( % 3.2األكبر لتقديم اقتراحات بـ 

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5من اقل 
  سنوات

 

17  13.6   

06 

  

 

 

4.8  

 

10 

  

 

 

08  

 

19 

  

  

15.2  

52  41.
6  

5-10 
 سنوات

 

13 

 

10.4 

 

12 

 

9.6  

 

08  

 

6.4  

 

09  

  

7.2  

42  33.6  

سنوات 10
 ا فوقفم

 

10 

 

08 

 

01 

 

0.8  

 

06  

4.8 

  

 

14  

  

11.2  

31  24.8  

  100  125  33.6  42  19.2  24  15.2 19 32 40 المجموع



 

   
 

جديدة سواء بخصوص العمل أو بخصوص األمور اإلجتماعية ، وقام أجنبي واحد باإلجابة من أجل 
  . % 0.8استفسارات بنسبة 

) عامال 22( % 17.6: حاب المستوى الثانوي بـ أما متغير المستوى التعليمي فأكبر نسبة كانت ألص
 % 16: والتي أجابوا فيها أن سبب اتصالهم بجماعاتهم هيمن أجل استفسارات تليها مباشرة شكاوي بـ

 % 13.6:للمستوى الثانوي كذلك أما المستوى الجامعي فكانت أكبر نسبة لإلقتراحات بـ ) عامال 20(
المستوى الجامعي يميلون إلى تقديم اقتراحات وليس شكاوي عكس وهذا ما يفسر أن أصحاب ) عامال 17(

  .أصحاب المستوى اإلبتدائي و المتوسط وحتى الثانوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  يبين مالحظة عالقات غير رسمية بين المسؤولين والعاملين): 41(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  بةاإلجا

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  17.6  22  69.6  87  ذكر

   

  أنثى

12  9.6  04  3.2  16  12.8  

  100  125  20.8  26  79.2  99  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  20  25  76  95  جزائري

  04  05  0.8  01  3.2  04  أجنبي

  100  125  20.8  26  79.2  99  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  0  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  1.6  02  10.4  13  متوسط

  46.4  58  6.4  08  40  50  ثانوي

  39.2  49  12.8  16  26.4  33  جامعي

   المجموع

99  

 

79.2  

 

26  

 

20.8  

125 

  

  

100  

ة  
هني

 الم
برة

الخ
   

 
 

 5من اقل 
  سنوات

 

37  29.6   
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41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

مالحظة عالقات حظ من خالل الجدول أن متغير الجنسية له تأثير خاص على إجابة العاملين حول نال
غير رسمية بين المسؤولين والعاملين فقد كانت نسبة اإلجابة بـ نعم للذين يحملون الجنسية الجزائرية 

وهذا ما يؤكد أن الجزائريين يتأثرون ) عامال 95( %76: بالنسبة لباقي المتغيرات األخرى فقد قدرت بـ
  .آخرين  بالعالقات غير الرسمية وبالتمييز وتفضيل عاملين على حساب

وعند اإلناث كبيرة ) عامال 87( % 69.6أما متغير الجنس فقد كانت ثاني أكبر نسبة للذكور بنسبة 
) عامال 16( % 12.8: مقارنة بالنسبة اإلجمالية لإلناث في المؤسسة بـ) عامال 12( % 9.6: أيضا بـ 

ة غير رسمية تتدخل فيها وجود وهذا ال يعني أن التعامالت التي تتم داخل المؤسسة بين العاملين بطريق
  .عالقات غير رسمية مع بعض العاملين ومعاملتهم بطريقة غير رسمية على غرار باقي العاملين

أما متغير المستوى التعليمي فقد كانت اإلجابات متفاوتة جدا وكانت أكبر نسبة هي نسبة المستوى 
وهذا ما يؤكد على أن أغلبية " نعم:"والذين أجابوا بـ ) عامال 50( % 40: الثانوي التي قدرت بـ

  .العاملين يالحظون هذه العالقات

أما متغير الخبرة المهنية فهو األكثر تأثيرا فأصحاب الخبرة القصيرة أو القليلة الحضوا رغم قلة 
خبرتهم وجود عالقات غير رسمية بين المسؤولين والعاملين والتفرقة التي توجد في المؤسسة وذلك بنسبة 

أكدوا ذلك من خالل ) سنوات 10 – 05من (، كما أن أصحاب الخبرة المتوسطة ) عامال 37( % 29.6
وهو ما يؤكد صحة القول بأن هناك عالقات غير ) عامال 35( % 28: إجاباتهم التي قدرت نسبتهم بـ 

سؤول رسمية داخل المؤسسة وان التعامالت تتم بطريقة التمييز بين الشخص الذي يملك معرفة خاصة بالم
  .سواء بدرجة القرابة أو اإلنتماء إلى نفس المنطقة
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35 
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    125  20.8 26 79.2 99 المجموع
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  يبين أثر العالقات غير الرسمية على باقي العاملين): 42(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

    الجنس 

  83.83  83  10.10  10  73.73  73  ذكر

   

  أنثى

14  14.14  02  2.02  16  16.16  

  100  99  12.12  12  87.87  87  المجموع

الجنس
  ية

  94.94  94  11.11  11  83.83   83  جزائري

  5.05  05  1.01  01  4.04  04  أجنبي

  100  99  12.12  12  87.87  87  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  لمستوىا

00  00  00  00  00  00  

  3.03  03  1.01  01  2.02  02  إبتدائي

  15.15  15  5.05  05  10.10  10  متوسط

  58.58  58  4.04  04  54.54  54  ثانوي

  23.23  23  2.02  02  21.21  21  جامعي

 87  المجموع

  

 

87.87  

 

12  

 

12.12  

 

99  

  

100  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
ا

 

 5من اقل 
  سنوات

53  53.53   

 

 

7.07 
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60.60  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خالل الجدول نالحظ أن متغير الجنس له تأثير على اجابات المبحوثين ، ألن متغير الذكور الذين 
ا أن هناك تأثير للعالقات غير الرسمية على باقي العاملين وذلك من خالل اإلجابات على السؤال أجابو

السابق ، حيث يؤثر على العالقات بين العاملين أنفسهم ألنه يخلق الغيرة والحقد وتكون هناك صراعات 
  ).عامال 73( % 73.73بينهم وذلك من خالل النسبة المقدرة بـ  

: في المستوى الثانوي كبيرة بـ " نعم " التعليمي فقد كانت نسبة اإلجابة بـ  أما متغير المستوى
 %21.21: والذي يمثل هذا المستوى أغلبية العاملين والمستوى الجامعي بـ ) عامال 54(  % 54.54

  ) .عامال 21(

 05ين ألقل من أما متغير الخبرة المهنية فكانت اجابتهم بتأثير العالقات غير الرسمية على باقي العامل
سنوات فما فوق والذين  10وبعدها مباشرة ألصحاب الخبرة الطويلة ) عامال 53( %53.53سنوات بنسبة 

وهذا يعني أنه توجد عالقات غير رسمية بين المسؤولين ) عامال 29(  % 29.29نعم بنسبة : أجابوا بـ 
  .والعاملين والتي تؤثر على باقي العاملين 
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  .يبين الشخص الذي يتصل به العاملين في حالة مواجهتهم لمشكلة): 43(رقم المركب الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  زمیل وصدیق في العمل 

  

لیس زمیل ولیس 
  صدیق

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  15.2  19  72  90  ذكر

   

  أنثى

12  9.6  04  3.2  16  12.8  

  100  125  18.4  23  81.2  102  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  18.4  23  77.6  97  جزائري

  04  05  00  00  04  05  أجنبي

  100  125  18.4  23  81.6  102  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 
دون 

  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  8.8  11  3.2  04  متوسط

  46.4  58  7.2  09  39.2  49  ثانوي

  39.2  49  2.4  03  36.8  46  جامعي

   المجموع

102  

 

81.6  

 

23  

 

18.4  

125 

  

100  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن كال الجنسين الذكر واألنثى يلجآن إلى زميل وصديق في العمل 
 81.2: قدرت بـ وينتمي إلى منطقته في حالة مواجهتهم لعقبة أو مشكلة في العمل وذلك بنسبة إجمالية 

وهذا ما يدل على وجود عالقات جيدة بين أفراد الجماعة غير الرسمية الواحدة والتي يلجأون إلى  %
  .بعضهم البعض من اجل تقديم مساعدات ومن أجل التعاون في حل مشاكلهم 

ا أم) عامال  97(  %77.6أما متغير الجنسية فقد أجاب الجزائريون بزميل وصديق في العمل بنسبة 
  ) .عمال 05(  %04األجانب فكلهم أجابوا بـ زميل بنسبة 

تليه المستوى ) عامال 49(  % 39.2أما متغير المستوى التعليمي فقد كان المستوى ثانوي بأكبر نسبة 
وهذا ما يدل على أن المستويات التعليمية الجيدة يتصلون بأفراد ) عامال 46(  % 36.8: الجامعي بـ 

ء واألصدقاء والذين ينتمون إلى مناطقهم وذلك بسبب أنهم يحمون بعضهم البعض جماعاتهم من الزمال
  .حفاظا على عدم تفكك الجماعة غير الرسمية ومصلحة الجماعة ككل 

هم الذين كانت لهم أكبر نسبة ) سنوات 5أقل من ( أما متغير الخبرة المهنية فقد كان األقل خبرة أي 
ر عدم ثقة األفراد في األشخاص الذين ال ينتمون إلى جماعته وهو ما يفس) عامال 46( % 36.8: بـ

وليسوا أصدقائه أو زمالئه ، فيما تساوت النسبتين بالنسبة ألصحاب الخبرة المتوسطة والكبيرة بنسبة 
  ) .عامال 28(  % 22.4
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قة أما الذين يتصلون باألشخاص الذين ليسوا زمالئهم وليسوا أصدقائهم وال ينتمون إلى نفس المنط
  .  التي يعشون فيها وهذا ما يفسر حب اإلعتماد على النفس وعدم قبول تدخل أي فرد في شؤونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  .تأثير العالقات اإلتصالية غير الرسمية على األداء : المحور الثالث

  

  .يبين وجود من يغطي عن العاملين عند الوقوع في الخطأ): 44(المركب رقم الجدول 

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  43.2  54  44  55  ذكر

   

  أنثى

13  10.4  03  2.4  16  12.8  

  100  125  45.6  57  54.4  68  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  44  55  52  65  جزائري

  04  05  1.6  02  2.4  03  أجنبي

  100  125  45.6  57  54.4  68  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 
دون 

  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  0.8  01  1.6  02  إبتدائي

  12  15  1.6  02  10.4  13  متوسط

  46.4  58  12  15  34.4  43  ثانوي

  39.2  49  31.2  39  08  10  جامعي
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نالحظ من خالل الجدول أن اإلجابات والنسب متقاربة حول وجود من يغطي عن العاملين عند 
) عامال 55(   % 44: في متغير الجنس بـ" نعم : "الوقوع في الخطأ فكانت أكبر نسبة للذين أجابوا بـ 

وهي تقريبا متساوية ، ) عامال 54( %43.2م ال عند الذكور كانت نسبته: ذكرا ، فيما الذين أجابوا بـ 
وهو ما يفسر أن اإلناث لهم من ) عاملة 13(  % 10.4" نعم "أما اإلناث فكانت نسبة الذين أجابوا بـ 



 

   
 

يعرفونه في اإلدارة ويلجأون إلى أشخاص سواء في جماعاتهم أو من نفس منطقتهم أو  معارفهم لتغطية 
  .اخطائهم 

سنوات بـ  5هي االقل من " نعم : "نية فكانت أكبر نسبة للذين أجابوا بـ يليه متغير الخبرة المه
وهو ما يدل على أن سياسة التوظيف في المؤسسة تغلب عليها الوساطة فقدرت ) عامال 41(    32.8%
وهذا ما يدل على أن األشخاص الذين وظفوا في مرحلة ما ليسوا عن طريق ) عامال 32( % 25.6: بـ 

  .يوجد من يغطي عنهمالوساطة فال 

 %34.4على أكبر نسبة " نعم : "أما عن المستوى التعليمي فقد حاز المستوى الثانوي لمن أجابوا بـ
وهذا ما يدل على أن ذوي المستوى الحسن منخرطين ضمن جماعات غير رسمية تغطي ) عامال 43(

  .عنهم في حالة وقوعهم في الخطأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  .يبين تأثير تماسك الجماعة و إشباع حاجاتهم على األداء): 45(م المركب رقالجدول 

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  4.8  06  82.4  103  ذكر

   

  أنثى

13  10.4  03  2.4  16  12.8  

  100  125  7.2  09  92.8  116  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  7.2  09  88.8  111  جزائري

  04  05  00  00  04  05  أجنبي

  100  125  7.2  09  92.8  116  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  0.8  01  1.6  02  إبتدائي

  12  15  2.4  03  9.6  12  متوسط

  46.4  58  2.4  03  44  55  ثانوي

  39.2  49  1.6  02  37.6  47  جامعي

 116  المجموع

  

92.8 

  

09 

  

7.2 

  

125 

  

  

100  
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41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

نالحظ من خالل الجدول أن تأثير متغير الجنس كبير جدا حيث بلغت نسبة الذين أجابوا بان تماسك 
وهو ما يؤكد أن ) عامل 103( % 82.4: الجماعة وإشباع حاجاتهم يؤثر على األداء من الذكور بـ

اتهم النفسية واإلجتماعية لتحقيق اداء مرتفع وهو ما الذكور يحرصون على تماسك الجماعة وإشباع حاج
وهو ما يدل على تأثير تماسك ) عاملة  13(  % 10.4تعكسه النسبة ، أما اإلناث فقد بلغت نسبتهم 

  .الجماعة وإشباع حاجاتهم على األداء

عة جزائريا بتأثير تماسك الجما) عامال 111(  % 88.8أما متغير الجنسية فقد أجاب ما نسبته 
، أما بالنسبة ) عمال  5( % 4وإشباع الحاجات على األداء وأجاب كامل األجانب على هذا التأثير بنسبة 

وبربطه ) عامال 55(  % 44: لمتغير المستوى التعليمي فقد حاز المستوى الثانوي على أكبر نسبة بـ
عتبرون أن الجماعة شيء مهم بمتغير الجنسية يتضح أن المستوى الثانوي يمثل أغلبية الجزائرين الذين ي

  .بالنسبة لهم للحفاظ على األداء المرتفع

أما متغير الخبرة المهنية فكان ذو تاثير مهم حيث يلجأ العاملون الجدد إلى العمل على تماسك الجماعة 
وإشباع حاجاتهم كشرط للحفاظ على األداء المرتفع أو الذي تطلبه اإلدارة ، وبعدها يأتي أصحاب الخبرة 

 23.2يليه أصحاب الخبرة الطويلة بنسبة ) عامال 37(  % 29.6سنوات بنسبة  10إلى  5لمتوسطة من ا
ما يدل على أهمية اإلهتمام بالعوامل النفسية واإلجتماعية خاصة ألصحاب الخبرة ) عامال 29(  %

  . الطويلة
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  .لو كان مخالفا لما طلبته اإلدارة يبين موافقة العامل للمردود الجماعة حتى و): 46(المركب رقم الجدول 

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  48.8  61  38.4  48  ذكر

   

  أنثى

03  2.4  13  10.4  16  12.8  

  100  125  59.2  74  40.8  51  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  5.6  70  40  50  جزائري

  04  05  3.2  04  0.8  01  أجنبي

  100  125  59.2  74  40.8  51  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 
دون 

  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  1.6  02  0.8  01  إبتدائي

  12  15  9.6  12  2.4  03  متوسط

  46.4  58  26.4  33  20  25  ثانوي

  39.2  49  21.6  27  17.6  22  جامعي

   المجموع

51  

 

40.8  

74 

  

 

59.2  

 

125  

  

100  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خالل الجدول المقابل نالحظ أن اغلبية العاملين ال يوافقون العمل وفق المردود الذي حددته 
الجماعة حتى ولو كان ذلك مخالفا لما طلبته اإلدارة لجميع المتغيرات فمتغير الجنس نرى أن الذكور كانت 

ولعل السبب ) عاملة  13(  % 10.4ناث فكانت ، أما اإل)  عامال 61(  %48.8نسبة إجابتهم بـ ال 
الرئيسي في رفضهم لطلب الجماعة يعود إلى خوفهم على مستقبله المهني وتعرضهم للعقوبات هم في 

  .غنى عنها والتي تؤثر مباشرة على راتبهم الشهري 

كانت نسبتهم سنوات  5أما المتغير الذي يعتبر ثاني أكبر مؤشر هو الخبرة المهنية فنالحظ أن أقل من 
  .وهو دليل على أن هؤالء مترددون حول هذا الموضوع) عامال 38( % 30.4

فيما كانت أكبر نسبة للذين ) عامال 70(   % 56: بـ  نأما بالنسبة للجنسية فكان أغلبهم جزائريو
 ويفسر ذلك وجود عدد البأس به من) عامال 48(   % 38.4وافقوا طلب الجماعة من جنس الذكور بنسبة 

العاملين يوافقون الجماعة على مردود الذي حددته ألنهم يعتبرون ذلك كعنصر قوة في أيديهم وال تستطيع 
  .اإلدارة أو المسؤول معاقبة جميع العاملين بهذا العدد الكبير

  

  

  

  

  

  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5من اقل 
  سنوات

 

14  11.2   

 

38  

 

30.4 

  

 

52 

  

  

  

1.6  

  سنوات 5-10

19 

 

15.2 

 

23 

 

18.4  

 

42  

  

33.6  

سنوات فما 10
 فوق

 

18 

 

14.4 

 

13 

10.4 

  

 

31  

  

24.8  

    125  59.2 74 40.8 51 المجموع

100  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  .يبين سبب موافقة العامل للجماعة ): 47(المركب رقم لجدول ا

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

ألنك ال تستطیع الخروج 
  عن الجماعة

  

  لتجنب اإلنعزال

  

ألنك تضمن بقاءك 
  في المنصب

  

  أسباب أخرى

  

  المجموع

النس%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد
 بة

  النسبة%  العدد

    

الجنس     

  68.62  35  00  00  3.92  02  11.76  06  52.94  27  ذكر

   

  أنثى

09  17.64  04  7.84  03  5.88  00  00  16  31.37  

  100  51  00  00  9.80  05  19.60  10  70.58  36  المجموع

  90.2  46  00  00  7.84  04  17.64  09  64.70  33  جزائري  الجنسية

  9.80  05  00  00  1.96  01  1.96  01  5.88  03  أجنبي

  100  51  00  00  9.80  05  19.60  10  70.58  36  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  5.88  03  00  00  00  00  1.96  01  3.92  02  إبتدائي

  29.41  15  00  00  1.96  01  5.88  03  21.56  11  متوسط

  35.29  18  00  00  3.92  02  5.88  03  25.49  13  ثانوي

  29.41  15  00  00  3.92  02  5.88  03  19.60  10  جامعي

   المجموع

36  

 

70.58  

 

10  

 

19.60  

05 

  

 

9.80  

00 

  

  

00  

51  100  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
ا

 

 5من اقل 
  سنوات

15  29.41   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

00  

22  43.13  



 

   
 

  

من متغير الجنس ذكور شاطروا زمالئهم في ) عامال 27( % 52.94من الجدول نالحظ أن ما نسبته 
نفس الجواب  الخروج عن الجماعة يليها العمل ويستجبون لطلب الجماعة ألنهم بكل بساطة ال يستطيعون 

وهذا ما يدل على أن الجزائريون يوافقون الجماعة ) عامال 33( %64.70لمتغير الجنسية الجزائرية بنسبة 
  .لسبب أنهم ال يستطيعون الخروج عنها 

وهو ما يدل على أن ) عامال 13( % 25.49: أما متغير المستوى التعليمي فكان المستوى الثانوي بـ
  .عة وضرورة الحفاظ على نظامها الداخلي هؤالء واعون بأهمية الجما

عمال  9بـ  % 17.64: وتأتي بعدها لتجنب اإلنعزال حيث كان متغير الجنسية األكثر تأثيرا بـ
جزائريين على اعتبار أن مساندة الجماعة من شأنه ان يكون ورقة ضغط تملكها في مواجهة اإلدارة 

 .انتهم اإلجتماعية داخل التنظيموبالتالي كسب إحترامها لألفراد  مما يزيد من مك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 05  9.80  02  3.92  00  

5-10 
 سنوات

 

14 

 

27.45 

 

03 

 

5.88  

01 

  

 

1.96  

 

00  

  

00  

18  35.29  

سنوات 10
 فما فوق

 

07 

 

13.72 

 

02 

 

3.92  

 

02  

 

3.92  

 

00  

  

00  

11  21.56  

  100  51  00  00  9.80  05  19.60 10 70.58 36 المجموع



 

   
 

  

  .يبين موقف جماعة العاملين إذا تدخلت اإلدارة بتطبيق أسلوب العقاب ): 48(المركب رقم لجدول ا

  

  اإلجابة                     

  المتغیرات

الالمباالة وعدم   اإلحتجاج  كثرة الغيابات
  اإلهتمام

    مواقف أخرى  اإلضرابات  ترك العمل

  عالمجمو

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  87.2  109  2.4  03  28  35  2.4  03  13.6  17  40  50  0.8  01  ذكر  الجنس

  12.8  16  1.6  02  1.6  02  0.8  01  1.6  02  7.2  09  00  00  أنثى

  

  المجموع

01  0.8  59  47.2  19  15.2  04  3.2  37  29.6  05  04  125  100  

  الجنسية     

  جزائري

01  0.8  59  47.2  15  12  04  3.2  37  29.6  04  3.2  120  96  

  

  أجنبي

00  00  00  00  04  3.2  00  00  00  00  01  0.8  05  04  

  

  المجموع

01  0.8  59  47.2  19  15.2  04  3.2  37  29.6  05  04  125  100  

  

  

المستوى 
  التعلیمي

  

  دون المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  

  ابتدائي

00  00  02  1.6  01  0.8  00  00  00  00  00  00  03  2.4  

  

  متوسط

00  00  08  6.4  04  3.2  01  0.8  02  1.6  00  00  15  12  

  

  ثانوي

01  1.6  30  24  09  7.2  02  1.6  12  9.6  04  3.2  58  46.4  

  

  جامعي

00  00  19  15.2  05  04  01  0.8  23  18.4  01  1.6  49  39.2  

  

  مجموعال

01  0.8  59  47.2  

  

19  15.2  04  3.2  37  29.6  05  04  125  100  

    01  0.8  33  26.4  05  04  02  1.6  10  8  00  00  51  40.8  



 

   
 

  

الخبرة 
  المھنیة

  سنوات 5أقل من 

  

  سنوات 05-10

00  00  14  11.2  06  4.8  02  1.6  11  8.8  03  2.4  36  28.8  

  

سنوات فما  10
  فوق

00  00  12  9.6  08  6.4  00  00  09  7.2  02  1.6  31  24.8  

  

  المجموع

01  1.6  59  47.2  19  15.2  04  3.2  37  29.6  05  04  125    

100  

نالحظ من خالل الجدول أن متغير الجنس له تاثير على إجابة العاملين ، فقد كانت نسبة اإلجابات 
وذلك وهي طريقة يعبر فيها العاملين عن اإلحتجاج على تصرفات اإلدارة ) عامال 50( % 40باإلحتجاج 

بطرق مختلفة تعبيرا منها عن رفضها للطريقة البيروقراطية التي تنتهجها اإلدارة في حقهم وفي تعاملها 
  .بموقف اإلحتجاج ) عامال 59( % 47.2معهم ثم تاتي متغير الجنسية حيث أجاب الجزائريون بنسبة 

) عامال  30( % 24بة أما متغير المستوى التعليمي فقد كان المستوى الثانوي األكثر تاثيرا بنس
 18.4بموقف اإلحتجاج ، ثم تليها موقف اإلضرابات حيث يعتبر المستوى التعليمي األكثر تأثيرا فيه بنسبة 

للمستوى الجامعي وهو يدل على صعوبة تطبيق اإلدارة لمطالب العاملين وكذا وجود ) عامال 23(  %
أ هؤالء إلى اإلضراب إحتجاجا على اإلدارة صراعات وخلل في العالقات اإلتصالية غير الرسمية  فيلج

  .والتي يرى فيها العاملين الحل الوحيد بعد اإلحتجاج لتنفيد مطالبهم

من الذين اجابوا فقد عبروا بعدم اإلهتمام والالمباالة إتجاه قرارات ) عامال 19(  % 15.2أما نسبة 
  . ياسة اإلدارة اإلدارة وهناك من اختاروا ترك العمل كمؤشر أساسي عن رفضها لس

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

يبين تمثيل العادات والقيم الجماعية السبب في تصرفات األفراد داخل ): 49(المركب رقم لجدول ا
  .المؤسسة

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  أحیانا

  

  دائما

  

  نادرا

  

  

  المجموع

 النسبة%  عددال النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  04  05  48.8  61  34.4  43  ذكر

   

  أنثى

07  5.6  07  5.6  02  1.6  16  12.8  

  100  125  5.6  07  54.4  68  40  50  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  4.8  06  51.2  64  40  50  جزائري

  04  05  1.6  01  3.2  04  00  00  أجنبي

  100  125  5.6  07  54.4  68  40  50  المجموع

ا
   

   
   

   
   

   
مي

علي
 الت

وى
مست

ل
 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  00  00  إبتدائي

  12  15  1.6  02  7.2  09  3.2  04  متوسط

  40.8  51  2.4  03  20  25  18.4  23  ثانوي

  44.8  56  1.6  02  24.8  31  18.4  23  جامعي

 50  المجموع

  

 

40  

68   

54.4  

07  5.6 

  

 

125  

  

100  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
   28.8  36 5من اقل ا

 

 

11.2 

 

02 

 

 

 

 

  

  



 

   
 

  

ير الجنس له تأثير على إجابات المبحوثين ، ألن متغير الذكور الذين من خالل الجدول نالحظ أن متغ
أما ) عامال 61(   %  48.8اجابوا باإلرتباط الدائم لألفراد بالعادات والقيم الجماعية في تصرفاتهم نسبتهم 

أما متغير الجنسية ، فمتغير جزائري كانت نسبة الذين أجابوا دائما ) عامالت 7(   % 5.6اإلناث 
فوجود الفرد كعضو في جماعة ها صفة الدوام النسبي يجعل قيمه ومعتقداته ) عامال 68(  54.4%

كارثر " وأنشطته تتشابه مع قيم ومعتقدات وأنشطة األفراد اآلخرين األعضاء في نفس الجماعة ، ويعلل 
ى توحيد هذا التماثل بين أفراد الجماعة بوجود قوى وضغوط يتعرض لها اعضاء تدفعهم إل" وزاندر 

  .سلوكهم طبقا للمعايير الجماعية 

إذ تفيد البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول أن نسبة الذين أجابوا بدائما تفوق الذين اجابوا بأحيانا 
ونادرا حيث بالنظر إلى متغير المستوى التعليمي نجد أن المستوى الجامعي له تأثير على إجابات 

، أما متغير الخبرة المهنية فقد حاز أصحاب الخبرة ) عامال 31(   % 24.8المبحوثين بدائما بنسبة 
لدائماََََ تليها أحيانا وقد كان فيها متغير الجنس والخبرة المهنية الغالب ) عامال 30( % 24المتوسطة على 

وهو ما يدل على الخوف من الخروج عن ) عامال 43(  % 34.4فكانت نسبة الذكور الذين أجابوا أحيانا 
  .هو متفق عليه من طرف الجماعة  ما

أجانب بنادرا وفي تقديرنا لهذه األرقام ال تمثل ) عمال 7(  % 5.6وفي األخير هناك فئة متمثلة بنسبة 
  .مؤشرا هاما للوقوف عنده

  

  سنوات

 

14      1.6  52  41.6  

  سنوات 5-10

10 

 

8 

 

30 

 

24  

02 

  

 

1.6  

 

42  

  

33.6  

سنوات فما 10
 فوق

 

04 

3.2 

 

 

24 

 

19.2  

 

03  

 

2.4  

 

31  

  

24.8  

  100  125  5.6  07  54.4 68 40 50 المجموع



 

   
 

يبين شعور جماعات العمل باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف الذي يؤدي ): 50(المركب رقم لجدول ا
  .فإلى تحقيق األهدا

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  04  05  83.2  104  ذكر

   

  أنثى

15  12  01  0.8  16  12.8  

  100  125  4.8  06  95.2  119  المجموع

الجنس
  ية

  96.8  121  4.8  06  92  115  جزائري

  3.2  04  00  00  3.2  04  أجنبي

  100  125  4.8  06  95.2  119  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12.8  16  2.4  03  10.4  13  متوسط

  46.4  58  1.6  02  44.8  56  ثانوي

  38.4  48  0.8  01  37.6  47  جامعي

   المجموع

119  

 

95.2  

 

06  

4.8 

  

 

125  

  

100  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

 5من اقل ا
  سنوات

51  40.8   

 

01  

 

 

0.8  

 

 

52  

  

  

41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تول نالحظ أن متغير الجنسية له تاثير خاص على إجابة العاملين حول شعور جماعامن خالل الجد
نعم :"العمل باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف الذي يؤدي إلى تحقيق األهداف فقد كانت نسبة اإلجابة بـ

وقراطية بحيث كلما قلت الضغوط واللوائح البير) عامال 115(  % 92للذين يحملون الجنسية الجزائرية " 
أو سياسات اإلشراف السلبية أو بعض التصرفات الغير الصحيحة ،أدى ذلك إلى الحفاظ على توازن 

الجماعة واستقرارها مما يساعد على الوصول إلى نتائج إيجابية ، وهذا ما نلمسه من إجابات المبحوثين 
نس ،فالجنس كانت نسبته في الجدول حيث توزعت اإلجابات عبر مختلف المتغيرات وأهمها الجنسية والج

  ) .عامل 104(   % 83.2

وهو ما ) عامال 56(   %44.8أما متغير المستوى التعليمي نالحظ أن المستوى الثانوي كانت نسبته 
فيما كانت نسبة . يوضح أن اإلطمئنان نحو اإلدارة وسياساتها شرط ضروري وأساسي لتحقيق االهداف 

الذي يدل على أن العاملين الجدد ) عامال 51(   % 40.8نعم : بـ أصحاب الخبرة القليلة الذين أجابوا 
  .واعين بأن الشعور باإلطمئنان مهم في تحقيق األهداف

     . فاألرقام المعروضة ال تعتبر مؤشرا يجب الوقوف عنده" ال: "أما الذين أجابوا بـ 

  

  

  

  

  

 

 40 سنوات 5-10

 

 

32 

 

02 

 

1.6  

 

42  

  

33.6  

سنوات فما 10
 فوق

 

28 

 

22.4 

 

03 

 

2.4  

 

31  

  

24.8  

    125  4.8 06 95.2 119 المجموع

100  

  



 

   
 

  .اه سياسات اإلشرافيبين سبب شعور الجماعات باإلطمئنان اتج): 51(المركب رقم لجدول ا

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  ألنھا مستقرة في أھدافھا

  

  ألنھا مستقرة في أعضائھا

  

  إلشباع حاجاتھا

  

  أسباب أخرى

  

  المجموع

  النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  86.55  103  00  00  30.25  36  28.57  34  28.94  33  ذكر

   

  أنثى

06  5.04  05  4.20  05  4.20  00  00  16  13.45  

  100  119  00  00  34.45  41  32.77  39  32.77  39  المجموع

الجنس
  ية

  95.8  114  00  00  32  38  32.77  39  31.1  37  جزائري

  4.20  05  00  00  2.52  03  00  00  1.7  02  أجنبي

  100  119  00  00  34.45  41  32.77  39  32.77  39  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  2.52  03  00  00  1.7  02  0.84  01  00  00  إبتدائي

  13.45  16  00  00  6.72  08  2.52  03  4.20  05  متوسط

  45.38  54  00  00  21.85  26  10.1  12  13.45  16  ثانوي

  38.65  46  00  00  4.20  05  19.33  23  15.12  18  جامعي

 39  المجموع

  

 

32.77  

39 

  

 

32.77  

41   

34.45  

00 

  

00  

  

119  100  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5من اقل 
  سنوات

 

15 

  

12.6   

 

17  

 

 

14.29  

 

 

16  

 

 

13.45  

 

 

00  

  

00  

48  40.34  



 

   
 

  

نالحظ من خالل الجدول أن سبب شعور الجماعات باإلطمئنان اتجاه سياسات اإلشراف إلشباع 
ير المستوى التعليمي ، يليها متغ) عامال 36(  % 30.25حاجاتها عند متغير الجنس ذكور بنسبة 

وهو ما يؤكد ضرورة إشباع الحاجات النفسية ) عامال 26( % 21.85فالمستوى الثانوي كانت نسبته 
واإلجتماعية واإلهتمام بالجانب اإلنساني أكثر لتحقيق أهداف المؤسسة ، وفيما يخص تأثير متغير الخبرة 

لسبب إشباع ) عامال 19( %15.97بنسبة  المهنية فقد كان أصحاب الخبرة المتوسطة األكثر تأثيرا
  .الحاجات وهو ما يدل على أن الوعي بهذا السبب يوجد الذين يملكون خبرة متوسطة 

: أما سبب ألنها مستقرة في أهدافها فقد تساوت مع ألنها مستقرة في أعضائها في نسبتها اإلجمالية بـ
جنس ذكور األكثر تأثيرا عند سبب ألنها أما حسب المتغيرات فقد كان متغير ال) عامال 39( 32.77%

وهذا ما يدل على وعي االفراد بالمحافظة على ) عامال 34(  %28.57مستقرة في أعضائها بنسبة 
  .الجماعة وأعضائها لتحقيق األهداف الشخصية وأهداف المؤسسة 

وهو ) عامال 23(  %19.33يليها متغير مؤثر أيضا هو المستوى التعليمي فقد قدر المستوى الجامعي 
االقل ) عامال 17( %14.29: ما يدل على الوعي أما فيما يخص الخبرة المهنية فقد كانت أكبر نسبة بـ

سنوات وهو ما يدل على أن أصحاب الخبرة القليلة يسعون للمحافظة على أعضاء جماعاتهم وسعي  5من 
  . اإلدارة لذلك يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة
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يبين إعتقاد العاملين بأن مهارات المسؤولين في التواصل بالجماعات يؤدي ): 52(رقم المركب لجدول ا
  .إلى تحسين العالقات بينهم

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  5.6  07  81.6  102  ذكر

   

  أنثى

12  9.6  04  3.2  16  12.8  

  100  125  8.8  11  91.2  114  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  8.8  11  87.2  109  جزائري

  04  05  00  00  04  05  أجنبي

  100  125  8.8  11  91.2  114  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  3.2  05  08  10  متوسط

  46.4  58  2.4  03  44  55  ثانوي

  39.2  49  2.4  03  36.8  46  جامعي

   المجموع

114  

91.2 

  

 

11  

 

8.8  

 

125  

  

100  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

 5من اقل ا
  سنوات

45  36   

07 

  

 

 

5.6  

 

 

52  

  

  

41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نالحظ من خالل الجدول أن اعتقاد العاملين بأن مهارات المسؤولين في التواصل بالجماعات يؤدي إلى 
ر خاص على تحسين العالقات بينهم هي اإلجابة الغالبة بنسبة كبيرة ونالحظ أن متغير الجنس له تأثي

ما يدل على أهمية التواصل التي  وذكرا وه) عامال 102( %81.6إجابات المبحوثين من خالل النسبة  
تنظم العملية اإلدارية في جانبها الرسمي وعندما تصبح العالقات مع األعضاء الذين يشكلون الحضور 

ل المسؤول إلتمام اإلتصال متنوعة ومختلفة فإن من الضروري عمل تخطيط أدق وبدل مجهود أكبر من قب
  .على نحو ناجح وفعال بين مختلف الجماعات رغم اختالف إيديولوجيتها ومصالحها 

يليه متغير آخر هو الجنسية فنسبة الجزائريين الذين اعتقدوا أن مهارات المسؤولين تؤدي إلى تحسين 
اهمية إكتساب المسؤول وهو ما يدل على ) عامال 109( % 87.2: العالقات بين الجماعات قدرت بـ 

  .لمهارات التواصل مع العاملين

أما متغير المستوى التعليمي فكانت النسبة مرتفعة لدى المستويين الثانوي والجامعي ، فالثانوي كانت 
  ).عامال 46(  %36.8بينما الجامعي ) عامال 55(  %44نسبته 

 47( %37.6سنوات كانت نسبتهم  10 – 5أما متغير الخبرة المهنية فأصحاب الخبرة المتوسطة من 
وهو ما يدل على ان أصحاب الخبرة المتوسطة يدركون أهميتها في تنمية الثقافة اإلجتماعية ) عامال

الالزمة لدى األفراد ليبني سلوك سليم اتجاه زمالئه من جماعات غير رسمية أخرى ،والذي يعمل على 
  .تعميق الثقة وتقوية العالقات التضامنية بينهم
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  .    فكانت نسبهم ضئيلة ال يمكن أخذها كمؤشر لقياس موقف معين" ال:"ا الذين أجابوا بـأم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  .يبين الطريقة التي يتم من خاللها تحسين العالقات بين العاملين): 53(المركب رقم لجدول ا

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

تكوینیة في دورات 
  اإلتصال

  

  حل مشاكلھم

  

تقریب الجماعات من 
  بعضھا البعض

  

محاولة جمعھم في 
  مختلف المناسبات

  

  المجموع

  النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  85.96  98  15.78  18  22.8  26  22.8  26  24.56  28  ذكر

   

  أنثى

05   4.38  04  3.50  04  3.50  03  2.63  16  14.03  

  100  114  18.42  21  26.31  30  26.31  30  28.94  33  المجموع

الجنس
  ية

  95.61  109  17.54  20  25.43  29  25.43  29  27.19  31  جزائري

  4.39  05  0.70  01  0.70  01  0.70  01  1.75  02  أجنبي

  100  114  18.42  21  26.31  30  26.31  30  28.94  33  المجموع

مست
ال

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  2.70  03  0.7  01  00  00  00  00  1.75  02  إبتدائي

  13.157  15  0.70  01  1.75  02  6.14  07  4.38  05  متوسط

  50.877  58  14.03  16  14.91  17  9.70  11  12.28  14  ثانوي

  33.33  38  2.70  03  9.70  11  10.52  12  10.52  12  جامعي

   المجموع
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26.31 
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نالحظ من خالل الجدول الذي يبين الطريقة التي يتم من خاللها تحسين العالقات بين العاملين أن متغير 
ب بأن دورات تكوينية في اإلتصال جزائريا أجا) عامال 31(  %27.19الجنسية كان األكثر تأثيرا بنسبة 

هي التي تحسن العالقات وهذا يدل على أهمية اإلتصال غير الرسمي في الحفاظ على العالقات السليمة 
بين العاملين إذا حسن استغالله وبذلك تحقيق هدف من األهداف الرئيسية التي تدخل ضمن أولويات عمل 

ان تحقيق إتصال فعال و أداء  على المستويات كافة قصد ضم.المؤسسة وضمان نجاحها ، وبصورة عامة 
بحيث ينتج عنه تنفيد القرارات وتحقيق األهداف التنظيمية األخرى وكل هذا نتيجة .وبأعلى معايير الجودة 

  .صيانة العالقات اإلتصالية بين العاملين عن طريق اإلتصال التنظيمي

عض حيث أن متغير المستوى التعليمي له تأثير يليه طريقة ثانية وهي تقريب الجماعات من بعضها الب
للمستوى الثانوي ثم طريقة محاولة جمعهم ) عامال 17(  %14.91خاص على إجابات المبحوثين بنسبة 

وهو ) عامال 16( %14.03في مختلف المناسبات حيث كان المستوى التعليمي الثانوي هو الغالب بنسبة 
المناسبات يسمح لهم باإلحتكاك والتواصل فيما بينهم وبذلك  ما يدل على أن جميع العاملين في مختلف

  .تتحسن عالقاتهم اإلتصالية ويقضي بذلك على الصراعات القبلية واإلنتمائية

سنوات في محاولة  10-  5أما متغير الخبرة المهنية فكانت أكبر نسبة ألصحاب الخبرة المتوسطة 
وهو ما يدل على انهم يفضلون اإلجتماع في ) عامال 15(  %13.15جمعهم في مختلف المناسبات 

المناسبات لتحسين عالقاتهم بالجماعات األخرى وهو دليل على وجود توترات وصراعات بين مختلف 
  .  الجماعات
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  .يبين كيفية حل المشاكل بين العاملين): 54(المركب رقم لجدول ا

  

  

  المتغیرات                 اإلجابة

استخدام وسائل   الصرامة  الحوار  تهدئة األوضاع
  لإلتصال المباشر

    اإلستماع للطرفين

  المجموع

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  95.2  109  16  20  22.4  28  12.8  16  30.4  38  5.6  07  ذكر  الجنس

  12.8  16  1.6  02  0.8  01  1.6  02  6.4  08  2.4  03  أنثى

  

  جموعالم

10  08  46  36.8  18  14.4  29  23.2  22  17.6  125  100  

  الجنسية     

  جزائري

10  08  44  35.2  17  13.6  27  21.6  21  16.8  119  96  

  

  أجنبي

00  00  02  1.6  01  0.8  02  1.6  01  0.8  05  04  

  

  المجموع

10  08  46  36.8  18  14.4  29  23.2  22  17.6  125  100  

  

المستوى 
  التعلیمي

  

  

  دون المستوى 

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  

  ابتدائي 

00  00  02  1.6  00  00  01  0.8  00  00  03  2.4  

  

  متوسط

01  0.8  07  5.6  03  2.4  02  1.6  02  1.6  15  12  

  

  ثانوي

05  04  30  24  09  7.2  13  10.4  01  0.8  58  46.4  

  

  جامعي

04  3.2  19  15.2  06  4.8  13  10.4  07  5.6  49  39.2  

  

  المجموع

10  08  46  36.8  18  14.4  29  23.2  22  17.6  125  100  



 

   
 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس له تأثير خاص على إجابات المبحوثين في كيفية حل 
ذكور بالحوار الذي يدل على أن العاملين ) عامال 38( %30.4المشاكل بين العاملين فأجاب ما نسبته 

ه من أهمية في التخفيف من حدة التوتر والصراع بين طرفي يحبذون الحوار في حل مشاكلهم وذلك لما ل
وأكثر والخروج السليم من المشكل وهو ما يؤكده متغير الجنسية كذلك ، حيث كانت أكبر نسبة للجزائرين 

بالحوار ) عامال 30(  % 24أما المستوى التعليمي فقد أجاب ) عامال 44( %35.2أجابوا بالحوار بنسبة 
هدفه هو خلق فضاء من التفاهم المتبادل بين العاملين واإلدارة وبين العاملين أنفسهم الذي يعتبرون أن 

  .على أساس ممارسة العالقات اإلتصالية السليمة ورفع الروح المعنوية وتحقيق الرضى في العمل 

ألصحاب الخبرة الطويلة ) عامال 17( %13.6أما متغير الخبرة المهنية فكانت أكبر نسبة مؤثرة هي 
وهذا ما يدل على أهميته في ضل المعرفة الجيدة ألصحاب الخبرة لإلدارة وأساليب تعاملها مع مشاكل 

  .العاملين

فيما جاءت كيفية إستخدام وسائل اإلتصال المباشر في المرتبة الثانية حيث كان متغير الجنس بأكبر 
تفاهم واإلصالح بينهم ذكور، وهو ما يشبه الحوار بين شخصين لل) عامال 28( % 22.4: نسبة بـ

  .   وصيانة العالقات اإلتصالية غير الرسمية

  

  

  

  

  

  

  

الخبرة 
  المھنیة

  

  سنوات 5أقل من 

03  2.4  15  12  07  5.6  12  9.6  15  12  52  41.6  

  

  سوات 5-10

01  0.8  14  11.2  08  6.4  08  6.4  07  5.6  42  33.6  

  

  سنوات فما فوق 10

06  4.8  17  13.6  03  2.4  09  7.2  00  00  31  24.8  

  

  المجموع

10  08  46  36.8  18  14.4  29  23.2  22  17.6  125    

100  



 

   
 

  

يبين قيام اإلدارة بأنشطة تجمع جميع المستويات التنظيمية في أطر غير ): 55(المركب رقم لجدول ا
  .رسمية

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  87.2  109  00  00  ذكر

   

  أنثى

00  00  16  12.8  16  12.8  

  100  125  100  125  00  00  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  96  120  00  00  جزائري

  04  05  04  05  00  00  أجنبي

  100  125  100  125  00  00  المجموع

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

   
   

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  2.4  03  00  00  إبتدائي

  12  15  12  15  00  00  متوسط

  46.4  58  46.4  58  00  00  ثانوي

  39.2  49  39.2  49  00  00  جامعي

   المجموع

00  

00 

  

 

125  

100 

  

 

125  

100  

  

رة 
لخب

ا
   

   
نية

لمه
   00  00 5من اقل ا
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من خالل الجدول المتعلق بقيام اإلدارة بأنشطة تجمع جميع المستويات التنظيمية في أطر غير رسمية ، 

، ) عامال 125( %100اباتهم أن اإلدارة ال تقوم بأي نشاط وذلك بنسبة نالحظ أن كل المبحوثين كانت إج
هذا يعني أن هناك ضغوط على العاملين نتيجة روتين العمل والساعات الطويلة في العمل التي تؤدي إلى 
صراعات عديدة مع العاملين وعدم إهتمام اإلدارة بالجانب اإلنساني والنفسي واإلجتماعي للعاملين والتي 

شأنها أن تدعم الروابط بين العمال وذلك عن طريق التفاعل اإلجتماعي بينهم الذي يؤدي إلى إشباع  من
حاجات الفرد اإلجتماعية فالتقاء عمال الجماعات مع بعضهم البعض يعتبر سلوك بمثابة حاجة إجتماعية 

هذه األنشطة تعتبر على اعتبار أن الفرد إجتماعي بطبعه ال يحبذ العيش معزوال عن اآلخرين ، وكذا 
فضاء للجماعات غير الرسمية للتعارف وإذابة كل الصراعات والمشاكل والخلفيات التي يحملها األشخاص 

 .عن بعضهم البعض وهذه الطريقة تدخل في إطار صيانة العالقات اإلتصالية 
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  .يبين كيفية محافظة اإلدارة على مصلحة الجماعات): 56(المركب رقم لجدول ا

  

  

  المتغیرات                 اإلجابة

إشباع حاجات 
  نفسية واجتماعية

المحافظة على 
  الراتب

تقديم الحوافز 
والمكافآت المادية 

  والمعنوية

  

  أشياء أخرى

  

  المجموع

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  87.2  109  00  00  42.4  53  22.4  28  23.2  29  ذكر  الجنس

  12.8  16  00  00  5.6  07  04  05  2.4  03  أنثى

  

  المجموع

32  26.5  33  26.4  60  48  00  00  125  100  

  الجنسية     

  جزائري

32  26.5  33  26.4  55  44  00  00  120  96  

  

  أجنبي

00  00  00  00  05  04  00  00  05  04  

  

  المجموع

32  26.5  33  26.4  60  48  00  00  125  100  

  

المستوى 
  التعلیمي

  

  

  دون المستوى 

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  

  ابتدائي 

00  00  00  00  03  2.4  00  00  03  2.4  

  

  متوسط

02  1.6  03  2.4  10  08  00  00  15  12  

  

  ثانوي

12  9.6  20  16  26  20.8  00  00  58  46.4  

  

  جامعي

18  14.4  10  08  21  16.8  00  00  49  39.2  

  

  المجموع

32  26.5  33  26.4  60  48  00  00  125  100  

    10  08  13  10.4  29  23.2  00  00  52  41.6  



 

   
 

الخبرة 
  المھنیة

  سنوات 5أقل من 

  

  سوات 5-10

10  08  10  08  22  17.6  00  00  42  33.6  

  

  سنوات فما فوق 10

12  9.6  10  08  09  7.2  00  00  31  24.8  

  

  المجموع

32  26.5  33  26.4  60  48  00  00  125    

100  

  

  
غير الجنسية األكثر تأثيرا  على إجابات المبحوثين حول كيفية محافظة نالحظ من خالل الجدول أن مت

جزائريا على ان ) عامال 55( % 44اإلدارة على مصلحة الجماعات غير الرسمية وقد أجاب ما نسبتهم 
تقديم الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية هي التي تحافظ على هذه المصلحة ، وهذا ما يدل على أن 

جعل من الجماعات تتوازن وتشعر بإهتمام اإلدارة لما يقدمه العامل من مجهودات في سبيل التحفيز ي
من الذكور الذين يرون أن ) عامال 53( % 42.4تحقيق أهداف المؤسسة ، يليها متغير الجنس بنسبة 

تغير الحوافز والمكافآت هو ما يخلق والء العاملين للمؤسسة ويحافظ بذلك على مصلحة العامل ، أما م
وهو ما يعكس أن أغلبية ) عامال  26( % 20.8: المستوى التعليمي فكان المستوى الثانوي بنسبة بـ

العاملين يرون أن مصلحتهم تكمن في تقديم الحوافز المادية والمعنوية مثلهم مثل أصحاب الخبرة القليلة 
  ) .عامال 29( %23.2بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  .فية تخفيف اإلدارة لضغوط العاملين يبين كي): 57(المركب رقم لجدول ا

  

  

  المتغیرات                 اإلجابة

دورات رياضية 
  بين العاملين

مسابقات ببين   خرجات سياحية
  العاملين

    أشياء أخرى

  المجموع

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  87.2  109  00  00  22.4  28  40.8  51  24  30  ذكر  الجنس

  04  05  أنثى

  

06  4.8  05  04  00  00  16  12.8  

  

  المجموع

35  28  57  45.6  33  26.4  00  00  125  100  

  الجنسية     

  جزائري

34  27.2  53  42.4  33  26.4  00  00  120  96  

  

  أجنبي

01  0.8  04  3.2  00  00  00  00  05  4  

  

  المجموع

35  28  57  45.6  33  26.4  00  00  125  100  

  

المستوى 
  علیميالت

  

  

  دون المستوى 

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  

  ابتدائي 

01  0.8  02  1.6  00  00  00  00  03  2.4  

  

  متوسط

02  1.6  12  9.6  01  0.8  00  00  15  12  

  

  ثانوي

12  9.6  24  19.2  22  17.6  00  00  58  46.4  

  

  جامعي

20  16  19  15.2  10  08  00  00  49  39.2  

  

  المجموع

35  28  57  45.6  33  26.4  00  00    

125  

100  



 

   
 

  

الخبرة 
  المھنیة

  

  سنوات 5أقل من 

11  8.8  26  20.8  15  12  00  00  52  41.6  

  

  سوات 5-10

13  10.4  15  12  14  11.2  00  00  42  33.6  

  

  سنوات فما فوق 10

11  8.8  18  14.4  02  1.6  00  00  31  24.8  

  

  المجموع

35  28  57  45.6  33  26.4  00  00  125    

100  

  
الموضحة في الجدول أعاله يتضح أن متغير الجنسية األكثر تأثيرا على إجابات  من خالل المعطيات

 53( % 42.2المبحوثين في كيفية تخفيف اإلدارة لضغوط العاملين عن طريق الخرجات السياحية بنسبة 
وهو ما يدادل على حاجة العاملين لمثل هذه األنشطة الخارجية التي تقوم على تخفيف من ضغط ) عامال

مل من جهة أخرى القضاء على روتين العمل وما يسببه من احتقانات وتشنجات على مستوى العالقات الع
اإلتصالية غير الرسمية ولدى وجب اإلنتباه واإلهتمام بمثل هذه األمور ، يليها متغير الجنس فالذكور كانت 

الذي كانت اإلجابة  مثلها مثل متغير المستوى الثانوي) عامال 51(  %40.8: نسبتهم هي األكبر بـ
وهو دليل على أهميتها فيمثل هذه المؤسسات االجنبية ) عامال 24( %19.2بالخرجات السياحية نسبتها 

  .التي تمتاز بالصرامة في العمل خالل أوقات العمل ما يجعل الضغط يزداد على العاملين 
تقوم أيضا في فوائدها  للخرجات السياحية التي %20.8أما أصحاب الخبرة القليلة فكانت نسبتهم 

بصيانة خلل العالقات اإلتصالية غير الرسمية نتيجة إلحتكاك العاملين فيما بينهم وتكون هناك مواجهة 
  .مباشرة مع من توجد بينهم صراعات ومشاكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  

  يبين وجود مستشار نفسي في المؤسسة): 58(المركب رقم لجدول ا

  

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  87.2  109  00  00  ذكر

   

  أنثى

00  00  16  12.8  16  12.8  

  100  125  100  125  00  00  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  96  120  00  00  جزائري

  04  05  04  05  00  00  أجنبي

  100  125  100  125  00  00  مجموعال

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  2.4  03  00  00  إبتدائي

  12  15  12  15  00  00  متوسط

  46.4  58  46.4  58  00  00  ثانوي

  39.2  49  39.2  49  00  00  جامعي

   المجموع

00  

 

00  

 

125  

100 

  

 

125  

  

100  

رة 
لخب

ا ا
   

   
نية

لمه
 

 5من اقل 
  سنوات

00  00   

52 

 

 

 

52 

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
تشار نفسي في المؤسسة ، من خالل الجدول نالحظ أن كل المبحوثين كانت إجاباتهم أنه ال يوجد مس

،وهذا يعني أن المؤسسة ال تهتم بالجوانب النفسية للعامل من ضغط ) عامال 125( %100وذلك بنسبة 
وقلق وأمور نفسية أخرى تؤثر في العالقات اإلتصالية غير الرسمية وحتى الرسمية وبذلك تؤثر 

وى الذي يؤهل العامل ألن يعيش بالضرورة على األداء ، فالمستشار النفسي يساعد على بلوغ المست
بمستوى أفضل مع باقي العاملين بحيث يكون في مزاج يساعده على إنتاج أفضل وبإهمال هذا الجانب 

أما المتغيرات فلم يكن لها تأثير حيث أجابوا . فهي في الواقع تصنع إنسان مشلول من الناحية اإلجتماعية 
 .كلهم بأنه ال يوجد مستشار نفسي في المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   41.6    41.6  

 00 سنوات 5-10

 

00 

 

42 

 

 

33.6  

 

42  

33.6  

  

سنوات فما 10
 فوق

00 

 

 

00 

31 

 

 

24.8  

31 

  

  

24.8  

    125  100 125 00 00 المجموع

100  

  



 

   
 

  

  .يبين أهمية المستشار النفسي لتخفيف الضغوط عن العاملين): 59(المركب رقم لجدول ا

                    

  العینة                    

  اإلجابة

  

  نعم

  

  ال

  

  المجموع

 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد النسبة%  العدد

    

الجنس     

  87.2  109  3.2  04  84  105  ذكر

   

  نثىأ

14  11.2  02  1.6  16  12.8  

  100  125  4.8  06  95.2  119  المجموع

الجنس
  ية

  96  120  4.8  06  91.2  114  جزائري

  04  05  00  00  04  05  أجنبي

  100  125  4.8  06  95.2  119  المجموع

   
   

   
   

   
   

مي
علي

 الت
وى

مست
ال

 

دون 
  المستوى

00  00  00  00  00  00  

  2.4  03  00  00  2.4  03  إبتدائي

  12  15  0.8  01  11.2  14  متوسط

  46.4  58  2.4  03  44  55  ثانوي

  39.2  49  1.6  02  37.6  47  جامعي

   المجموع

119  

 

95.2  

 

06  

4.8 

  

 

125  

  

100  

   
   

نية
لمه

رة ا
لخب

ا
 

 5اقل من 
  سنوات

 

50  40   

 

02  

 

 

1.6  

 

 

52  

  

  

41.6  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  
نالحظ من خالل الجدول أن متغير الجنسية له تأثير كبير على إجابات المبحوثين حيث أجاب ما نسبته 

جزائريا أن المستشار النفسي مهم لتخفيف الضغوط على العاملين كذلك الجنس ) عامال 114( 91.2%
وهو ما يدل ) عامال 105(  %84أكدوا أهمية المستشار من خالل إجاباتهم التي بلغت نسبتها فالذكور 

ضرورة التفات المؤسسة والمسؤولين إلى هذا الجانب أي الجانب النفسي للعامل ومحاولة جعل العالقات 
  .اإلتصالية غير الرسمية دائما في اإلتجاه السليم لكي ال يؤثر ذلك على األداء ونوعيته 

وهو ) عامال 55( %44: أما متغير المستوى التعليمي فنالحظ أن المستوى الثانوي كان بأكبر نسبة بـ
  .ما يدل على أن الضغوط تؤثر على العالقات اإلتصالية غير الرسمية

، وهو ما )  عامال 50(  %40: أما متغير الخبرة المهنية فكانت أكبر نسبة ألصحاب الخبرة القليلة بـ
أن حجم العمل وطبيعته وكذلك التنوع البشري الذي تحمله المؤسسة يؤكد ضرورة وأهمية وجود يدل على 

  .مستشار نفسي للتخفيف من الضغوط على العاملين 
  .    ال فكانت نسبهم ضئيلة ال يمكن أخذها كمؤشر لقياس موقف معين: أما الذين أجابوا بـ
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42  

  

33.6  
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  :االستنتاجات العامة 

تم  -ورقلة  -ت في مؤسسة شلوم بارغر األمريكية بحاسي مسعودالتي أجريميدانية البعد الدراسة 
  :حسب تساؤالت الدراسة  يمكن تقسيمها التي  التوصل الى جملة من النتائج

 أن اغلب العاملين ص السؤال األول المتعلق بعوامل تشكل اإلتصال غير الرسمي نستنتج فيما يخ -
قة غير رسمية والتي جاءت نتيجة التفاهم فيما بينهم وكذا ألنهم ينتمون يتعاملون مع بعضهم البعض بعال

لنفس منطقتهم وهذا ما يوضح أن أغب العاملين يعقدون لقاءات خارج أوقات العمل اكثر من اثنائها وهذا 
 في يدخلونما يدل أيضا عن شعورهم بالراحة نتيجة اإلستقرار والعالقات الطيبة التي بينهم كما أنهم 

 والتي رغباتهم المختلفة أجل إشباع من معينة جماعات إلى نضماماإل في يرغبون اجتماعية و تلقائية القاتع

 التكافل مظاهر من هو مظهرالعمال  بين التعاون أن اعتبارو  إشباعها عن البيروقراطي التنظيم يعجز

غير الرسمية  العمل جماعات بين التماسك يحقق شأنه أن من والتفاعالت العواطف تبادل أن ذلك االجتماعي،
، و أكد المبحوثين على أهمية العالقات اإلتصالية اإلجتماعية خاصة في تحقيق التماسك واإلنجداب داخل 

ألنهم  حيث ينجذب األفراد إلى غيرهم على أساس العادات والقيم المشتركة التي تحكم المنطقةالمؤسسة 
واللغة وهذا ما يجعلهم أكثر تماسكا، ومن المالحظ أن هناك وبكل بساطة قد يملكون نفس طريقة التفكير 

من يفضل التواصل مع أبناء منطقته على أساس بناء قوة غير رسمية للوقوف في وجه اإلدارة وأي 
جماعات أخرى تتدخل في خصوصياتها أو تتعارض ومصالحها وهناك من ال يفضل التواصل مع أبناء 

عصبية ال يجب اإلنسياق وراء مثل هذه األمور ألنها تزرع الحقد منطقته على إعتبار انها عنصرية و
  .والكراهية

وبالتالي نستنتج أن عوامل تشكل اإلتصال غير الرسمي هي العالقة غير الرسمية في العمل التي تخلق 
جماعات غير رسمية يكون هناك تفاهم بين أعضائها والتي يعقد أفرادها لقاءات خارج أوقات العمل أكثر 

أثنائها لشعورهم بالراحة واإلستقرار فيكون هناك تعاون و إنجذاب بينهم نتيجة لوجود عادات وقيم  من
  .مشتركة يفضل العاملون التواصل معهم على إعتبار إنتمائهم إلى نفس المنطقة

نستنتج فيما يخص التساؤل الثاني المتعلق بطبيعة العالقات اإلتصالية غير الرسمية داخل المؤسسة  -
يمكن أن تتشكل عالقات صداقة بين المسؤولين والعاملين ويتضح ذلك من خالل إجاباتهم وهذه أنه 

العالقات منتشرة بصفة نادرة ألنها تاتي نتيجة مصلحة أو معرفة شخصية مع المسؤول وأن هذا األخير 



 

   
 

م شكاوي ليس لديه الوقت لمثل هذه األمور ، أما عن سبب اإلتصال بالجماعات غير الرسمية فهو تقدي
وهذا ما يدل على وجود مشاكل وصراعات مع اإلدارة ومع الجماعات غير الرسمية األخرى وهذا ما 

يجعلنا نقول ان هناك خلل في العالقات اإلتصالية غير الرسمية ، كما أن اغلب العاملين الحظوا عالقات 
لب على باقي العاملين ، وأنهم غير رسمية بين المسؤولين والعاملين ويرون أن لهذه العالقات تأثير بالس

في حالة مواجهتهم لمشكلة او عقبة في العمل يتجهون إلى زميل وصديق لهم وينتمي إلى منطقته وذلك 
 .ألنه سيحميه ويحافظ على تماسك جماعته وعدم تفككها وبدون مقابل 

  .ماعات فيما بينهاوبالتالي فإن العالقات اإلتصالية بها خلل سواء بين العاملين واإلدارة وبين الج

نستنتج فيما يخص التساؤل الثالث المتعلق بتأثير العالقات اإلتصالية غير الرسمية على األداء أن -
أغلبية العاملين يجدون من يغطي عنهم عند وقوعهم في الخطأ حتى ال يتعرض للعقوبة وذلك عن طريق 

وإشباع حاجاتها يؤدي إلى التأثير  الوساطة وأفراد جماعاتهم ، وأكد المبحوثين أن تماسك الجماعة
اإليجابي على األداء وإهمال هذا الجانب يؤدي إلى العكس ، أما عن موافقة العامل للمردود الذي طلبته 

خوفهم على مستقبلهم المهني وتعرضهم اإلدارة فإن العاملين ال يوافقون جماعاتهم في هذه األمور وذلك ل
وعند تدخل اإلدارة بتطبيق أسلوب . ر مباشرة على راتبهم الشهريللعقوبات هم في غنى عنها والتي تؤث

العقاب فموقف الجماعة هو اإلحتجاج وهذا ما يدل على قوة اإلتصال غير الرسمي في إشباع الحاجات 
وإستخدامه من أجل الدفاع عن مصالحهم، أما عن سياسات اإلشراف الحسنة فهي مهمة لتحقيق أهداف 

 بعض التصرفات أو السلبية اإلشراف سياسات أو البيروقراطية واللوائح الضغوط قلت كلما بحيثالمؤسسة 

إيجابية ،  نتائج إلى يساعد الوصول مما واستقرارها الجماعة توازن على الحفاظ إلى ذلك أدى الغير صحيحة،
ي تسمح وبالتالي فإن العالقات اإلتصالية غير الرسمية عندما تكون موجهة في اإلطار الصحيح واإليجاب

  .بتحقيق أداء مرتفع

الرابع المتعلق بدور ووسائل اإلتصال التنظيمي في صيانة العالقات  نستنتج فيما يخص التساؤل -
اإلتصالية غير الرسمية أن مهارات المسؤولين في التواصل بالجماعات غير الرسمية يؤدي إلى تحسين 

ن أنه يجب ان يتم ذلك من خالل دورات العالقات بينهم وذلك من خالل إجابات المبحوثين الذين يرو
تكوينية في اإلتصال وتقريب الجماعات من بعضهم البعض الذي يسمح بصيانة خلل العالقات اإلتصالية 

غير الرسمية من شقها السلبي الذي كانت فيه إلى اإليجابي وأن يتم حل المشاكل التي تحدث بين العاملين 
اشر التي تعتبر أنجع الطرق للتخلص من العصبية والعنف بالحوار وإستعمال وسائل اإلتصال المب

والصراعات بين العاملين التي تغيب عنهم األنشطة وهذا ما أكده المبحوثين من خالل إجاباتهم ، أما عن 
رؤيتهم للمحافظة على مصلحة الجماعات فتقديم الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية هي التي تحافظ 



 

   
 

ا يدل على قيمة التحفيز المادي والمعنوي في الرفع من الروح المعنوية للعاملين ، على مصلحتهم وهذا م
هم واإلهتمام بنفسية عن العمل و يرى كذلك العاملين أن الخرجات السياحية هي التي تخفف ضغوط

العاملين من األمور الضرورية التي تهملها اإلدارة مع غياب مستشار نفسي رغم تأكيد المبحوثين على 
 .هميته أ

وبالتالي فاإلتصال التنظيمي غير الرسمي يلعب دورا بارزا وهاما في صيانة خلل العالقات  -
اإلتصالية غير الرسمية خاصة في المؤسسات التي تمتاز بالتنوع البشري و تمتاز بإختالف اإليديولوجي 

  .واإلنتمائي لجماعاتها غير الرسمية عن طريق جملة من الوسائل واألنشطة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
 

  :خاتمة

من خالل سفرنا هذا في عالم اإلتصال غير الرسمي وتبيان ما يمكن أن يخلق من صراعات وخلل 
في العالقات اإلتصالية غير الرسمية ومن خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التي تمثل السؤال 

نة خلل العالقات اإلتصالية الرئيسي نكون بذلك قد ساهمنا في تحقيق أهداف الدراسة عن  كيف يتم صيا
  غير الرسمية 

  

 ، الصدفة قبل من ليس وجوده وأن حتمية حقيقة الدراسة محل فاإلتصال غير الرسمي في المؤسسة
 المختلفة غير الرسمية العمل جماعات تكوين على ساعد بينهم فيما تلقائية عالقات لتكوين األفراد حاجة وإنما

 إيجابية وظروف شروط له توفرت إذا إيجابي بدور سيقوم الرسمي غير اإلتصال فإن األساس هذا وعلى ،

 من المنتهجة والسياسة اإلتصالين  بين االنسجام صور إلى باإلضافة العمال، بين الوجدانية المشاركاتك

 إذا سلبيا دورا وسيلعب ،بين مختلف الجماعات  النظر وجهات تقريب على خاصة تعمل والتي اإلدارة طرف

 تم ومن ، الرسمية غير لجماعاتبا تعترف وال ، االجتماعية العالقات تدعم ال بطريقة تتم العوامل ههذ كانت

 بين كبيرة وةه هناك تكون سوف وإال ،أنشطة مختلفة تكون متنفس وفضاء إللتقاء العاملين  وضع ينبغي

 العمال رغبات تشبع وال سسةالمؤ أهداف تتحقق فال وبذلك الرسمي والتنظيم الرسمية غير العمالية جماعاتال

  . منتهية غير صراعات في والدخول واالختالف التباعد إلى يؤدي مما ، االجتماعية
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  :إستمارة اإلستبيان   - 1
  

  -رةــبسك –ر ـد خيضـة محمـــجامع

  يةاعـة و االجتمـوم اإلنسانيـكلية العل

  علوم اإلعالم و االتصال شعبة

  :استمارة استبيان
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 :المقابلة  - 2

  

  مقابلة مع مسؤول الموارد البشرية في شركة شلوم بارغر األمريكية السيد رضا شريفي

 كيف تعمل اإلدارة على تسيير الصراع بين الجماعات المختلفة ؟ سيدي  

كما تعلمون ان مؤسستنا أجنبية وباألحرى أمريكية التي لديها نوع من الصرامة في التعامل مع أي شيء 
يهدد تحقيق أهدافها مع ذلك تعتبر الصداقات والزمالة أثناء العمل أو خارجه من االمور التي ال تستطيع 

أن تمنعها وال حتى التقليل منها ألن طبيعة العمل تقتضي ذلك سواء في اإلدارة أو في االشغال اإلدارة 
وبالتالي نحن كمسؤولين إذا سمعنا بنوع من الصراع السلبي الذي سيؤثر على العمل سوف نغير .الميدانية 

الطرد إذا أجبرنا على مكان أحد العاملين إلى منصب آخر أو مكان آخر وأحيانا نستخدم نوع من التهديد ب
ذلك حتى نضمن السير الحسن والجيد للعمل ، وأصبحنا في اآلونة األخيرة نستخدم إستراتيجية جديدة وهي 

أن نستدعي العامل ونسأله أين يريد أن يعمل بالمراعاة إلى مؤهالته وكفاءته فيختار واإلدارة توافق 
  .وبالتالي نعطي حرية اإلختيار لراحة ولتجنب الصراع 

 ماهي األمور التي تستخدمونها لتخفيف الضغوط عن العاملين؟  

في حقيقة االمر نعلم أن هناك ضغوط على العاملين خاصة في االشغال الميدانية ونحن من جهتنا ما بيدنا 
حيلة ألن اإلدارة المركزية في العاصمة وبالتالي هي التي تقرر ما الذي يمكن أن نخفف به الضغط على 

  .العاملين

 في هذا األمر ما الذي كنتم ستفعلونه؟ اذا إن تركت لكم اإلدارة المركزية الحريةم     

أول شيء سنبرمج نشاطات ترفيهية ونستعين في ذلك بطبيب أو مستشار في علم النفس ومنها الحفالت 
 . والرياضة وسنقترح على اإلدارة المركزية ذلك 

 

  

  

  



 

   
 

  

  

  

  

  

  

 

  


