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 تقدير وعرفان

 الحمد هلل وكفى والصالة عمى من اصطفى سيدنا محمد "صمى اهلل عميو وسمم"

 إزاءيسير من رده وألن ىذه الكممات ىي كل ما نممكو  إال  ما ىواالعتراف بالجميل  إن
بمساعدة ومساندة  إالمن غمرنا بالجميل ونحن في خضم انجاز ىذا العمل الذي لم يكتمل 

كممة  أومن بعيد ولو بدعاء  أوالذين قدموا لنا يد العون من قريب  األفرادالعديد من 
الدكتورة " جفال سامية " األستاذةوعمى رأسيم المشرفة تشجيع   

في انجاز ىذا العمل الذي ستبقى صفحاتيا شاىدة عمى  األكاديميةخبرتيا  أفادتناالتي 
أساتذة كمية العموم اإلنسانية  , كما نتقدم بالشكر لجميعجيدىا وتوجيييا ومساعدتيا 

واالجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة الذين نرى فييم منارة لمجامعة والمجتمع والشكر 
 موصول بعد ذلك إلى كل العائمة والزمالء واألصدقاء .
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في بداية حياتو  اإلنساننو أول سموك يقوم بو ر االتصال من ضروريات الحياة بل أيعتب
من خالل االتصال وكذلك  ،بنقميا لمغير إالليعبر عن حاجاتو، فالفكرة ليس ليا وجود في الواقع 

فاالتصال ظاىرة  ،فيو االتصال مع اآلخرين ومع البيئة المحيطة ،السموك اليومي لمفرد
 .مجموعة متحركة متفاعمة يقول دينس مورفي إلىاجتماعية تحيل المجموعة الساكنة 

بأن االتصاالت ىي أساس كل تنظيم ناجح وأن القدرة عمى االتصال بالغير ضرورة 
وال  ،فان عممية االتصاالت ىي أىم وسيمة من الوسائل التنفيذية ،أداء أعمالومنا في  تساعد كل

وكما أن االتصال عنصر ىام في حياة  ،االتصاالتيمكن تصور قيام أي منظمة دون استخدام 
فيو كذلك بالنسبة لممنظمة فيو أشبو بالطاقة المحركة لجميع النظم والفروع وجميع  ،اإلنسان

 .لمستويات اإلدارية خاصة في مجال العالقات اإلنسانيةالعمميات وا

ويمثل االتصال العمود  ،حيث أن لالتصال دور كبير في تنمية العالقات داخل المنظمة
 .بدون اتصالال يمكن تصور حدوث تفاعل إنساني و  ،الفقري لنجاح أي تفاعل إنساني

بحيث يؤثر ويتأثر لمن حولو من  ،المحور األساسي ألي تفاعل إنسانيويعتبر الفرد 
ومن مصمحة المنظمة أن يكون ىذا االتصال أكثر فاعمية  ،خالل أشكال مختمفة من االتصال

الفرد  إبداعبروز  إلىمما يؤدي  ،وبأسموب رفيع يتناسب مع التطورات والتنافس بين المنظمات
 .داخل المنظمة لمسايرة ىذه التنافسات في ظل التغير

نقل معمومة بين طرفين وحتى تكون عممية النقل ناجحة البد صال يتمثل في االتوبما أن 
 .المستقبل بنفس الشكل والمضمون وبأسرع وقت ممكن خدمة ألىداف المنظمة إلى إيصاليامن 
مما يعني أن وجود جممة من األسباب تحد  ،أن ىناك معوقات تحول من عممية االتصال إال

 .ديناميكية المنظمة مع أفرادىا ومع بيئتيا اتصال فعال يضمن إلىمن الوصول 

من ليم لأىمية قصوة  إعطاءننا نعيش في وقت التحول االجتماعي والتنظيمي ويجب إ
النظريات الحديثة إذ تتفق معظم  ،وتوليد أفكار جديدة لممنظمة اإلبداعالقدرة الفكرية عمى 



 مقدمـــــــــــــــــــــــة

 

 

 ب

 ،عامال محددا لمميزة التنافسية الدائمةلمتسيير عمى أن الكفاءات والموارد البشرية لممنظمة تعتبر 
تغيير النماذج الذىنية الموجودة  إلىممنظمة أن توفر المناخ المالئم الذي يؤدي بدوره فال بد ل

  .داخل أفراد المنظمة

ويتم ذلك من خالل تجاوز العقبات وتشجيع الفرد عمى البحث واإلبداع مع مراعاة 
لي فعال يحسن من تفاعل أفراد المنظمة وتوحيد العمل الجوانب النفسية لو وتوفير مناخ اتصا

ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى معوقات االتصال المتعمقة  ،في عمل جماعي
متخذة من الباحثين بمركز المناطق الجافة " عمر البرناوي"  داخل المنظمة ىابالعاممين وتأثير 
 نموذجا لمدراسة 

موضوع الدراسة  :الفصل األول دمة في أربع فصول:وقد تعرض الموضوع بعد المق
الدراسة، أسباب اختيار الموضوع، أىمية الدراسة، أىداف  إشكاليةويتضمن ) ومنهجيتها

 .يد المفاىيم، الدراسات السابقة (الدراسة، تحد

الفرد  وتضمن:أىمية الفرد والسلوك اإلنساني في المنظمة  الفصل الثاني والمعنون بـأما 
دارة المنظمة والعالقات اإلنسانية وأثرىا عمى  والسموك اإلنساني في المنظمة والسموك اإلنساني وا 

 أداء العاممين.

: معوقات معوقات االتصال واإلبداع في المنظمة  الفصل الثالث معنون بـ وقد عالج
 خ التنظيمي.االتصال المتعمقة بالعاممين ومستويات اإلبداع والمنا

ستمارات لم يتم تواجد بعض الصعوبات التي واجيت الباحثة أنو خالل توزيع االومن 
إضافة إلى ذلك كان الباحثين في أيام الدكتوراه  ،الباحثين ألنيم كانوا في خرجات عممية

وقد تم توزيع االستمارات بمساعدة باحث داخل المركز قام باالتصال  ،وتواجدىم في ممتقيات
باإلضافة إلى ذلك من الصعوبات عامل الوقت  ،ع استماراتي في مكتبوببعض الباحثين وتم جم



 مقدمـــــــــــــــــــــــة

 

 

 ج

ألن بعض الباحثين لم يتم تواجدىم أثناء أوقات العمل فمنيم من كان يتواجد خارج أوقات 
  .العمل
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 إشكالية الدراسة وتساؤالتها: / 1

، فاالتصرال هور العنصرر البررري وتررورت بتررور بظ يعد االتصال ظاهرة اجتماعية برزت
نروران عمةيررة ومررن  رم فران الت اعرل والترردا ل فر  هررو عمةيرة اجتماعيرة،  إداريرةقبرل نن يورون نداة 

فران عردم  ،االتصال يعتبر سمة وظاهرة صحية تردل عةرت تحسرين االتصرال وعةرت النظيرر ا  رر
 .الت اعل بين األفراد ف  المنظمة يعوق من عمةية االتصال

وهو المحرك الرئيس  لهذ  العمةية  اصرة ، ذلك نن ال رد نحد نهم موونات عمةية االتصال
فرر  المنرراخ االتصررال   اإلموانيرراتوتتم ررل هررذ   ،دا ررل المسسسررة اإلموانيرراتترروافرت مجموعررة  إذا

ول هرذا مرن نجرل ، وظروف العمل المناسبة بص ة عامة اإلنسانيةوالوسائل االتصالية والعالقات 
تحقيررق األهررداف العامررة وال اصررة لةمنظمررة وال رررد فرر   ن واحررد وفرر  ظررل الترررور والتنافسررية بررين 

 المسسسات.

والترروير  اإلبردا  إلرتهرتم بتحقيرق األهرداف فقرر برل نصربحت تسرعت ولم تعد هذ  األ يرة ت
والعمةيررات والسررةوويات التررر   اإلجررراياتتةررك  اإلبرردا فرر  سرربيل البقرراي وتحقيررق التعييررر، ويعتبررر 

 اإلدارةتحسين المناخ العام ف  المنظمة، ويعتمد عةت مجموعة من العمةيرات تقروم بهرا  إلتتسدي 
 ين والمراروة وغيرها من العمةيات.ت اعةية بين العامةين والتمومنها التح يز والعالقات ال

 إال ،من  الل تبرادل األفورار ومناقررتها وترويرهرا اإلبدا فاالتصال يساهم ف  تحقيق  إذن
همررررالنن سرررروي نظررررام االتصررررال بالمنظمررررة  ل، عنررررد مزاولررررة عمةيررررة االتصررررا اإلنسرررران العنصررررر  وا 

ومرا  تقرف حرائال فر  سربيل تقردم المنظمرة، نحد المروالت والمعوقات التر  يعد اإلبداعيةالعمةية و 
الجانر  اإلبرداع   بإهمرال اصة مرا تعةرق ن األفراد يعوق مزاولة االتصاالت و نن عدم الت اعل بي

 لدى العنصر البرري.

بالعرررامةين  هرررذ  الدراسرررة تسرررعت إلرررت معرفرررة نهرررم معوقرررات االتصرررال المتعةقرررةولرررذلك وانرررت 
 وإلجراي الدراسة تم ررح التساسل الرئيس  التال :  ةت اإلبدا .وتأ يرها ع
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 ما تأثير معوقات االتصال المتعمقة بالعاممين عمى اإلبداع داخل المنظمة ؟ 

  التالية: سة اإلجابة عن التساسالت ال رعيةوما تحاول هذ  الدرا

 بالعرامةين عةرت اإلبردا  والمتعةقرة  (1)معوقات االتصال المرتبرة بالمناخ الروظي   تأ ير ما
 دا ل المنظمة ؟ 

 الن سية المتعةقة بالعامةين عةت اإلبدا  دا ل المنظمة ؟  االتصال معوقاتتأ ير  ما 
  االجتماعيررة وال قافيررة المتعةقررة بالعررامةين عةررت اإلبرردا  دا ررل  االتصررال معوقررات تررأ ير مررا

 المنظمة ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لترر  ترررتبر بربيعررة العمررل ونوعيترر ، والماديررة ا: " يقصررد بالمنرراخ الرروظي   وافررة المتعيرررات ال نيررة مفهوووا المنوواو الوووظيف  -( 1)

هررذا إلررت جانرر  المتعيرررات اإلنسررانية واالجتماعيررة الترر  ترررتبر بقيررادة األفررراد    والوسررائل المسررت دمة فرر  األداي،والررررق واألسررالي
لمنظمررة بمررا فيرر  مررن وررل مررا يتعةررق برعايررة العنصررر البرررري با يررز المالئررم لةرردوافت الم تة ررة، ومرردى حسررن التوجيرر  واإلرررراد والتح

. . الريرا:: دار المررريط. ر: داالتصوواالت اإلداريووة والمودخل السووموك  لهووا، يرس عرامر) تررجيت القردرة عةررت اإلبردا  واالبتوررار "
 ( 732ص 
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 :  /أسباب اختيار الموضوع2

ا تيررار  رجررت نسرربا وت ،ني بحررث عةمرر  عةررت جمةررة مررن الررررور والمبرراد  ال تيررار  يقرروم
ينحصررر فرر  معوقررات االتصررال المتعةقررة بالعررامةين وتأ يرهررا عةررت اإلبرردا  الررذي موضررو  الدراسررة 
 :  تتم ل فيما ية ة ون رى موضوعية إلت نسبا  ذاتي

 وتنحصر فيما ية  :أ/ أسباب ذاتية

   ةوحدة اجتماعي نظمةبالمواضيت ذات التوج  االجتماع  باعتبار الماالهتمام الر ص 
 عمةيرررة هرررذ  األ يررررة  باعتبرررار –االتصرررال–   الدراسررر ارتبرررار الدراسرررة بمجرررال ت صصررر

 اجتماعية ووي ية توظي   ف  المسسسات .
 ومحاولرررررة  نظمررررراتالعمةيرررررة االتصرررررالية دا رررررل الم فهرررررم األسررررربا  التررررر  تعيرررررق ت محررررراول

 معالجتها.

   وتنحصر فيما ية  :أسباب موضوعيةب/ 

 ف  حدود إرالع . راسات الت  تناولت موضو  الدراسةقةة الد 
 ل فر  االتصرال دا رل و رارج الوقوف عةت بع: المعوقرات والمرراول التر  تواجر  العامر
 .المنظمة
  حاجرررة المنظمرررات لالتصرررال برررين العرررامةين قصرررد تحقيرررق الو ررراية التررر  تعبرررر عةرررت مررردى
 .البرري ف  حد ذات العنصر و اية 

 :وأهدافهاأهمية الدراسة /3

 : أهمية الدراسة  - أ

 :وتومن نهمية الدراسة فيما ية 
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 الهامرة فر   مرن المواضريت دلمعرارف فر  هرذا الموضرو  الرذي يعرإ راي المعةومات وزيادة ا
 .مجال السةوك التنظيم 

 مجرال بقردر   روق فر  نيموانة العنصر البرري دا ل المنظمرات باعتبرار  مرورد يمرنت الت
 .االهتمام ب 
 يعوس إيجابا عةت إبدا  العامةين ت عيل المناخ التنظيم  دا ل المنظمة مما. 
 ادة الو اية واإلنتاجية ف  العمل ةق بيئة مناسبة لإلبدا  تسدي إلت زي. 
 ة العالقات اإلنسانية ف  المنظمةإبراز نهمي. 
 :أهداف الدراسة - ب

 : ية  وتهدف الدراسة إلت ما

  امةين المرتبررررة بالمنررراخ الررروظي   والمتعةقرررة بالعرررمعوقرررات االتصرررال ترررأ ير  عةرررتالوقررروف
 عةت اإلبدا  دا ل المنظمة.

  دا رررل  اإلبررردا عةرررت ترررأ ير معوقرررات االتصرررال الن سرررية المتعةقرررة بالعرررامةين التعررررف عةرررت
 المنظمة 
 ةين عةررت تررأ ير معوقررات االتصررال االجتماعيررة وال قافيررة المتعةقررة بالعررامالتعرررف  محاولررة

 المنظمة. عةت اإلبدا  دا ل
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 : مفاىيم ومصطمحات الدراسة /4

 المعوقات:  - أ

نحصاا  أاااي  م ناال أش صاااال  ل  اماا    أش صاااال   إ فاااال ممااال ش  ااه أنااا  لل لو   اا  ل  
أش صااال  ناى ااي لل أاظااال   ، ىالن ااالني   ااا أ  أ  ،ن اا ه لرااال  ةاا ىنل   ااا ا  ناال أن ةااالنل أنما  ناال

  ل  ،  نمااال أااي حااالشن   ناا   نج  اا هاا أ أناظااال    نضاا    ل محكاا  أنح  ااالن  لل لو   ناا  نكاا
أ ةااىالا أنكالمااال  طىن  هااال أااالل أنضاا        ضااي  ح ناا م  قااالن أش صااال  م ا  اال  م   فاال أااي 

  شىااا  مااال   أةااال   ح نااا مااال  اااع    ىااا  مصاااال  هال ىم ضااا  نل  الننااال  ،ى قااال م االهنااال  أ هاااال 
 .ماط ننل

ى  جال أها   إننا أنم ةا   إنااش صال  أنف ال  ه   نه أناظال  أن ال     ا   صن  أن ةالئ  أال
جاا   ح ناا  أ صااال  لن طااالى  أا أ   أ أكااال  ماال  الن ااالني  ح ناا  ل  ااا   جااالن أن فاااله  ى ،م  ف اال
أها  م اا  ه ىانل أن االم نل أاي أن اظان   نا     حا   أن  جناا        إنااناد و  أ  نا  ها أ  ،أ اال 

 ن ماا    ااا  أاا  أناا    أنم ا ناال ن  ااالم نل  ،أنف ناا   نةااال     ااا  حةاانل مةاا  ط أ  أ    طاا ن  
 ل  نكال ها أ ش ن ااي  ا    جا     ا   ، ج   ماالخ مل أشاف اال   أن  اال ل  أشاةاجال  إنا ند و 
 هااا أ ماااال نط ااا    نااا   ،مااال دناااال   أال  نااال أش صاااال      نحااانحصااا  أاااي  م نااال أش صاااال   إ فاااال 

(1): كالن الني هالنمكل    نفأن ي    ،ىم  قالن أش صال 
 

                                                           
هي مل أ    ال  ن    غن   مل ك أ لو ص أ   ل     ا ،  أن    ه  أ م  أن الغ     أئ  أن ه  مل المعوقات لغة : -( 1) 

 أىل)  .  ا أن ن     ق      ق   أ  الق   ك  : ص أ   حةى لح أر ،  الق اي    الاي ىم اا  أح   أن   ن    ىنل أناالس 
 مال   )ع    (. ، 360، ص  1997. ىن  ن :  أ  صال   ،  2ط:  . معجم لسان العرب ، ماظ  
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أش اا ع  أناا ظنفي ل   أن  اا  أناا ظنفي، :ماهااال م اا   مصااط ل  ط اا    ناا   اا    ةاامنالنأن
أهااي أنصاا  ىالن  أن  أقناا   أنم أااا  أن ااي  ك هااال   جمااالن ن مصااط ل أ جاىااي  ،أنم اا   أناا ظنفي
 (1) . ح ن هال   ا أنصفل أنم غ ا أنهال  ح     ل ل م ة مل  له أ   أج   ح ن  

 ،  أجاا  أن الماا   ااع   ه ناال مها اا  أنم  قااالن أااي هاا أ أن   ناا  هااي أنصاا  ىالن أن ااي إ ل
   . أإلى أعل  ح ن  أن ضال أن ظنفي  در    ا أ الننل أن ةالنل   ح        

كاا  أن  أماا   أنم  ناا أن أن ااي ماال  ااهاهال لل  ةااه  أااي  " :  اا   أنم  قااالن لنضااال ىهاهااالكمااال 
 ىالن اااااالني  اااااه    م نااااال أنفهااااا  نااااا ط أنم   اااااي ل   أاااااض أنمضااااام ل  ،  ااااا ن  أنم ااااااا أش صاااااالني

أاااع نحااا ل  ىاااال   ن م   ماااالن ل    طااا  ل    رااا  أن م نااال أش صاااالننل  إناااامماااال ناااد و  ،أش صاااالني
     ص   أن ةالئ  أاي أن قان أنماالةاا  إنا ق  ن   ط أ م   نه ننص   ،م ال كل أي أ أكال 
  (2)ل   ه    ص نهال.

لماااال    ااا    أ هاااي مااال أ ةاااىالا أن اااي   ااا  حاااالجد  ،أالنم  قاااالن   ااااي أ جالهاااال ةااا  كنال ةااا ىنال
أااالنم طط أناا و ن ةاا   طااط أن  نناا  قاا  نصااط   ىااهأ أ  أنمج ماا   ةاا  كه  أناا و قاا  ، أنمدةةاال

 ن ن  أنم طط لل نةن   أ ال   نهال.مالط أنة  ه أن ي ن  ق   ل  ح ن  لا

: "   اا لل أن االئ   ىاال    ال حاالجد ل  ماالا  ماال و ل  مصاط ل أنم  قاالن ج جس     
 (3) م ا و ل  افةي ل  أج مال ي ن   كالنة  ىنل أنم    ىنل طم ح  ل   ح ن  حالجال  ."

 

 

                                                           

)  ةالنل نان   هال   أنمالجة ن  أي     أشج مالع " ، معوقات التنمية االجتماعية في المجتمع المحمي،" اجال  نحنال و  -( 1) 
 15( . ص2002أن     أإلاةالانل  أشج مال نل ، جالم ل ىةك   ، ،ك نل

 39، ص 1999. ىن  ن :  أ  أن  ىنل ن م ة  الن ، 1. ط:  موسوعة عمم االجتماعإحةالل محم  حةل ،  -( 2) 
 31. أنجدأئ  ، طالكةنج ك   ن   أةالن  أنا    أن  دن  ، ص  مبادئ في عمم االتصال، ا نمل  أك   -( 3) 



موضوع الدراسة ومنيجيتيا                              الفصل األول                        

 

 

13 

: " كاا  أ  اانال  ل  أ  اا الص ل  أ  ااكال  أشج مال ناال أن ااي نمكاال    أهااال كاا نه   ااا لاهااال
  (1)." له أأ   طم حال   أإلاةالللل  ك ل  الئ ال نح     ل لل نح   

كالأال أنم  نا أن أن اي  ماا  ل    نا   م نال  ىاال   أنم   ماالن ل         ك نه   اا لاهاال :"
 أضااهال  إنااام االهااال   ااد و  أةاا  ىالنهال ل   حاا   ل    اا    إ ةااالنهالأ أكااال  ل  أنم ااال   ل   ااد   
    (2) ."مل قى  أنجمه   أنمة ه  

 كالن الني: إج أئنال مل  ع  أن   نفالن أنةالى ل نمكل    ن  أنم  قالن    نفال 

حااا أل ،أن اااي   نااا  أن م نااال أش صاااالننل   كالم هاااال  أ ااا  أنمدةةااالكاا  أن  أمااا   أنظااا       أ 
 أن م نل أإلى أ نل.  الم نل  ح  ملد ىنل أنح أج

 االتصال:  - ب

ناا نه كااالل  ،ن  ىاا  أش صااال  ضاا     إاةااالانل  م نهااال م ط ىااالن أإلاةااالل أشج مال ناال  أنمال ناال
أش صال  أإلاةالاي  ىال    ل  م نال أن فال ا  أشج ماال ي أن الئمال   اا لةاالس أن عقاالن ىانل لأا أ  

حاا   لهاا أأهال ل  كالااان مىاناال   ااا لةااس  لطاا   ضااىط ح كال هااال    ةاا أ  كالااان ماظماال ،أنجمال اال
ن أن اي  اال نان مفها   أش صاال   مال أن   نفاال .   الئنل االى ل مل طىن ل حناال  أإلاةاالل أشج مال نال

 :اج 

 

 

                                                           

 ، معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص، ةمن  مط  أنمة   و  -( 1) 
 18ىم نال مكل أنمك مل مل  جهل اظ  م ن و  م ظفي أنم أ   أنى  نل ، ص 

.  مالل :  أ  مج ش و ن ا    أن  دن   1. ط:  ، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعيإى أهن  لى    ق ا  -( 2) 
 171، ص  2010، 
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 ن     أ   اصا   ،ن  ى  أش صال  أنفال   لح  أن  أم  أنض   نل نى االمج  مكنل أن الم نل
 (1) أنم   مالن أنحةالةل   ا   جل  الننل مل أش صال   أ   أنماظمل. إناح نل أن ص   

 م اهر     اا أش صال  ن      ا ا ا   أةا نفال  ل   ىاال   أنم   ماالن ىانل لطا أ  مادر    إ ل
 اح  ن ص  ى   ن   ا   ن    نن  أي أنم أق   أنة  ه.

 نكااا   ،  اااا   أةااا  أ   فااان م الانااا  ىاااال  ع  أ جالهاااالن أن اااالئمنل حنااال اجااا  لل نفاااظ أش صاااال  
أش اا ع  أااي طىن اال مناا أل كاا  ماال ن اااال   هاا أ أن فااظ أهااااله ماال  إنااا مفه ماا  ن جاا   اظ  اا 

   (2):"  م نل ا   أنم   مالن مل ط   ا  ." لا ن اال ن    ا 

:"  ىاال   أنم   ماالن مال  ا ص ل  لكرا    ناه  ال ن  أ  االصا  محما  أن ا ن ي   اا لاا   
  (3)ط ن      أن فاله  ىنل أنم ة   أنم ة  إنن ." 

هاا   ةان ل ن  اهرن  ناا نه أها  مال  جهاال   قا   كاد   ماال  أنااافس  أإل أ     اا لل أش صاال :
أنةااا  ه أن فظاااي ل  أنمك ااا ا أنااا و نةااا   م  لحااا  أ طااا أ  ن  اااهرن    اااا أنطااا    اظااا ه  هااا  "

  (4)أا  ." 

أن ماا   أن اظاان  هاا  حالناال  الصاال ن  فال اا  أناا و ن اا   ىالةاا  مال   إطااال أش صااال  أااي  إ ل
 أن م د أنممر ل مةى ال ن ط أنماظمل.

 
                                                           

ه  أن ص ل ىنل  نئنل، لو  عقل أن ي  ىالن ي    أي أن  ل أنف اةنل أإل ك مل أ صال  االتصال في المغة العربية:  -( 1) 
" م   ه ن   ىن  ى نه  ل commun" لو "communis" أنم    مل أنك مل أنع نانل "communicationن الى هال مصط ل "

مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم ، مفال   إقالمل  ةالنل م   كل م    ص آ   ل  جمال ل ل  ط. )لحم  ىل م ة ي 
 .(21، ص2010.  ن أل أنمطى  الن أنجالم نل ، 4. ط:  واالتصال

 601، ص  2004. أن أ  أنجالم نل ،  السموك التنظيمي،   جمال  أن نل أنم ةي   رالىن  ى  أن حمالل إ  نس -( 2) 
 164، ص 1995. أنة   نل : م ه  أإل أ   أن المل ، السموك اإلنساني والتنظيم في اإلدارة االص  محم  أن  ن ي ،  -( 3) 
 352، ص 1997. أإلةكا  نل : أن أ  أنجالم نل ، 6ط: ، السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات .لحم  ماله   -( 4) 
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  (1)أ  مال  أ م نكنل أالش صال  ه :" لو ة  ه نا ج  ا   ىال   أنم اا."  إ أ  لمال جم نل 

أنج أااا أنافةانل  أشج مال نال  إ  اال حنال  ا   :ناد أ  كمال ن    أش صال  ن ط أش جال  أنحا نل 
  (2) اال    م نل أش صال  مل ج أاا ل ى ل:      ق  ،ن م نل أش صال 

   أنحةي أإل  أهأش صال  كا ع مل . 
 أش صال  كا ع مل أن  ق الن. 
    أش صال  كا ع مل أن م.   
  أش صال   أ  عأ   ل أنم   مالن  . 

نةاان  ن اااي لل أن فال اا  أااي أن اظاان  ن  ماا    ااا امااط أ صااالني أ ااال   هاا   م ناال ضاا   نل  هاا أ  
 أن م   أ   أنماظمل.

:" ظااااله   أج مال نااال ح كنااال  ااادر     اااهر  ىمك ااااالن  ن ااا   ناااس  اااالم  أش صاااال    اااا لاااا 
 أن  أماااا  أنماااادر     ااااا ط أااااي  م ناااال أش صااااال  أنم اااا م ل   ااااا ا اااا    ىااااال    ،أنةاااا  ه أنفاااا  و

 مال ن طا أنل مال  اع  قاا أن أنم   مالن  أ أكال   أنم الاي أنم   فل   فهمهاال ىالةا   أ  ن ال مفه
   (3) ."م نال

  ام     ط   أن ما د أن   نال  ،أنمنكالاند  أن و مل  عن    ج  أن عقالن أإلاةالانلأالش صال  ه  
 .ى أةطل  ةالئ  ا   ه   أن م د  ى  أنمكالل  أة م أ هال  ى  أندمالل 

                                                           

 14أنجدأئ  :  أ  أنمحم نل  أن المل ، ص  .االتصال و دوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية االص   أ و    ل ،  -( 1) 
 26، ص  المرجع نفسو -( 2) 
 .9، ص1997. أإلةكا  نل : أنمك ا أنجالم ي أنح نل، ، االتصال ووسائمو في المجتمع الحديث ن و   ن  أنجمن ي -( 3) 
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 ىاااال    ااال  فال ااا  أ أااا أ   أ ااا  أنماظمااال نىااااال   عقاااالن  :"هاااا ى لنضاااال أش صاااال   ن ااا  
   (1).   ام  أنم ال   أنجمال نلىه   أن  أص ،إاةالانل

أالش صااال  ن اااي  طاا ن   إ ل أج مال ناال  إاةااالانلأش صااال  ضاا      ن ىاا  هاا أ أن   ناا    ااا لل 
  ىالن ااااالني أن مالةااااه  أن اااا أىط  أن  أصاااا  ىاااانل أ أاااا أ  ،أااااي أنمج ماااا  أإلاةااااالانل    ناااال أن عقااااالن 

 .   أنجمال الن  أنمدةةالن أشج مال نل

  (2) مل  صالئص أش صال  أنجن : 

 . ج   أنر ل ىنل أن الم نل  أإل أ   أي أنم   مالن أنم ىال نل  
  أنجن  ش ن  م    ا  ةن ل  أح  . أش صال 
 . ن ض   أي ض   أح نالجالن أنماظمل 
    ي  ااا ع   مااا   ى أ ااا    أكاااالن أنفااا    أنم اااالاي أن اااإأش صاااال  أنجنااا  هااا  أنااا و ن فااا  مااا

 . أ   ال أ   
 أش صااااال  ىالن ااااالم نل  حاااان أش صااااال  أنجناااا  ش ن ط ااااا ماااال أناااا ئنس   طااااي م د ةاااان   
 .  إم  ه 
  (3)   أي  م نل أش صال  أنجن .أنجن  ه  جد  أ ال أإلص ال  

 اإلبداع: -ج

 لل  ،أاااي مجاااال  أن مااا  أإلىااا أعلل  هااا   ىم ضااا ع  أإل أ ناااللصاااىل شدماااال   اااا أن اظنماااالن 
ناا نه  ماال قاا  أن     اانل أنف صاال نهاا  شةاا   أ  مااال ،أااي أن ااالم نل أإلىاا أع  ماا    ااا  امناال     

                                                           

. أن اله   :  أ  3(. ط:مدخل إلى االتصال والرأي العام )األسس النظرية واإلسيامات العربية الط    ني أن ى   ىن ،  -( 1) 
 15، ص1999أنفك  أن  ىي ، 

.  مالل :  أ  3. ط: سموك الفرد والجماعة في التنظيم -، السموك التنظيمي مفاىيم وأسسكالم  محم  أنم  ىي  -( 2) 
 242، ص 2004أنفك  ن ا   ، 

 242، ص   المرجع نفسو -( 3) 
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ناا أ  ، أ لهمناال ىالن اال ىالناةااىل ن مدةةاال أهاا   مااال  أ  مااال  أإلىاا أعكمااال ن  ىاا   ،إى أ ناال م أهااا 
 ن  ىاا  أإلىاا أع ماال أ ماا   أنهالماال ىالناةااىل نجمناا  .  جااا أن  اا     ناا   أةاا  عن  أااي أنمدةةاال

 قا  أد أ ن لهمناال أإلىا أع أااي  ،أنمدةةاالن أن اي  ةاا ا ن ح نا  أشد هااال  أاي ظاا  ىنئاالن م  ناا  
ا اا ض أن   ناا   ا أن  ااال ن  أن ااي  اال نهااال أنىااالحر لإنااظاا  أد نااال  حاا   أنماالأةاال  قىاا  أن  اا ض 

 (1) .أن   و ندى أع

اظ أ ش  ىالط ها أ أ  نا   ،أإلطع ننس ىال م  أنهنل   ا  ندى أع ض     ن   أح   إل
نااا أ ةااا    ،ىالن م نااالن أنفك نااال ل  أن هانااال أنم   فاال أن اااي نااا   أةاا   أمهال مااال قىااا    مااال  أناااافس

 (2) .اك في ى  ض مجم  ل مل أن  ال ن 

 إناااا أن م ناااالن  أنةااا  كنالن أن اااي  اااد و  أإلجااا أ أنمجم  ااال  ":  اااا لاااا  أإلىااا أعن ااا   
مال  اع   حفناد أن االم نل   اا حا   أإلىا أ ي  ف نا  أ  أ   ، حةانل أنمااالخ أن اال  أاي أنماظمال

   (3)." ىط ن ل غن  مهن أل أي أن فكن  إى أ الأنم كعن  أ  ال  أن  أ أن ىهة  ا لكر  

 ".ج ن  اال ج  ل  فال   ىنل أنف    أن ى   إلا ال :" ظه     ا لا  أإلى أع  ن      ج د

 

 

 

                                                           

 
م    مل " ى ع أن ي  ل  أى     " ن اي لا ه   ى ل  ل ش  ه  ن ااي أإل ناالل ى اي   اإلبداع كما جاء عمى لسان العرب: -( 1)

لمااال أإلىاا أع  ااا  أنفعةاافل أهاا  إنجااال  أن ااي  ماال   (1) ج ناا  غناا  مااهن   ىمااال أااي  نااه أناظاا  إنااا أ  اانال  ىط ن اال غناا  مهن أاال.
.  ، اإلبددددداع اإلداريجمااااال   ناااا  أ  ) أن اااا    أشى  أ ناااال اد اااال أااااي أن  اااا   أنماطاااا     منااااد ىااااالن       ااااا لةااااالننا ج ناااا  . 

 6، ص2009.أ   ل :  أ  لةالمل ن ا    أن  دن  ، 1ط:

)  ةالنل مالجة ن  ، جالم ل االن  أن  ىنل ن       باألداء الوظيفي "،" اإلبداع اإلداري وعالقتو حال     ي حةل  ضال ،  -( 2) 
 29( . ص2003أ مانل ، أنة   نل ، 

"، مص  ، ا    ح   أإل أ   أإلى أ نل ن ى أمج  أ ا طل أي  " التحديات التي تواجو اإلدارة اإلبداعيةةن   ن  ،  -( 3) 
 34ص ،2008أى أن   21 -17أنمدةةالن أنحك منل  أن الصل ، 
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ل  لااا   صاا   لصاان  نىااا أئ   ،" قاا    أ أااا أ    ااا حاا  أنم ااكعن أن الئمااالإل أإلىاا أع هاا :
  (1)." مكل لل  ةه  أي أنم كعن أن الئملن

أناا أ ي  أإلاةااالاينةاا  م  ن  شناال   ااا أنفكاا   أإلىاا أعماال  ااع  أن  اا نفنل ن ضاال لل مصااط ل 
 اال مأنم جااا   حالنناااال نن طنهاااال  اااكع  مضااا إ اااىالع  نااا أن أك نااال    منااال أاااي  إ  اااال  اااال     اااا أن

 .  لل نح   ماف ل ىإمكالا ج ن أ 

ناا  قنماال م ح ظاال  ،" هاا  أن م ناال أن ااي ناا   أنهااال   اا   ااي  مااال ج ناا : أإلىاا أعن اا   كمااال 
 أع ها  أى كاال  نا  قنمال  أن نا نه أالإلىا ،ن ف   ل  أنمجم  ال ل  أنما اه  ل  أنصااال ل ل  أنمج ما 

  (2) .م اا

ق       نل   اا مةا  ط أنفا   ل  أنجمال ال  " :أإلى أع ه  أي    ن   ى  أن حمالل هنجالل 
مكالاناالنمل أنممكال  امن هاال   ط ن هاال حةاا قا  أن  أإلى أ نل ه   أن      ،ل  أنماظمل أ أا أ    أ 

ن منااد  اا    نااا ج  اهااال أكاا   ل   ماا  ج ناا ،  هاا   م ناال  أن م أحاا  م  ، أنجمال ااالن  أنماظمااالن
 ن منااد  ،ىااهكى  قاا   ماال أنطعقاال  أ صااالنل  أنحةالةاانل ن م ااكعن  أشح فااالظ ىالش جااال   م أصاا   

أااي مجااال  أشه مااال   أن اا      ااا  كاا نل   أىطااالن  أك  ااالأالن ىالن اا      ااا أن  كنااد نف اا أن ط ن اال 
 ىاااال    ااال   ااا ن  لأكاااال    ااا مالن ج نااا   ىهااا    طااا ن   أإلىااا أعن ااااي لل   (3)."  عقاااالن ج نااا  

 أنماظمالن 

" ماااادنج ماااال أن اااا  أن  أشةاااا   أ أن  أن صااااالئص  :هاااا   ىااااال    اااال ندىاااا أع أااااي    ناااا  آ اااا  
 إنااان ااد و  ،مااال  جاا ن أااي ىنئاال ماالةااىل نمكاال لل   قااا ىالن م نااالن أن   ناال إ أأن ااي  ،أن  صاانل

                                                           

 
، 2007. مص  : مجم  ل أنان  أن  ىنل ، 1، ط: ، الموارد البشرية واالتجاىات المعاصرةلى  أناص  م حن محم   -( 1)

 369ص
، مج ل أن ال ةنل ، مج   " تأثير األنماط القيادية عمى متطمبات اإلبداع من وجية نظر المرؤوسين "صالى    ض ،  -( 2) 

 133، ص2008، 10
، )  ةالنل مالجة ن  ،  واقع اإلبداع اإلداري وأساليب تطويره في جياز قوات األمن الخاصة"  ى  أ  ىل محم  أن  أ  ،  -( 3) 

 16، ص2005جالم ل االئ  أن  ىنل ن      أ مانل ، أنة   نل ، قة  أن     أإل أ نل ، 
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   أنمدةةاااال ل  أنمج ماااا  ل  ا ااااالئج لصاااان ل  ج ناااا   ةاااا أ  ىالناةااااىل ن ىاااا أن أنفاااا   أنةااااالى ل ل   ىاااا
   (1) ."أن الن 

أن اااي  مكاال أإلاةااالل ماال أهاا    طاا ن  ماااال  ، نمكاال أن اا   لل أإلىاا أع هاا  ح ن اال أإلاةااالانل
 لااا   ماا   هاااي ى أنال اا  أ  ناال  ناا     دنااد  ماال  ااع   ،نحاانط ىاا  ماال لأكااال  ل  ل اانال  ل  لةااالننا

رااا   طااا ن  أ أكاااال  أإلى أ نااال مااال  اااع  أإلطاااال   ،أنجمال ااال  ااال ط نااا     ااانل أ أكاااال    ىال نهاااال
  ضامل ها   أ أكاال  أنجا    أنم  اال  .هالأاي م ا مأنمدةةي أنا و ن ىااا ها   أ أكاال   ن أ نهاال  ن ادد 

  (2) أن      ل أنمهن    أن ي أي اهالنل أنمطال   حةل ل أ  أنف    أنماظمل  ىالن الني أنمج م . 

أن ااي  ااد و  ،   ناا  ن ضاال ناااال لل أإلىاا أع مجم  اال ماال أإلجاا أ أن  أن م نااالن  أنةاا  كنالن
ماال  اع   حفناد أن االم نل   ااا  ، أ يإناا  حةانل أنمااالخ أن اال  أااي أنماظمال   ف نا  أ  أ  أإلىا

 ال  ىط ن ل غن  مهن أل أي أن فكن .ح  أنم كعن  أ  ال  أن  أ أن ىهة  ا لكر  إى أ 

أكاال  أنج نا   أن اي مجم  ل أن ا  أن  أ  ا :ل  ن  أإلج أئي ندى أع   ا  مل ه أ ن ضل ناال أن 
 .أن  نن    ح و أنماالأةالنةل ىه   ل  أن ي ن   أ  مال هال أي أنمدة  نم كهال أن الم 

  :المنظمة 

حنال نط ا   ،  ج      مفالهن   آ أ    ا ض ئهال نمكل  ح ن  مفه   أن اظن  مل ج أاا م   فال
 أنى ض نفظ أن اظن    ا أنماظمالن  أنمدةةالن.

                                                           

، مج ل أن     أشق صال نل  أن ةنن  ،  الجزائري "" اإلبداع في القطاع الحكومي ه أ و م  أ     ن   ى  أن دأ  ،  -( 1) 
 69، ص 2006، أنجدأئ  ، جالم ل أ حالن  ىالس ، ةطن  ، 6أن   

، 2001. أن اله   : م كد أن ى أن أنمهانل ند أ   ،  طريقة إبداعية لحل المشكالت اإلدارية 100جنمس هنجاد ،  -(2 ) 
 21ص



موضوع الدراسة ومنيجيتيا                              الفصل األول                        

 

 

20 

 عقاااالن أ النااال ن ةااا طل ىااانل أن مااا   إقالمااال"  :     نااا و    نفاااال ن  اظااان    اااا لاااا  ن ااا   جااا
  (1) ن  ض  مكنل أنجمال ل مل أن م  م  ى ضهال ىكفال   ." ، أ   الص  لمالكل أن م 

 ن ي:   مل ىنل أنمفالهن  أن ي  اال نن أن اظن  مال

  ل  أ فااال  ناا   ىاانل   صاانل ل  أنم صاا   ىالنماظماال أااي أنمفهاا   أ م نكااي :" هاا    القاا إل
  (2)أنم   كل."غالن    ح ن  جم ل مل أ ه أ    ،لكر

ل ى   ناااا   اةااان  مااا أ   أنماظمااال " أن ظنفااال أنم    ااا : حةاااا طااا  طاااال   أاااالل أن اظااان  هااا 
   (3)." ح   له أأهال( أنعدمل شاجالد مهال  .ى  نل ، مال نل، م   مال نل .)

 إناا أنجمال االن  أن اي  اد و  أ أا أ مجم  ال أن عقاالن أنم ىال نال ىانل  إنا ن ن  مفه   أنماظمل 
  (4)أن  ال ل أنمال ىناه  مل لج   ح ن  له أ  مح    ."

أن اي  ةا ا مال  اع   أإلاةاالانلمل  ع  ه أ أن   ن  نعحظ لا  ماد  ىانل أنماظمال  أنجمال ال 
 . ح ن  ه   م   ه إنا  ال اهال 

 ا ااط هال  "  حاا أن أج مال ناال هال أاال ماةاا ل  ن اا   مدناا  ةاا ن  ةااالن  أنماظماال   ااا لاهااال:
ماااال لجاااا   ح ناااا  لهاااا أ   ،اةااااىنال ن فال اااا  أنهااااال أ أاااا أ  ضاااامل حاااا    م نااااال  أضااااحل  ،ىاااا  ي
  (5)." م   كل

                                                           

 
. أإلةكا  نل :  أ  أنم  أل أنجالم نل ، الكفاءة التنظيمية والسموك اإلنتاجي مج و لحم  ىن مي  محم  أنةن  نطفي ،  -( 1)

 42، ص 2009
استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية المختمطة في تنمية التفاعل " اى أس محم  آ  م أ  ،  -( 2) 

 30( . ص 2004 نل أن  ىنل أن نالضنل ، جالم ل أنم ص  ، أن  أ  ، ،  ةالنل  ك   أ  ، كاالجتماعي 
 166، ص1982. أإلةكا  نل : ما ه  أنم  أل ، اإلدارة طال   ط  ،  -( 3) 
 166، صالمرجع نفسو -( 4) 
 23، ص 1999. أ   ل :  أ   أئ  ن ا    أن  دن  ،  ، نظرية المنظمةمدن  ة ن  ةالن   -( 5) 
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لى ااال  لةالةاانل  اادر  أااي أنةاا  ه أن اظنمااي  هااي  ل ى اال ن اان  مدناا  ةاا ن  ةااالن    ااا لل هااااله 
  (1)كالا ي : 

  أنى   أشج مال ي 
  أنى   أن  ضي 
  أنى   أن اظنمي 
   أنىنئي أنح   و  أنى 

ن  ح     أضحل أنم الن  ن ما   ،" أنماظمل  ك نل أج مال ي ماظ  ى  ي  أي    ن  آ  :
   (2)  ا لةالس  أئ  ن ح ن  ه   م نل ل  مجم  ل له أ ."

نا     ااكن    ،أنماظمال  ىااال    ال كناالل أج مااال ي م كالما  :ن ماظماال ها  أإلج أئاي أن   نا  
   نةااا  هال  فال ااا  ىط ن ااال م صااا    مااال لجااا   ح نااا  لهااا أ  م ااا  كل ىااانل مجم  ااال مااال أ أااا أ

 .م ىال   ىناه 

 ح ناا  مفهاا   ى ااض أنمصااط حالن أنجدئناال  إنااا ماال ىااالا   مناا  أنفهاا  ىم ضاا ع أنىحاال أ  هناااال 
 :  ةل  مل ه   أنمفالهن  أنجدئنل اج أن ي نهال  عقل مىال    ىم  ن أن أن  أ

 العمل: 

حناال  ،أإلاةااالانلكاا  أنمج م ااالن  ةاانل  منااد أ أاا أ   أنجمال ااالن أاايةاامل لةال   ىاا  أن ماا ن
نط ااا    اااا ماااال نح رااا  أنفااا   ن  مااال  ، هااااي ل  جةااامي إ أ و:" ا اااالط ن ااا   أن مااا    اااا لاااا 

                                                           

 8، ص 2002، أ   ل :  أ   الن  ن ك الا أنح نل ، 1. ط:  ، تنظيمات المنظماتمدن  ة ن  ةالن   -( 1) 
." )  ةالنل  ك   أ  غن  ما     ، جالم ل  ،" قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيميا   أن نل  ال  ن نن  -( 2) 

 65( . ص  2006قةاطنال، 
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لو لل أن ما  هاا  مجم  اال أنمجهاا  أن  (1) ."مااالمصا ح   ل  ن  ماال مصااالنل غنا   ن ح ناا  هاا   
 . ىالن الني  ح ن  مصالنل أنماظمل، ن ح ن  مصالنح ن ي نى نهال أن الم  أ

كمال نط   أن م    ا ك  ا الط مهاي نمال ةا  أنفا   نصاالنح  ل  نمةاال    ق ناا نا  أاي ممال ةال 
   (2) .ة أ  كالل  نه ىهج  ل  ى  ل لج  ،مهال م نال

"  ناه أناا ع مال أنا االط ل  أنةا  ه ل  أنطالقال أاي منا أل  : ن    مالنه م ا   أن ما  ىهاا 
 ح نا   إناا نه    ،أن و نةن   أ   طل ماظمل  ن  ضي أن نال  ى ظالئ  م نال ،أنحنال  أن م نل

 (3) م نل." إا الجيغ ض 

  (4)."أإلاةالل" ىها  م كد أ ا طل أن ي      أك        أن م  : أإاهاللمال آل   و 

ىااااهل مجااااالشن أنحنااااال  أنمهاناااال  اااا  ىط ىالنج أاااااا أن كا ن جناااال  أشق صااااال نل  كمااااال ناااا ط ةااااالند
أنحالجااالن  إ ااىالع" هاا   نااه أنا ااالط أنااا  ي أناا و ناا  ىط ىةاا   أن ماا  ىهاا    :أالن ماا  أااي اظاا  
 ىالن اااالني أالن مااا  لهااا   ، هااا أ أنا اااالط نحااا   لنضاااال أن ضااا  أشج ماااال ي ن فااا   ،أ ةالةااانل ناأااا أ 

ج ماال ي  أشق صاال و أاي     ىط ىىاال  أناة  أش ، مال نل  أشق صال نلأن  أم  أنممند  ن حنال  أشج
 .أن ي ن    ىهال أنف   م الى  أ ج أالن م  ه  أنا الط ل  أنمهال   (5) .أن قن افس

 ا ط لةالةانل نمكال  ك هاال  ىمال لل أن م  مل أنمك االن أ ةالةنل ن  اظان  أهاااله لنضاال مك ااالن ل
 أنمال ن ي:

                                                           

 
، 1984. أإلةكا  نل : مدةةل  ىالا أنجالم ل ،  ، معجم مصطمحات القوى العاممةأحم  دكي ى  و  كمال  مصطفا  -( 1)

 236ص 
 23، ص 1993. نىاالل :  أ  لكال نمنال ،  معجم العموم االجتماعيةأ   نه م     ،  -( 2) 
ن طىن الن أنافةنل  أن  ى نل ، قةاطنال : جالم ل . م ى  أ مدخل إلى ميادين عمم النفسي العمل والتنظيم أىل أن النا ،  -( 3) 

 50، ص 2006ما   و ، 
 50، ص  المرجع نفسو أىل أن النا  -( 4) 
 51. ص المرجع نفسو-( 5) 
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  أ   الص 
    لمالكل أن م 
 .أن عقالن 

أ  ماال  ى أةاطل أا ا نل  ىإ مال  نه أن  ص أن و ن     :"ىها  أإل أ و      عقي أنم ظ  
   (1) أن قالىل ." هي أن  طنط، أن اظن ، أن  جن     أ  ى ل أإل أ نل ن    ىالنا الطالن 
  (2): مك االن أنماظمل أي أن ك  أن الني كمال نمكل   ضنل

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنتاجية  : 

ةااا    إلا اااال  أإلا الجنااال" أن عقااال ىااانل أنمااا أ   أنمةااا   مل أاااي أن م نااال  :   ااا     اااا لاهاااال
هاي  ىاال    ال اةاىل  أإلا الجنلاة ا ج لل  إ ل  (3)."   مل  ىنل أناال ج مل   ه أن م نلم نال ل  

ل  ماااال نةاااما ىالنمااا  عن أن االصااا  أن أ  ااال أاااي  كااا نل أنماااا ج  إنااااأنااااال ج أناهاااالئي ن م  جاااالن 

                                                           

 
 42، ص 2000. ج  : مك ىل  أ  ج   ،  ، اإلدارة دراسة تحميمية لموظائف والقرارات اإلدارية عقي م اي  ى  أن ال    -( 1)
 45، ص  نفسوالمرجع  -( 2) 
. ) م ك   مالجة ن  أي     أشج مالع  أن نم غ أأنال ، جالم ل  ، " التنظيم غير الرسمي واإلنتاجيةة نمالل  د أن نل  -( 3) 

 71( ، ص  2007قةاطنال ، 

 أ أ أ 

 أن  انل

 أنهنك  أن اظنمي أنمهمل أنه  

 (:01الشكل رقم )
 مكونات المنظمةيوضح 
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هااي جاا  أنم  جااالن  أإلا الجنااللو ، = أنم  جااالن / أنماا  عن  أإلا الجناال: لو لاهااال ،أنمك ااال نهااال
  أنم  عن ن ماظمل .

 :الكفاءة 

لكىااا  كااا  ممكااال مااال أنم  جاااالن  إلا اااال أةااا   أ  لقااا  كااا  ممكااال مااال أنمااا أ    أنمااا  عن 
لو لل  (1)ل  هااي  ح ناا  ل  ااا أنم  جااالن ىااه اا حاا  ممكاال ماال أنماا  عن  ، أنا ااالئج أنم غ ىاال

 .     ح ن  ا الئج  له أ  أنماظملة إلا ال مل ك  أنم أ     أشة فال  أنكفال   هي

 :الفعالية 

  اااا  ح نااا  هاااي مااا ط  ح نااا  أنمدةةااال  هااا أأهال ل  نمكااال أن ااا   ىهاهاااال قااا    أنمدةةااال 
له أأهال أي  ك  دنال   حج  أنمىن الن، أنحصل أنة قنل،   ح ن   ضاال أن االم نل  أن ماع    امنال 

ىم اااا لل أنف الننال هااي قاا    أنماظماال   (2)  ح نا  أناماا   أن ىحناال . ىالإلضااالأل إناااأنما أ   أنى اا نل 
  ن  له أأهال   ح ن  له أ  أن الم نل.   ا  ح

 

 

 

 

 
                                                           

 
.  تنمية اإلبداع ودوره في الرفع من أداء المنظمة و اإلبداع التغيير التنظيمي في المنظمات ى نةي أهنمل  آ   ل ،  -( 1)

 12أنى ن    ، جالم ل ة    ح ا ، ص 
 32، ص  2004أإلةكا  نل ، أن أ  أنجالم نل أنج ن   ، . إدارة اإلنتاج والعمميات محم  إةمال ن  ىع  ،  -( 2) 
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 :لدراسات السابقةا/5

 اهاال    ىا  ل ضانل صا ىل أاي  ،أن  أةالن أنةاالى ل نهاال     مها  أاي أاجاالد أنىحا ل أن  منال
ج أااا ل ا ط نا     اا ض  إناا أن  جا   ،ى ا ض أشةا فال   ماهااال إ ا أ هال هةانس أنىحا ل أنجاال و 

لكرا  أن  أةاالن أن اي  إنااأةا ا اال    اا حا  أطع ااال  ،نهال   أةالن م الىهل نم ض ع ه   أن  أةال
  ىنالل  عق هال ىالن  أةل أن أهال:  ةاحال   أة   أضهال  ماالق  هال ،     م ض ع   أة اال

بدين المدديرين  زياد أحمد خميل الدعس " معوقدات االتصدال والتواصدل التربدويالدراسة األولى: 
والمعممددين بمدددارس محافظددة غددزة وسددبل مواجيتيددا فددي ضددوء االتجاىددات المعاصددرة " رسددالة 

   . 2009ماجستير 

مااااال م  قااااالن أش صااااال   أن  أصاااا  أن  ىاااا و ىاااانل أنماااا ن نل  أن  أةاااال أااااي: إ ااااكالننل ى اااا  ن 
 جه هال أي ض   أش جالهالن أنم الص  ؟ أنم  منل ىم أ س محالأظل غد   ةى  م أ

أنك اا   اال م  قااالن  م ناال أش صااال   أن  أصاا  أن  ىاا و ىاانل أنماا ن نل  إناااهاا   أن  أةاال   ها أن
 أنم  مااانل مااال  جهااال اظااا  أنمااا ن نل  أنم  مااانل لافةاااه  أاااي أنمااا أ س أنحك منااال ىمحالأظااال غاااد  

   ض  ةىع نم أجهل ه   أنم  قالن أي ض   أش جالهالن أنم الص  .

قاااال  ى صااامن  أةااا ىنالل ن ك ااا   ااال هااا   حنااال  ، أ ىااا  أنىالحااال أنمااااهج أن صااافي أن ح ن اااي
 .ن م ن   أ   ط ن م    إح أهمالأنم  قالن  جال  أشة ىنالل أي  ك  ص   نل 

 ق   ك ل مج م  أنىحل مل جمن  أنما ن نل  أنما ن أن  أنم  مانل  أنم  ماالن أن االم نل أاي جمنا  
ما ن    ها   ناال ( ما ن أ   153 أنىاالن   ا  ه  ) 2007 -2006أنم أح  أن   نمنل ن  ال  أن  أةي 

 ( م  مال  م  مل.3643( م  مال  م  مل مل مج م    أةل )438أن  أةل  ) 
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 ا الئج ماهال :  إنا   ص  أنىالحل أي أن  أةل 

م  قالن أش صال   أن  أص  أن  ى و أن ي   أج  أنم ن نل  ك نه أنم  مانل حةاا  جهال  لل
 م  قالن       ىالنىنئل  أنرالانل ىالن ةن ل  أنرالنرل ىالن ةالنل  اظ ه  جال ن م  ىل كالن الني :

ومعوقاتددو لدددى مددديرات  اإلبددداعوفدداء بنددت عبددد العزيددز العسدداف :" واقددع الدراسددة الثانيددة : 
  2003المدارس بمدينة الرياض " رسالة ماجستير 

أن نااالض  مااال ناا ط ماا ن أن أنماا أ س ىم نااال  أإلىاا أعمااال  أقاا   أنمااال ن ااي : أإل ااكالننل ى اا  ن 
 ؟أإل أ و أإلى أعأنم  قالن أن ي  ح  مل ق   هل   ا  

 أن       ا مال ن ي: إنا ه أن أن  أةل 

 أإل أ و أإلىا أعنا ط ما ن أن أنما أ س ىم ناال أن ناالض  أنم  قاالن أن اي  حا  مال  أإلىا أعمة  ط 
 .ن ط م ن أن أنم أ س ىالن نالض

قالمن أنىالحرل ى صمن  ل أ  ن   أةل   ك ل مال  ،  مر ن ل أ  أن  أةل ن ح ن  له أ  أن  أةل
أنم ا أالن  إنااجمنا  ما ن أن أنما أ س ىم ناال أن ناالض  أ  ا ط  إناا إحا أهمال جهن  ،أة ىالا نل
 .أن  ى و ىم نال أن نالض ند  أ ىالنمكال ا أنف  نل  أإل أ ننل

 : الئج ه   أن  أةل  مر ن أنمال ن ي ا

  أقااا   أإل أ و أإلىاا أع حااا  ماال قااا    ماا ن أن أنماا أ س   اااا  أإل أ و أإلىاا أعلل م  قااالن 
، أن ح ناااا   أناااا ىط  أنطعقاااال  أشح فااااالظ  ىاااانل أااااي ل ى اااال  االصاااا   هااااي أنم  ااااال أإل أ و أإلىاااا أع
 ىالش جال .
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لدددى  اإلبددداعيفيصددل محمددود الشددواورة :" أثددر المنداي التنظيمددي فددي السددموك : الدراسدة الثالثددة
 ."   األردنيةالعاممين في الجامعات الخاصة 

   أن  أةل أنمال ن ي : إ كالننل ى   ن 

 ؟ن  الم نل أإلى أ يهي لهمنل أنماالخ أن اظنمي  لر   أي أنة  ه  مال

   ا أن ةالدشن أن الننل : ندجالىل أن  أةل جال ن 

أاي جالم ال  ماالل أن  ىنال  أإلىا أ يهي  ص  أن أن الم نل ن ماالخ أن اظنماي  أنةا  ه  مال -
 أن الصل ؟

ناا ط أن ااالم نل أااي  أإلىاا أ يىاانل أنماااالخ أن اظنمااي  أنةاا  ه هااي طىن اال أن عقاال أن ااي  اا ىط  مااال -
 جالم ل  مالل أن  ىنل أن الصل ؟ 

ناا ط أن ااالم نل أااي  أإلىاا أ ي ح ناا  لراا  أنماااالخ أن اظنمااي أااي أنةاا  ه  إنااا هاا أن أن  أةاال 
 أنجالم الن أن الصل أ   انل . 

 أةاا ىالال 50مىح رااال  ناا  ناا مكل أنىالحال ماال أةاا  ال   ةاا ط  60حا أني أااي    مر ان  نااال أن  أةاال
أن مالةي   نه ن        ا لر  أنمااالخ  ك ننن ل أ  أن  أةل  مر ن أي م نالس  ،صالنحل ن  ح ن 

 .م ظفي جالم ل  مالل أن  ىنل أن الصلن ط  أإلى أ يأن اظنمي أنةالئ  أي أنة  ه 

الميدزة التنافسدية لممؤسسدات  إبدرازواالبتكار في  اإلبداعسمية بروبي :" دور  الدراسة الرابعة :
 المتوسطة والصغيرة ". 

 ن ي:   مح    ةالد  أن  أةل أنمال

نل ن مدةةااااالن أنصاااا ن    أشى كااااال  أااااي ى اااا    أنمنااااد  أن االأةاااا أإلىاااا أعهاااا  أناااا    أناااا و ن  ىاااا   مااااال
  أنم  ةطل؟
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 أةااا   من أنىالحرااال أنمااااهج أن صااافي أن ح ن اااي  هااا أ أنمااااهج نااا  لهمنااال كىنااا   أاااي   أةااال 
 كاا نه أ  ماا ن أااي أن  أةاال أنمن أاناال   ااا ماااهج  ،ن صاا   صالئصااهال ى قاال أإلاةااالانلأنظاا أه  

   أةل أنحالنل.

ضااا     أش  ماااال     اااا أشى كاااال  كهةااا  ا مااال لةاااالننا  إناااا أإل اااال   إناااا هااا أن أن  أةااال 
م أجهاال أن حااا نالن أن اااي  ف ضاااهال أنىنئااال  أن قااا     ااا م  ماااالن    أئااا  أشى كاااال  أاااي مرااا  هااا   

 أنمدةةالن.

(  الماااا  361أن  نااااال ) أإلطاااال أن  مر ااان  نااااال أن  أةااال أااااي كاااا   ماااال  أنمدةةاااال  الصاااال 
مناااد   إىااا أد أاااي  ،ى كاااال  أاااي أنمدةةاااالن أش أإلىااا أعلهمنااال  إناااا   صااا ن أنىالحرااال أاااي   أةااا هال 

 ةنل ن مدةةالن أنص ن    أنم  ةطل. االأ

الى ل لاهاال  اال نان نعحاظ مال  اع  أةا   أض أن  أةاالن أنةا     نىال   ا أن  أةاالن أنةاالى ل
 قاا  أا هان هاا   أن  أةااالن إناا لل م  قااالن أش صااال   أن  أصا  أن  ىاا و أن ااي م  قاالن أش صااال ، 

 ،جاااال ن م  ىااال م  قاااالن م    ااال ىالنىنئااال ،نم  مااانل حةاااا  جهااال اظااا ه   أجااا  أنمااا ن نل  كااا نه أ
هااااله   أةااالن   صاا ن إنااا لل هااااله م  قااالن أإلىاا أع أن ااي    أنرالاناال ىالن ةاان ل  أنرالنراال ىالن ةااالنل 

 :  أقااا  أإلىااا أع  ىااانل أاااي ل ى ااال  االصااا   هاااي ، حااا  مااال قااا    مااا ن أن أنمااا أ س   اااا أإلىااا أع
 . أشح فالظ ىالش جال أن ح ن   أن ىط  أنطعقل  أنم  ال

(    أةال ةامنل ى  ىاي 2003حنل ظه   نه أي   أةل  أال  ىان  ىا  أن دناد أن ةاال  ) 
أةاااانل ن مدةةااااالن أنصاااا ن    أااااي إىاااا أد منااااد   اال ،إنااااا لهمناااال أإلىاااا أع  أشى كااااال  أااااي أنمدةةااااالن

ي  أي   أةل أنص  محم   أن  أ    أن ي   ص ن لل هااله لرا  ن مااالخ أن اظنماي أا أنم  ةطل، 
 قااا  نااا حظ  جااا     اااالى  ىااانل  ،أنةااا  ه أإلىااا أ ي نااا ط مااا ظفي جالم ااال  ماااالل أن  ىنااال أن الصااال

أش  ماااال    اااا أشةااا مال   كاااه أ  نجمااا   :أن  أةاااالن أنةاااالى ل أاااي ى اااض أناااا أحي ن مرااا  لهمهاااال أاااي
 .كمال لل غالنىن هال     طىن هال أي مجال  أن   ن  ، لنضال أنماهج أن صفي ،أنىنالاالن
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 لل أناماا    أن   ناا و ناا  ن اا   ،أن جاا   ناةااالننا أنج ناا   إنااا ةاااله  هاا   أن  أةااالن  حناال
 طااال   نةااال   ى ااك  أ ااال  أااي أنمدةةاال  أااي إ ،أ ااالش أااي ظاا  أنمفهاا   أنج ناا  ن  ماا  أنجمااال ي

  أ ل كىن   إلى أع أن الم نل.
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 : منيجية الدراسةثانيا

 إنااا اا  أشا هااال  ماال م ح اال جماا  أنىنالاااالن  أنم   مااالن ماال  ااع  أن  أةاال أناظ ناال اصاا  ى
  ا  ةالدشن أن  أةال  ها   أنم ح ال  مرا  لهمنال  أإلجالىلأن ي  ة ه    ،م ح ل أن  أةل أنمن أانل

اماال ل قنمل أنىحل ش  احصا  أ اط أاي جما  أنم   ماالن  ، الصل أي جمن  أنىح ل أنمن أانل   أ 
 ، كمل أي كنفنل أةا  ع  أنىالحال ن   أ ا   جها    أاي جما  أنم   ماالن أنم    ال ىمج ما    أةا  

 كااا نه نااا   أةااا  عص  ،قنم هاااال ل هااا   أنىنالااااالن نااا  نااا  نااا    ح ن هاااال  أ اااال ن  أقااا  أنمنااا أاي  ف ااا  
 .أنا الئج أنم    ل ىالنم ك ل أنمط  حل ن   أةل

ج أ أ هاالن  أةال ماهجنال أ أي ها أ أنجالاااةن   أن اال   ن أ  حنال ن ضامل مااهج أن  أةال  ، أ 
 طىن ااااال أنم اااااك ل  م ط ىاااااالن  افنااااا  أن  أةااااال  حااااا   هال  ،أنااااا و ن االةاااااا مااااا  أن  أةااااال  لهااااا أأهال

كمااال ن ضاامل  ح ناا  حجاا  أن نااال أنماالةااىل  ى ااال نحجاا  مج ماا  أن  أةاال  أن ااي   االةااا  ، مج م هااال
أنمةاا      أ   أن أنمةاا   مل أااي كمااال   االةااا ماا  طىن اال أنماااهج  ، طىن اال أنم ااك ل أنم   ةاال

 .أن  أةل  أنمجال  أندمالاي  أنمكالاي ن   أةل

   / منيج الدراسة :6

   مااا  غالنىنااال أنىحااا ل أاااي م   ااا  أن  ااا     اااا إ ىاااالع مااااالهج   جااا  أنىحااال إناااا أنمةاااال  
 ىماال لاااال اىحال أاي  ،أ ض   نااال أ  ناال  اا ع أنمااهجأ    طىن ل م ض ع ىحراالن  اظ أ ،أنصحنل

 م  قالن أش صال  أنم    ل ىالن الم نل   هرن هال   ا أإلى أع  أ   أنماظمل. 

  ااا ماظماال ن حصاا   :" محال ناال  ةاا  اال ىااالنماهج أنمةاال أشج مااال ي أناا و ن اا   ىهااان اا  إ
أ   نااااال مااااا    نااااه  اااال ط ناااا  أةاااا   أ  أةاااا مال أن أنىحاااال ل   ،م   مااااالن ماااال جمهاااا   م اااانل
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أن ظنفااال أ ةالةااانل ن مةااال أشج ماااال ي هاااي  ااا أن  أنم   ماااالن حااا   م قااا  ل  لل    ،أنم اااالىعن
  (1) مج م  ل  جمال ل."

.  قا  م نال أي ىنئل محا   ن      ا لا :" لة  ا نجم  أنىنالاالن  ل ط ن  جمال ل كمال 
أن  الناااال أنصااااحنل  أنا ااااالط  :مراااا ال ي   أةاااال لحاااا  أنج أاااااا أشج مال ناااال ن اااااال   أنمةاااال أشج ماااا

   (2)ق صال و  م مال أي ماظمل ل  مج م  مح ي ل  أنمج م  كك ."أند أ ي  أش

 :/ مجاالت الدراسة7

أمال  عنهاال  ،أاي لو   أةال إغفالنهاالن    ح نا  مجاالشن أن  أةال مال أن طا أن أن اي نمكال 
ناا   أن  اا     ااا مكااالل ل  ماط اال أن ااي لج ناان أنهااال أن  أةاال  أ أاا أ  أنمىحاا رنل   نااال أن  أةاال 

 قا  أ فا  كرنا  مال  ،أنف    أندمانل أن ي لج نان أنهاال أن  أةال إنا ىالإلضالأل ،أن ي  ضماهال أنىحل
 هااي  ندمااالايأ ،أنمجااال  أنمكااالاي :أااي ماااالهج أنىحاال   ااا لل نكاا    أةاال مجااالشن  هاايأنىااالحرنل 

 :كالن الني أي أن  أةل أن أهال

 :  المجال المكاني - أ

 :البرناوي عمر الجافة لممناطق والتقني العممي البحث مركز حول تاريخية نبذة

  أن  م منال مدةةال CRSTRAأنجالأال  ن مااالط   أن  ااي أن  ماي أنىحال م كاد نمرا 
أنماد خ  478/ 91  قا  أنم ةا   ىم جاا أنىحل م كد لا ئ، (EPST)   كا ن جي   مي طالى 

                                                           

 
 .27، ص2008. أنجدأئ :  ن أل أنمطى  الن أنجالم نل، المنيجية لطالب عمم االجتماعمحاضرات في جالدنل كن أل،  -( 1)
، 2010، أنجدأئ  :  ن أل أنمطى  الن أنجالم نل ،2. ط:، منيجية البحث في العموم السياسية واالعالم  الم  مصىال   -( 2) 

 50ص 
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 نةاامى   01أنمااد خ أااي  03/ 458  قاا  ىالنم ةاا  أنم اا    أنماا م   1991 نةاامى   14أااي 
     (1).2000  ةى مى مل أى  أ  ىةك   إنا ا        (  أ نلل )أن الصم ىالنجدأئ  2003

   (2):في المركز مهام تتمثل و 

 ل  ىالن صاح  أنمها    ل  أنجالأال أنمااالط  حا    أن  ااي أن  ماي أنىحال ىا أمج إاجاالد
 ىااه إ ا أ  أنجالأال، ىالنمااالط  أن عقال   أن أ ى اال  أنم      أ ىحالل ك  أي أنم ال كل أنجفال ،

 أن ح نا  أنم النجال،   ا أن هكن  م  أنجالأل أنماالط  ح    أن  انل أن  منل  أنم طنالن ن م   مالن
 .  أنىنئنل ن   ن أن أنى  و أن   ض  مكالأحل ىفه  ن اا ىحل لو أي أنم ال كل  أنا  ،

ن ىحال لو نى ا  أن ا   أإلجماالني  ال  أ ماالم ظفا 69   أئا  الىالحرا 54   اا أنم كاد نح ا و
 .  123ن م ظفنل 
  ال  ىحال م   مال ماظمال نمرا   اا  ن   أةال كمحا  أن  ماي أنىحال م كد أ  نال      ن  

  حةانل أنمةا م  أنا       ا ىالحرنهال حل   ا   م  كمال ، أن  منل أنىحرنل ا الطال هال أي أن مند
 أن  ماي   أنىحال أن االني أن   ان   دأ    صاالنل  حان  ضا   ن ا  . أإلىا أع أنم  أال   ننا    أ  أ 
   اا ن م ا ل  اها  أن  أةال كمج ما  أنم كاد ها أ أاي أنا أئمنل أنىاالحرنل أ  ناال   ا    أةا اال  أاي
 .أنم كد أي  أإلى أع أنم ال     نن 

 مجاالشن أاي (PNR) أن طانال أنىحا ل ىا أمج ن افنا   أئا  كم كاد CRSTRA   نانل  ا 
( 69)   أةال   اا ل ا   حنال أنجالأال    اى  أنجالأال أنمااالط  أاي  أن  طانط أن صاح ، أنىنئال،
 ى    (FNRS) أن  مي ن ىحل أن طاي ق  ةمل أنصا     2003 -1997أي أنف     الم    
 نةاه   ناه إناا ىالإلضالأل .( م ال ن  ىحرنل م      أن  صصالن أي أنماالط  أنجالأل85)   افن 
   :  ا أنم كد

                                                           

 
كنفنالن إا ال   1999ا أمى   16أنم أأ     1420  ىالل  ال   8أنمد خ أي  256 -99نح   أنم ة   أن افن و  ق   -( 1)

 أنمدةةل أن م منل  أن أنطالى  أن  مي  أن كا ن جي   اظنمهال  ةن هال .
)2  - ( www.crstra.dz (consulté le 01/02/2015). 
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  أنىنئال  :أن الننال أنمجاالشن   ام  أنجالأال أنمااالط  ن امنال  طانال ىحرنال ىا أمج  افنا 
  أن امنال أن نفنال أن امنال أند أ ال، أنمالئنال، أنما أ   أنمةاالحالن،   طانط أن ئنةانل، أنم االط 

 . أنها ةنل  أن ى    الصل أنم ج   ،  أةالن أنطالقل  أشق صال نل، أشج مال نل
   أناا  أن أن ما    ش   اظان  أنم كاد،  ها  أن اي أنمجاالشن أاي م ةاال  ل    أن إ ا أ  
 . ىمهالم  أنص ل  أن أ   ط أن  منل  أن  ال أن
 أن  منال أنمجاعن ا ا  إناا ىالإلضاالأل أنجالأال أنمااالط  أاي  أن كا ن جناال أنىنئال م أقىال 
 أنفنا ن ،  ل ا طل  أ أاع  أن  منال أنمدنفاالن » أنجالأال ن مااالط  أنجدأئ نال أنج نا  « أن  ننال
 .إنخ …  أن  أئط

 المجال البشري ب/

ن مرااا  أاااي مج مااا  أنىحااال لو أ أااا أ  أنااا نل ةااان   أن  المااا  م هااا   أنااا نل ةااا ج ط   ااانه  
 أااي ىحراااال هاا أ ن  ااك  مج ماا  أنىحاال ماال مجماا ع أنىااالحرنل ىم كااد أنماااالط   ،أن  أةاال أنمن أاناال

 مف     54: ىا أإلجمالني أنم       ه   – م  أنى اال و –أنجالأل 

 ج/ المجال الزماني: 

ا ص  ى  أنف    أندمانل أن اي أةا   قهال أنىحال أنمنا أاي  قا   مان أن  أةال نها أ أنىحال  ىا  
 م أح    ا أناح  أن الني: 

  :حنااال قمااان ىدناااال   أةااا طع نل ىم كاااد أنمااااالط   2015ماااال س  20المرحمدددة األولدددى
  –ىةك    –أنجالأل  م  أنى اال و 

  ىم  قاالن  ل الصاإ ا أ   صانالغل ىاا   أةا مال  ي أنحنل    مل  عنهاال : الثانيةالمرحمة
ئنةااااي   أ ااااال ن  ةااااالد  أن   ،أش صااااال  أنم    اااال ىالن ااااالم نل   هرن هااااال   ااااا أإلىاااا أع  أ اااا  أنماظماااال

 مل ط   أ ة ال   أن ك     أنم  أل.  أن ةالدشن أنف  نل ن ىحل     م أج ل   صحنل أشة مال  
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 ناال   اا  أشةا مال    اع  ها   أنف ا   قمان ى  دنا   2015لأ ن   19: المرحمة الثالثة 
 .افس أنن   أن و قمن أن  ىالن  دن  قمن ىجم  أشة مال أن أي   أنىحل
 حنال  ا  أنهاال  ف نا  أشةا مال أن  2015لأ نا   24لأ نا  إناا  21مال : المرحمة الرابعة

 ج أنم    ل ىالن  أةل أنمن أانل.ر  أن   ن    ا أنم طنالن   ح ن هال ن      ىالنا الئ

 :  / أدوات جمع البيانات8

ش   جااا  ل أ   إ   اااا أنىالحااال لل نحااا   أ  أ  أ مرااا  أاااي جمااا  أنىنالااااالن أنعدمااال ن ىحااال 
،  أ  نااال  أ  أ  ن  ماا  لةالةااال   ااا طىن اال أنىحاال غن هااال ماال أ   أن مكاال  منندهااال  االم نااال ن

 ماال هاا أ أنماط اا  أااالل لهاا  أ   أن  ، أن قاان أنم ااال   ماا ط إ  الااا  نهاا   أ  أ  أااي جماا  أنىنالاااالن
 .أنم  م    نهال أي ه   أن  أةل  أن ي   االةا م  طىن ل أنم ض ع أة   ماال

   :االستمارةأ/ 

أن ااي  ح  هااال أنمناادأن  إنااا أن ااي   اا  ماال لكراا  ل  أن جماا  أنىنالاااالن أةاا   أمال  هاا أ ن جاا  
أشةاا مال   ماال جهاا    ك فاال    اا   أشةاا مال     ااا لاهااال:"  ىااال    اال مجم  اال لةاائ ل  اا    حاا   
م ض ع م نل      ن نال مال أ أا أ  ندجالىال  اهاال    ا  ها   أ ةائ ل أاي  اك   أضال ىحنال ش 

  (1)   إضالأي   جم  م ال أي  ك  أة مال   ".نح ال  إنا  

      ك نه:"  ةن ل نجم  أنم   مالن أنم    ل ىم ض ع أنىحل  ل ط ن  إ ا أ  أةا مال   
 (2)ن     ىئ هال  نةما أن  ص أن و ن    ىإمع  أشة مال   ىالنمة جنا." 

 

                                                           

 121، ص 2009، أنجدأئ :  ن أل أنمطى  الن أنجدأئ نل ،  2. ط: مدخل لمنيجية البحث االجتماعيلحم   نال  ،  -( 1) 
 112، جالم ل أن اله   ، ص 1. ط:، منيجية البحث العممي حةالل ه ال   -( 2) 
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ه   أن  أةل  ا  أش  ماال    اا أةا مال   أةا ىنالل  مر ان أاي م  قاالن أش صاال  أنم    ال   أي
أناا نل  1مجم  اال ماال أنمحكماانل.   ضااهال   ااا أإلىاا أع  أ اا  أنماظماالىالن ااالم نل   هرن هااال   ااا 

 ال  ح   مال ن د  مل ل طال    صحنحهحنل       ن   ، أإل  ال قالم أ ى   ن  أناصل 

   ك ان أشة مال   مل أ جدأ  أن الننل: 

ن مىحااا رنل ن    نااا  ىالنم ضااا ع    اااجن ه    اااا * أنجاااد  أ   :  ن ااام    اااا  طاااالا م جااا  
 أإلجالىل أنم ض  نل.

:  ن اااام    ااااا أن صااااالئص أن نم  أأناااال ل  أنىنالاااااالن أن  صاااانل  أاااا أ  أن نااااال * أنجااااد  أنرااااالاي
 هرن هااال   ااا إىاا أع  ق مناال  أنهاا   ماهااال م  أاال أنم مر اال أااي أنجاااس، أنةاال، أنمدهاا  أن  مااي، أ 

 .أنىالحرنل

 أإلىاا أع* أنجااد  أنرالناال:  ن اام    ااا  ااهرن  م  قااالن أش صااال  أنم  ىطاال ىالنماااالخ أناا ظنفي   ااا 
 أنه   مل ه أ أنمح   م  أل أنم  قاالن أن اظنمنال أن اي  حا    م نال أش صاال    أ   أنماظمل،

ى أع  أن الم نل  أ   أنماظمل.  أ 

 أإلىاا أع* أنجااد  أن أىاا :  ن اام    ااا  ااهرن  م  قااالن أش صااال  أنافةاانل أنم    اال ىالن ااالم نل   ااا 
أن ااي  اادر    ااا إىاا أع أنىااالحرنل  أنهاا   مااا  م  أاال م  قااالن أش صااال  أنافةاانل   أ اا  أنماظماال،
  أ   أنماظمل.

  ال ىالن االم نل أن المس:  ن ام    اا  اهرن  م  قاالن أش صاال  أشج مال نال  أنر الأنال أنم  * أنجد  
 أنه   ما  م  أل م  قاالن أش صاال  أشج مال نال  أنر الأنال  ، أ   أنماظمل   هرن هال   ا أإلى أع

 .  أي إى أع أنىحرنل  أ   أنماظملأن ي  در

                                                           
 .واالجتماعية  اإلنسانيةواالتصال قسم العموم  اإلعالمستاذة بشعبة أأ.سعاد سراي،  - 1
  بقسم عمم النفس أستاذاألستاذ الدكتور نور الدين تاوريريت،   -



موضوع الدراسة ومنيجيتيا                              الفصل األول                        

 

 

36 

   :ب/ المالحظة
 جما  مال نعةا مال   مكما      مال نهاال نماال ها     أةا اال أاي أنمعحظال أةا  مال  ك نه   
 أنمدةةال    االن  ما  أنىاالحرنل أاي   لقةاال  أاي  ج نااال أهرااال  أن  أةال،  ناال حا   ن ىنالااالن
  أن   ناا أن ما   اظان   ما ط ىةا  كنالن أنىاالحرنل     ا  أن اي، أنمعحظاالن مال أن  نا  ةاج اال

 ىانل أنم ىاال   أشح ا أ  ما ط نم  أال  ،ى دةاالئ  أن ماال    عقاالن  أنمكال اا ن    االن أنا أ  ي
 لو أن أ  ي أن   نا معئمل م  أل ن  قن، أن مال  أح  أ  م ط     دةالئه   أ أ أ  لافةه  أ أ أ 
 إجالىالن ص   أنمعحظل  ع  مل ناال  هك   ن   ،أ  مال    أ  أن م  ىنئل معئمل م ط م  أل
 .أشة مال   لةئ ل مل أن  ن    ا أ أ أ 
 أ   أن أةا   ماال أشةا مال   لةائ ل  ال أنمىحا رنل ىإجالىاالن أن الصال أنىنالااالن نم النجال  

 .أنمئ نل أناةا   أن ك أ أنأي:  أنم مر ل أإلحصالئنل
 أن  ااا     اااا ا اااالط  ااا    أشةااا مال    ،م الن ااال أنم ضااا ع محااا  أن  أةااال كماااال    ىااا  أنمعحظااال

ىاانل أ أاا أ   أ اا   أإلاةااالايأن الئماال ىاانل أن ااالم نل  أش صااال   أإلاةااالانل أن  اا     ااا أن عقااالن 
م ناال ن م أضاان  أنةا  كنل  أنحصا     ااا أنم   ماالن أاي أنم أقاا   ىهاهاال" :أنماظمال، كماال   اا  

   (1) ."أنص ىل

 ج/ المقابمة: 

أن ةاااالئ  أ  ااا ط أاااي أنحصااا    إناااا ىالإلضاااالألنمكااال أةااا   أ  أنم الى ااال أن  صااانل أن  منااال 
    ىا  أنم الى اال   أ  أشة  صاال  أاي جما  أنم   ماالن،   اا أشةا جالىالن أنمط  ىال أاي حالنال أةا 

صاافحالن أشة  صااال  ماال مفااا  أن أااي هاا   أنحالناال  ةاان ل ماال أن ةااالئ  أن ااي  اال ط ن هااال ماا   
 أنىحل.

                                                           

 
 71، ص  2003، ىةك   : مطى  الن جالم ل محم   نض  ، محاضرات في المنيجية ةعطانل ى  الة  ،  -( 1)
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لمال أي غن   نه مل أنحالشن أ   ى  أنم الى ال أن  صانل  ةان ل  اهاهال  اهل أشة  صاال  ل  
  (1) أن ج ىل. ل أنمعحظل 

 ماان أنم ااالىعن ماال  ااع  لةاائ ل أشةاا مال   أن ااي  اا    دن هااال أااي  ااك  ا ااالش ماا  كاا    قاا 
 ناا   كاال هاا   أنم ااالىعن م اااال  ،ىالحاال نم  أاال أن عقااالن ىاانل أنىااالحرنل  م  أاال ى ااض أنم   مااالن

امال ل  ن  ك  ماالق الن أي أنمن أل.  ىطالى هال أن ةمي  أ 

 :/ مجتمع وعينة الدراسة9

 اال أنمفاا  أن أن ااي نةاا ه   أنىالحاال   أةاا هال ن ح ناا  ا ااالئج هاا  أنمج ماا  أ كىاا  ل  مجم  
 نمرا  ها أ أنمج ما  أنكا  ل  أنمجما ع أ كىا  ن مج ما  أنمةا ه   أنا و نها   أنىالحال  ،أن  أةل
هاا أ أنمج ماا   إنااالااا  نصاا ا أن صاا    إش ناا     ماان  ا ااالئج أن  أةاال   ااا كاا  مف  أ اا   ،  أةاا  

 أشق ا أا ماا   إننا أن   أن  كند   ا أنمج م  أنم اال  ل  أنممكال أن صا    ،أنمة ه   نض الم  
 ن ىاااي حالجاااالن أن  أةااال  ،نجمااا  أنىنالااااالن  أنااا و ن  ىااا   اااال   جاااد أ ممااارع ن مج مااا  أنمةااا ه  

  (2)  له أأهال  ا  ال  ما   نال أنىحل.

  صا ن  كاالل مج ما  أنىحال  ا   أاإ أ ، ن   أ  نال  أن نال مل له   ط أن أنىحل أن  مي
 ىهاا أ أالااا  نةاا     لةاا  ا  ،مةاال  ااالم  نجمناا  لأاا أ  أنمج ماا  إجاا أ  محاا   نةاا طن  أنىالحاال 

أنمةل أن الم   ن    ىها  :" أن اال   ىالن  أةل جمن  مفا  أن أنمج ما  لو كا  ل ضاال  أنجمال ال 
   (3)." كالل حي ق نل ل  م نال ل  حي م نلل  أنمج م  أنمح ي كة

                                                           

. ىح ل أإل ع  ، أن اله   :  الن  أنك ا ن ا    أن  دن  ،  دراسات في مناىج البحث العمميةمن  محم  حةنل ،  -( 1) 
 199، ص 2000

، 2010،  مالل :  أ  صفال  ن ا    أن  دن   ، 1، ط: مناىج وطرق البحث العمميإى أهن  ىل  ى  أن دند أن  ن ج ،  -( 2) 
 77ص 

 82، ص  2006. أنجدأئ  :  ، أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعيةغ ىي   ي  -( 3) 
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:" ل   مجم  ل مال أنمج ما  أ صا ي   اا لل  كا ل أن نال هي جد  مل أنمج م  لو  ل  
   (1)."   ا الئج أن  أةل   ا أنمج م  ك  ممر ل ن  ن ج ط   نهال أن  أةل أنمن أانل ر    م

 54 أنا و نى ا   ا    مةال  االم  نمج ما  أنىحال  إج أ    ن  أ   حال ناال أي ه   أن  أةل 
ن  أح مالننل  ىالنضاىط  ناال قصا نل  ل ةحا أن نال أ   أ   اال أنط   أن أنمال ن     ىط ن ،ىالحل

   (2). اال ناال ل  أن نل قى  أ ىالإلجالىل) م نل(    اي أ  نال  أ أ أ  أن نل أي م

  :اختبار الصدق والثبات 

مااا ط قااا   هال   اااا لل   ااانس ماااال   ن صااا  ىال  ىاااال  أنصااا   ل أ  جمااا  أنم   ماااالن  أنىنالااااالن 
ىحنل   طالى  أنم   مالن أن ي ن   جم هاال ى أةاط هال ما  أنح االئ   ،قنالة  أ ع إنا ة ا أن  أةل 

لو  ، ىحنل   كس أنم ااا أنح ن اي  أنف  اي ن مفاالهن  أنا أ    ىالن  أةال ى  جال كالأنال ،أنم ض  نل
أ  نااال  أنصاا   نةاا ا ن هكناا  صااحل ل أ  أنىحاال ل  أنم نااالس أنمةاا     أااي أن  أةاال  صااعحن   

 . ن ى  جل  الننل مل أنكفال    أن قلن ل  قنالس أنم  ن أة أ  أي جم  أنىنالاال

 

 

 

 
                                                           

 
، أنجدأئ :  ن أل أنمطى  الن أنجالم نل ، 3. ط: االجتماعيةتدريبات عمى منيجية البحث في العموم   ن  د  أ ي ،  -( 1)

 267، ص 2008
)2( -Marie Laure Gavard Perret, David Gotteland, Christophe Haon ; Alain Jolibert, 
Méthodologie de le recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion, 
Pearson Education France, Paris, 2008. 
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  :الصدق الظاىري 

أنم ضامال أاي ل أ  جما  أنم   ماالن نمكال   أ ةائ لأن ىاال أن  ل لل أن و نة ه   أن هك  ما
 هاا  مااال ناا    اال ط ناا    أةاال  ،جم هااال ى قاال ل  قنااالس أنم  ناا أن قنالةااال صااحنحال إنااا ااد و  لل

  (1)مح  نالن ل أ  جم  أنم   مالن ل  أن نالس     نمهال. 

ماه  لة ال   جالم نال   صاص   ن  ح   مل ص   ل أ  أشة ىنالل      ضهال   ا محكمنل
مماااال ن اااه  نهماااال  أناااافس   صاااص   ااا  أناااافس  اظااان    مااا ،أ صاااال   لةااا ال  جاااالم ي أاااي   ااا  

أإل ااا أ   أن ااا ض مااال  ناااه هااا  أن هكااا  مااال صاااحل  ،ىالنكفاااال    أن  أنااال كااا  أاااي مجاااال    صصااا 
 قاا   اا  أ  اا  ىمعحظااالن أ ةااال    أنمحكماانل  ، أنصاانالغل ماال حناال أنمح اا ط  أنةااعمل أن   ناال

 ح ا لصىحن أ  أ  أي ص   هال أناهالئنل. 

 

 

                                                           
  314، ص  مرجع سابقةمن  محم  حةنل ،  - (1)
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 تمهيد: 

حيث يمكف زيادة قيمة ىذه  ،يعتبر العنصر البشري مف أىـ الموارد التي تمتمكيا المنظمة     
 ،الموارد مف خالؿ االستثمار في تنمية مياراتيا وقدراتيا وأيضا االستثمار في دافعيتيا لمعمؿ

التعرؼ عمى دوافعو وأىدافو ويساعد في التعرؼ  ف سموؾ األفراد في المنظمات يمكفلذلؾ فا
 عمى الطرؽ التي يمكف مف خالليا أف نحفز األفراد لمعمؿ بفعالية أكبر.

ولكنيا أيضا تشمؿ تقتصر دراسة السموؾ في المنظمات عمى السموؾ الفردي فقط  وال     
في ظؿ جماعات العمؿ المختمفة فقد يظير الفرد أنماطا مختمفة دراسة ىذا السموؾ عند تفاعمو 

الذي يتـ بينيـ لبناء  اإلنسانيمف خالؿ االتصاؿ تفاعالتو مع اآلخريف موؾ في حالة مف الس
 في المنظمة لتحقيؽ أىدافيا. إنسانيةعالقات 
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 أوال : أهمية الفرد في المنظمة

الموارد التي تمتمكيا المنظمة فيي العنصر األساسي لنجاح تعد الموارد البشرية مف أىـ      
فكؿ فرد يأتي لمعمؿ في المنظمة مجموعة متميزة مف الخصائص الشخصية والخبرة  ،المنظمة

حيث نجد األفراد قادروف عمى التوجيو  ،مف العمؿ في منظمة أخرى وخمفية شخصية معينة
لذا يؤدي سموؾ  ،رة عمى االبتكارالتنظيمية ولدييـ القدف باألىداؼ والرقابة الذاتية وىـ ممتزمو 

فسموؾ الفرد يعتبر حجر األساس  .الفرد دورا ىاما في التأثير عمى أداء وسموؾ المنظمة ككؿ
الذي يبنى عميو سموؾ المنظمة فالتصرفات واألنشطة التي يقـو بيا الفرد في المنظمة مف 

و بأداء ميامو كؿ ىذا السموؾ يمثؿ النواة األوؿ فيما انتظامو في العمؿ واتصالو باآلخريف وقيام
  (1)تحققو المنظمة مف أداء 

مؿ أساس نجاح أي منظمة مف خالؿ العمؿ الذي يؤديو والمقدار الذي يعطيو مف ّد العاعي     
 األمرباعتباره العنصر الوحيد الذي يدير الموارد األخرى بالمنظمة ،  ،جيده وعممو ومياراتو

رفع الروح المعنوية  إلىوالتي تؤدي  اإلنسانيةالذي استمـز االىتماـ بو ومتابعة تطور العالقات 
 .لمعامميف وبالتالي االرتقاء باألداء المنظمي

 إبراز إلىوالتي تيدؼ  إنتاجية العنصر البشري 2015كما أشارت دراسة يسرى محمد      
مجموعة مف النتائج أىميا أف  إلىوصمت وت ،اإلنتاجية أىمية العنصر البشري في زيادة

االىتماـ بسياسات التعامؿ مع الفرد العامؿ وبأنواع الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية ليا 
  (2) .اإلنتاجتأثير عمى زيادة رغبة القوى العاممة في 

                                                           

 
 29.ص 5، ص 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية اإلبراىيمية ، . السموك التنظيمي المعاصر راوية حسف ،  -( 1)
دراسة استطالعية " . ) العالقات اإلنسانية وتأثيرها في تحسين األداء المنظمي " مناؿ عبد الحميد عبد المجيد ،  -( 2) 

 4،ص1( . ص 2010تحميمية في شركة ابف ماجد العامة ، البصرة ، 
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المورد البشري يعتبر األداة الحقيقية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ويمثؿ كذلؾ عنصرا ىاما  إذف     
 .اإلنتاجمف عناصر 

قوى وأعظميا أثرا في نشاط ويعد أىـ  اإلنتاجيفالعنصر البشري ىو أساس النشاط      
متجمع مف المعرفة والميارات والقدرات التي يمكف أف  إجماليالمنظمة وتعد الموارد البشرية:"

ونتيجة أىمية الموارد البشرية لممنظمة   (1) البناء." اإلنتاجيمتمكيا المؤسسات وتوجييا نحو 
 استمـز ضرورة االىتماـ بدراسة وفيـ سموؾ األفراد بما ليا مف تأثير عمى فعالية المنظمة.

 السموك التنظيمي: -1

بالسموؾ التنظيمي:" دراسة سموؾ وأداء العامميف في المنظمة وذلؾ باعتبار أف بيئة  ويقصد     
ويعرؼ كذلؾ:"  (2) ."إنتاجيـالمنظمة ليا تأثير كبير عمى سموؾ وتصرفات العامميف ومف ثـ 

بأنو فيـ وتوقع سموؾ العامميف في المنظمة ومف ثـ التحكـ والرقابة في سموؾ العامميف 
وىذا يعني أف السموؾ التنظيمي ىو دراسة فيـ سموؾ العامميف في المنظمة وذلؾ  (3)بالمنظمة." 

ولتعريؼ السموؾ التنظيمي نقوؿ انو سموؾ األفراد داخؿ العامميف.  إنتاجيةليدؼ زيادة 
 المنظمات. 

 اإلنسانيويعرؼ السموؾ التنظيمي عند الغرب:" أنو مجاؿ ييتـ بمعرفة كؿ جوانب السموؾ      
في المنظمات وذلؾ مف خالؿ الدراسة النظامية لمفرد والجماعة والعمميات التنظيمية وأف اليدؼ 

 األساسي ليذه المعرفة ىو زيادة الفعالية التنظيمية وزيادة رفاىية الفرد." 

                                                           

 
، ص 2002، ترجمة عبد الحكيـ أحمد الخزامي ، القاىرة : دار الفجر لمنشر ، الموارد البشرية  يةإستراتيجشمبا كابرا ،  -( 1)

20 
، 2004اإلسكندرية : الدار الجامعية اإلبراىيمية ، . السموك الفعال في المنظمات صالح الديف محمد عبد الباقي ،  -( 2) 

 .35ص 
 36، ص  المرجع نفسه -( 3) 
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ويضيؼ أحمد سيد مصطفى أف السموؾ التنظيمي أساسا يعني بدراسة سموؾ الناس في      
طمب فيـ ىذا السموؾ والتنبؤ بو والسيطرة عميو وعمى العوامؿ المؤثرة في محيط تنظيمي وىذا يت

   (1) أداء الناس كأعضاء في المنظمة."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
 .09. صwww.investech.com.السموك التنظيمياحمد الكردي،  -( 1)
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دارة المنظمة  ثانيا : السموك اإلنساني وا 

التي يقـو بيا اإلنساف في حياتو وذلؾ لكي يتكيؼ ىو األنشطة المتعددة  اإلنسانيالسموؾ      
مع متطمبات البيئة والحياة المحيطة بو وىذه األنشطة ىي محصمة التفاعؿ بيف العوامؿ 

    (1)التالي : يبيف تفاعؿ اإلنساف مع البيئةالشخصية والعوامؿ البيئية كما في الشكؿ 

 

 ( 02الشكؿ رقـ ) 

 

 السموؾ                                    

فأداء  ،والسموؾ التنظيمي اإلنسانيؾ فيو أف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف السموؾ ومما ال ش     
وينطوي السموؾ التنظيمي عمى دراسة  الفرد ىو محصمة لقدرتو عمى أداء العمؿ ورغبتو فيو

 .والمنظمة اإلنسانيودراسة التفاعؿ بيف السموؾ في المواقؼ التنظيمية  اإلنسانيالسموؾ 

فقد زاد االىتماـ في الفترة األخيرة بدراسة العمـو السموكية ) عمـ النفس، واالجتماع ( لما      
والفردي والجماعي  اإلنسانيالمعاصرة عمى تفيـ سموؾ  اإلدارةتقدمو مف مساىمات تساعد 

مكف أف تؤثر في ىذا السموؾ وتوجييو نحو تحقيؽ وعمى رسـ السياسات وتحديد األدوات التي ي
تقوـ عمى التفاعؿ  إنسانيةأصبحت عممية  اإلدارةلذا فاف  ،األىداؼ التنظيمية بكفاءة وفاعمية

انب الج اإلدارةبيف األفراد بعضيـ البعض وبيف المنظمة التي يعمموف فييا حيث يجب أال تغفؿ 
 ح طبيعة السموؾ التنظيمي التالي يوض والشكؿ (2) .في خططيا وقراراتيا اإلنساني

                                                           

 
 .13، ص1997الرياض:معيد اإلدارة العامة، ، السموك اإلنساني التنظيمي.ناصر العديمي  -( 1)
 .13صالمرجع نفسه،   -( 2) 
 

شخصية 
  اإلنسان

 البيئة 
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  (1)( : طبيعة السموؾ التنظيمي 03شكؿ )        

  البيئة                           

 

 

 

                                                                                   البيئة  

عبارة عف العمميات التي تتـ بيف الفرد بكؿ مكوناتو العقمية ىو  اإلنسانيالسموؾ إف      
ىو أساس التفاعؿ بيف األفراد والجماعات  اإلنسانيالسموؾ  إذفوالنفسية واالجتماعية والبيئة، 

محصمة نيائية تخرج  اإلنسانيونستطيع القوؿ أف موضوع دراسة السموؾ  . (2) والمجتمعات.
والسموؾ اإلنساني يعبر عف مختمؼ حركات اإلنساف  .(3) .اإلنسانيمف شخصية الكائف 

 الظاىرية وكذلؾ مختمؼ األنشطة الباطنية مثؿ التفكير واإلدراؾ وغيرىا.

 المنظمة:  إدارة -1

عمى أنيا: " مجموعة األنشطة التي يتـ بواسطتيا تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ  اإلدارةتعرؼ      
   (4)اآلخريف أو مع اآلخريف أي بمشاركة اآلخريف

                                                           

  6، ص  مرجع سابقراوية حسف ،  -( 1) 
. اإلمػارات العربيػة : دار القمػـ لمنشػر والتوزيػع ، 1. ط:  االجتماعيلةالسلموك اإلنسلاني والبيئلة محمد البػدوي الصػافي ،  -( 2) 

 17، ص1996
. جامعػة حمػواف : دار المعرفػة الجامعيػة ،  العالقات اإلنسلانية دراسلة فلي مهلارات االتصلال والتعامللجماؿ أبو شنب ،  -( 3) 

 7، ص2009
 4، ص 1999. اإلسكندرية : الدار الجامعية ،  ، التنظيم واإلدارةسعيد محمد أبو شنب  -( 4) 

 السموؾ اإلنساني في المنظمة    

 التفاعؿ بيف الفرد والمنظمة 

 المنظمة                
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ىي عمميات متسمسمة متكونة مف التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة لمجموعة مف  اإلدارةف     
 الموارد المادية والبشرية لتحقيؽ ىدؼ معيف. 

ىي عبارة عف :" عبارة عف الموارد المختمفة مف خالؿ عمميات التخطيط  اإلدارةكما أف      
قصد الوصوؿ إلى ىدؼ أو أىداؼ مرسومة وبعبارة أخرى اإلدارة ىي والتنظيـ والتوجيو والرقابة 

  (2)" اإلنساني:" فف توجيو النشاط  اإلدارةويعرؼ فروست  (1) انجاز األعماؿ بواسطة اآلخريف .

االستخداـ الفعاؿ والكؼء  إلى:" عبارة عف مجموعة مف األنشطة تؤدي  اإلدارة أفكما      
لمموارد المادية والبشرية المالئمة مع تحقيؽ االستمرارية بعمؿ توازف حساس بيف متطمبات 

  (3) الحاضر والمستقبؿ.

 أهمية السموك اإلنساني في المنظمات :  -2

وأداء ىذه  بإنتاجيةمزيد مف االىتماـ  إلىتطور المنظمات دفع الباحثيف واألخصائييف  إف     
عادةالمنظمات وفعاليتيا والقياـ بدراسات لحؿ مشكالت األداء والدافعية والقيادة  تصميـ العمؿ  وا 

حد أنو سيطر  إلىتوجيو سموؾ األفراد لخدمة أىداؼ المنظمة كؿ ذلؾ مف أجؿ  ،والمنظمات
القوؿ  إلىونخمص  .السموؾ التنظيمي عمى المدخؿ السموكي في كثير مف التخصصاتمدخؿ 

                                                           

 11، ص 2005. الجزائر : دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،  مبادئ اإلدارةجماؿ الديف لعويسات ،  -( 1) 
 ،2003الجامعة الجديد لمنشر ،  . القاىرة: دار مبادئ اإلدارة النظريات والعمميات والوظائفمحمد قاسـ القريوتي ،  -( 2) 

 16 -15ص ص 
. القاىرة : دار الجامعة الجديد لمنشر ،  إدارة األعمال مدخل اتخاذ القرارات وبناء المهاراتجالؿ إبراىيـ العبد ،  -( 3) 

  16 -15، ص  ص 2003
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ستمراريتيا وتطورىا اقتصاديا عنصر األساس في بقاء مجتمعاتنا وا  أف المنظمات تمثؿ ال
  (1) واجتماعيا فيي وحدات فعالة وتنبع أىمية المنظمة مما يأتي:

المنظمات تأثيرا واسعا في سموكيات المجتمع واألفراد كونيا تمثؿ الوسيمة التي يتـ  تمتمؾ -    
 مف خالليا تخطيط وترشيد وتعديؿ وتطوير مختمؼ جوانب الحياة. 

مصدر  أنياالمنظمات توفر وتضمف لألفراد ممارسة أعماليـ في المجتمع عمى اعتبار  -    
 الدخؿ والمعيشة.

 إشباعفي  اإلنتاجيةتأثيرية فعالة في المجتمع مف خالؿ قوتيا ة المنظمات ليا سمط -    
  (2)الحاجات الفردية واالجتماعية بمختمؼ مجاالتيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 75،ص 2010-2009. مكتبة بيروت، محاضرات مدخل إلى عمم النفس العمل والتنظيمأنظر: نور الديف تاوريريت،  -( 1)
 75، ص  المرجع نفسه -( 2)
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  (1) اإلنساني(: يمثؿ العالقة بيف عناصر مكونات السموؾ 04الشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظريات االتصال في الفكر التنظيمي :  -3

ويمكف  واإلداريةلقد تعددت المداخؿ لدراسة موضوع االتصاؿ مع تعدد المدارس التنظيمية     
 :اإلداريتصنيؼ دراسات االتصاؿ والنظريات ضمف المداخؿ األساسية التي عرفيا الفكر 

 المدرسة التقميدية الكالسيكية :  -أ

 تضـ ىذه المدرسة النظريات أو االتجاىات الفكرية اآلتية:    

 البيروقراطية  – اإلداريةالتقسيمات  –العممية  اإلدارة

                                                           
 34، ص  مرجع سابقفاروؽ عبده فميو ،  -( 1)

 

/ الفرد/ الكامؿ        اإلنساف  

الموقؼ 
       

  

اليدؼ 
     

االستعداد 
 والتييؤ  

 التفسير      

 االستجابة      

 النواتج          
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   (1)يمثؿ نظريات المنظمة األساسية المكونة لممدخؿ الميكانيكي :(05شكؿ رقـ)

 اعتمدت المدرسة الكالسيكية في دراستيا لممنظمات عمى مجموعة مف االفتراضات نذكر منيا: 

  .نظرة ساذجة محدودة واعتبرتو كائف اقتصادي لإلنسافنظرت  -     

  .نظرة لممنظمة عمى أنيا نظاـ مغمؽ -     

  .اعتبرت أعماؿ عمى أنيا معروفة وذات طبيعة روتينية -     

 .فقط لمحكـ عمى المنظمات اإلنتاجيةاعتبرت معيار الكفاءة  -

واستنادا ليذه االفتراضات عممت المدرسة الكالسيكية عمى تطوير أفكارىا مف خالؿ التجارب 
   (2) والدراسات التي أجريت داخؿ المنظمة ومف ىذه النظريات نذكر:

                                                           
 54،  ص  مرجع سابقمؤيد سعيد السالـ ،  -( 1)

، عماف : مكتبة دار الشروؽ ، 3. ط: المفاهيم الحديثة في اإلدارة محمد قاسـ القريوتي وميدي حسف زويمؼ ،  -( 2)
 33-31، ص ص 1993

الميكانيكي            المدخؿ  

 االفتراض األساسي           

 اإلنساف كائف رشيد          

 نظرية اإلدارة العممية 

 تايمور        

 النظرية البيروقراطية 

 ماكس فيبر       

نظرية المبادئ 
 اإلدارية فايوؿ 
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  العممية : فريدريك تايمور  اإلدارةحركة 
شركات الحديد والصمب األمريكية وكاف يالحظ أف  إحدىحيث كاف تايمور يعمؿ في      

كما الحظ بأنو ليس ىناؾ معيار واحد ومحدد  ،اإلنتاجيةيقؿ عف طاقتيـ  إنتاجاالعماؿ ينتجوف 
واألجور ونتيجة  اإلنتاجالمتوقعة لمعماؿ وأنو ليس ىناؾ عالقة واضحة وثابتة بيف  لإلنتاجية

حيث قاـ  ،طرؽ وأساليب عممية لتحسيف األداء إلىلمالحظاتو المكثفة والمركزة أراد الوصوؿ 
مجموعة عناصر وقاس الوقت لكؿ عنصر ونتيجة  إلىبتجارب خالؿ سنوات فقسـ العمؿ 

العماؿ مما كانت عميو قبؿ دراستو واستطاع أف يحقؽ أىدافو  إنتاجية الىتمامو يمكف مف زيادة
 وتخفيض التكمفة .  اإلنتاجيةفي زيادة األجر ورفع والتي تتمثؿ 

أنو اىتـ بعناصر  إال اإلدارةاألسموب العممي في  إدخاؿوبالرغـ مف أف تايمور عمؿ عمى      
حيث رأى أف  ،ة ميكانيكية ليا مياـ تؤدييامؿ الفرد عمى أساس أنو آلاوعو  اإلنتاجيةالكفاية 

سموؾ العامؿ يجب أف يتالءـ مع متطمبات الوظيفة ويعاب عمييا أنيا ركزت عمى الحافز 
والحوافز المعنوية  اإلنسانياالقتصادي باعتباره الدافع الوحيد لتحفيز العماؿ وأغفمت الجانب 

وأف االتصاالت وجدت لتسييؿ عممية القيادة والرقابة عمى المنظمة مف خالؿ القنوات الرئيسية 
(1) 

  ىنري فايوؿ :  اإلداريةالتقسيمات  –التنظيمية  اإلدارةنظرية 
عمى مستوى  اإلداريةعشر مبدأ وذلؾ مف خالؿ معالجتو العممية  14فوضع فايوؿ      

 :  المبادئمنظمات الكبيرة وىذه المديريف وال
 إخضاع –وحدة التوجيو  –وحدة األمر  –االنضباط  –السمطة والمسؤولية  –تقسيـ العمؿ  -

المركزية في المنظمات الكبيرة  –تعويض أو مكافأة األفراد  –المصمحة الفردية لممصمحة العامة 
الحجـ يجب االتجاه نحو تقميؿ مف المركزية تدريجيا حينئذ يمنح الموظؼ قدرا مف الالمركزية 

 . اإلبداععمى قدر ما يتمتع بو مف كفاءة وقدرة عمى 
                                                           

 27، ص  مرجع سابقناصر محمد العديمي ،  -( 1)
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      المبادرة  –االستقرار الوظيفي لمعامميف  -المساواة والعدالة –الترتيب  –تدرج السمطة  -
درة عمى الصفات التي يجب أف تترسخ في ذىنية العامؿ ويعني ذلؾ الق إحدىوتعتبر      

 الروح الجماعية  –واالبتكار  اإلبداع
ترى ىذه النظرية أنو توجد طريقة مثمى لتنظيـ العمؿ عف طريؽ التوفيؽ بيف الموارد      

غير أنيا ىي األخرى أىممت جانب البشرية والمادية، مراعاة العالقة التي تربط أفراد المنظمة 
االتصاؿ في المؤسسة فالعالقات داخؿ المنظمة تكوف بيف المراكز وليس بيف شاغمييا وىذا ما 

  (1) يجعؿ المؤسسة تفتقر لعنصر االتصاؿ وأدائو الفعاؿ داخميا.
 

  : ماكس فيبر النظرية البيروقراطية 
األساسية مثؿ تقسيـ العمؿ والتخصص  المبادئعمى مجموعة مف ىذه النظرية  أكدت     

 ،وضوح خطوط السمطة عف طريؽ التسمسؿ الرئاسي ،لضبط سموؾ العماؿ وزيادة مستوى األداء
كما  ،االىتماـ بدفع األجور وتعويضات لمعامميف و فكمما كانت واضحة زادت الفعالية التنظيمية

ية والفكرية حيث ترى أف سموكو في أف البيروقراطية تجرد الفرد مف مكوناتو النفسية واالجتماع
العمؿ يتحدد فقط عمى أساس متطمبات الوظيفية ال أكثر وتيتـ ىذه النظرية بالقنوات الرسمية 
لالتصاؿ والتركيز عمى الوسيمة االتصالية المكتوبة وما تؤديو مف دور ىاـ في عممية التوثيؽ 

  (2) يتفاعؿ مع المحيط. واألرشيؼ ويعاب عمييا أنيا تعتبر المنظمة نظاما مغمقا ال

 :  اإلنسانيةالمدرسة السموكية أو  -ب

حيث تركزت اىتماماتيا  ،تعد النظريات السموكية اتجاىا فكريا متميزا في الفكر التنظيمي     
سواء كانت النفسية لمفرد أو ما يتعمؽ بالجماعات الصغيرة أو التنظيـ  اإلنسانيةعمى الجوانب 

  .اإلنتاجيةغير الرسمي باعتبارىا تمثؿ الجوانب األساسية في العممية 

                                                           
 65. اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، ص المنظمات وأسس إدارتها محمد بيجت جاد اهلل كشؾ ،  -( 1)
 59 - 58ص ص ،سابق مرجع ، القريوتي قاسـ محمد -(2 )
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والتناقض بيف ، التفاعؿ اإلداريةوتتضمف النظريات السموكية ستة مدارس ىي: الفمسفة      
ة التنظيـ المعدلة، العالقات اإلنسانية وىذه األخيرة األفراد والمنظمة، التنظيـ االجتماعي ونظري

 عمى تمخيصيا نظرا ألىميتيا نأتي 

  :مدرسة العالقات اإلنسانية 

حيث ركزت عمى أىمية الجانب االجتماعي في التأثير عمى عالقات العمؿ واإلنتاج      
اجتماعيا تسوده باإلضافة إلى الظروؼ المادية في العمؿ حيث أف المصنع يؤلؼ نظاما 

وعميو البد أف ينظر إلى العامؿ باعتباره كائنا  ،عالقات غير رسمية تؤثر في أنماط التفاعؿ
نسانيا لو حاجاتو ورغباتو وميولو واتجاىاتو ومشاعره المؤثرة في أدائو  ومف  ،اإلنتاجياجتماعيا وا 

نية وأكدت عمى التنظيـ وأسيمت مف خالؿ الدراسات الميدا اإلنسانيةىنا نشأت مدرسة العالقات 
غير الرسمي والروح المعنوية والدافعية وتماسؾ الجماعة والتفاعؿ االجتماعي وأثارت العديد مف 

 اإلنسانيواىتماما بيا بالجوانب المادية في األداء  ،المدرسة الكالسيكية إلىاالنتقادات الموجية 
وأدت إلى توسيع الفكر التنظيمي "لمايو" في  اإلنسانيةكما أثرت المتغيرات حركة العالقات 

  (1) نطاؽ عمؿ الباحثيف عند النيوض بمياديف واسعة في مجاؿ تطوير المنظمات.

 يمي:  ومف أىـ ىذه الجوانب التي أكدىا )مايو( بيذا الخصوص ما

الرسمي وغير  التنظيميفالبحث عف السبؿ المثمى في خمؽ التكامؿ والتفاعؿ اليادؼ بيف  -    
 الرسمي .

 الفرد والجماعة. إنتاجيةأثر الحوافز المادية والمعنوية الكبير في زيادة  -   

 العالقات التنظيمية بيف المستويات العميا والدنيا وأنماط التفاعؿ القائـ بينيما.  -   

                                                           
مجدالوي ، . األردف : دار إدارة المنظمة " نظريات وسموك " ميدي حسيف زويمؼ وعمي محمد عمر العضايمة ،  -( 1)

 52، ص1996
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بناء فمسفة جديدة مف االتصاالت بيف األفراد وفقا لألبعاد التنظيمية الرسمية وغير  -   
  (1) الرسمية.

نجد أف المدرسة الكالسيكية قد تجاىمت في تحميميا لممكوف األساسي في التنظيـ وىو      
وحركة العالقات  ،اإلنساف حيث تمحور اىتماميا أساسا عمى دراسة التنظيـ الفني لمعمؿ

اإلنسانية تقدـ في تحميميا رد فعؿ ليذا االتجاه في اإلدارة وأساسا فكر ىذه المدرسة نجده في 
لباحث " التوف  مايو" التي مكنت مف توضيح أىمية العوامؿ اإلنسانية إلنتاجية األفراد أعماؿ ا

مف األىمية في تثميف المورد أصبحت اليـو عمى درجة عالية  اإلنسانيةونجد حركة العالقات 
البشري في المنظمات باعتباره أساس تكويف القيمة والقدرة التنافسية خاصة بعد بروز ظاىرة 

  (2) العولمة.

  : نظرية هرمية الحاجات لماسمو 
 إشباعبيـر يبدأ بقمة وينتيي بقاعدة حيث تقع حاجات  اإلنسانيةيرتب ماسمو الحاجات      

الذات في قمة اليـر بينما تقع الحاجات الفيزيولوجية في قاعدة اليـر ويتشكؿ ىذا اليـر وفؽ 
األمف، الحاجة لمتقدير، الحاجة لتحقيؽ الذات  إلىالمنظور التالي: الحاجات األساسية، الحاجة 

  (3)يمي:  ومف مضاميف ىذه النظرية ما
ما يشبع حاجة حتى تحؿ محميا الحاجة التي تمييا في سمـ الحاجات  اإلنسافأف  -     

 فتصبح دافعا لسموكو .
 إنجاحاالعتراؼ بالحاجات العميا واالستفادة منيا في  إلى اإلداراتيدعو ماسمو  -     

 أففيو تنمية التنظيـ كما  إدارتياالمؤسسة وعدـ التخوؼ مف ىذه الحاجات وأف معرفة كيفية 
 داخؿ التنظيـ لتحقيؽ الذات معا . وعدـ مقارنة التجمعات غير الرسمية تشجيع حاجة االنتماء 

                                                           
 52ص ،المرجع السابق  -( 1)
، ص ص 2012. لبناف: جامعة الجناف ، نظريات الفكر اإلداري تطور وتباين أم تنوع وتكامل عبد الفتاح بوخمخـ ،  -( 2)
7-10  
  179 -178، ص ص 2003. عماف : دار صفاء ،  إدارة األفرادميدي حسف زويمؼ ،  -( 3)
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عميا الحاجات الدنيا معناه الفناء أما الحرماف مف الحاجات ال إشباعالحرماف مف  إف -     
 أمراض سيكولوجية . إلىيؤدي 
ليذه الحاجات ويمثؿ الشكؿ التالي بنية ىـر  اإلشباعاألفراد يتباينوف في وسائؿ  إف -     

  (1)الحاجات لماسمو: 
  

 
 

 (2)(: يوضح ىـر ماسمو لمحاجات07شكؿ رقـ )

 

 

                                                           
، ص 2001. عماف : دار اليازوري العممية ،  االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشريةالكاللدة ، طاىر محمود  -( 1)

122 
)2( - http://ar.wikipedia.org/wiki.29/04/2015. 12:45. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki.29/04/2015
http://ar.wikipedia.org/wiki.29/04/2015
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 ثالثا : العالقات اإلنسانية وأثرها عمى أداء العاممين

مف خالؿ السموؾ اإلنساني داخؿ المنظمة تطورت شبكة العالقات اإلنسانية لمفرد داخؿ      
حدود بيئتو المادية أو االجتماعية اعتمادا عمى تطور ميارتو في االتصاؿ والتعاوف والمشاركة 

 ويتطمب فيـ العالقات اإلنسانية مف خالؿ دراسة السموؾ اإلنساني في العمؿ .

يعني  ،اإلدارةفي مجاؿ العمؿ بأنيا مجاؿ مف مجاالت  اإلنسانيةالقات ويمكف تعريؼ الع     
مع تحقيؽ التعاوف  إنتاجية بأكبرمعا العمؿ  إلىاألفراد في موقؼ العمؿ بطريقة تحفزىـ  بإدماج
شباعبينيـ   اإلنسانيةويتضح مف ىذا التعريؼ أف لمعالقات  .حاجاتيـ االقتصادية والنفسية وا 

 أىداؼ منيا:

 تحقيؽ التعاوف بيف العامميف  -    

  اإلنتاج -    

 حاجات األفراد االقتصادية والنفسية واالجتماعية  إشباع -    

العالقات والتفاعالت بيف فرديف أو أكثر خاصة : "بأنيا اإلنسانيةالعالقات  كما تعرؼ     
الدراسات الميدانية في مجاؿ  وأثبتت (1) العالقات االجتماعية واالنفعالية اليامة والمؤثرة."

في تحديد كفاءة العنصر البشري بمعنى  واإلنسانيةأىمية النواحي السموكية  اإلنسانيةالعالقات 
 .أف ىناؾ ارتباطا قويا بيف مستوى أداء العامؿ والعوامؿ النفسية

 

                                                           
."مجمة العمـو اإلنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد الخامس ، ص ص  المؤسسةالعالقات اإلنسانية في سالطنية بمقاسـ ،"  -( 1)

24- 25 
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واالتجاىات لدى األفراد ومف ثـ فاف االىتماـ بالنواحي السموكية والنفسية ودراسة الدوافع      
وعمى  ،لدى العامميف اإلنتاجيةوتوافر مناخ العمؿ المالئـ لو أثر قوي في رفع مستوى الكفاءة 

ىذا فاف توافر ذلؾ يتطمب مزيدا مف االىتماـ ببرامج التدريب والحوافز والخدمات التي تقدـ 
   (1) .لمعامميف في مستوى مقبوؿ

ويرى سكوت أف العالقات اإلنسانية تعبر عف حفز األفراد في موقؼ معيف مف أجؿ      
أي تؤدي العالقات اإلنسانية إلى  ،توازف في األىداؼ يحقؽ اإلرضاء اإلنساني إلىالوصوؿ 

 (2) ارتفاع اإلنتاجية وزيادة الفعالية التنظيمية .

تتمثؿ بشكؿ واسع في أساليب التعامؿ بيف الناس  اإلنسانيةويرى الباحث أف العالقات      
في المجتمع الذي يعيشوف فيو بشتى جوانب حياتو االجتماعية والثقافية والسياسية وتفاعميـ 

ومرافقة العممية التعميمية واألسرية وينطبؽ ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى المؤسسة أو المنظمة التي 
ومف ىنا  ،ىدؼ معيف مشترؾ إلىالوصوؿ تجمع الناس في شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ بغرض 

والسموؾ التنظيمي يتمـ بعضيما بعضا وكالىما ييتـ بالجوانب  اإلنسانيةيتضح أف العالقات 
أبعد مف  إلىتذىب  اإلنسانيةأف العالقات  إال اإلنسانيالنفسية لمعامؿ بيدؼ تطوير السموؾ 

نوع مف الترابط واالنسجاـ والتعاوف بيف الناس في سبيؿ بموغ اليدؼ  إليجادذلؾ في محاولة 
 المشترؾ وتحقيؽ الخير الذي ىو غالبا ما يكوف ىدؼ المؤسسة.

 

 

                                                           
 4، ص 1985.القاىرة : الشركة العربية لمنشر ،  إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةالنجار نبيؿ ،  -( 1)
،  اإلدارية." ) رسالة ماجستير في العمـو  أثر العالقات اإلنسانية عمى أداء العاممينخالد بف حمدي الحميدي الحربي ،  -( 2)

  13( ، ص 2003كمية الدراسات العميا ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، 
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 األفراد في موقؼ  بإدماجيعني  اإلدارةمجاؿ مف مجاالت  اويعرفيا عبد الرحماف عمر :" بأني   

شباع حاجاتيـ مع تحقيؽ التعاوف بينيـ  ةإنتاجيالعمؿ معا بأكبر  إلىالعمؿ بطريقة تحفزىـ  وا 
 (1)االقتصادية والنفسية واالجتماعية . 

ونظرا ألف كؿ فرد  ،وتبدأ العالقات اإلنسانية بدراسة الفرد فيو وحدة مف وحدات الجماعة     
فرد تبعا لظروفو يتحدد بالنسبة لكؿ  اإلنسانيةالحاجات  إشباع إلىيختمؼ عف اآلخر فاف النظر 

الذي ينسؽ العمؿ بيف األفراد والجيد  اإلنسانيورغباتو كما أف الفرد ىو وحدة في التنظيـ 
 الجماعي.

ىي  اإلنسانيةنشاط المجموعة والعالقات ة في ذلؾ البناء الذي تطمؽ عميو فالفرد ىو لبن     
جموعة التفاعالت بيف ىي م اإلنسانيةالتي تربط بينيـ . لذا يتضح مما سبؽ أف العالقات 

جو مف الفيـ المتبادؿ واالحتراـ والثقة  إيجاد إلىاألفراد أو الجماعات والمؤسسات التي تيدؼ 
وتسمى أحيانا العالقات بيف األشخاص وىي مجموعة التفاعالت االجتماعية  المتبادلة أيضا.

تعرؼ عمى أنيا مجموعة الروابط  كما (2) والنفسية التي تنشأ مف اتصاؿ الفرد باآلخريف.
  (3) .داخؿ المنظمةوالصالت التي تقـو بيف العامميف بعضيـ البعض 

 

 

 

 
                                                           

  8، ص 1989. القاىرة : مكتبة عيف شمس ،  اإلنسانيةالعالقات عمر عبد الرحماف عبد الباقي ،  -( 1)
 125، ص2008. دار الفكر ، 2.ط:مهارات االتصال والتفاعل في عمميتي التعميم والتعمم عالء الديف أحمد كفافي ،  -( 2)
. عماف : دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2و1ط:.السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية فاروؽ عبد فميو ،  -( 3)

 105، ص2009و2005والطباعة ، 
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 في األداء المنظمي اإلنسانية( يوضح أثر العالقات 08شكؿ )

 

 

 

 

  

  

 

 

      

يعتمد بالدرجة األولى عمى مدى تقدـ  إنما واإلنتاجيةيرى " ترد جولد " أف رفع الكفاءة البشرية  
   (1) وتيتـ بفيـ القوى التي تؤثر عمى سموؾ الفرد والجماعة في عمؿ التنظيـ. اإلنسانيةالعالقات 

 

 

 

                                                           
، ) دراسة ماجستير العالقات اإلنسانية عمى أداء العاممين في األجهزة األمنية "أثر خالد بف حمدي الحميدي الحربي ،" -( 1)

 9( ، ص 2003في العمـو اإلدارية ، جامعة نايؼ العربية ، 
 

 

اإلنسانيةالعالقات   

اإلنسانية                                 * الحاجات األساسية  * الخصائص  

 * الحوافز المادية                     * الحاجات االجتماعية والنفسية   

 * بيئة العمل                                   * العالقات التنظيمية واإلدارية

  

 األداء المنظمي

الكفاءة التنظيمية والفاعمية التنظيمية والرضا 
  يالوظيؼ
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 :  الفصل خالصة

مف االىتماـ بالعنصر البشري تعد الموارد البشرية أىـ عنصر داخؿ التنظيـ وال بد       
وليذا نجد العالقات بيف العامميف سواء  ،ومراعاة العوامؿ النفسية المحيطة بالعامميف في المنظمة

ويعتبر  ،كانت رسمية أو غير رسمية تأثيرىا عمى سير العمؿ داخؿ المنظمة وأداء العامميف
واالتصاؿ المفتوح لو دور ىاـ في وف والتعا اإلنسانيةالذي يركز عمى العالقات  اإلنسانيالتنظيـ 

لتأثير عمى مجاؿ العمؿ والعامميف، إذف المورد البشري يعتبر أداة حقيقية لتحقيؽ أىداؼ ا
المنظمة وىو المحرؾ الرئيسي لمعمؿ وذلؾ بتوفير بيئة عمؿ مالئمة، وال بد عمى اإلدارة 

ادية أو معنوية، وتشجيع والمنظمة مراعاة الجانب اإلنساني وتشجيع عامؿ الحوافز سواء م
عممي مما  إطارالعمؿ الجماعي وبناء عالقات إنسانية تساىـ في تسييؿ العممية االتصالية في 

، ويعتبر يؤكد عمى تشجيع المنظمة لالتصاؿ غير الرسمي واالستفادة مف جوانبو االيجابية
ى األداء ورفع الروح تشجيع العالقات اإلنسانية ميمة المنظمة نظرا لما ليا مف نتائج جيدة عم

   المعنوية لمعامميف وبالتالي االرتقاء باألداء المنظمي.
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 تمييد: 

تعتبػػر لية ػػت الترػػاؿ ريسػػػا را مػػ ا  ػػس اكيمػػػا يت ب مػػط يب ػػر  ػػػس س ػػاح اكيؤممػػت كبةػػػكغ      
 عية ػػت الترػػاؿ  ،حػػد يب ػػر لةػػ  ي ػػدار تا ػػـ الترػػاؿ إكػػ ييػػا  تك ػػؼ س ػػاح اكعيػػؿ  ،أ ػػدا  ا

باكرغـ يف يكس ا كم ةت كك مت  د ا  ػس حػد ذاتػه   ػس لية ػت ةػركر ت ك ايػت  ػس تسمػ ؽ   ػكد 
كأسشطت اكت م يات اكيختةات كةيؤممت كاكعاية ف    ا،  الترػاؿ اك  ػد  ي ػؿ إكػ  تشػ  ف كتحا ػز 

 األ راد كتحم ف أداا ـ كز ادة إستا  ت ـ كتش  ف إبدال ـ.

 إكػ ؿ  حدث  ساؾ خةؿ  س اكتعايؿ ب ف اكعاية ف كاكرؤماء ك ػذا بػدكري  ػؤدم  بدكف الترا     
كسظػػػرا كةػػػدكر اك ػػػاـ كلترػػػاؿ كياكػػػه يػػػف ستػػػاا   عاكػػػت لةػػػ  إبػػػداع  ،س ػػػص  ػػػس اكياا ػػػت ا ستا  ػػػت

 تحدم اكتغ رات. إك اكعايؿ كخةؽ ركح اكتعاكف  س ب ات تسظ ي ت  عاكت تؤدم 
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 عمقة بالعاممينأوال: معوقات االتصال المت

يعك ات التراؿ بأس ا يؿ األش اء اكتػس تيسػف يػف تبػادؿ كس ػؿ اكيعةكيػات  إك  ييف اكسظر      
 شكي يعاس  ا أك تؤثر  س يي ات ا.أك امتلي ا أك ت إرماك اأك تعطة ا أك تؤخر 

كباكتػػػػاكس  ،كباكتػػػػاكس تشػػػػت ت اكيعةكيػػػػات كتشػػػػك  ا كتحػػػػكؿ دكف اسمػػػػ اب ا باكشػػػػيؿ اكيطةػػػػك      
كتمػػتيد يعك ػػات الترػػاؿ أ ي ت ػػا يػػف يسطةػػؽ سظػػرة ا خػػر ف  .تحػػكؿ دكف تح  ػػؽ اترػػاؿ  عػػاؿ

دراؾ إك  ػػا كسظػػرا أل ي ػػت الترػػاؿ  ػػس اكعيػػؿ  ػػاف  ػػذي  ،كاكاػػرد كاكيسظيػػت ا ستػػاجآثار ػػا لةػػ   كا 
يياس ػػاكيعك ػػات تشػػيؿ أيبػػر يشػػيةت كػػيدارة اكحد ثػػت كتختةػػؼ  ػػذي اكيعك ػػات حمػػ  ترػػس ا ا   تكا 

 تكا د ا باكيسظيت ك ساؾ ثلث أسكاع يف اكيعك ات ك س : 

 معوقات نفسية :  -1

 :النفسية المعوقاتأ /    

 كاكيمػت بؿ (اكيرمػؿ)باكيرػدر اكيتيثةػت الترػاؿ لية ػت  س ا سماس ت باكعسارر تتعةؽ ك ذي     
 األشػ اء لةػ  أحيػاي ـ  ػس  ختةاػكف األ ػراد   عؿ ييا اكارد ت اكاركؽ بمب  ليم ا أثرا كتحدث
 : س اكعكااؽ  ذي كأ ـ التراؿكعية ت    ي ـ كباكتاكس

 إدراؾ اخػتلؼ كباكتػاكس  رمػة ا اكتػس كةيعةكيػات اكخػاط  اكيرمػؿ إدراؾ :اإلدراك تبااين 
 اكرػح   إدرايػه أك يحتك ات ػا إكػ  اكرمػاكت يمػت بؿ إستبػاي كلػدـ .ك ػا ا خػر ف ك  ػـ

 اكػ  كاكب ا ػت اكارد ػت اكاػركؽ اخػتلؼ ست  ػت ا دراؾ تبػا ف  ػؤثر كباكتػاكس كيحتك ات ػا
 تيكف  د اكرماكت  س اكيتةيست اكيةيات أف ييا كألش اء،  عطكس ا اكتس اكيعاسس اختلؼ

 (1).ا خر لف شخص كيؿ يختةات كيعاسس دللت ك ا

                              
 703، ص 9111. ا ميسدر ت : اكب طاش مستر كةسشر كاكتكز ف ،  االتصال والسموك اإلنسانييحيد  مرل دلبس ،  -(1) 
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 االنتقائي اإلدراك: 

 إلا ػت لةػ  كاكعيػؿ كآرااػه كأ يػاري يعت داتػه يػف  تسامػ  يػا إكػ  كلمػتياع اكاػرد  ي ػؿ     
 .كأ يار كآراء كات ا ات   ـ يف به  ؤيف يا يف تتعارض اكتس اكيعةكيات

 االنطواء: 

 .يع ـ اكيعةكيات تبادؿ أك ا خر ف يخاكطت لدـ -

  (1)أ دا ه تح  ؽ لف اكعيؿ اسحراؼ إك   ؤدم ييا اكيعةكيات كترش   تشك ه  -

 المغة: 

 أف إل يتابػت، أك شػاا ت إيػا خلك ػا، يػف اكايػرة أك اكيعةكيػت س ػؿ  ػتـ اترػاؿ كمػ ةت  ػس     
  ػؤدم ييػا كاكث ا ػت، اكتعةػ ـ يمػتكل اخػتلؼ حاكػت  ػس الترػاؿ أيػاـ ل بػت إكػ  تتحػكؿ  ػد اكةغػت
 اكخػاص   يػه حمػ  طػرؼ يػؿ   امػر ا اكطػر  ف بػ ف اكيتبادكػت كاألكاػاظ اكيةيػات   ػـ لػدـ إكػ 
  ػتـ ب ػس ـ   يػا األطبػاء اترػاؿ إف إذ الترػاؿ  ػس رػعكبت  شػيؿ  ػد اكتخرػص لايػؿ أف ييػا

 يػف  ي سػت يػؿ ...اك ػاسكف كر ػاؿ باكي سدمػ ف اترػاك ـ لسػد تختةؼ اكركرة كيف ك مر، بم ككت
  ػاف اكحػاؿ كبطب عػت .ب ػا خارػت ك اسكس ػت ك س ػت لةي ػت كيرػطةحات كغػت تمػتعيؿ اكي ػف  ػذي

 تب ػ  اكاػرص  ػنف اكشػا  ت الترػالت أيػا.اكييتكبػت الترػالت  ػس أيثػر تظ ػر اكةغػت يشػيةت
  .كاكيةيات األكااظ يدككؿ لفالمتامار  ك اكيعاسس كتكة   يتاحت

 االنفعاالت:  

 اكيعػاسس ياسػت إذا يػا مػتحدد كيتة   ػا اكيعةكيػات يرمػؿ يػف كيػؿ الساعاك ػت اكحاكػت إف     
 .اكرح حت

                              
  252،ص 2005، لياف: دار كااؿ كةسشر ،3ط:. السموك التنظيمي في منظمات األعماليحيكد مةياف اكعي اف ،  -(1)
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 (1) .اكست  ت  ذي تح  ؽ يف  يسف ب س يا اساعاك ا حا زا  ساؾ أك تبادك ا  تـ اكتس  س 

 الوراثية االختالفات: 

 كيعر ػت كيتة   ػا اكيعةكيػات يرمػؿ يػؿ يسبت تحد د  س اككراث ت بالختل ات اكي ركد إف     
ل سمػب ا يت اسمػا أرػة ا يػاف إذا يا  ا سمػاف يريػز إف كاكيعػركؼ اكيطةػك  س ػؿ لة  ػا تعػذر كا 
  (2).كات ا ه أ ياري ب كة  تشيؿ اكح اة  س

إ ياؿ اكعسرر ا سماسس  س يزاككت لية ت التراؿ كاكيشيلت اكسا يػت لػف  إك با ةا ت      
 درامت اكخرااص اكسام ت كةيمت بؿ كلدـ اك درة لة  اكتري ز كتذير اكيعةكيات. إ ياؿ

   المعوقات التنظيمية : ب/

 اكمػةطت كاسمػ ا  اكيختةاػت اككظػااؼ بػ ف اك اايػت اكعل ػات كةتسظػ ـ اكتسظ يػس اك  يػؿ  كة      
 كاكتخررػات اك ػرارات اتخػاذ يرايػز تبػ ف    ػا اكعػاية ف بػ ف الترػاؿ كخطػكط كاكيمػؤكك ت

 لية ػت  ػس يب ػرا لاا ػا  مػب  ةػع ؼ   يػؿ  ك ػكد كػذا ت مػ يه، كطػرؽ اكعيػؿ كطب عػت اكيتػك رة
 ، كأيثر  ذا اكسكع يف اكيعك ات سذيري   يا  ةس :اكاعاؿ التراؿ

 العمل في التخصص من قتتعم صعوبات: 

 اكعػاية ف إستا  ػت ز ػادة أك ر ػف ب ػدؼ اكتخرػص بػه   رػد اكعيػؿ ت مػ ـ أف يػف بػاكرغـ     
 داخػؿ الترػاؿ لية ػت  ػس لاا ػا  رػب  األخ ػر  ػذا أف إل اكتسظػ ـ، سا عػت يػف اكر ػف كباكتػاكس
 يؿ أتة  ح ث يتبا ست  يالات اكعيؿ يح ط  س أم اكيشركع،  س اكيختركف ياف إذا اكيسظيت

  ػس  يػت رػعكبات إكػ   ػؤدم ييػا ب ا اكخارت اكاس ت كغت ا امتخداـ إك  اك يالات تةؾ يف  ات

                              
 522، ص 2000،  ب ركت: اكدار اك ايع ت كةطبالت كاكسشر .اإلدارة العامة طارؽ اكي ذك  ،  -(1)
دارة األعماللبد اكغاار  كسس،  -(2)  374،373،ص ص 1971. ب ركت : دار اكس ةت اكعرب ت كةطبالت كاكسشر ، تنظيم وا 
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 ذكػؾ كاسعيػاس اكيسظيػت داخؿ األلياؿ م ركرة لة   ؤثر ييا يا كيت غ ر ك  عة ا الترالت
 .اكيمطرة أ دا  ا تح  ؽ لة 

 الخارجية بالبيئة وربطو بالتنظيم تتعمق صعوبات: 

  (1) :لة  اكعسرر  ذا ك شيؿ

 .ا دارة سكا ا لف تعبر كاةحت م امت ك كد كعدـ كذكؾ التراؿ سظاـ م امت  ركر -    

  .ب س يا األزكس اكعداء  س را مس مب  ك ك كالمتشارة اكتسا ذ ب ف اكتداخؿ -

 كأف المتشػارة أسػكاع ينحػدل األخ ػرة  اتػه تعتبػر ح ػث اكة ػاف، لةػ  اكزااػد اللتيػاد -    
 .اكمةطت خط  س اكيمؤكك ف كب ف ب س يا اكعل ت تد كر إك   ؤدم لة  ا اللتياد

 اكيلاػـ اكيسػاخ  ػك ر ل يت اربػت  تػرات  ػس اكيتتاك ػت كاكتغ ػرات اكتسظ يػس المػت رار لػدـ -    
 .اك  د كلتراؿ

 اكاالة ف  ب ف ال تيال ت اكعل ات زلزلت إك   ؤدم اكتسظ يس المت رار لدـ أف ييا -    

 الترػاؿ لكااؽ أ كل يف  عتبر ح ت اكخار  ت، كب اته اكتسظ ـ ربط  س كاك ركر اكع ز -    
   .اكبشر ت اكيتك رة كاك كل كاكيمت ةي ف اكعيلء لف بيعةكيات اكيسظيت تزكد اكب ات أف ح ت

 كأل ػراد ال تيال ػت اكتسشػات إكػ  اكيعك ػات يػف اكسكع  ذا ك ر ف: ثقافية اجتماعية معوقات ج/ 
 كاكيعػا  ر اك ػ ـ ك تةػيف خار ػه، أك اكتسظ ـ داخؿ ياست مكاء اكشخص    ا  ع ش اكتس كاكب ات

                              
 242، ص 2004، األردف: دار اكاير ، 3. ط: السموك التنظيمييايؿ اكيغربس ،  -(1)
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، اكتسظػ ـ طػرؼ يػف كاكيستظػرة اكير ػكة األ ػداؼ تح  ػؽ أيػاـ حػا زا تشػيؿ اكتػس اكيعت ػدات ك
 ك ييسسا ذير أبرز  ذي اكيعك ات   يا  ةس: 

 اخػتلؼ لسػه  سػت  اكاػالة ف بػ ف اكث ا ػات بػ ف كاكتبػا ف اكتيا ز إف :الثقافية االختالفات 
 الترػاك ت اكعية ػت   عػؿ يػا ك ػذا يختةػؼ ب ػس ـ   يػا اكتري ػز  يػكف كيسػه اكيمػتعيةت اكةغػت  ػس
 . باكرعكبت تتمـ

 أطراؼ أف أم كةاالة ف ال تيال ت اكب ات  س الختلؼ به كس رد :االجتماعي التباعد 
 كاكد س ت كاكعر  ت اكةغك ت اكاكارؽ لة  اكس طت  اته كتشتيؿ يختةات، يساطؽ إك   ستيكف التراؿ
 اكح ػـم ذ اكتسظ يػس التراؿ أياـ ش كلا اكحكا ز أيثر يف اكعايؿ  ذا  عتبر ح ت...كاكاير ت
  عاك ػت تح  ػؽ  ػس ك ػاـ يب ػر دكر كػه اكث ػا س  اكعايػؿ كيسػه .  ػه الترػالت تتع ػد إذ اكيب ػر،

 اكت ر ػ   يحاككػت اكاػالة ف، يػف ي يكلػت لػف لبػارة اكتسظػ ـ أف ح ػث اكتسظػ ـ داخػؿ الترػاؿ
 الساعػالت كتاادم كذكؾ اكعيؿ ك رؽ  يالات تشي ؿ لية ت  س  ما ـ كث ا ت ـ خةا ات ـ ك  ـ ب س ـ

  (1).اكث ا س اك اس  يف اكيختةات اكعسارر ب ف اكعداا ت

 

 

 

 

 

 
                              

 242، ص  مرجع سابقيايؿ اكيغربس ،  -(1)
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 في المنظمة والمناخ التنظيمي اإلبداعثانيا : مستويات 

   في المنظمة: مستويات اإلبداع -1

 ظ ر ا بػداع داخػؿ اكيسظيػت ك ػؽ ثػلث يمػتك ات ) اكاػرد ،اك يالػت ، اكيؤممػت ( ك عتبػر      
اك يػالس  يثػؿ أمػاس  بػداع اكيسظيػت  كا بػداع .ا بداع اكاردم اكةبسػت األككػ  كيبػداع اك يػالس

بػػداع اك يالػػت  اكعل ػػت ب ػػس ـ تياية ػػت كيػػؿ   ػػس حػػ ف أف إبػػداع اكيسظيػػت  ز ػػد يػػف إبػػداع اكاػػرد كا 
  عزز ا خر. ككيبداع يمتك ات لدة سذير يس ا يا  ةس: يس ـ

 : اإلبداع عمى المستوى الفردي -أ

األ ػراد بح ػث  يػكف كػدل اكعػاية ف  ػدرات  ك ك ا بػداع اكػذم  ػتـ اكتكرػؿ إك ػه يػف  بػؿ أحػد     
إبدال ػػت كتطػػك ر اكعيػػؿ يػػف خػػلؿ خرػػااص  طر ػػت  تيتعػػكف ب ػػا ياكػػذياء كاكيك بػػت أك ييتمػػبت 

  (2)ك ك ا بداع اكذم  ح  ه األ راد اكذ ف  يتةيكف  درات إبدال ت .(1)يحؿ اكيشيلت

 :  اإلبداع عمى المستوى الجماعي -ب

ا بػػداع اكػػذم  ػػتـ تح   ػػه يػػف  بػػؿ اك يالػػت كست  ػػت كتاالػػؿ أ ػػراد اك يالػػت   يػػا ب ػػس ـ   ػػك     
كتبػػادك ـ كػػ راء كاكخبػػرات  ػػاف إبػػداع اك يالػػت  اػػكؽ يث ػػرا ي يػػكع ا بػػدالات اكارد ػػت كػػذكؾ يػػاف 

  (3) كزايا لة  اكيؤممات اكيعاررة.

                              
. ي ةت  ايعت ديشؽ نظم المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع  ا ز  يعت اكس ار كساـز يحيكد األحيد يةياكم ،  -(1)

 264، ص 2010، 2، اكعدد 26كةعةـك ال تراد ت كاك اسكس ت ، اكي ةد 
، ص 2001، يرر:  . يريز كا د م ر  س كلمتشارات كاكتطك ر ا دارم اإلدارة وتحديات التغييرمع د  س لاير ،  -(2)

595 
دار ت ، اكعدد .المعارف الجماعية وأثرىا عمى نشاط اإلبداع في المؤسسة مةطاسس يحيد رشدم ،  -(3)  11أبحاث ا تراد ت كا 

  149 – 148، ص ص 2012،  ايعت بميرة ، 
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يػس تتعػاكف  ػذي اك يالػات   يػا أف ت ـك بتطك ر  يالات اكعيؿ اكيبدلػت كتح ػؽ أ ػدا  ـ ك     
 ب س ا كتح  ؽ أ داؼ اكيؤممت ك تأثر ا بداع لة  يمتكل اك يالت بعدة لكايؿ أ ي ا :

 الكتزاـ  س األداء اكذم  ش ف لة  إ  اد يساخ  مي  كأل راد بت   ـ إ راءات اكعيؿ . -   

 داع اك يالس .تسكع اك يالت كاختلؼ  سم ا  ك يف اكعكايؿ اكتس تؤثر لة  ا ب -   

   ح ـ كلير اك يالت كاسم اي ا ألف اك يالت حد ثت اكتيك ف يث رة اكعدد اكيسم يت   يا  -   

أيثػػػػر يػػػػ ل كيبػػػػداع يػػػػف اك يالػػػػت اك د يػػػػت ك ػػػػس حػػػػاؿ كػػػػـ تتػػػػك ر اكظػػػػركؼ كاكعكايػػػػؿ  ب س ػػػػا     
  (1)اكيسامبت  بداع اك يالت  اف اك يالت كف  بدع حت  كاف ياف  ي ف أ راد ا يف اكيبدل ف 

 اإلبداع عمى مستوى المؤسسة :  -ج

ؿ ييػاكس بػؿ أيػرا كـ  عػد ا بػداع  ػس اكيؤممػات اكيعارػرة لةػ  اخػتلؼ أشػياك ا ي ػرد  عػ     
يةحػػا كل غسػػ  لسػػه إذا يػػا أرادت اكب ػػاء. ك ػػتـ اكتكرػػؿ إك ػػه لػػف طر ػػؽ اك  ػػد اكتعػػاكسس ك ي ػػف 
ألةػػػاء اكيسظيػػػت كلةػػػ  اكيسظيػػػت أف   عػػػؿ ا بػػػداع أمػػػةك  لية ػػػا كييارمػػػت ا اك كي ػػػت ك ييػػػف 

 تح  ؽ ذكؾ بتكا ر اكشركط اكتاك ت: 

اص ذكم تاي ػػػػػػر لي ػػػػػػؽ ككػػػػػػد  ـ رغبػػػػػػت ةػػػػػػركرة إدراؾ أف ا بػػػػػػداع  حتػػػػػػاج إكػػػػػػ  أشػػػػػػخ -     
 المتطلع كذا     لة  اكيسظيت تكم ف إدراؾ اكارد يف خلؿ اكتدر  . 

 (2) ةركرة تعةـ حؿ اكيشيلت بركرة إبدال ت . -      

 ةركرة تسي ت اكي ارات كاك درات ا بدال ت  س رسف اكيشيلت  -      

                              
  264، ص  مرجع سابق ا ز  يعت اكس ار كساـز يحيكد األحيد يةياكم ،  -(1)
، 2005، كبساف : دار اكس ةت اكعرب ت ،  1. ط:  ، المبادئ واالتجاىات الحديثة في إدارة المؤسساتحمف إبرا  ـ بةكط  -(2)

  364ص 
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 مقومات العممية اإلبداعية: -2

تكا ه اكيسظيات اك ـك بغض اكسظر لف ح ي ا يشايؿ لدة تحتاج إكػ  حةػكؿ ابتيار ػه يػف      
كػذا   ػ  لةػ  خلؿ س اح األ ػراد كاكيػد ر ف يعػا  ػس اكتكرػؿ إكػ  أ يػار  د ػدة كحةػكؿ يتي ػزة  

اكيسظيػػات تػػك  ر ي يكلػػت يػػف اكي كيػػات كاكعكايػػؿ األمامػػ ت كةعية ػػت ا بدال ػػت كأف تعيػػؿ لةػػ  
بدال ػػتحةػػكؿ مػػر عت  إ  ػػادكاكيسظيػػت كةعيػػؿ اكيبػػدع اكػػذم  مػػا ـ  ػػس  ت  اػػت اكعايػػؿ كةيشػػيلت  كا 

غا تػػه  ػػس تطػػك ر  ا بػػداعاألمػػاك   اكتػػس تمػػالد ا  ػػس ذكػػؾ كحتػػ   ح ػػؽ  كا   ػػاداكتػػس تعترةػػ ا 
  ةس: اكعيؿ  س اكيؤممت     تك  ر ي يكلت يف اكي كيات سذير يس ا يا

 االتصاالت:  -أ

 ػػر لةػػ  ك  ػػات سظػػر اكعػػاية ف كأسيػػاط تاي ػػر ـ كاك ػػدؼ يػػف الترػػاؿ كلترػػالت تػػأث ر يب     
تسي ػػػػت كتحا ػػػػز األ يػػػػار  إكػػػػ كاك ػػػدؼ يػػػػف الترػػػػاؿ  ػػػػك تػػػػك  ر اكيعةكيػػػػات اكاعاكػػػت اكتػػػػس تػػػػؤدم 

بػػػ ف  ا بدال ػػػت اكيعةكيػػػات اكتػػػس تتػػػد ؽ  كي ػػػا ك ػػػا أثػػػر ي ػػػـ لةػػػ  تسي ػػػت الت ا ػػػات  ا بدال ػػػت
  (1)لمتاادة يس ا كتح  ؽ أ داؼ اكيسظيت كأ داؼ اكعاية ف اكعاية ف بيا تحيةه يف أ يار     ا

ك ػػكد  سػػكات اترػػاؿ  عاكػػت داخػػؿ اكيسظيػػت تمػػالد لةػػ  است ػػاؿ اكيعةكيػػات  ا بػػداع تطةػػ   إذف
تاشػػؿ ست  ػػت ةػػعؼ الترػػاؿ كػػذكؾ  ا بدال ػػتكاأل يػػار بػػ ف األ مػػاـ اكيختةاػػت  يعظػػـ اكيبػػادرات 
 .(2) ا بدال ت يةيا ياف التراؿ  عتبر يش ف لة  اكعية ت 

 نمط القيادة :  -ب

                              
. )رماكت يا مت ر ،  ايعت سااؼ اكعرب ت كةعةـك  " اإلبداع اإلداري وعالقتو باإلبداع الوظيفيحاتـ لةس حمف رةا،  -(1)

  87(، ص 2003األيس ت ، اكمعكد ت ، 
". ) رماكت يا مت ر ، اكيريز  أثر اإلبداع اإلداري عمى األداء الوظيفي لمعاممين في منظمات األعمال" لةس خاكد ،  -(2)

  26( ، ص 2007اك ايعس تبمت ، اك زاار ، 
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دلػػـ  إكػػ اكحا ػػت  إفتعتبػػر اك  ػػادة  ػػف اكتعايػػؿ يػػف ا خػػر ف لةػػ  اخػػتلؼ أسيػػاط مػػةكي ـ      
اكيريز ػت اكشػد دة  إفاكيرؤكم ف يف  بؿ اك ادة أربحت  ايت  س اكيسظيات اكب رك راط ت.  إبداع

  (1). ا بدال تباكةعؼ ك ذا   تؿ    ـ اكركح  إحمامات عؿ اكيرؤكم ف أيثر 

 الحوافز:  -ج

لةػػ  أس ػػا تعتبػػر اكيػػؤثر اكخػػار س اكػػذم  ك ػػه اكعػػاية ف  ػػس يسظيػػات  ا دارة ػػرل لةيػػاء  إذ     
اكيسظيػػػت أيػػػاـ األ ػػػراد اكعػػػاية ف كتث ػػػر  إدارةاألليػػػاؿ ك ػػػس لبػػػارة لػػػف  ػػػرص أك كمػػػااؿ تك ر ػػػا 

رغبات ـ كتك د كد  ـ اكدا ف يػف أ ػؿ اكمػعس كةحرػكؿ لة  ػا لػف اك  ػد كاكعيػؿ اكيسػت  كاكمػةكؾ 
   (2)ا شباع إك حا ات ـ اكتس  حمكف ك شعركف ب ا كاكتس تحتاج   شباعاكمة ـ كذكؾ 

حكك ـ لكايػؿ  مػتط عكف اكحرػكؿ  أدرؾ األ راد  س اكيسظيت أف  س ب ات اكعيؿ إذاييا أسه      
ست ػػاض  ػػدرت ـ كمػػةكي ـ سحػػك  ػػذي اكعكايػػؿ اكتػػس تعػػرؼ إ إكػػ حا ػػات ـ أدل ذكػػؾ   شػػباعلة  ػػا 
   (3)باكحكا ز

كيػؿ  إشػارةك س  ا بداعك ذا لبد يف أف تيكف اكحكا ز كاةحت كداكت  س اكيسظيت يف أ ؿ      
ك ػػػذي اكمػػػيت  ػػػس اكحػػػكا ز  ػػػس اكتػػػس  ا بػػدالاتاكعػػاية ف لةػػػ  ا تيػػػاـ اكيسظيػػػت باكيبػػػدل ف كيػػػف 

  (4) كيبداعا   عكؿ لة  ا كتيكف اكيسظيت ي داسا  عال كخل

 

 
                              

 398، ص2001، لياف : دار كااؿ كةسشر كاكتكز ف ، 1، ط: اإلدارة )أساسيات إدارة األعمال (معاد سااؼ برسكطس ،  -(1)
 30، ص 1996، لياف : دار ز راف كةسشر كاكتكز ف ،  ، إدارة القوى العاممةل  ةس لير  -(2)
ي ةت اكدرامات اكت ار ت يسركر معد ، اكحا ات كاكحكا ز  س اكاير ا مليس يف اكي ارست باكاير ا دارم اككةعس ،  -(3)

 111، ص1984، 4ا ملي ت ، لدد 
 199، 198، ص ص 2003، األردف : دار كااؿ كةسشر ،  ، إدارة االبتكارس ـ لبكد س ـ  -(4)
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 د/ التدريب : 

كػذكؾ أرػب  الت ػاي اكمػااد  ػك ال تيػاـ  ا بداع عد أحد اكعكايؿ اك دايت اكتس تمالد لة       
 ػػػس  كا بػػػداعباكعسرػػػر اكبشػػػرم كتر  حػػػه لةػػػ  ب  ػػػت اكعسارػػػر األخػػػرل كاكتري ػػػز لةػػػ  اكياػػػاءة 

 اسػ  تػك  ر  إكػ كتييف األ ي ت كةتدر   بتك  ر براي  كتسي ت اكيكارد اكبشر ت  ،يسظيات األلياؿ
اء لية ات ػا لةػ  ةػكء اكتغ ػرات اكحاك ػت األسشطت كاكخديات كر ػف ياػاءة ك عاك ػت اكيؤممػت  ػس أد

ر ػػف يعػػدلت األداء  إكػػ ت ػػدؼ بشػػيؿ أمامػػس  ا بدال ػػتكباكتػػاكس اكبػػراي  اكتدر ب ػػت ذات اكرػػات 
يػػػف  ػػػػذا س ػػػػد أف اكتػػػػدر    حتػػػػؿ يياسػػػت  ايػػػػت  ػػػػس تعز ػػػػز اكعيػػػػؿ  ،كاكتغ ػػػر  ػػػػس ظػػػػركؼ اكعيػػػػؿ

تغ  ػر  ػس  إحػداثلػف طر ػؽ  كتحمػ ف أمػاك   اكعيػؿ ا ستا  ػتيف خػلؿ ر ػف اكياػاءة  ا بدالس
ي ػػارات األ ػػراد كتطػػك ر أسيػػاط اكمػػةكؾ اكػػذم  مػػتخدـ  ػػس أداء أليػػاك ـ ييػػا تتةػػ  أ ي ػػت كدكر 

   (1).اكتدر    س حؿ اكيشايؿ بطرؽ إبدال ت

 

 

 

 

 

 

 

                              
 92، ص مرجع سابقحاتـ لةس حمف رةا ،  -(1)
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     (1)( :  يثؿ اكخرااص اكتسظ ي ت اكيؤثرة لة  ا بداع01 دكؿ )

 الخاصية       الشرح                             

أسيػػػػػػػػاط ا دارة اكد ي راط ػػػػػػػػت اكتػػػػػػػػس تعتيػػػػػػػػد لةػػػػػػػػ  
اكيشػػػػاريت تػػػػؤدم إكػػػػ  تمػػػػ  ؿ ا بػػػػداع أيػػػػا أسيػػػػاط 

 ا دارة ا يرة اكد يتاتكر ت   س تيب  ا بداع         

 اك  ادة        

اك  ايػػػػػؿ ا دار ػػػػػت ذات اكتسظػػػػػ ـ اك ريػػػػػس اكرػػػػػاـر 
 ػػػػؤدم إكػػػػ  إلا ػػػػت ا بػػػػداع أيػػػػا اك  ايػػػػؿ اكبمػػػػ طت 
اك ابةػػػػػت كةساػػػػػاذ يػػػػػف خػػػػػلؿ حػػػػػدكد ا إكػػػػػ  األ مػػػػػاـ 

 اكارل ت   س ت مر ا بداع                                                         

 اك  يؿ      

تشػػ  ف ا بػػداع  ػػس ظػػؿ اكيسػػاخ اكػػذم   بػػؿ   ػػتـ   
 األ يار ك دلـ  حيؿ اكيخاطر كاكتحدم                                                                  

 اكيساخ       

تع ؽ ا بػداع يػف خػلؿ اكث ا ػات اكتػس تريػز لةػ  
                                 اك كالد اكرمي ت كاحتراـ اكطرؽ اكت ة د ت كةعيؿ             

 اكث ا ت

 

 

 

 
                              

م سس ، اكر اض: دار اكير خ، ، تر يت يحيكد حمف اكح إدارة أنشطة االبتكار والتغييرس  ؿ يس  ، س ؿ أسدرمكف ،  -(1)
  9،ص2004
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 الثقافة التنظيمية واإلبداع:   -3

ك عتبػػػر اكا ػػػاض  ،تعتبػػر اكث ا ػػػت اكتسظ ي ػػػت لسرػػػرا ي يػػػا  ػػػس اكتػػأث ر  ػػػس اكمػػػةكؾ اكتسظ يػػػس     
اكتغ  ػر سحػك األ ةػؿ  ػس ترػي ـ اكيؤممػت أك اكعية ػت ا دار ػت أك  إكػ ا بداع يػؿ إ ػراء   ػدؼ 

إيا يػف اكيػد ر أك اكيرؤكمػ ف أك اكيؤممػت  ػتـ تبس  ػا  ، س اكث ا ت اكيؤمم ت اكساش  لف يبادرات
كأم أمػػةك  إدارم  شػػ ف اكعػػاية ف لةػػ  ت ػػد ـ األ يػػار كا بػػداع كدلي ػػا  ،يػػف  بػػؿ ا دارة اكعة ػػا
ظ ي ػػت أ ي ػػت كيكس ػػا تيثػػؿ أحػػد اكمػػبؿ اكتػػس تمػػالد لةػػ    ػػـ مػػةكؾ األ ػػراد كتبس  ػػا ككةث ا ػػت اكتس

(1):كيبداع ييا ذير ا اك ر كتس يس اك ساؾ لدة يتغ رات تتأثر ب ا اكث ا ت اكيؤمم ت اكيحازة 
   

  .يدل ث ت ا دارة بأ راد ا -

   .يدل التراؿ كاكتكارؿ ب ف اكعاية ف -

   يدل  بكؿ اكتغ  ر. -

   .بت ربت األ يار اك د دةيدل المتياع  -

   .يدل تش  ف اكعاية ف لة  ت د ـ األ يار اك د دة -

كاخت ػار كتر  ػت اكعػاية ف بسػاء لةػ  أمػس الس ػاز كاألداء كيػدل امػتخداـ األمػاك    ليد -
  .اكتس تش ف لة  تكك د األ يار

يػػدل تكا ػػد حػػد أدسػػ  يػػف اكخػػكؼ كيػػف ستػػاا  اكك ػػكع  ػػس األخطػػاء لسػػد تطب ػػؽ األ يػػار  -
   . د دةاك

مػترات   ات إ إكػ كحت  تس   أم يسظيت  س إدارة اكعية ت ا بدال ػت  تطةػ  يس ػا أف تةتاػت      
(2)خيس ك س: 

   

                              
، 3. ط:  السموك التنظيمي : دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلداريةاك ر كتس يحيد  امـ ،  -(1)

 30لياف، دار اكشركؽ كةسشر كاكتكز ف ، ص 
 12كاكتكز ف ، ص ، لياف ، دار ا مراء كةسشر 1. ط:  الشخصية المبدعةاكمةياف  اسس ،  -(2)
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التبار ا بداع أحد اكيكارد اكرا مس ل  سبغػس أف تحظػ  با تيػاـ ا دارة كلػدـ تػرؾ اكعية ػت  -
 ا بدال ت كةرد ت .

 بأف  ي ف اكعاية ف ك ـ اكي درة لة  ا بداع  اللت اد -
ا بػداع كتػػدرب ـ   عػؿ ا بػداع لية ػػت كاةػحت كةعػػاية ف يػف ةػركرة إ سػػال ـ بي ػدرت ـ لةػػ  -

 لة  ذكؾ.
  س اكعيؿ  كا مترات   تتك  ه اكعية ت ا بدال ت بح ث تيكف إحدل اكحا ات اكرا م ت  -
(1).ع ك  يته  س اكيؤممتتطك ر ب ات ث ا  ت تر ف يف يياست ا بدا -

    
كيػػاف يػػف أ ػػـ اكستػػاا  اكتػػس تكرػػةت إك  ػػا اكدرامػػت أم تشػػي ؿ "درامػػت اكيبمػػةط  "ييػػا ب سػػت     

دارة اكب اػػػت  ػػػػس اكيؤممػػػػت  دارة اكعل ػػػػات ا سمػػػػاس ت كا  اكث ا ػػػت اكيؤممػػػػ ت يػػػػرتبط بأمػػػةك  ا دارة كا 
يسظيػػت يػػف يكايبػػت اكتغ ػػرات  ػػس كتأي ػػدا لةػػ  أ ي ػػت اكث ا ػػت اكيؤممػػ ت كا بػػداع  ػػس تييػػ ف أم 

(2) شت  اكي الت كيف ثـ ر ف يااءت ا ك الة ت ا.
   

 اك ػ ـ ك ذي يا، يسظيت  س اكساكذ ذكم األ راد   ـ لف تعب ر لة  أس ا:" اكتسظ ي ت اكث ا تكتعرؼ 
 اكػذم األمػةك  تحػدد ييػا األ ػراد، مػةكؾ ك ػس اكيسظيػت يػف اكيةيكمػت اك كاسػ   ػس بػدكر ا تػؤثر

دارات ـ  رارات ـ  س  ؤلء  ست  ه   (3). "كيسظيات ـ كيرءكم  ـ كا 

كك   لة  اكيسظيات اكتس ترغ   س اككركؿ إك  يمتك ات يرتاعػت يػف ا بػداع أف تبػذؿ      
  ػكدا يةحكظػػت كتػك  ر اكث ا ػػت اكتسظ ي ػت اكيلايػػت كاكيشػ عت كيبػػداع كيػس تمػػالد لةػ  امػػتغلؿ 

 ػػذي اكث ا ػػت اكداليػػت كيبػػداع  ػػسعيس مػػةبا لةػػ  اكتاي ػػر  اك ػػدرات كػػدل اكعػػاية ف ألف غ ػػا  يثػػؿ

                              
 .12، ص  مرجع سابقاكمةياف  اسس ،  -(1)
. اكر اض : يع د  الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربوية األردنيةإبرا  ـ أحيد لكاد أبك  ايف ،  -(2)

  .36، ص2009ا دارة اكعايت ، 
 ك سبف كة ب ؿ اكيةي ت اك  ات  :سعوديتين منظمتين ثقافة تشكيل في المديرين قيم أىمية   اف لبد اكرحياف أحيد،  -(3)

 .11، ص  اكعايت ا دارة يع د اكعايت، ا دارة.74.اكر اض : اكعدد  مابؾ كشريت
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 (1)ا بدالس كدل  ؤلء اكعػاية ف كأل ي ػت اكث ا ػت اكتسظ ي ػت  ػس رػ اغت كتك  ػه اكمػةكؾ ا سمػاسس

كػػذا تعتبػػر اكث ا ػػت اكتسظ ي ػػت:" ي يكلػػت اكيزا ػػا اكتػػس تي ػػز اكيسظيػػت لػػف بػػا س اكيسظيػػات األخػػرل 
    (2) ." ر لة  مةكؾ األ راد  س يسظيت ياالمتيرار ت اكسمب ت كك ا أثر يبكك ذي اكيزا ا رات 

 كاكيعت ػدات األ يػار يػف يسظكيػت اكتسظ ي ػت اكث ا ػت إف اك ػكؿ  ييػف مػبؽ يػا ةػكء ك ػس     
  ةت ػس اكتػس كاكيعا  ر كاكتك عات اكمةكؾ كأسياط كاكعيؿ اكتاي ر كأماك   كاك  ـ كاكت اك د كاكعادات
 خبرات ـ،  س كتتحيـ شخر ات ـ اكيسظيت،كتشيؿ  س مةكي ـ  س كتؤثر اكتسظ ـ، ألةاء حكك ا
 . رارات ا كيااءة اكيسظيت إستا  ت  س كتؤثر

 اكػذم اكت مػ ـ حمػ  آخػر إكػ  ييػاف يػف تختةػؼ كاكتػس لد ػدة أسػكاع اكتسظ ي ػت كةث ا ػتك      
 لػرض  ةػس ك  يػا آخػر  طػاع إكػ   طػاع كيػف أخػرل إكػ  يسظيػت يف تختةؼ أس ا ييا  متخدـ،
 :أسكال ا ألبرز

 كاكمػةطات اكيمػؤكك ات    ػا تحػدد:  ( bureaucratique culture ) ةالبيروقراطيا الثقافاة/ أ
ػا،  يػكف  اكعيػؿ  لةػ  كت ػـك  ريػس بشػيؿ اكمػةطت كتمةمػؿ اككحػدات، بػ ف اكتسمػ ؽ ك ػتـ يسظين
 .كالكتزاـ اكتحيـ

 تشػ ف اكتػس اكعيػؿ ب اػت بتػك  ر تتي ػز:  ( innovative culture ) اإلبداعياة الثقافاة / 
 .اكتحد ات كيكا  ت اك رارات اتخاذ  س كاكيخاطرة باك رأة أ راد ا ك ترؼ ا بداع لة  كتمالد

                              
،  39ي ةت ا دارة اكعايت ، ي ةد  .معوقات اإلبداع اإلداري في المنظمات السعودية    اف لبد اكرحياف أحيد ،  -(1)

  .10ص
 .311،ص 2000لياف : دار كااؿ كةسشر كاكتكز ف،  .السموك التنظيمي في منظمات األعمالاكعي اف يحيكد مة ياف،  -(2)

 



 معوقات االتصال واإلبداع في المنظمة    الفصل الثالث                                

 

 
77 

   يػا كاكيمػالدة باكرػدا ت اكعيػؿ ب ات تتي ز ( suppoative culture ) المساندة الثقافة / ج
 ك يػكف كاكتعػاكف، كاكيمػاكاة اكث ػت اكيسظيػت كتػك ر اكيتعاكسػت، األمػرة  ػك   مػكد اكعػاية ف بػ ف

 .   ا ا سماسس اك اس  لة  اكتري ز

 إس ػاز طر  ػت  ػس اكث ا ػت  ػذي ا تيػاـ ك سحرػر ( Process culture ) العممياات ثقافاةد/ 
 حيا ػت لةػ   عيةػكف اكػذ ف األ ػراد بػ ف كاكح طت اكحذر   ستشر تتح ؽ، اكتس اكستاا  كك س اكعيؿ

ا، ك د ت أيثر  يكف اكذم  ك اكسا   كاكارد أسام ـ،  .ليةه  س باكتاار ؿ ك  تـ تسظ ين

س ػاز األ ػداؼ تح  ػؽ لةػ  اكث ا ػت  ػذي كتريػز ( task culture ) الميماة ثقافاةق/   اكعيػؿ كا 
 بأ ػؿ اكستػاا  أ ةػؿ تح  ػؽ أ ػؿ يػف يثاك ػت بطر  ػت اكيػكارد امػتخداـ كتحػاكؿ باكستػاا  كت ػتـ

 .اكتياك ؼ

 كباكتػاكس اكػكظ اس اكتخرػص سػكع لةػ  تري ز ػا ك سرػ  ( role culture ) الادور ثقافاةك/ 
 اكػكظ اس األيػف تػك ر أس ػا ييػا كاألسظيػت، باك كالػد كت ػتـ .اكاػرد يػف أيثػر اككرػا ت األدكار

 (1).األداء كثبات كالمتيرار ت

 :  المناخ التنظيمي واإلبداع  -4

 كردت تعر اات يتعددة كةيساخ اكتسظ يس يس ا:       
أسه ي يكلت اكخرااص اكيي زة كةيسظيت لف غ ر ػا كاكتػس تتمػـ باكد يكيػت كبالمػت رار اكسمػبس  "

كبتأث ر  ػس مػةكؾ اكعػاية ف    ػا." أيػا تػا كرم كك تػكف   عر ػاف اكيسػاخ اكتسظ يػس " بأسػه ي يكلػت 
ب ات اكداخة ت كةيسظيت كاسم ايا يف  ذي اكدرامػت  ػاف اكخرااص اكيتميت باكد يكيت كاكتس تي ز اك

                              
، يا مت ر ، ية ت اكدرامات اكعة ا ) رماكت " الثقافة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي ،يحيد بف غاك  اكعك س ،  -(1)

   13 -12( . ص ص2005 ايعت سا ؼ اكعرب ت كةعةـك األيس ت ، 
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سعسػػس بػه ) اكب اػػت اكداخة ػت كةيسظيػػت كيػػا  إذاكتعػر ا ف اكمػػاب  ف  تا ػاف يػػف   يسػا كةيسػػاخ اكتسظ يػس 
 1تتمـ به يف خرااص تي ز ا لف غ ر ا يف اكيسظيات .

كاء اكتػػػػس تعيػػػػس ييػػػػا  تاػػػػؽ يػػػػف يػػػػا  طة ػػػػه ا خػػػػركف لةػػػػ  اكيسػػػػاخ اكتسظ يػػػػس بأسػػػػه :" األ ػػػػ     
خرػػػااص اكب اػػػت اكداخة ػػػت  ػػػس كلػػػس األ ػػػراد اكعػػػاية ف باكيسظيػػػت ك ػػػس ل كلػػػ  ـ كطر  ػػػت إدراي ػػػـ 

 (2) .كتام ر ـ ك ا كتأث ر ذكؾ لة  مةكي ـ كأداا ـ

كتةعػػ  ب اػػت اكيسظيػػت دكرا ح ك ػػا  ػػس تػػك  ر اكيسػػاخ كا يياس ػػات اكةػػركر ت كيبػػداع  اكسظػػاـ      
اكذم تمكد ب ف أ رادي لل ات اكث ت كركح اكار ػؽ اكيتعػاكف  شػ ف اكمػةكؾ ا دارم اكيرف كاكيساخ 

ا بدالس كدل اكعاية ف ك د ب ست اكدرامات أف اكييارمات اكتاك ت  س اكيسظيات تمالد  س تسي ػت 
   (3)ا بداع اكتسظ يس

 تش  ف اكعاية ف لة  طرح األ يار كالمتياع إك  ا كاحتراي ا. -    

ات اترػػػاؿ  عاكػػػت تمػػػي  بتبػػػادؿ اكيعةكيػػػات بػػػ ف األ ػػػراد كاكتعب ػػػر لػػػف األ يػػػار إ  ػػػاد  سػػػك  -    
 كيسا شت ا 

 أ يار إبدال ت  د دة  إك تش  ف اكتسا س ب ف اكعاية ف كد ع ـ سحك اكتكرؿ  -    

ةػػػركرة إ  ػػػاد اكيسػػػاخ اكػػػدالـ كيبػػػداع ح ػػػث أف اكب اػػػت اكيسامػػػبت كيبػػػداع تعػػػد   تشػػػ كك ػػػرل      
 يػػار اكيبدلػػت كةعػػاية ف ،  اكيسظيػػت اكتػػس ل تكا ػػه اكيمػػااؿ ا دار ػػت باكتمػػاي  ح ك ػػت كتشػػ  ف األ

                              
، اكي ةد  2اكعدد  .أثر التمكين اإلداري والدعم التنظيمي في السموك اإلبداعي يحيد اكحراحشت كرلح اكد ف اك  اس ،  1

 . 246، ص2006، 33
  .246ص،المرجع نفسو-(2)
  396، ص  مرجع سابقاكعي اف يحيكد مةياف ،.  -(3)
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كل تثػػػػؽ باكعػػػػاية ف تخةػػػػؽ ب اػػػػت يعر ةػػػػت كيبػػػػداع كباكي ابػػػػؿ  ػػػػاف اكعكايػػػػؿ ا ت ػػػػت تعػػػػزز كتشػػػػ ف 
   اكيبادرات ا بدال ت:

 دلـ  سكات التراؿ اكياتكحت ةيف اكب ات ف اكداخة ت كاكخار  ت. -    

 كحر ت كأل راد اكعاية ف كةتاالؿ يعا ككةف أ دا  ـ ا دار ت .يس  ا -    

دار ت يختةات كتش  ف ا بداع كدل اكعاية ف. -       (1) امتعياؿ أماك    س ت كا 

 ػك اكعيػؿ  ػس اكيسظيػت لةػ  أسػه ستػاج اكتاالػؿ بػ ف لد ػد "   ك عرؼ اكيساخ اكتسظ يػس لةػ  أسػه:
يػػػف اكيتغ ػػػرات داخػػػؿ اكيسظيػػػت كخار  ػػػا ييػػػا   عػػػؿ اكيسظيػػػت شخرػػػ ت يعسك ػػػت ذات خرػػػااص 

كيسظيػت كمػةكي ـ درايػات كات ا ػات ألةػاء اإكميات تي ز ا لف غ ر ا كذات تػأث ر لي ػؽ  ػس 
  (2)." اككظ اس كا دارم

   (3) : ةس سظ ي ت ياكيف يؤشرات   اس اكاعاك ت اكت

ك ػػكد يسػػاخ تسظ يػػس يلاػػـ كس رػػد بػػه ي يكلػػت اكعكايػػؿ كاكخرػػااص كاك كالػػد كاألمػػاك    -    
  .كاكم امات اكتس تك ه كتحيـ مةكؾ األ راد داخؿ اكيؤممت كتي زي لف غ ري يف اكيؤممات

  .ش كع ركح اكار ؽ كاكعيؿ اك يالس ب ف ألةاء اكيؤممت -    

اترػاؿ تعيػؿ  ػس  ي ػف الت ا ػات بػ ف يختةػؼ األطػراؼ اكتػس تتشػيؿ يس ػا بساء شػبيات  -    
 اكيؤممت 

                              
  249، ص مرجع سابق  -(1)
 37، ص2005. ا ميسدر ت : اكدار اك ايع ت ،  اإلدارة العامةيرطا  يحيكد أبك بير ،  -(2)
 01. األردف : ي ةت اكدرامات كةعةـك ا دار ت ، اكعدد  المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممينيحيد يحيكد اكذس بات ،  -(3)
  37، ص 1999، 
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 ارتااع در ت اككلء كدا ع ت اكعياؿ  س اكيؤممت  -    

 معوقات اإلبداع :  -5

ريػػز اكعد ػػد يػػػف اكبػػاحث ف  ػػس ي ػػػاؿ ا بػػداع لةػػػ  يعك ػػات ا بػػداع كتحد ػػػد اكعكايػػؿ اكتػػػس      
ك ػػػػد اختةػػػػؼ  ،بدال ػػػػت كػػػػدل األ ػػػػراد كاكعػػػػاية ف  ػػػػس اكيسظيػػػػاتتع ػػػػؽ أك تمػػػػالد لةػػػػ  اكعية ػػػػت ا 

   .اكيسظركف  س درامات ـ كتكرةكا إك  ستاا  يتبا ست حكؿ يعك ات ا بداع

لػػددا يػػف اكيعك ػػات اكتػػس يػػف اكيييػػف أف تع ػػؽ ا بػػداع كرػػسا ا إكػػ   م سمػػبرمكك ػػد حػػدد      
    (1)ثلث  اات را م ت  س

   .اكيعك ات اكياك ت كتتعةؽ بنيياس ات اكيؤممت اكياد ت كاكبشر ت -    

   .اكيعك ات اكتسظ ي ت كتتيثؿ  س بساء لية ات اكيؤممت -    

اكيعك ػػات اكث ا  ػػت كتشػػ ر إكػػ  اك ػػ ـ اكيك ػػكدة داخػػؿ اكيؤممػػت اكيتعة ػػت بتشػػ  ف أك إلا ػػت  -    
   .ا بداع

 ػػػد تسػػػاكؿ اكسيػػػر  ػػػس درامػػػت كيبػػػداع ا دارم درامػػػت مػػػةكي ت كػػػبعض يعك ػػػات ا بػػػداع  ييػػػا     
 ك مي ا إك :

 اكتس تر ف إك  ي يكلت يف اكيعك ات اكرا م ت كةاعاك ػت  المعوقات التنظيمية واإلدارية
 اكتسظ ي ت كاكتس تتريز  س ا تس : 

  .أل داؼ اكتسظ ي ت  س اتخاذ اك رارلدـ كةكح ا -   

                              
. ) رماكت يا مت ر، "واقع اإلبداع اإلداري وأساليب تطويره في جياز قنوات األمن الخاصة "لبد اهلل بف يحيد اكعكاد،  -(1)

 . 32، 21( . ص 2005 مـ اكعةـك ا دار ت ،  ايعت سااؼ اكعرب ت كةعةـك األيس ت ، اكمعكد ت ، 
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  .يعا  ر كاةحت كألداء إك ال ت ار  -   

   .اسخااض اكركح اكيعسك ت كدل اكعاية ف -   

  .ال ت ار إك  اكعيؿ اك يالس كاك  ادات اكاعاكت -   

 (1):المعوقات االجتماعية والثقافية    

 س ح ف س د اك ر ػكتس حرػر يعك ػات ا بػداع يػف خػلؿ درامػته كةمػةكؾ ا سمػاسس اكاػردم      
    (2) : س اكيسظيات اكيختةات  س اك يالسك 

 ي اكيت اك  ات ا دار ت كةتغ  ر  -   

 الكتزاـ اكحر س باك كاس ف كاكتعة يات كا  راءات كاكخكؼ يف اكاشؿ  -   

مػػكء اكيسػػاخ اكتسظ يػػس بح ػػث س ػػد أف مػػكء اكيسػػاخ اكتسظ يػػس اكيتيثػػؿ  ػػس اكعل ػػات داخػػؿ  -   
 اكيؤممت  حبط طا ات ا سماف 

ال ت ػػار إكػػ  اك  ػػادات اكاعاكػػت  ػػنذا ياسػػت ث ػػت اكيرؤكمػػ ف باك  ػػادة ا دار ػػت يا ػػكدة  ػػاف ذكػػؾ  -   
  عتبر لايل مةب ا 

لػػدـ ك ػػكد سظػػاـ اترػػالت  عػػاؿ كاكتري ػػز لةػػ  الترػػالت اكرأمػػ ت يػػف ألةػػ   يػػت اك ػػـر  -   
  (3).اككظ اس إك   الدته يف إ ياؿ الترالت اكرالدة كاأل   ت

                              
 68، ص  1992،  117. اك ا رة : ي ةت اكيد ر اكعربس ، اكعدد : درامت مةكي ت  " اإلبداع اإلداري "معكد يحيد اكسير،  -(1)
 ،70 . 
. يةت   دككس حكؿ رسف اك رار باكيؤممت " القيادة اإلدارية وعالقتيا باإلبداع اإلدارييحيد بك زة، ر  ؽ يرزك س،  -(2)

 . 7، ص 2009ال تراد ت، اك زاار،  ايعت يحيد بكة اؼ باكيم ةت ، 
  10، ص  مرجع سابقيحيد بك زة كر  ؽ يرزك س ،  -(3)
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 تيػػػاـ اكتسظ يػػػػات اكحد ثػػػت  ر ػػػػ   ػػػػس شػػػت  اك كاسػػػػ  اكيختةاػػػت  ػػػػس اكعية ػػػػت  ػػػذا أرػػػػب  إكك     
ا بدال ػػت كالست ػػاء باكعكايػػؿ اكتػػس تسيػػس ركح ا بػػداع كت  اػػت اكظػػركؼ اكيلايػػت كخةػػؽ  ػػك يػػف 

ييػا  ػسعيس لةػ  أداء  ػذي اكتسظ يػات ك عة ػا تيتػاز ب ػكدة لاك ػت  ،ا بداع ب ف ألةػاء اكتسظػ ـ
   يكا  ت اكيتغ رات اكيح طت ب ا. س أداا ا لة

ك ة ػػػ  يعارةػػػت أح اسػػػا كعػػػدة  كاكتغ  ػػػركاكت د ػػػد سػػػكع يػػػف لية ػػػات اكتطػػػك ر  ك عتبػػػر ا بػػػداع     
 (1)أمبا 

 .رغبت   ادة اكيسظيت بعدـ اكتطك ر كا بداع كاكتغ  ر -   

 ػػس اكيحا ظػػت لةػػ  أمػػاك   كطػػرؽ األداء اكيعرك ػػت ح ػػث أف ا بػػداع  ػػس اكيسظيػػت  اكرغبػػت -   
  متةـز  س بدا ته سا ات إةا  ت ك مت اكيسظيت يمتعدة ألف تتحية ا.

  .ثبكت اك  يؿ اكب رك راطس يدة طك ةت كترمخ اكث ا ت اكب رك راط ت -   

   .ـ لة  ا بداع  س اكعيؿلدـ ك كد يسا م ف كيست ات أك خديات اكيؤممت   بركس  -   

 

 

 

 

                              
. اكيةت   اكدككس اكرابف حكؿ اكيسا مت كالمترات   ات اإلبداع ودوره في رفع القدرة التنافسية لممؤسساتسر رة  ك رش،  -(1)

 .  8-7اكتسا م ت كةيؤممات اكرسال ت خارج  طاع اكيحرك ات  س اكدكؿ اكعرب ت،  ايعت اكشةؼ، ص ص 
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 الفصل:  خالصة

يػػف خػػلؿ  ،تعػػد اكيػػكارد اكبشػػر ت كظ اػػت أمامػػ ت كب ػػاء أ ػػت يؤممػػت كتاع ػػؿ اكيػػكرد اكبشػػرم     
تطب ػػؽ يا ػػـك اكتييػػ ف ك ػػذا يػػا  تطةػػ  تػػدر    حػػداث اكتغ  ػػر  ػػس اكمػػةكؾ كالت ا ػػات ك ػػتييف 

 األ راد يف اكعيؿ.

كمػػااؿ اكتاػػكؽ كاكتي ػػز ك يثػػؿ اكاػػرد يرػػدري إةػػا ت إكػػ  الترػػاؿ ك عتبػػر ا بػػداع يػػف أ ػػـ      
كس ؿ اكيعةكيات كاك ػ ـ بػ ف األ ػراد داخػؿ اكيؤممػت تعيػؿ لةػ  تػرابط األ ػراد  ػس اكيؤممػت ب ػدؼ 

با ةػػا ت إكػػ  تحمػػ ف مػػ ر اكعيػػؿ كدلػػـ اكتاالػػؿ بػػ ف اكعػػاية ف  ،إيمػػا  خبػػرات كياػػا  ـ  د ػػدة
ؿ داخػػؿ اكيؤممػػت تشػػيؿ يعك ات ػػا أيبػػر كأ ػػـ يشػػيةت تكا ػػه كسظػػرا أل ي ػػت الترػػا ، ػس اكيؤممػػت

كتعيػؿ  ،اكعاية ف كا دارة اكحد ثت ألس ا تؤثر مةبا لة  اكعية ػت كتعػكؽ تح  ػؽ األ ػداؼ اكيسشػكدة
ك ػذا  ،اكيؤممت لةػ  تااد  ػا بامػتخداـ ي يكلػت يػف ا  ػراءات اكتػس تػؤدم إكػ  تاع ػؿ الترػاؿ

كيػكارد اكبشػر ت ألداء ي اي ػا ك عة ػـ أيثػر  عاك ػت بالترػاؿ  ؤدم باكةركرة إك  تسي ت كتشػ  ف ا
 . د اكاعاؿ كتك  ر ب ات ليؿ  عاكتاك 
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 تمييد : 
يتناوؿ هذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة بعد االنتهاء مف تطبيؽ أدوات الدراسة بعد االنتهاء     

مف تطبيؽ أدوات الدراسة على أفراد العينة الرئيسية حللت البيانات التي تـ الحصوؿ عليها 
8الجنس ، المؤهؿ العلمي، والخبرة ، وفيما يلي عرض ومعرفة داللة الفروؽ بحسب مؤشرات 

 الدراسة في ضوء أهدافها .  لنتائج
 تفريغ البيانات وتحميميا أوال : 
 الجداول البسيطة وتحميميا :  -1

 المحور األول: البيانات الشخصيةأ/ 
   من حيث الجنس : 

 يتعمق بتوزيع المبحوثين وفق الجنس  (:02الجدول رقم)
  

 
 

إنػػاث، ،حيػػث بلسػػت نسػػبة  -مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف عينػػة الدراسػػة توزعػػت بيف ذ ػػور
هػذا المر ػز السالبة فػي   نسبةالأف  مف هذا نلحظ  %48أما نسبة اإلناث بلست  %52الذ ور 

 المناصػػػب إلػػػىهػػػي نسػػػبة الػػػذ ور ، ويرجػػػي ذلػػػؾ إلػػػى طبيعػػػة العمػػػؿ فػػػي هػػػذ  المؤسسػػػة و ػػػذلؾ 

52% 

48% 

دائرة نسبية تمثل توزيع ( 08)شكل رقم 
 المبحوثين وفق متغير الجنس

 ذكور

 إناث

 المئوية النسبة التكرار الجنس
 % 52 26 ذكور
 % 48 24 إناث

 %100 50 المجموع
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اإلداريػػة العليػػا، وبمةارنػػة هػػاتيف النسػػبتيف يم ػػف الةػػوؿ أف هػػذ  النتيجػػة منطةيػػة  ف طبيعػػة العمػػؿ 
  .  اإلناثأ ثر مف تتطلب جنس الذ ور 

 لعمري لمجتمع البحث : التوزيع ا 
 8(03الجدول رقم )

 
 

 24-13 أف الفئػػة العمريػػة السالبػػة التػػي تتػػراوح أعمػػارهـ مػػا بػػيف يتضػػة مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ
سػنة  24أ ثػر مػف  أمػا الفئػة العمريػة الثانيػة   %60بنسبة مئوية باحث   14ت سنة و التي بلس

سػنة  14 -04أمػا الفئػة العمريػة الثالثػة انحصػرت بػيف  %22بنسػبة مئويػة باحثػا  33وقد بلست 
تعتمػػػد علػػػى دمػػػج الفئػػػات المنظمػػػة ، ممػػػا يتبػػػيف أف  %18بػػػاحثيف بنسػػػبة مئويػػػة  7وقػػػد بلسػػػت 

 يػدؿ وهػذا العمريػة المختلفػة ممػا يػؤدى إلػى التعػاوف وتبػادؿ الخبػرات بػيف  ػؿ الفئػات العمريػة .
،إضػافة  الخدمػة مػدة تدعمه ما وهذا شاب مجتمي هو البحث مر ز في الباحثيف مجتمي أف على

إلػػى الخصوصػػية فػػي تر يػػب عينػػة الدراسػػة أى مػػا تعلػػؽ بالسػػف لػػه تػػ ثير مباشػػر علػػى العلقػػات 
 السائدة وعلى مخرجات العملية اإلتصالية.

 
 
 

18% 

60% 

22% 

دائرة نسبية تمثل ( 09)شكل رقم 
 توزيع المبحوثين وفق متغير السن

 30-20من 

 40-31من 

 40أكثر من 

النسبة  التكرار السن
 المئوية

 %18 9 30 -20من 
 %60 30 40 -31من 

 %22 11 40أكثر من 
 %100 50 المجموع 
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  :المؤىل العممي 

 (:04الجدول رقم )

 
 

فػػي مؤهلتهػػا العلميػػة حيػػث بلػػ  عػػدد مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف عينػػة الدراسػػة تنوعػػت 
بػػاحثيف، أمػػا ذوى المؤهػػؿ العلمػػي  1وعػػددهـ  %6البػػاحثيف ذوى المؤهػػؿ العلمػػي ليسػػانس نسػػبة 

بػػاحثيف، أمػػا ذوى المؤهػػؿ العلمػػي ماجسػػتير فهػػـ بنسػػبة  5وبلػػ  عػػددهـ  %14ماسػػتر فهػػـ بنسػػبة 
باحػػث، أمػػا المؤهػػؿ العلمػػي د تػػورا  فةػػد تسػػاوت نسػػبته مػػي ذوى المؤهػػؿ  13وبلػػ  عػػددهـ  62%

مػػف ذوى المؤهػػؿ بػػاحثيف،  مػػا لػػـ تخلػػو المنظمػػة  5بعػػدد  %14العلمػػي ماسػػتر أى بلسػػت نسػػبته 
ولةد  انت أعلى نسبة هػي مػا  ، %4، منهـ أى ما نسبته 0العلمي بروفيسور حيث تواجد بها   

وفػػي  تعلػػؽ بالمؤهػػؿ العلمػػي ماجسػػتير فػػي حػػيف  انػػت أقػػؿ نسػػبة لػػذوى المؤهػػؿ العلمػػي برفيسػػور
ذلػػؾ لطبيعػػة تفسػػير  رقػػاـ الجػػدوؿ نجػػد أف المنظمػػة تعتمػػد علػػى مػػؤهلت علميػػة عاليػػة ويعػػود 

العمؿ فػي هػذ  المنظمػة، وقػد أخػذنا هػذا المتسيػر باعتبػار الػدور الػذى يلعبػه فػي عمليػة اإلتصػاؿ 
 وفي الت ثير على إبداع العامليف.

 

6% 

62% 

14% 

14% 

4% 

دائرة نسبية تمثل توزيع ( 10)شكل رقم 
 المبحوثين وفق متغير المؤىل العممي 

 لٌسانس

 ماجستٌر

 ماستر

 دكتوراه

 بروفٌسور

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 %6 3 ليسانس
 %62 31 ماجستير
 %14 7 ماستر
 %14 7 دكتوراه

 %4 2 بروفيسور
 %100 50 المجموع
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  األقدمية في العمل 
 :(05جدول رقم )

 
 
يوضة الجدوؿ سنوات الخبرة في العمػؿ فػي هػذ  المنظمػة لعينػة الدراسػة حيػث بلسػت نسػبة 

في حػيف بلسػت نسػبة مػف خبػرتهـ بػيف  %54باحث بنسبة  05سنوات  3مف لهـ أقدمية أقؿ مف 
 2سػػنة فمػػا فػػوؽ بلػػ  عػػددهـ  33أمػػا ا قدميػػة مػػف  %38بنسػػبة باحػػث  37سػػنوات إلػػى 34 -4

 ال فػاءات مػف رصػيد يمتلػؾ المر ػز ومػف خػلؿ ملحظػة أرقػاـ الجػدوؿ نجػد أف ،  %8بنسػبة 
 المر ػز لػد  المتػوفرة البحثيػة والطاقػات اإلم انيػات أف علػى يػدؿ ممػا خبرةالبػ تتمتي التي الشابة
 الخبػرة عامػؿ أف الةػوؿ يم ػف ومنػه العلمػي والبحػث واإلبػداع المعرفػة توليػد في رابحة ورقة تمثؿ
 نظمة.الم حياة في مهمة قوة نةطة يش ؿ

 
 
 
 
 
 

54% 38% 

8% 

دائرة نسبية تمثل توزيع ( 11)شكل رقم 
  المبحوثين وفق متغير االقدمية في العمل

   سنوات 5أقل من 

 سنوات 10الى 6من 

 سنة فما فوق11

النسبة  التكرار قدمية في العملاأل
 المئوية

 %54 27 سنوات 5أقل من 
 %38 19 سنوات 10الى 6من 

 %8 4 سنة فما فوق 11
 %100 50 المجموع
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المحوووور الثووواني : تووواثير معوقوووات االتصوووال المرتبطوووة بالمنووواخ الووووظيفي والمتعم وووة ب/ 
 بالعاممين عمى اإلبداع داخل المنظمة 

 ( : يتعمق بتناسب التخصص مع منصب العمل في المنظمة 06جدول رقم )

 
مف خػلؿ الجػدوؿ يتضػة أف معظػـ أفػراد العينػة تتناسػب تخصصػاتهـ مػي مناصػب عملهػـ 

 22وهو بررته إجابتهـ حيث بلست نسبة مف أ دوا على أف منصب عملهػـ يتناسػب وتخصصػهـ 
أما مف يروف أف تخصصػهـ ال يتناسػب مػي مناصػب عملهػـ فهػـ بنسػبة أقػؿ  %88باحث بنسبة 
بػػاحثيف، ويػػؤثر عػػدـ تناسػػب التخصػػص مػػي منصػػب العمػػؿ  4وبلػػ  عػػددهـ  %12حيػػث بلسػػت 

علػػى ا داء والخدمػػة واإلنتػػاج البحثػػي إال أنػػه ال يم ننػػا الجػػـز علػػى هػػذ  المنظمػػة ذلػػؾ أف معظػػـ 
ممػػا يػػؤثر البػػاحثيف مػػف أفػػراد العينػػة تحةةػػت لهػػـ خاصػػية تناسػػب التخصػػص مػػي منصػػب العمػػؿ 

 المبػػػادئنظيمػػػي علػػى مسػػػتو  المنظمػػة، ويػػػر  مػػا س فيبػػػر أف مػػف بػػػيف ايجابيػػا علػػػى المنػػاخ الت
سػػلوؾ العمػػاؿ وزيػػادة مسػػتو  ا داء ووضػػوح خطػػوط  لضػػبطا ساسػػية التخصػػص وذلػػؾ  اإلداريػػة
 1السلطة.

 

 
                                                           

 30، صمرجع سبق ذكرهقاسـ الةريوتي،  - 1

88% 

12% 

دائرة نسبية تمثل تناسب (12)شكل رقم
   التخصص مع منصب العمل في المنظمة

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %88 44 نعم
 %12 6 ال

 %100 50 المجموع
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(: يتعمق بتاثير تعدد المستويات اإلدارية عمى عممية االتصال والتفاعل 07جدول رقم )
 

 
 

يػػػروف أف  مػػػف أفػػػراد العينػػػة %58باحػػػث أى مػػػا نسػػػبته  07مػػػف خػػػلؿ الجػػػدوؿ يتضػػػة أف 
 03يػؤثر علػى عمليػة االتصػاؿ والتفاعػؿ بع ػس الػبعض مػنهـ وعػددهـ  اإلداريػةالمستويات  تعدد

طبيعة ا فراد داخػؿ المنظمػة  إلىذلؾ  إرجاعويم ف ، يروف أنها ال تؤثر %42باحث أى بنسبة 
تسلسػؿ الهي ػؿ  إتبػاع إلػىالبحث عف المعلومة بينما يميؿ البعض اآلخر  إلىحيث يميؿ البعض 

تػدرج  إلػىحيػث تتطلػب بعػض أنػواع العمػؿ نوع العمػؿ  إلى إضافةالتنظيمي في عملية االتصاؿ 
االتصػػػاؿ مػػػف  لػػػبعض أف تعػػػدد المسػػػتويات يػػػؤدى عرقلػػػة عمليػػػةفػػػي عمليػػػة االتصػػػاؿ  مػػػا يػػػر  ا

خلؿ تعدد الةيادات ، وهو ما أشار إليه هنرى فايوؿ في نظريتػه التةسػيمات اإلداريػة حيػث جعػؿ 
علػى مسػتو  المػديريف والمنظمػات وحػدة ا مػر ووحػدة التوجيػه  ػؿ  اإلداريػة المبػادئمف بيف أهـ 

 3هذا مف توجيه الموظؼ توجيها صحيحا.

 

 

                                                           
 43، صمرجع سبق ذكرهمحمد بهجت جاد اهلل  شؾ،  – 3

58% 

42% 

دائرة نسبية تمثل تاثير تعدد ( 13)شكل رقم 
المستويات االدارية عمى عممية االتصال 

 والتفاعل 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %58 29 نعم
 %42 21 ال

 %100 50 المجموع
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 ( : يمثل طبيعة العالقة بين العامل ورب العمل 08جدول رقم )

 

 
 

مف خلؿ الجدوؿ يتضة أف أفراد العينة يختلفػوف فػي بنػاء العلقػات داخػؿ المنظمػة فهنػاؾ 
أى مػا  %38مف يحبذ اال تفاء بالعلقة الرسمية بينه وبيف رئيس العمؿ حيث نجػد أف مػا نسػبته 

باحث يحػافظوف علػى العلقػة الرسػمية   رئػيس بمػرؤوس ، بينمػا هنػاؾ مػف تجػاوزت  37عددهـ 
بػػاحثيف فػػي حػػيف بلػػ   1أى بعػػدد  %6علقػػة الصػػداقة بلسػػت نسػػبتهـ  إلػػىالعمػػؿ  علقتػػه بػػرئيس

 أىباحػػث  06عػػدد مػػف  انػػت علقػػتهـ بػػرئيس العمػػؿ علقػػة عمػػؿ مػػي تبػػادؿ اآلراء حػػوؿ العمػػؿ 
ويم ف تفسير أرقػاـ الجػدوؿ بػ ف الةػدرة علػى اإلبػداع وتحسػيف عمليػة االتصػاؿ تبػدأ  %56بنسبة 

الػػرئيس بػػالمرؤوس ف لمػػا  ػػاف هنػػاؾ حػػوار وتبػػادؿ اآلراء و لمػػا تنوعػػت مػػف العلقػػة التػػي تػػربط 
 العلقات فاف ذلؾ يؤدى إلى تطوير عملية االتصاؿ والى ابت ار أف ار جديدة .

 

 

 

38% 

6% 

56% 

دائرة نسبية تمثل طبيعة (14)شكل رقم 
 العالقة بين العامل ورب العمل 

   رئٌس بمرؤوس

 عالقة صداقة وعمل 

عالقة عمل مع تبادل 
 اآلراء حول العمل 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %38 19 رئيس بمرؤوس

 %6 3 عالقة صداقة وعمل
عالقة عمل مع تبادل 

 اآلراء حول العمل
28 56% 

 %100 50 المجموع
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 ( : يتعمق باألساليب التي يتبعيا المدير في تسيير العمل 09جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %24 12 التعبيريسمح بحرية 

 %46 23 يثق في قدرة مرؤوسيو
 %26 13 يميل إلى فئة معينة من الموظفين

 %4 2 يفضل العمل الروتيني
 %100 50 المجموع

 

 
 

يتضة أف رئػيس العمػؿ يتبػي العػدد مػف ا سػاليب فػي تسػيير العمػؿ وهػو مف خلؿ الجدوؿ 
أفػراد العينػة حيػث أ ػد الػبعض أف المػدير يسػمة بحريػة التعبيػر وبلػ  عػددهـ  إجابػاتما وضػحته 

يػػروف أف المػػدير يثػػؽ  %46أى بنسػػبة  01وعػػددهـ أمػػا الػػبعض مػػنهـ  %24باحثػػا بنسػػبة  30
وبلػػػ  فئػػػة معينػػػة مػػػف المػػػوظفيف  إلػػػىفػػػي قػػػدرة مرؤوسػػػيه ويػػػر  الػػػبعض اآلخػػػر أف المػػػدير يميػػػؿ 

24% 

46% 

26% 

4% 

دائرة نسبية تمثل األساليب التي يتبعيا المدير في ( 15)شكل رقم 
 تسيير العمل 

 ٌسمح بحرٌة التعبٌر 

 ٌثق فً قدرة مرؤوسٌه

 ٌمٌل الى فئة معٌنة من الموظفٌن 

   ٌفضل العمل الروتٌنً
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يػػروف أف  %4فةػػط مػػف أفػػراد العينػػة أى مػػا نسػػبته  0بينمػػا  %26باحثػػا أى بنسػػبة  31عػػددهـ 
المدير يفضؿ العمػؿ الروتينػي، وتػؤثر ا سػاليب التػي يتبعهػا المػدير علػى عمليػة االتصػاؿ وعلػى 
اإلبػػداع داخػػؿ المنظمػػة  مػػا أف تعػػدد ا سػػاليب يم ػػف المػػدير مػػف معرفػػة الخصػػائص التػػي يتميػػز 

  بها الباحثيف .  
 

 في المنظمة  يتعمق بمظاىر النزاع( : 10ل رقم )جدو
 

 المجموع ال نعم االختيارات 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 25 %10 5 عدم وضوح أىداف العمل
 

50% 
 

50 100% 
 %28 14 عدم فعالية عممية االتصال

 %12 6 حساسية بعض الرؤساء لمن د
 / / أخرى تذكر 

 %100 50 %50 25 %50 25 المجموع
 

مػػف أفػػراد العينػػة يػػروف أنػػه ال يوجػػد  03أى  %50مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف مػػا نسػػبته 
يؤ ػدوف علػى  %50مػف أفػراد العينػة بنسػبة  03صراع داخػؿ المنظمػة بينمػا النصػؼ اآلخػر أى 

وجػػود مظػػاهر الصػػراع ويرجعػػوف أسػػباب ذلػػؾ للعديػػد مػػف المتسيػػرات حيػػث يرجػػي الػػبعض السػػبب 
ويػػػر  الػػػبعض اآلخػػػر أف مػػف أفػػػراد العينػػػة  3أى  %10إلػػى عػػػدـ وضػػػوح أهػػػداؼ العمػػػؿ بنسػػػبة 

والبةيػة مػنهـ  %28أى بنسػبة  32عػدـ فعاليػة عمليػة االتصػاؿ وعػددهـ  إلػىتعػود  أسباب النػزاع
بػاحثيف يػروف أف مظػاهر النػزاع تعػود إلػى حساسػية بعػض الرؤسػاء  4متمثلػيف فػي  %12بنسبة 

أف مػا يم ػف  إالللنةد وفي تفسير  رقاـ الجدوؿ يم ف الةوؿ أنه ال توجد منظمة تخلو مػف النػزاع 
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عاقػػةسػػلبية تسػهـ فػػي تف يػػؾ العلقػػات  إحػػداهماقولػه فػػي هػػذا الصػػدد أنػػه يوجػد نتيجتػػيف للنػػزاع   وا 
دوف تحةيؽ ا هداؼ العامػة للمنظمػة أمػا الثػاني فهػو النتيجػة االيجابيػة وهػي زيػادة  العمؿ وتحوؿ
  لب على اآلخر .بيف الباحثيف مف خلؿ البحث عف طرؽ للتس واإلبداعروح التنافس 

 
 (: يتعمق بالنظام الذي تتبناىا المنظمة ل ياس األداء 11جدول رقم )

 
 المجموع ال نعم االختيارات 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %100 50 %18 9 %12 6 مشاركة العاممين في تحديد األىداف

 %46 23 تحسين مستوى أداء العاممين
 %8 4 المشاركة في تحمل المسؤولية

 %16 8 زيادة التفاعل والفاعمية
 %100 50 %18 9 %82 41 المجموع

 
ويتضػػة ذلػػؾ مػػف  ا داءنظامػػا معينػػا لةيػػاس مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتبػػيف أف المنظمػػة تتبنػػى 

البةيػػة  ، بينمػػا يؤ ػػد %18مػػنهـ بنسػػبة  7أفػػراد العينػػة علػػى ذلػػؾ حيػػث ينفػػي فةػػط  إجابػػاتخػػلؿ 
ويػػروف انػػه يػػؤثر  ا داءالمنظمػػة تتبنػػى نظػػاـ لةيػػاس  أفباحػػث  23أى مػػا عػػددهـ  %82نسػبتهـ 

 ا هػداؼمنهػا مشػار ة العػامليف فػي تحديػد مػف خػلؿ مجموعػة مػف العوامػؿ  اإلبػداععلى عملية 
بػاحثيف ويػر  الػبعض مػنهـ  4ما عدد   %12حيث بلست نسبة الذيف يؤ دوف على هذا المتسير 

مػػػف خػػػلؿ تحسػػػيف  اإلبػػػداعأف هػػػذا النظػػػاـ يػػػؤثر علػػػى عمليػػػة  باحػػػث 01بعػػػدد  %46نسػػػبتهـ 
أنػػػه يػػػؤثر مػػػف خػػػلؿ  بػػػاحثيف 2بعػػػدد  %8مسػػػتو  أداء العػػػامليف ويػػػر  الػػػبعض اآلخػػػر بنسػػػبة 

 المشار ة فػي تحمػؿ المسػؤولية وأخيػرا يػر  الػبعض أنػه يػؤثر مػف خػلؿ زيػادة التفاعػؿ والفاعليػة،
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ؿ ولةػػػد  انػػػت أ بػػػر نسػػػبة هػػػي تحسػػػيف مسػػػتو  أداء العػػػامليف أمػػػا أقلهػػػا فهػػػي المشػػػار ة فػػػي تحمػػػ
ويعتبػػػر نظػػػاـ قيػػػاس ا داء عمليػػػة مهمػػػة تػػػؤدى إلػػػى معرفػػػة مػػػد  فعاليػػػة مػػػدخلت  المسػػػؤولية،

المنظمػة ومػد  قػػدرة العمليػات الةائمػة فػػي إطػار م ونػػات النظػاـ علػى تحةيػػؽ ا هػداؼ المنشػػودة 
إضػػافة إلػػى التنبػػؤ بمسػػار ومسػػتةبؿ المنظمػػة مػػف خػػلؿ بػػروز اإلبػػداعات التػػي تسػػاهـ فػػي إثػػراء 

 العمؿ والمخرجات .
 في تح يق أىداف االتصال  األنجع( : يتعمق بالوسائل االتصالية 12ل رقم )جدو

 

 
 

وسػػيلة االتصػػالية يػػروف أف ال أومعظػػـ أفػػراد العينػػة يفضػػلوف يتضػػة أف مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ 
أفػػراد العينػػة  إجابػػاتأهػػداؼ االتصػػاؿ هػػي االتصػػاؿ الشخصػػي وبلسػػت عػػدد ا نجػػي فػػي تحةيػػؽ 
أف االتصػػاؿ عبػػر باحػػث  36مػػنهـ بعػػدد  %36باحػػث ويػػر   00بعػػدد  %44حػػوؿ المتسيػػر بػػػ 

 34مػػف أفػػراد العينػػة بعػػدد  %20البريػػد االل ترونػػي أنجػػي وسػػيلة لتحةيػػؽ أهػػداؼ االتصػػاؿ بينمػػا 
بػػاحثيف يػػروف أف االتصػػاؿ عبػػر الهػػاتؼ يحةػػؽ أهػػداؼ االتصػػاؿ وفػػي تبريػػر  رقػػاـ الجػػدوؿ نجػػد 
أف البػػاحثيف يفضػػلوف الدقػػة لتحةيػػؽ الهػػدؼ الرئيسػػي لعمليػػة االتصػػاؿ فاالتصػػاؿ الشخصػػي دليػػؿ 

الهػػػػدؼ العػػػػاـ الثةػػػػة وت  يػػػػد العمليػػػػة االتصػػػػالية ممػػػػا يسػػػػهـ فػػػػي تحةيػػػػؽ  إلػػػػىالمصػػػػداقية ويػػػػؤدى 
للتصاؿ ويم ف أف نةوؿ أف االتصاؿ عبر وسائؿ االتصػاؿ الحديثػة والتةليديػة تعرقػؿ أحيانػا مػف 

44% 

36% 

20% 

دائرة نسبية تمثل الوسائل ( 16)شكل رقم 
 االتصالية األنجع في تح يق أىداف االتصال 

 االتصال الشخصً 

 البرٌد االلكترونً 

 الهاتف 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %44 22 االتصال الشخصي
 %36 18 البريد االلكتروني

 %20 10 الياتف
 / / أخرى تذكر
 %100 50 المجموع
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عػػدـ  – ة خلػػؿ فػػي الشػػب –التةنيػػة   انةطػػاع ال هربػػاء  بػػا مورعمليػػة االتصػػاؿ خاصػػة مػػا تعلػػؽ 
تواجد الفرد في م اف تواجد وسيلة االتصاؿ ، ويم ف تبرير إجابات مػف يػروف أف الهػاتؼ والبريػد 

بحسػػػب تواجػػػد أطػػػراؼ االتصػػػاؿ فهمػػػا يسػػػهماف فػػػي اختصػػػار االل ترونػػػي يحةةػػػاف الهػػػدؼ فهػػػو 
والتػي   اإلعلنػاتتستعمؿ وسائؿ اتصاؿ أخػر   اإلدارة أفالمسافات والزمف، وقد الحظ الباحث 

 ها تسهـ في فعالية عملية االتصاؿ بدور 
 

 لمباحثين بالخارج  المنظمة( : يتعمق بالدورات التكوينية التي ت دميا 13جدول رقم )
 

 المجموع ال نعم االختيارات 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %100 50 %0 0 %56 28 يشجع دافعية البحث لديك
 %8 4 يضيف إلى رصيدك المعرفي

 %36 18 تصويب األخطاء
 %100 50 %100 50 المجموع

 
ودليػؿ مف خلؿ الجػدوؿ يتضػة أف المنظمػة تػنظـ دورات علميػة ت وينيػة للبػاحثيف بالخػارج 

أمػا فيمػا يتعلػؽ بتػ ثير ذلػؾ  %100ذلؾ إجابات أفراد العينة باإليجػاب علػى هػذا التسػاؤؿ بنسػبة 
مػػف أفػػراد العينػػة  %56البػػاحثيف فػػي ذلػػؾ حيػػث نجػػد  إجابػػاتعلػػى البحػػث العلمػػي فةػػد اختلفػػت 

 اآلخػريروف أف الدورات العلمية الت وينية تشجي على دافعية البحث لديهـ في حيف يػر  الػبعض 
رصػػيدهـ المعرفػي بينمػػا البةيػػة مػػنهـ  إلػػىيضػػيؼ  ت ثيرهػابػػاحثيف يػػروف أف  2بعػػدد  %8ونسػبتهـ 
للػدورات  المنظمػةيروف أنها تسػاهـ فػي تصػويب ا خطػاء، ويم ػف الةػوؿ أف تنظػيـ  %36بنسبة 

العلميػػػػة الت وينيػػػػة دليػػػػؿ علػػػػى االهتمػػػػاـ بالبحػػػػث والتطػػػػوير بػػػػالر ـ مػػػػف ت ثيراتػػػػه االيجابيػػػػة علػػػػى 
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فػػػي تشػػػجيي عمليػػػة البحػػػث  البػػػاحثيف  مػػػا أف وعػػػي البػػػاحثيف بمػػػد  أهميػػػة هػػػذ  الػػػدورات يسػػػهـ
أف للحػػػوافز  اإلنسػػػانيةمػػػايو فػػػي نظريػػػة العلقػػػات  إليػػػه، وهػػػو مػػػا أشػػػار والتسييػػػر لػػػديهـ واإلبػػػداع

 3الفرد والجماعة. إنتاجيةالمادية والمعنوية دور  بير في زيادة 
 ىل ىي متعاقدة مع باحثين أو مراكز بحثية  ( : يتعمق بالمنظمة14جدول رقم )

 

 
 

مػػي بػػاحثيف أو مرا ػػز بحثيػػة ويتضػػة  جابػػات البػػاحثيف حػػوؿ تعاقػػد المنظمػػةيمثػػؿ الجػػدوؿ إ
مػف أفػراد العينػة  %98مف خلؿ الجدوؿ أف عمليػة االتصػاؿ جيػدة داخػؿ هػذ  المنظمػة ذلػؾ أف 

بعػدد فػرد واحػد ينفػي ذلػؾ  %2على علـ بتعاقد المنظمة مي باحثيف ومرا ز بحثية في حيف نجػد 
قصػػر مػػدة  إلػػىربمػػا يعػػود ذلػػؾ لعػػدـ اطلعػػه علػػى قػػوانيف أو تعػػاملت المنظمػػة أو يرجػػي ذلػػؾ 

مػة مػف لمنظ، المتعلػؽ با قدميػة حيػث تواجػد با2تواجد  في المنظمة وهو ما يؤ د  الجػدوؿ رقػـ  
سنوات، ويعتبر التعاقد مي الباحثيف ومرا ز البحث مف بيف العوامػؿ المؤديػة  3تةؿ أقدميتهـ عف 

تحالفات والتعػاوف مػي لتطوير المنظمة  وف المعارؼ الجديدة في المر ز تـ تطويرها مف خلؿ ال
حثيػة متعػددة مرا ز أخر ، وهو ما أ ػد  الصػندوؽ الػوطني للبحػث العلمػي لػدعـ وتنفيػذ مشػاريي ب
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98% 

2% 

دائرة نسبية تمثل تعاقد المنظمة ( 17)شكل رقم 
 مع باحثين أو مراكز بحثية 

  نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %98 49 نعم
 %2 1 ال

 %100 50 المجموع



 الفصل الرابع                                                     الدراسة الميدانية ونتائجيا 

 

 

88 

التخصصػػات منهػػا إعػػداد دورات متسػػارعة فػػي المجػػاالت التػػي تهػػـ المر ػػز وتنظػػيـ ورش العمػػؿ 
 3والندوات واللةاءات العلمية ا خر  ذات الصلة بمهامه.

  بتعامل المنظمة مع البحوث الجادة وذات أىمية ( : يتعمق 15جدول رقم )
 

 
  
مػػػف خػػػلؿ الجػػػدوؿ يتضػػػة أف طريةػػػة تعامػػػؿ المنظمػػػة مػػػي البحػػػوث الجػػػادة وذات ا هميػػػة 

تتبػػايف بػػيف   الم افػػات الماديػػة، المعنويػػة، اعتمػػاد البحػػوث ميػػدانيا ، وهػػو مػػا يبينػػه متعػػددة حيػػث 
مػػف أفػػراد العينػػة أف المنظمػػة ت ػػافو علػػى البحػػوث الجػػادة ماديػػا  %24الجػػدوؿ أعػػل  حيػػث يػػر  

أنهػػا ت ػػافئهـ فةػػط معنويػػا فػػي حػػيف هنػػاؾ مػػف أجػػاب  % 50بينمػػا يجيػػب الػػبعض اآلخػػر نسػػبتهـ 
، ويػر  العلمػاء والبػاحثيف أف الم افػات %26 البحوث الجادة ميدانيا ونسبتهـ ب ف المنظمة تعتمد

الماديػػة والمعنويػػة لهػػا دور  بيػػر فػػي تشػػجيي اإلبػػداع والتطػػوير فهػػي تحفػػز البػػاحثيف علػػى العطػػاء 
والجػػد وتةػػديـ ا حسػػف وا  ثػػر  مػػا يعتبػػر اعتمػػاد البحػػوث ميػػدانيا دلػػيل علػػى ثةػػة المنظمػػة فػػي 

 اإلبػداعوعلى تشجيعها المستمر لتحسيف أعمالهـ وتطػوير قػدراتهـ و حػثهـ علػى  أعماؿ الباحثيف

                                                           
9

 - www.crstra.dz (consulté le 01/02/2015). 

24% 

50% 

26% 

دائرة نسبية تمثل تعامل (18)شكل رقم 
 المنظمة مع البحوث الجادة وذات أىمية 

  الم افات المادية
 الم افات المعنوية 
 اعتماد البحوث ميدانيا 

النسبة  التكرار االختيارات
 المئوية

 %24 12 الماديةالمكافآت 
 %50 25 المكافآت المعنوية
اعتماد البحوث 

 ميدانيا
13 26% 

 / / أخرى تذكر
 %100 50 المجموع
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 االبت ػارات إلػى والوصػوؿ المعرفػة إلنتػاج ضػرورى مطلػب أنػه حيػثوابت ػار ا ف ػار المبدعػة 
نتػاج اإلبػداع تربيػة فػي تسػهـ أف شػ نها مػف التػي اللزمػة الخطػط إيجػاد مػف فلبػد الحديثػة  وا 

الباحثػػػة وجػػػود شػػػهادات بػػػراءة االختػػػراع لػػػبعض البػػػاحثيف إضػػػافة إلػػػى ، حيػػػث الحظػػػت المبػػػدعيف
وجود بعض الشهادات التي تحصلت عليها المنظمة في إطار البحث ما يػوحي باهتمػاـ المنظمػة 

 .  به ذا أعماؿ 
 

 اإلبووداعج/ المحووور الثالووث: توواثير معوقووات االتصووال النفسووية المتعم ووة بالعوواممين عمووى 
 داخل المنظمة 

 ( : يتعمق باألساليب التي تتبناىا المنظمة لمعرفة دوافع العاممين 16جدول رقم )
 

 المجموع ال نعم االختيارات 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

  %22 11 تشجيع االتصال غير الرسمي
 
0 

 
 
0% 

 
 
50 

 
 
100% 

 %16 8 دفع األجور في وقتيا
 %42 21 تشجيع النشاطات

 %20 10 تحسين االتصال الرسمي
 / / أخرى تذكر 

 %100 50 %0 0 %100 50 المجموع
 

عػػدة لمعرفػػة دوافػػي البػػاحثيف ويوضػػة المنظمػػة تتخػػذ أسػػاليب  أفمػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة 
فػػي حػػيف  انػػت النسػػبة  البػػاحثيفعنػػد مسػػتو    ال، لػػد   اإلجابػػاتالجػػدوؿ ذلػػؾ حيػػث انعػػدمت 

البػاحثيف فهنػاؾ مػف يػر  أنػه  إجابػاتوتعػددت ا سػاليب مػف خػلؿ عند مستو    نعػـ،  100%
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ويػػر  الػػبعض اآلخػػر أنػػه   %22مػػف بػػيف ا سػػاليب تشػػجيي االتصػػاؿ  يػػر الرسػػمي وهػػـ بنسػػبة 
وهنػػاؾ   %16 فػػي وقتهػػا وهػػـ بنسػػبة ا جػػورلمعرفػػة دوافػػي البػػاحثيف هػػو دفػػي  ا سػػاليبمػػف بػػيف 

 03وبلػػ  عػػددهـ   %42تشػػجيي النشػػاطات وهػػـ بنسػػبة  أسػػلوبتتبػػي  اإلدارةأيضػػا مػػف يػػر  أف 
وهنػاؾ مػف بػيف البػاحثيف مػف يػر  أف اإلدارة تتبػي أسػلوب تحسػيف االتصػاؿ الرسػمي بنسػبة باحثا 

مف أفراد العينة ويعتبر البحث عف دوافي العامليف وتبني أساليب لمعرفتها مف بيف أسػس   20%
الحديثػػػة فاشػػػباع الحاجػػػات ومعرفػػػة الػػػدوافي يػػػؤدى إلػػػى زيػػػادة العلقػػػات اإلنسػػػانية فػػػي التنظيمػػػات 

 اإلبداع والةضاء على العديد مف المعوقات االتصالية النفسية وهو ما أثبتته إجابات أفراد العينة.
 

 ( : يتعمق باىتمام اإلدارة لتمبية حاجات العاممين 17جدول رقم )
 

 
 
مػػف خػػػلؿ الجػػػدوؿ يتضػػة أف اإلدارة تهػػػتـ بتلبيػػػة حاجػػػات البػػاحثيف ويوضػػػة ذلػػػؾ الجػػػدوؿ 

 اإلدارةمػنهـ أف   %24العينػة يؤ ػدوف ذلػؾ فػي حػيف يػر   أفػرادمػف  %76 أفحيث نجد  أعل 
، المتعلؽ ب يفية تعامؿ المنظمة مػي البحػوث 34ال تهتـ بتلبية حاجاتهـ ومف خلؿ الجدوؿ رقـ  

نجد أف المنظمة تهػتـ بالم افػات الماديػة والمعنويػة ممػا يثيػر نػوع مػف الجػدؿ  ا هميةالجادة ذات 
معنويػػة البػػاحثيف بعيػػدا عػػف الحاجػػات الماديػػة وال إليهػػاحػػوؿ ماهيػػة الحاجػػات ا خػػر  التػػي يحتػػاج 

، حيػػث أشػػارت  ػػاإلدارة العلميػػة والعلقػػات اإلنسػػانية اإلداريػػةالتػػي تؤ ػػدها العديػػد مػػف النظريػػات 

76% 

24% 

دائرة نسبية تمثل اىتمام االدارة لتمبية ( 19)شكل رقم
 حاجات العاممين  

  نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %76 38 نعم
 %24 12 ال

 %100 50 المجموع
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نظرية العلقػات اإلنسػانية إلػى تػ ثير الجانػب االجتمػاعي والظػروؼ الماديػة علػى علقػات العمػؿ 
نسػػانيا اجتماعيػػا ائنػػا  باعتبػػار أف تنظػػر للعامػػؿ  لػػادارةال بػػد  إذ واإلنتػػاج حاجاتػػه ور باتػػه  لػػه وا 

   بتلبية حاجات العامليف. اإلدارةومف هنا تظهر أهمية اهتماـ  3وميوله المؤثرة في أدائه االنتاجي
 ( : يتعمق بالحاجات الميمة التي تعمل اإلدارة عمى إشباعيا18جدول رقم )

 
 المجموع 4 3 2 1 االختيارات

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت
 %100 50 %12 6 %24 12 %16 8 %48 24 حاجات مادية
 %100 50 %24 12 %24 12 %44 22 %8 4 حاجات األمن

حاجات 
 اجتماعية

2 4% 16 32% 15 30% 17 34% 50 100% 

حاجات احترام 
 النفس

20 40% 5 10% 11 22% 14 28% 50 100% 

100 50 المجموع
% 

50 100
% 

50 100
% 

50 100
% 

50 100% 

  
آخػر ويتضػة ذلػؾ  إلػىمف خلؿ الجػدوؿ يتضػة أف الحاجػات وأهميتهػا تختلػؼ مػف باحػث 

حيػث نجػد مػف يصػنؼ الحاجػات الماديػة فػي  ا ولويػةمف خلؿ ترتيب الباحثيف للحاجات حسب 
فػي الدرجػػة الثانيػػة بنسػػبة  اآلخػػر حاجػػات ا مػػف الػبعض ويصػػنؼ %48الدرجػة ا ولػػى ونسػػبتهـ 

فػػػػػي حػػػػػيف صػػػػػنفت  %34عيػػػػػة فػػػػػي الدرجػػػػػة الرابعػػػػػة بنسػػػػػبة وتصػػػػػنؼ الحاجػػػػػات االجتما 44%
احتػػػراـ الػػػنفس  انػػػت فػػػي حاجػػػات و ػػػذلؾ  %48بنسػػػبة  فػػػي الدرجػػػة ا ولػػػى الماديػػػة  حاجػػػاتال
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عػػػدة عوامػػػؿ منهػػػا م انػػػة  إلػػػىترتيػػػب الحاجػػػات  إرجػػػاعويم ػػػف  .%40بنسػػػبة  الدرجػػػة ا ولػػػى 
بعػػػض الحاجػػػات  باشػػػباعالباحػػػث فػػػي المجتمػػػي ومػػػد  تحةيةػػػه لبةيػػػة الحاجػػػات فهنػػػاؾ مػػػف قػػػاـ 

 الماديػػػة مػػػثل وهػػػو بحاجػػػة لحاجػػػة ا مػػػف وهػػػو مػػػا يػػػرا  ماسػػػلو ويوضػػػحه فػػػي الهػػػـر التسلسػػػلي 
تليهػا وهػو مػا يبػرر  أخػر حاجػة وضػي فػي اهتمامػه حاجػة  باشباعللحاجات حيث  لما قاـ الفرد 

ادية، تصػوال يم ػف إهمػاؿ بعػض العوامػؿ نػذ ر منهػا   االقاختلؼ الباحثيف في ترتيػب حاجػاتهـ 
السياسية، النفسية ..الخ،،وفيما تعلؽ بسلـ الحاجات لماسلو فانه ير  أف اإلنساف ما يشبي حاجػة 
حتى تحؿ محلها الحاجة التي تليها في سلـ الحاجػات فتصػبة دافعػا لسػلو ه، حيػث يػدعو ماسػلو 

ؼ مػف هػذ  منها فػي إنجػاح المؤسسػة وعػدـ التخػو  واالستفادةبالحاجات العليا  للعتراؼاإلدارات 
     3الحاجات وأف معرفة  يفية إدارتها فيه تنمية التنظيـ، و تشجيي حاجة االنتماء.

 
 حاجات األفراد في المنظمة  إشباع( : يتعمق بالنتائج التي تظير نتيجة عدم 19جدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار االختيارات

 %34 17 التوتر وعدم االست رار
 %12 6 الغياب عن العمل

 %32 16 عدم ال درة عمى التفكير المبدع
 %4 2 المعارضة الدائمة والمستمرة

 %18 9 عدم ال درة عمى التواصل والتفاعل
 %100 50 المجموع
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الحاجات بالنسبة للباحثيف في المنظمػة حيػث يػر  الػبعض أف  إشباعيبيف الجدوؿ ما يفرز  
  %34أى بنسػبة  إجابػة 35بلست إجاباتالتوتر وعدـ االستةرار بعدد  إلى الحاجات يؤدى إشباع

مػف أفػراد العينػة   %32وير    %12السياب عف العمؿ بنسبة  إلىبينما ير  البعض أنه يؤدى 
عدـ الةدرة على التف ير المبدع إضافة إلى وجػود إجابػات تػر  أف  إلىالحاجات يؤدى  إشباعأف 

أخيػػػرا عػػػدـ الةػػػدرة علػػػى  %4إشػػػباع الحاجػػػات يػػػؤدى إلػػػى المعارضػػػة الدائمػػػة والمسػػػتمرة بنسػػػبة 
ويم ػػف تفسػػير أرقػػاـ الجػػدوؿ بػػالف رة السػػائدة فػػي المجتمػػي والتػػي  %18التواصػػؿ والتفاعػػؿ بنسػػبة 

فػي أداء عملػه بسػض  حػرص لما أشبعت حاجات الموظػؼ  لمػا  يةتني بها العديد مف ا فراد أنه
النظػػر عػػف تطبيػػؽ الف ػػرة أو ملحظاتهػػا ملحظػػة علميػػة قائمػػة علػػى التجربػػة الدقيةػػة فػػي ميػػداف 

 العمؿ .

 

 

 

 

 

34% 

12% 32% 

4% 18% 

دائرة نسبية تمثل النتائج التي تظير نتيجة عدم ( 20)شكل رقم 
 اشباع حاجات األفراد في المنظمة 

 التوتر وعدم االستقرار

 الغٌاب عن العمل 

   عدم القدرة على التفكٌر المبدع

   المعارضة الدائمة

   عدم القدرة على التواصل والتفاعل
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( : يتعمق باألساليب التي تح ق االست رار النفسي لمعامل وتشجعو عمى 20جدول رقم )
 البحث 

 
 النسبة المئوية التكرار االختيارات

 %62 31 تتبنى نظام جيد في التواصل
 %4 2 تتبنى نظام جيد لمت اعد

 %6 3 لمجانب المادي األولوية إعطاء
 %28 14 ال ضاء عمى كل المعوقات المادية والمعنوية

 %100 50 المجموع
 

 
 

ناجعػػة مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف هنػػاؾ مجموعػػة مػػف ا سػػاليب التػػي يػػر  البحثػػيف أنهػػا 
فػػػػي تحةيػػػػؽ االسػػػػتةرار النفسػػػػي للعامػػػػؿ وتشػػػػجعه علػػػػى البحػػػػث ويختلػػػػؼ البػػػػاحثوف فػػػػي نظػػػػرتهـ 

يفضػػلوف تبنػػي نظػػاـ جيػػد فػػي التواصػػؿ وهػػـ أ بػػر نسػػبة  %62 لألسػػلوب الجيػػد لػػذلؾ حيػػث نجػػد

62% 

4% 

6% 

28% 

دائرة نبسية  تمثل األساليب التي تح ق االست رار ( 21)شكل رقم 
 النفسي لمعامل وتشجعو عمى البحث 

 تتبنى نظام جٌد فً التواصل 

 تتبنى نظام جٌد للتقاعد 

 اعطاء األولوٌة للجانب المادي 

القضاء على كل المعوقات المادٌة 
   والمعنوٌة
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بينمػػا يػػر    %4آخػػريف مػػنهـ يػػروف أف أحسػػف أسػػلوب هػػو تبنػػي نظػػاـ جيػػد للتةاعػػد وهػػـ بنسػػبة و 
ويفضػؿ البةيػة   %6البعض اآلخر أف إعطاء ا ولوية للجانب المادى أحسف أسلوب وهـ بنسبة 

،وفػي تفسػير  رقػاـ الجػدوؿ  %28أسلوب الةضاء علػى المعوقػات الماديػة والمعنويػة وهػـ بنسػبة 
صػػػاؿ نجػػد أف اهتمػػػاـ البػػػاحثيف بالجانػػػب النفسػػي والبحثػػػي راقػػػي مػػػف خػػلؿ اهتمػػػامهـ بعمليػػػة االت

والةضاء على المعوقات النفسية والمعنوية ذلؾ إدرا ا منهـ  همية العمليػة االتصػالية فػي تطػوير 
 العمؿ وتحةيؽ ا هداؼ العامة والخاصة على السواء.

د/ المحووور الرابووع: توواثير معوقوووات االتصووال االجتماعيووة والث افيوووة عمووى االبووداع داخووول 
 المنظمة 

 االجتماعية التي تؤثر عمى أداء العاممين  يتعمق بالظروف( : 21جدول رقم )
 

 المجموع ال نعم االختيارات
 سمبي ايجابي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
  %14 7 في األداء

 
 
22 

 
 
 
44% 

 
 
 
11 

 
 
 
22% 

 
 
 
50 

 
 
 
100% 

في التفاعل الجيد 
 مع اآلخرين

3 6% 

في استنتاج 
األفكار والرؤى 

 المبدعة

6 12% 

في ابتكار أساليب 
 وطرق جديدة

1 2% 

 / / أخرى تذكر 
 %100 50 %22 11 %44 22 %34 17 المجموع
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مػػف  واإلبػػداععلػػى ا داء  أحيانػػامػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف الظػػروؼ االجتماعيػػة تػػؤثر 
البػػاحثيف فػػي الجػػدوؿ أعػػل  حيػػث  انػػت نسػػبة  إجابػػاتخػػلؿ المنظمػػة ويتضػػة ذلػػؾ مػػف خػػلؿ 

منهـ مػف يػر  أف هػذا التػ ثير سػلبي بنسػبة  إجابة 17ب ف الظروؼ تؤثر على ا داء بػ  اإلجابات
وذلػؾ بالنسػػبة لهػػـ يعػػود ويبػػرز أ ثػػر فػػي   %34وبعضػهـ اآلخػػر يػػر  أنػػه ايجػػابي بنسػػبة  44%

فػي اسػتنتاج  ،%6مي اآلخريف بنسػبة في التفاعؿ الجيد  ،%14بعض المتسيرات ] ا داء بنسبة 
، وفػػػي [ %2فػػػي ابت ػػػار أسػػػاليب وطػػػرؽ جديػػػدة بنسػػػبة  ،%12ا ف ػػػار والػػػرؤ  المبدعػػػة بنسػػػبة 

 قراءة لهذ  النسب  اف لألداء النسبة ا  بر مةارنػة بالنسػب ا خػر   نػه يتػرجـ جميػي الخيػارات، 
مػػف أفػػراد العينػػة أف الظػػروؼ االجتماعيػػة ال تػػؤثر علػػى ا داء، ويم ػػف تفسػػير  %22بينمػػا يػػر  

يجابيػا أحيانػا ومػرة إأنهػا تػؤثر تػ ثيرا  إالأرقاـ الجدوؿ ب ف الباحثيف يت ثروف بالظروؼ االجتماعية 
أخػػر  تػػ ثيرا سػػلبيا ويػػر  بعػػض العلمػػاء أف للظػػروؼ االجتماعيػػة دور فػػي بنػػاء الثةافػػة التنظيميػػة 

 االجتماعيػػة، ويعتبػػر الػػبعض الظػػروؼ ة  مػػا تػػؤثر أيضػػا علػػى عمليػػة االتصػػاؿ والتفاعػػؿللمنظمػػ
والبيئػػػة التػػػي يعػػػيش فيهػػػا  لألفػػػرادمعوقػػػا لعمليػػػة االتصػػػاؿ وا داء مػػػف خػػػلؿ التنشػػػئة االجتماعيػػػة 

الشػػخص سػػواء  انػػت داخػػؿ التنظػػيـ أو خارجػػه ويتضػػمف الةػػيـ والمعػػايير والمعتةػػدات التػػي تشػػ ؿ 
      3المرجوة والمنتظرة مف طرؼ التنظيـ. ا هداؼحةيؽ حاجزا أماـ ت

 ( : يتعمق بمظاىر اىتمام اإلدارة بالظروف االجتماعية لمعامل 22جدول رقم )

 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %42 21 سيولة االستجابة لممواقف

 %16 8 معالجة السموكيات الناتجة عن األفراد في وقتيا
 %42 21 الدائمة لظروف العملالمتابعة 

 %100 50 المجموع
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تهػػتـ بػػالظروؼ االجتماعيػػة للباحػػث مػػف عػػدة جوانػػب  اإلدارةمػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف 
يػػروف أنهػػا تهػػتـ بسػػهولة  %42البػػاحثيف فػػي الجػػدوؿ وتمثلػػت فػػي  إجابػػات إليػػهوهػػو مػػا أشػػارت 

مػػػف أفػػػراد العينػػػة يػػػروف أنهػػػا تهػػػتـ بمعالجػػػة السػػػلو يات   %16 إلػػػى إضػػػافةاالسػػػتجابة للمواقػػػؼ 
يػػروف أنهػػا تهػػتـ بالمتابعػػة الدائمػػة  %42الناتجػػة عػػف ا فػػراد فػػي وقتهػػا والبةيػػة مػػنهـ فهػػـ بنسػػبة 

لظػػروؼ العمػػؿ ويعتبػػر االهتمػػاـ بػػالظروؼ االجتماعيػػة فػػي أى مؤسسػػة أو تنظػػيـ بسػػض النظػػر 
...، مػػف بػػيف الضػػروريات فػػي إطػػار بنػػاء عػػف مجػػاؿ تخصصػػه   اقتصػػادى، اجتمػػاعي، سياسػػي

ثةافة تنظيمية متخصصة تهدؼ إلى تطوير المنظمة مف جميي النواحي خاصػة مػا تعلػؽ بػالمورد 
البشػػػرى باعتبػػػار  محػػػور العمليػػػة اإلداريػػػة ويسػػػاهـ االهتمػػػاـ بػػػالظروؼ االجتماعيػػػة للباحػػػث فػػػي 

  .في الروح المعنوية إ سابه والء وبةائه داخؿ التنظيـ إضافة إلى رضا  الوظيفي ور 
 فػي البشػرية المػوارد وأداء سػلوؾ علػى المػؤثرات أهػـ مػفبحيػث تعتبػر ثةافػة المنظمػة 

درا هػـ ا فػراد مواقػؼ لفهـ ا ساس تعتبر حيث المنظمة  مواجهػة فػي إرشػادهـ و ػذا وتحفيػزهـ وا 
 أساسػي بشػ ؿ يهػتـ المنظمػات سػلوؾ مجػاؿ أف الػبعض يػر   مػا البيئيػة، والتسيػرات الضػسوط
 واإلبػداع المبػادرة بحريػة ا فػراد تمتػيفػي العمػؿ، و  وسػلو هـ المػوظفيف أداء علػى الثةافػة بتػ ثير

42% 

16% 

42% 

دائرة نسبية  تمثل مظاىر اىتمام االدارة بالظروف ( 22)شكل رقم 
 االجتماعية لمعامل 

 سهولة االستجابة للمواقف

معالجة السلوكٌات الناجة عن األفراد 
 فً وقتها 

 المتابعة الدائمة لظروف العمل 
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 ابت ػار و عمػؿ طػرؽ فػي لتف يػرا لألفػراد يفسػة أف شػ نه مػف الػذى ا مػر المسػؤولية وتحمػؿ
 معتبرة.  م انة تحةيؽ مف المنظمة تم ف جديدة منتجات

 
 ( : يتعمق بتاثير الفروق الفردية عمى العمل الجماعي والتفاعل داخل المنظمة 23جدول رقم )

 
 المجموع  ال نعم االختيارات 

1 2 3 4 
 ن  ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت

  %40 20 %32 16 %6 3 %8 4 الجنس 
 
7 

 
 

14% 

50 100% 
 %100 50 %44 22 %36 16 %8 4 %2 1 السن

المؤىل 
 العممي 

27 52% 13 26% 3 6% 0 0% 50 100% 

 %100 50 %2 1 %16 8 %46 23 %22 11 التخصص
 %100 50 %14 7 %84 43 %86 43 %86 43 %86 43 المجموع 

 
مف خلؿ الجدوؿ يتضة أف الفروؽ الفردية تؤثر على العمؿ الجماعي والتفاعؿ داخؿ 

الجنس، السف، المؤهؿ العلمي، التخصص و يرها مف العوامؿ وفيما  المنظمة وتختلؼ بحسب
هذ  العوامؿ تؤثر بحسب أهميتها بالنسبة لهـ في يتعلؽ بعينة البحث فةد  انت بالنسبة لهـ 

أما البةية فيروف أنها تؤثر و اف المؤهؿ  %14حيف يوجد مف ير  أنها ال تؤثر أبدا وهـ بنسبة 
الترتيب فةد بلست نسبة ا فراد اللذيف يروف أف الفروؽ الفردية  العلمي قد ناؿ أعلى حصة في

يليها حسب الباحثيف  %52 إلىتؤثر على التفاعؿ والعمؿ الجماعي المتعلةة بالمؤهؿ العلمي 
ثة بنسبة الثال في الدرجة  السف يليها %46بنسبة  لعلمي بالدرجة الثانيةيليها التخصص ا

في الدرجة الرابعة ويم ف تفسير أرقاـ  %40بنسبة  الجنسأخيرا وفي الترتيب ا خير  44%
الجدوؿ مف خلؿ آراء الباحثيف في مجاؿ االتصاؿ والعلـو االجتماعية ذلؾ أف الفروؽ الفردية 
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خاصة ما تعلؽ بالسف والمؤهؿ العلمي تؤثر على التفاعؿ والعمؿ الجماعي مف خلؿ ا تساب 
مف خلؿ طبيعة العمؿ الذى يتطلب تخصصات الخبرات لذوى ا قدمية في العمؿ و ذلؾ 

معينة خاصة ما تعلؽ بفرؽ البحث و يرها، وال يخفى أف عامؿ الجنس يؤثر أيضا على التفاعؿ 
العراقيؿ اإلدارية في مجاالت العمؿ إضافة إلى اعتبارها باعتبار أف ا نثى تلةى أحيانا بعض 

ئلية ويساهـ مجاؿ العمؿ والتخصص عنصر متميز تتح ـ فيه الظروؼ االجتماعية خاصة العا
في بروز بيئة تسمة بالتفاعؿ االجتماعي وتبادؿ ا ف ار والمةترحات باإلضافة إلى تشجيي بيئة 

التفاعؿ االجتماعي بيف فرؽ المر ز على الحوار العلمي وتبادؿ ا ف ار والمةترحات و ذا 
االجتماعي التي تميز المنظمة ويتـ العمؿ،  ما يعبر عامؿ المناخ التنظيمي ب نه أنماط التفاعؿ 

، وهو ما أشار اليه محمد يسرى دعبس في  تابه " التفاعؿ مف خلؿ ا فراد والجماعة والةائد
ب ف هناؾ معوقات تت ثر بالفروؽ الفردية مما يجعؿ ا فراد يختلفوف  اإلنسانياالتصاؿ والسلوؾ 

اؿ ومف بيف العوائؽ نجد تبايف االدراؾ، في أح امهـ على ا شياء وبالتالي فهمهـ لعملية االتص
  3االنطواء، اللسة، االنفعاالت و يرها.

 ( : يتعمق بتواجد تناسق األفكار بينك وبين زمالء العمل 24جدول رقم ) 
 

 المجموع ال نعم االختيارات
 النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %100 50 %20 10 %30 15 تبادل األفكار
 %10 5 تصحيح األخطاء 

 %40 20 جودة البحث 
 %100 50 %20 10 %80 40 المجموع 

                                                           
 145، ص مرجع سبق ذكرهدعبس، محمد يسرى  – 3
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مػػػف خػػػلؿ الجػػػدوؿ يتضػػػة أف أفػػػراد العينػػػة يجػػػدوف تناسػػػةا فػػػي ا ف ػػػار بيػػػنهـ وبػػػيف زمػػػلء 
المتسيػرات التػي  انػت تسػاعد علػى تناسػؽ ومف بيف  %80بنعـ  اإلجاباتالعمؿ وقد بلست نسبة 

ثػـ جػودة  %10و ػذلؾ تصػحية ا خطػاء بنسػبة  %30ا ف ار في نظرهـ تبػادؿ ا ف ػار بنسػبة 
مػف أفػراد العينػة أنػه ال يوجػد تناسػؽ فػي ا ف ػار بيػنهـ  %20في حيف ير   %40البحث بنسبة 

فػػػػي العمػػػػؿ ديػػػػة ودورهػػػػا ، المتعلػػػػؽ بػػػػالفروؽ الفر 01وبػػػػيف زمػػػػلء العمػػػػؿ ويفسػػػػر الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  
الجمػػػاعي والتفاعػػػؿ جػػػزءا مػػػف هػػػذا الجػػػدوؿ حيػػػث يعتبػػػر المؤهػػػؿ العلمػػػي والتخصػػػص مػػػف بػػػيف 
مؤشرات تبادؿ ا ف ار بيف زملء العمؿ يؤثر فيه السػف والجػنس، حيػث يسػاهـ العمػؿ فػي مجػاؿ 

جػػودة البحػػث عػػف طريػػؽ  إلػػىمتخصػػص فػػي تصػػحية ا خطػػاء مػػف خػػلؿ الخبػػرات  مػػا يػػؤدى 
فعاليػػة  إلػىالجمػاعي  علػى عناصػػر معينػة مػف العمػؿ وهػػو مػف بػيف العوامػؿ التػػي تػؤدى  االتفػاؽ

 االتصاؿ في اإلدارة.  
 

 ( : يتعمق بتاثير الالتجانس الث افي عمى أداء العامل في المنظمة 25جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %48 24 اختالف الحكم عمى ال ضايا

 %16 8 مع المواقفصعوبة التعامل 
 %30 15 صعوبة التوافق في الرؤى

 %6 3 عدم االست رار الفكري
 %100 50 المجموع
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يتضػػة أف اللتجػػانس الثةػػافي يػػؤثر بعػػدة طػػرؽ علػػى أداء البػػاحثيف فػػي مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ 
و ذلؾ مف خػلؿ صػعوبة التعامػؿ  %48المنظمة مف خلؿ اختلؼ الح ـ على الةضايا بنسبة 

مػػػف  وأخيػػػرا %30ثػػػـ مػػػف خػػػلؿ صػػػعوبة التوافػػػؽ فػػػي الػػػرؤ  بنسػػػبة  %16مػػػي المواقػػػؼ بنسػػػبة 
المنظمػػة بصػػػفة عامػػة لػػػذلؾ  أداءخػػلؿ عػػدـ االسػػػتةرار الف ػػرى ويػػػؤثر اللتجػػانس الثةػػافي علػػػى 

التنظػػيـ باعتبػػار ثةافػػة  أفػػرادتلةينهػػا لجميػػي  إلػػىبنػػاء ثةافػػة تنظيميػػة تسػػعى  إلػػىتسػػعى المنظمػػات 
اإلبداعيػػػة والعمػػػؿ علػػػى إرسػػػاء التجػػػانس الثةػػػافي لتحةيػػػؽ ا هػػػداؼ المنظمػػػة  مػػػؤثر علػػػى الةػػػدرة 

، وتعتبػػر االختلفػػات الثةافيػػة العامػػة للتنظػػيـ بعيػػدا عػػف المػػؤثرات االجتماعيػػة الخارجيػػة للمػػوظفيف
دور  بيػػر وهػػاـ فػػي تحةيػػؽ  والتباعػػد االجتمػػاعي مػػف أهػػـ مظػػاهر اللتجػػانس فالعامػػؿ الثةػػافي لػػه

فعاليػػػة االتصػػػاؿ داخػػػؿ التنظػػػيـ حيػػػث أف التنظػػػيـ عبػػػارة عػػػف مجموعػػػة مػػػف الفػػػاعليف، فمحاولػػػة 
التةريػػػب بيػػػنهـ وفهػػػـ خلفيػػػاتهـ وثةػػػافتهـ يسػػػاهـ فػػػي عمليػػػة تشػػػ يؿ جماعػػػات وفػػػرؽ العمػػػؿ وذلػػػؾ 

 3لتفادى االنفعاالت العدائية بيف العناصر المختلفة.
 
 

 
                                                           

 020، ص مرجع سبق ذكره امؿ المسربي،  – 3

48% 

16% 

30% 

6% 

دائرة نسبية تمثل تاثير الالتجانس الث افي عمى ( 23)شكل رقم 
 أداء العامل في المنظمة 

 اختالف الحكم على القضاٌا 

 صعوبة التعامل مع المواقف 

 صعوبة التوافق فً الرؤى 

   عدم االستقرار الفكري
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 من الالتجانس اإلدارةعمق بموقف ( : يت26جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات
 %62 31 ال تيتم وال تتابع

 %38 19 تحاول إذابة الالتجانس بكل الطرق
 %100 50 المجموع

 

 
 

يتضػػػػة أف موقػػػػؼ اإلدارة مػػػػف اللتجػػػػانس يتػػػػراوح بػػػػيف عػػػػدـ االهتمػػػػاـ مػػػػف خػػػػلؿ الجػػػػدوؿ 
حيػػث يجػػد بعػػض البػػاحثيف أف اإلدارة ال تهػػتـ وال تتػػابي اللتجػػانس الثةػػافي وهػػـ  اإلذابػػةومحاولػػة 
اللتجػػػانس  إذابػػػةأف اإلدارة تحػػػاوؿ  %38بينمػػػا يػػػر  الػػػبعض اآلخػػػر وهػػػـ بنسػػػبة  %62بنسػػػبة 

الثةافي ب ؿ الطرؽ ويم ػف الةػوؿ أف تبنػي ثةافػة تنظيميػة خاصػة هػو با سػاس محاولػة جػادة مػف 
ال تتبنػػػػى  اإلدارةالجػػػػدوؿ يتبػػػػيف أف   رقػػػػاـلتجػػػػانس الثةػػػػافي، وفػػػػي تفسػػػػير ال إلذابػػػػة اإلدارةقبػػػػؿ 

فػي بعػض جوانبػه مػا يتعلػؽ بمفهػـو اللتجػانس وهػو مػا جعػؿ  أوأسلوب معيف يهػدؼ فػي قراراتػه 
ال تهػػتـ حيػػث نجػػد أنهػػا مػػف خػػلؿ تبنػػي نظػػاـ الحػػوافز والبحػػث عػػف دوافػػي  أنهػػاالبػػاحثيف يػػروف 

اللتجػػانس فػػي أحػػد جوانبػػه وهػػو تلبيػػة ر بػػات ت نفسػػه تحػػاوؿ متابعػػة ا فػػراد للعمػػؿ أنهػػا فػػي الوقػػ

62% 

38% 

 دائرة نسبية تمثل موقف االدارة من الالتجانس ( 24)شكل رقم 

   ال تهتم وال تتابع

تحاول اذابة الالتجانس بكل 
   الطرق
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ا فػػػراد الماديػػػة والمعنويػػػة فهنػػػاؾ مػػػف ا فػػػراد مػػػف يصػػػنؼ فػػػي حاجاتػػػه مػػػف المنظمػػػة الحاجػػػات 
المعنوية  الش ر والش ر ثةافة نابعة مف ا حػواؿ االجتماعيػة تتخػذ مجراهػا مػف الةػيـ االجتماعيػة 

مػي أحػد البػاحثيف حيػث أجػاب  مةابلػةمػف خػلؿ  ةإليه الباحثػ تلبعض المجتمعات وهو ما توصل
ب نػػػه يفضػػػؿ مػػػثل الػػػدورات الت وينيػػػة العلميػػػة فػػػي الخػػػارج علػػػى الم افػػػات الماديػػػة وهػػػو مػػػف بػػػيف 

 خصائص الباحث العلمي المبدع. 
 "(: يتعمق باالزدواجية المغوية في مجال العمل27جدول رقم )

 
 المجموع ال نعم االختيارات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %100 50 %0 0 %100 50 االطالع عمى كل جديد

 / / أخرى تذكر

 %100 50 %0 0 %100 50 المجموع

 
يفضػػلوف االزدواجيػػة  %100مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف أفػػراد العينػػة جميعػػا أى بنسػػبة 

اللسوية ويرونها مهمة في مجاؿ عملهـ فهي تم نهـ مف االطػلع علػى التجػارب العلميػة العالميػة 
ومػػف االطػػلع علػػى ال تػػب فػػي مجػػاؿ التخصػػص، ومػػف خػػلؿ أداة الملحظػػة العلميػػة المنظمػػة 

ب عػػض ال تػػػوجػػود متػػرجميف للستػػيف االنجليزيػػػة والفرنسػػية والعربيػػة  مػػا الحػػظ ب وفالحػػظ البػػاحث
فػي المر ػز بػاللستيف ممػا يؤ ػد علػى أهميػة االزدواجيػة اللسويػة فػي والمةاالت التي ألفهػا البػاحثوف 

 المنظمة محؿ الدراسة. 
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 الجداول المركبة وتحميميا:  -2
( : يتعمق بدور عامل الجنس في درجة تاثير الفروق الفردية عمى العمل 28جدول رقم )

 الجماعي والتفاعل داخل المنظمة
 
 
 
 
 

  

 

 الفروق الفردية      
 
 الجنس    

 المجموع ال نعم
المؤىل  السن الجنس

 العممي
 التخصص

  8 11 1 3 التكرار ذكر 1
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
 
 
 
14% 

 
 

23 
 %46 %16 %22 %2 %6 النسبة

 20 3 16 0 1 التكرار أنثى
 %40 %6 %32 %0 %2 النسبة

 23 12 9 1 1 التكرار ذكر 2
 %46 %24 %18 %2 %2 النسبة

 20 11 4 3 2 التكرار أنثى
 %40 %22 %8 %6 %4 النسبة

 23 3 3 7 10 التكرار ذكر 3
 %46 %6 %6 %14 %20 النسبة

 20 5 0 9 6 التكرار أنثى
 %40 %10 %0 %18 %12 النسبة

 23 0 0 14 9 التكرار ذكر 4
 %46 %0 %0 %28 %18 النسبة

 20 1 0 8 11 التكرار أنثى
 %40 %2 %0 %16 %22 النسبة

 50 43 43 43 43 المجموع
86% 86% 86% 86% 7 14 100% 
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ي تحديػػد الفػػروؽ الفرديػػة والتػػ ثير لعامػػؿ الجػػنس دور  بيػػر فػػمػػف خػػلؿ الجػػدوؿ يتضػػة أف 
ويختلػػؼ بحسػػب الػػذ ور واإلنػػاث حيػػث نجػػد أف  فػػي العمػػؿ الجمػػاعي والتفاعػػؿ داخػػؿ المنظمػػة،

تختلػؼ فػي ترتيبهػا بحسػب الجػنس  ،الفروؽ الفردية  السف، الجنس، المؤهؿ العلمي، التخصػص،
عامػػػؿ المؤهػػػؿ بالنسػػػبة لتػػػ ثير الفػػػروؽ الفرديػػػة ترتيػػػب  وهػػػو مػػػا يوضػػػحه الجػػػدوؿ حيػػػث نجػػػد أف 

الػػذ ور فػػي اعتبػػار المؤهػػؿ  اإلنػػاثوفػػاؽ عػػدد  إنػػاث %32وذ ػػور %22تراوحػػت بػػيف  العلمػػي
علػى أف التخصػص فػي  واإلنػاثالعلمي يؤثر على العمؿ الجمػاعي فػي حػيف اتفةػت آراء الػذ ور 

فػي حػيف  %24الذ ور بنسػبة  إجاباتالدرجة الثانية في ت ثير  على العمؿ الجماعي حيث  انت 
فلةػػػد رأ   واختلػػػؼ الوضػػػي النسػػػبي للترتيػػػب الثالػػػث %00أقػػػؿ تمثلػػػت فػػػي  اإلنػػػاث انػػػت نسػػػبة 
أف عامؿ الجنس أحد الفروؽ في الت ثير على العمػؿ الجمػاعي والػذى بػدور   %20 الذ ور بنسبة

 %22أ ػدف علػى أف عامػؿ السػف فػي الدرجػة الثالثػة يليػه الجػنس بنسػبة اإلناثيسبؽ السف بينما 
مػؿ علػى العومف خلؿ قػراءة الجػدوؿ تبػيف أف للجػنس دور فػي رؤيػة مػد  تػ ثير الفػروؽ الفرديػة 

ومنػه نسػتنتج أف مػف معوقػات االتصػاؿ االخػتلؼ فػي المؤهػؿ الجماعي والتفاعؿ داخؿ المنظمة 
فاإلنػػاث ت تػػرث للسػػف بينمػػا لػػيس هنػػاؾ أثػػر  بيػػر للجػػنس والسػػف فػػي ذلؾ، التخصػػص العلمػػي أو

بينمػػا الػػذ ور ال ي ترثػػوف فػػي حػػيف الػػذ ور ي ترثػػوف للجػػنس وال ي ترثػػوف للسػػف فهػػو لػػد  معظػػـ 
الدراسػػػة فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة ويم ػػػف إرجػػػاع هػػػذ  الفػػػرو قػػػات لطبيعػػػة الظػػػروؼ االجتماعيػػػة عينػػػة 

 والنفسية وللنوع اإلنساني، فاالتصاؿ إذف يت ثر بعامؿ الجنس و ذا بالفروؽ الفردية.
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الفروق الفردية عمى العمل  بدور عامل األقدمية في درجة تاثير(: يتعمق 29جدول رقم )
 الجماعي والتفاعل داخل المنظمة 

 
 الفروق الفردية        

 
 األقدمية

 المجموع ال نعم
المؤىل  السن الجنس

 العممي
 التخصص

 5أقل من  1
 سنوات

  8 12 0 2 التكرار
 
 
 
7 
 
 
 

 
 
 
 
14% 

 
 

22 
 %44 %16 %24 % 0 %4 النسبة

 
-6من 
 سنوات10

 

 17 1 14 0 2 التكرار
 %34 %2 %28 %0 %4 النسبة

سنة 11
 فما فوق

 4 2 1 1 0 التكرار
 %8 %4 %2 %2 %0 النسبة

أقل من  2
 سنوات5

 22 10 8 2 2 التكرار
 %44 %20 %16 %4 %4 النسبة

 -6من
 سنوات10

 17 12 2 2 1 التكرار
 %34 %24 %4 %4 %2 النسبة

سنة 11
 فما فوق

 4 1 3 0 0 التكرار
 %8 %2 %6 %0 %0 النسبة

 5أقل من  3
 سنوات

 22 4 2 7 9 التكرار
 %44 %8 %4 %14 %18 النسبة

-6من
 سنوات10

 17 3 1 8 5 التكرار
 %34 %6 %2 %16 %10 النسبة

 4 1 0 1 2 التكرارسنة 11
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 %8 %2 %0 %2 %4 النسبة فما فوق
 5أقل من  4

 سنوات
 22 0 0 13 9 التكرار
 %44 %0 %0 %26 %18 النسبة

 -6من 
 سنوات10

 17 1 0 7 9 التكرار
 %34 %2 %0 %14 %18 النسبة

سنة 11
 فما فوق

 4 0 0 2 2 التكرار
 %8 %0 %0 %4 %4 النسبة

 50 43 43 43 43 المجموع
86% 86% 86% 86% 7 14% 100% 

 

مف خلؿ الجػدوؿ يتضػة أف لعامػؿ ا قدميػة دور فػي مراعػاة الفػروؽ الفرديػة بػيف البػاحثيف 
التمييػػز فػػي التػػ ثر بػػالفروؽ الفرديػػة حيػػث نجػػد فػػي داخػػؿ التنظػػيـ ف لمػػا ازدادت الخبػػرة  لمػػا ازداد 

ترتيب الفروؽ الفردية للباحثيف بحسب الخبػرة تختلػؼ عنػد  ػؿ فئػة فالػذيف  انػت خبػرتهـ أقػؿ مػف 
أمػػا مػػف  انػػت خبػػرتهـ ،%24وهػػـ بنسػػبة  سػػنوات يضػػعوف فػػي أوؿ اهتمػػامهـ المؤهػػؿ العلمػػي 3

 %28أيضػػا وهػػـ بنسػػبة  المؤهػػؿ العلمػػيسػػنوات يضػػعوف فػػي تػػرتيبهـ ا وؿ  34-4بػػيف تتػػراوح 
بنسػػبة  سػػنة فةػػد  ػػاف تػػرتيبهـ للفػػروؽ الفرديػػة يبػػدأ بالتخصػػص33بينمػػا مػػف ازدادت خبػػرتهـ عػػف 

في الترتيب الثاني للفروؽ فةد رتبت الفئػات ا ولػى والثانيػة التخصػص  بينما  اف االختلؼ 2%
سػنة فمػا فػوؽ 33على التوالي و ػاف الفػرؽ فػي الفئػة  %24و %20في الدرجة الثانية وهـ بنسبة

فةػػد  ػػاف المؤهػػؿ العلمػػي فػػي الدرجػػة الثانيػػة أمػػا فيمػػا يتعلػػؽ بالدرجػػة الثالثػػة للفػػروؽ الفرديػػة فةػػد 
سػنوات فةػػد  34سػنوات الػى  4نوات الجػنس فػي المرتبػة الثالثػة أمػا مػف سػ3صػنفت الفئػة أقػؿ مػف

سػػنوات بنسػػبة  3سػػنة فمػػا فػػوؽ مػػي فئػػة أقػػؿ مػػف  33 ػػاف فػػي الترتيػػب الثالػػث السػػف تتفػػؽ الفئػػة 
سنوات تضػي فػي ترتيبهػا  3ليبةى الترتيب الرابي للفروؽ الفردية حيث نجد أف الفئة أقؿ مف  4%

سػػػنوات فػػػالجنس فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة بنسػػػبة  34الػػػى 4أمػػػا الفئػػػة مػػػف  %26الرابػػػي السػػػف بنسػػػبة 
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الفػػروؽ الفرديػػة تتػػ ثر با قدميػػة ف لمػػا  انػػت  أفالمعطيػػات و مػػف هػػذ  النتػػائج ، ونسػػتنتج 18%
 ا قدمية لفترة أطوؿ  لما  انت الةدرة على التمييز في التعامؿ واالتصاؿ مي أفراد التنظيـ .

 بتناسب منصب العمل مع التخصص وعالقتو بالمؤىل العممي(: يتعمق 30جدول رقم )

 

 االختيارات           
 المؤىل العممي

 المجموع ال نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %6 3 %0 0 %6 3 ليسانس
 %62 31 %10 5 %52 26 ماجستير
 %14 7 %0 0 %14 7 ماستر
 %14 7 %2 1 %12 6 دكتوراه

 %4 2 %0 0 %4 2 بروفيسور
 %100 50 %12 6 %88 44 المجموع

 

مػػػف خػػػػلؿ الجػػػػدوؿ يتضػػػػة أف تناسػػػػب منصػػػػب العمػػػػؿ مػػػػي التخصػػػػص وعلقتػػػػه بالمؤهػػػػؿ 
العلمػػي وطيػػدة جػػدا ويظهػػر ذلػػؾ مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ أعػػل  حيػػث  انػػت إجابػػات البػػاحثيف بحسػػب 

مف أفراد العينة باختلؼ مؤهلتهـ يػروف أف منصػبهـ يتوافػؽ  %88العلمية حيث نجد مؤهلتهـ 
زعيف يروف أف اختصاصهـ ال يتناسػب ومنصػب عملهػـ متػو  %12مي مؤهلهـ العلمي بينما نجد 

د تػػػػورا  ، ويػػػػؤثر التخصػػػػص علػػػػى منصػػػػب العمػػػػؿ فهػػػػو يحػػػػد مػػػػف عمليػػػػة 3ماجسػػػػتير، 3بػػػػيف  
ي فالتخصػػص يسػػهـ بدرجػػة  بيػػرة االتصػػاؿ ومػػف العمػػؿ  فػػرؽ بحثيػػة وخاصػػة مػػف العمػػؿ اإلبػػداع

 أف يعتبػروف عامػة بصػفة المر ػز فػي البػاحثيف أف إلػى هػذا شيري وفي  فاءة الةدرات اإلبداعية 
 مػػا أف وذلػػؾ باالسػػتفادة مػػف مػػؤهلتهـ العلميػػة والتخصصػػات  أفضػػؿ بشػػ ؿ يػػتـ عملهػػـ أداء

ومػػػف بينهػػػا  اإلبػػػداعاالهتمػػػاـ بجوانػػػب معينػػػة للباحػػػث ال بػػػد مػػػف تواجػػػدها يسػػػاعد  علػػػى سػػػهولة 
 بالمعتةػدات والتػ ثر العمػؿ دافعيػة التةيػيـ  ومعػايير الػزملء مػي العلقػات العمػؿ، بيئة الحاجات،
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هػذا  لػه يشػجي علػى عمليػة  والتجهيػزات ا دوات تػوفرو  اليوميػة المواقػؼو  الشخصػية والميػوالت
 اإلبداع في البحوث الميدانية.

 االجتماعية عمى األداء بحسب الجنسيتعمق بتاثير الظروف ( : 31جدول رقم )

 

 االختيارات       
 الجنس

 المجموع ال نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %52 26 %10 5 %42 21 ذكر
 %48 24 %10 5 %38 19 أنثى

 %100 50 %20 10 %80 40 المجموع
 

مػػػػف خػػػػلؿ الجػػػػدوؿ يتضػػػػة أف للظػػػػروؼ االجتماعيػػػػة تػػػػ ثير علػػػػى ا داء ويختلػػػػؼ ت ثيرهػػػػا 
الػذ ور يػروف أف الظػروؼ مػف  %42بحسب الجنس وهػو مػا أوضػحه الجػدوؿ أعػل  حيػث نجػد 

مػنهـ يػروف أنهػا ال تػؤثر وهػو يختلػؼ عػف  %10 االجتماعية تؤثر على ا داء فػي العمػؿ بينمػا 
فػػي  يػػروف أف الظػػروؼ االجتماعيػػة تػػؤثر علػػى ا داء فػػي العمػػؿمػػنهـ  %19حيػػث نجػػد  اإلنػػاث

مػػنهـ يػػروف أنهػػا ال تػػؤثر، ل ػػف بمراعػػاة الظػػروؼ االجتماعيػػة خاصػػة مػػا تعلػػؽ  %10حػػيف نجػػد 
بالمرأة نجد أنها تت ثر بالظروؼ االجتماعية أ ثر مف الرجؿ وذلؾ أف المرأة لها مسؤوليات داخػؿ 

أف ي ػوف قػد أشػار إليػه البػاحثوف ضػمنيا فػي إجابػاتهـ فػي البيت إضافة إلى العمؿ وهو ما يم ف 
حيف ال يم ػف إن ػار أف للرجػؿ مسػؤوليات أخػر  خػارج إطػار العمػؿ إال أنهػا قػد ال تػؤثر باعتبػار 

   .الرجؿ أ ثر تحمل لمشاؽ العمؿ ومسايرته
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(: يبين الحاجات الميمة التي يجب أن تعمل اإلدارة عمى إشباعيا 32رقم )جدول 
 السن باألىمية بحسب

 

 االختيارات   
 

 السن

حاجات  حاجات األمن حاجات مادية
 اجتماعية

حاجات احترام 
 النفس

 المجموع

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت
1 20-30 6 12% 0 0% 0 0% 3 6% 9 18% 

31-40 12 24% 3 6% 1 2% 14 28% 30 60% 
أكبر من 

40 
6 12% 1 2% 1 2% 3 6% 11 22% 

2 20-30 1 2% 5 10% 2 4% 1 2% 9 18% 
31-40 5 10% 12 24% 10 20% 4 8% 30 60% 

أكبر من 
40 

2 4% 5 10% 4 8% 0 0% 11 22% 

3 20-30 2 4% 3 6% 1 2% 3 6% 9 18% 
31-40 10 20% 5 10% 9 18% 6 12% 30 60% 

أكبر من 
40 

0 0% 4 8% 5 10% 2 4% 11 22% 

4 20-30 0 0% 1 2% 6 12% 2 4% 9 18% 
31-40 3 6% 10 20% 10 20% 6 12% 30 60% 

أكبر من 
40 

3 6% 1 2% 1 2% 6 12% 11 22% 

 %400 200 %100 50 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع
 

مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ أراد الباحػػث البحػػث عػػف العلقػػة التػػي تػػربط متسيػػر السػػف بالحاجػػات التػػي    
إلػػى أف  لمػػا ازداد سػػف الباحػػث  لمػػا يهػػتـ بهػػا ا فػػراد فػػي المسػػتويات العمريػػة المختلفػػة فتوصػػؿ 
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يضػػعوف فػػي تػػرتيبهـ الحاجػػات الماديػػة بدرجػػة  14 -04تسيػػرت حاجاتػػه فنجػػد البػػاحثيف عنػػد فئػػة 
بنسػػبة  اهتمامػػاتهـ احتػػراـ الػػنفس فةػػد  انػػت أوؿ 24-13فػػي حػػيف نجػػد فئػػة   %12بنسػػبة  أولػػى
فةد  اف في ترتيبهـ ا وؿ الحاجات المادية واتفةت الفئات الػثلث  24بينما فئة أ بر مف  28%

على وضي حاجات ا مف في الدرجة الثانية مف الحاجات و انػت الحاجػات االجتماعيػة مػف بػيف 
، ولةد  اف للجدوؿ دور في إبػراز تسلسػؿ الحاجػات بحسػب السػف،ويم ف إرجػاع اتآخر االهتمام

وهػػو مػػا يوضػػحه هػػـر ماسػػلو للحاجػػات حيػػث  لمػػا يشػػبي الفػػرد حاجاتػػه ذلػػؾ إلػػى عػػدة عوامػػؿ، 
بػاحثيف علػى مناصػب عملهػـ للوهلػة ا ولػى بالترتيب ينتةؿ إلى الحاجة التي تليها فعند حصوؿ ال

ت ػػػوف الحاجػػػة ا ساسػػػية بالنسػػػبة لهػػػـ هػػػي الحاجػػػات الماديػػػة وبعػػػد أف يػػػتـ إشػػػباع هػػػذ  الحاجػػػة 
ينتةلػػوف إلػػى الحاجػػة الثانيػػة هػػي حاجػػة ا مػػف مػػثل ليصػػلوا إلػػى قمػػة هػػـر الحاجػػات المتمثلػػة فػػي 

 تحةيؽ الذات أو احتراـ النفس على مستو  التنظيـ. 
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( : يبين طبيعة العالقة بين الباحث ورب العمل بحسب األقدمية في العمل33جدول رقم )
  

 األقدمية
 

 االختيارات

 5أقل من 
 سنوات

 -6من 
 سنوات10

 المجموع سنة 11أكثر من 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
رئيس 
 بمرؤوس

11 22% 8 16% 0 0% 19 38% 

عالقة 
صداقة 
 وعمل

2 4% 1 2% 0 0% 3 6 

عالقة عمل 
مع تبادل 
اآلراء حول 

 العمل

14 28% 10 20% 4 8% 28 56 

 %100 50 %8 4 %38 19 %54 27 المجموع
      

مف خلؿ الجدوؿ يم ف الةوؿ أف لألقدمية دور في بناء العلقات االجتماعية داخؿ التنظيـ  
مما يم ننا مف الةوؿ ب ف علقة االقدمية بالعلقات داخؿ التنظيـ هي علقة طردية أى  لما 

نش ت علقات  ير رسمية بيف الباحثيف في إطار عملي ويم ف زادت سنوات الخبرة  لما 
 3ممف تةؿ خبرتهـ عف  %22ف خلؿ النسب في الجدوؿ أعل  حيث نجد توضية ذلؾ م

سنوات علقتهـ برب العمؿ هي مجرد علقة رئيس بمرؤوس ال أ ثر بينما تةؿ هذ  النسبة في 
سنوات لترتفي عند مستو  علقة عمؿ مي تبادؿ اآلراء حوؿ العمؿ  34 -4الفئة ما بيف 

فعلقة هذ  الفئة برب العمؿ تجاوزت علقة رئيس بمرؤوس سنة  33خاصة عند الفئة أ ثر مف 
، وهو ما أ د  العلماء في نشوء التنظيمات  ير إلى علقة عمؿ مي تبادؿ اآلراء حوؿ العمؿ
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الرسمية داخؿ التنظيمات الرسمية مف خلؿ العمؿ في جماعات أو فرؽ بحثية أو مف خلؿ 
ف خلؿ الملحظة العلمية الدقيةة الحظ تشابه التخصصات خاصة أثناء أوقات الفراغ، وم

العلقات التي تطسى ظاهريا هي العلقات الرسمية ويظهر جزء قليؿ فةط مف  أفالباحث 
العلقات  ير الرسمية مما يوحي أف الباحثيف في المر ز بالر ـ مف وجود علقات  ير رسمية 

أثناء العمؿ، ولةد زاد على الطابي الرسمي   ما هو موضة في الجدوؿ إال أنهـ يحافظوف
على  اإلدارةلما يةدمه مف مساهمات تساعد  اإلنسانيالسلوؾ  بدراسة في الفترة ا خيرة االهتماـ

فهـ ا فراد وعلى رسـ السياسات وتحديد ا دوات التي يم ف أف تؤثر في السلوؾ وتوجهه نحو 
تةوـ على التفاعؿ بيف ا فراد  إنسانيةأصبحت عملية  اإلدارةتحةيؽ ا هداؼ التنظيمية، لذا فاف 

   3بعضهـ البعض وبيف المنظمة مف أجؿ تحةيؽ ا هداؼ.

 بوجود تناسق في األفكار بين زمالء العمل بحسب المؤىل العممي (: يتعمق34جدول رقم )

 االختيارات    
 

 المؤىل العممي

 المجموع ال نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %6 3 %0 0 %6 3 ليسانس
 %62 31 %10 5 %52 26 ماجستير
 %14 7 %4 2 %10 5 ماستر
 %14 7 %4 2 %10 5 دكتوراه

 %4 2 %2 1 %2 1 بروفيسور
 %100 50 %20 10 %80 40 المجموع

  

العلقػػة التػػي تػػربط المؤهػػؿ العلمػػي بتناسػػؽ ا ف ػػار  إبػػرازيحػػاوؿ الباحػػث مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ     
بيف زملء العمؿ فتوصؿ الباحث مف خلؿ تحليؿ وتفسير المعطيات المتعلةػة بػذلؾ فػي الجػدوؿ 

                                                           
 31ص  ،مرجع سبق ذكرهناصر العديلي،  – 3
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 %4ماجسػػتير و %10مػػف أفػػراد العينػػة يػػروف بعػػدـ التناسػػؽ متمثلػػيف فػػي  %20أف  إلػػىأعػػل  
الةػػػوؿ أف هنػػػاؾ بعػػػض مػػػف أصػػػحاب  إلػػػىبروفيسػػػور ممػػػا يػػػؤدى  %2د تػػػورا  و  %4 ماسػػػتر و

 مػػي زمػػلء العمػػؿ وربمػػا يعػػود ا ف ػػارتناسػػةا فػػي  إيجػػادالمػػؤهلت العلميػػة العاليػػة ال يسػػتطيعوف 
اخػتلؼ المسػتويات العلميػة حيػث نجػد أف ذوى المسػتو  ليسػانس مػثل يجػدوف صػعوبة  إلػىذلؾ 

 وذلػػؾ بسػػبب الخبػػرة التػػي فػػي التوافػػؽ وتناسػػؽ ا ف ػػار مػػي ذوى المػػؤهلت العليػػا بروفيسػػور مػػثل
التخصػػػص  إلػػػىيتمتػػػي بهػػػا هػػػذا ا خيػػػر وعػػػدـ قدرتػػػه علػػػى التبسػػػيط أحيانػػػا وأرجػػػي الباحػػػث ذلػػػؾ 

العلمي حيث الحظ اختلؼ التخصصات العلمية للباحثيف على مستو  المر ز وهو مػا يوضػحه 
 ، المتعلػػؽ بتناسػػب التخصػػص مػػي منصػػب العمػػؿ، ويم ػػف الةػػوؿ أف هنػػاؾ مػػف44الجػػدوؿ رقػػـ 

الباحثيف مف يتمتي بالروح االجتماعيػة وحػب السػؤاؿ ممػا يسػاعد  علػى اال تشػاؼ وبنػاء علقػات 
 واحد. تم نه مف جعؿ أف ار  وأف ار  ير  مف زملء العمؿ في إطار
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 الميدانية ثانيا : نتائج الدراسة 

ومػػف خػػلؿ الجانػػب النظػػرى  السػػابةة الجػػداوؿمػػف خػػلؿ المعطيػػات والبيانػػات المدرجػػة فػػي 
والبػاحثيف والع ػس ومػد  الةػدرة علػى  اإلدارةوجدنا انه لتحديد مد  فعاليػة االتصػاؿ بػيف  للدراسة

يتحػػػػدد أوال بمجموعػػػػة مػػػػف المعطيػػػػات المتعلةػػػػة   بالمنػػػػاخ الػػػػوظيفي، العوامػػػػؿ يجػػػػب أف اإلبػػػػداع 
ت منهػػا  التخصػػص العلمػػي، متمثلػػة فػػي بعػػض المؤشػػراالنفسػػية، العوامػػؿ االجتماعيػػة والثةافيػػة ، 

تعػػػػدد المسػػػػتويات، التفاعػػػػؿ، أسػػػػاليب االتصػػػػاؿ، العمػػػػؿ الروتينػػػػي، الصػػػػراع، وسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ، 
وعليه فػاف تحليػؿ البيانػات السػابةة وتفسػيرها يوضػة لنػا جملػة مػف النتػائج الظروؼ االجتماعية ، 

 .سنحاوؿ استعراضها على النحو التالي بسرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة

موووا تووواثير معوقوووات االتصوووال المرتبطوووة بالمنووواخ الووووظيفي  التسووواؤل الجزئوووي األول : -
 المتعم ة بالعاممين عمى اإلبداع في المنظمة؟

علػػػى أسػػػئلة المحػػػور الثػػػاني للسػػػتمارة والمتعلػػػؽ بتػػػ ثير مػػػف خػػػلؿ إجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة 
علػػػى اإلبػػػداع داخػػػؿ المنظمػػػة معوقػػػات االتصػػػاؿ المرتبطػػػة بالمنػػػاخ الػػػوظيفي المتعلةػػػة بالعػػػامليف 

يجابا يم ف أف نوجزها بالتحليؿ  ما يلي8  وجدنا أف عملية اإلبداع تت ثر بعدة متسيرات سلبا وا 
بالتخصػػػص العلمػػػي ف لمػػػا  ػػػاف التخصػػػص مناسػػػبا للوظيفػػػة  لمػػػا  ػػػاف  اإلبػػػداعيتػػػ ثر   -
 .مم نا اإلبداع
ا وامػػر  لمػػا  انػػت يػػؤثر تعػػدد المسػػتويات علػػى عمليػػة اإلبػػداع ف لمػػا تحػػددت مصػػادر  -

ار أوضػػػػة وازدادت إم انيػػػػة اإلبػػػػداع، وهػػػػو مػػػػا أ ػػػػد  المبحػػػػوثيف مػػػػف خػػػػلؿ إجابػػػػاتهـ علػػػػى ا دو 
مػػػف العػػػدد ال لػػػي  %58التسػػػاؤؿ المتعلػػػؽ بتعػػػدد المسػػػتويات حيػػػث بلسػػػت نسػػػبة اإلجابػػػات بػػػنعـ 

ؿ ،  ذلؾ أف تعدد مصادر ا وامػر تػؤدى إلػى اإلخػل45لاجابات وهو موضة في الجدوؿ رقـ  
بمػػف يتحمػػؿ المسػػؤولية وتوجيػػه العةوبػػات ويػػؤثر فػػي تفعيػػؿ العمليػػة االتصػػالية واإلبداعيػػة داخػػؿ 

 المنظمة.
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 يساهـ التفاعؿ داخؿ التنظيـ في زيادة الخبرات وبناء العلقات اإلنسانية.  -
صاؿ واضػحا  لمػا  ػاف االنجػاز يؤثر أسلوب االتصاؿ على عملية ا داء و لما  اف االت -

التنظػيـ علػى سػير العمػؿ، ف لمػا داخػؿ  االتصػاؿا سلوب المتبي في عملية  جيدا، ويؤثر
بػيف الػرئيس والمػرؤوس  لمػا  ػاف اإلبػداع مم نػا مبني على الثةة المتبادلػة  االتصاؿ اف 

، موضػػػحيف أف الػػػرئيس يتبػػػي 47وهػػػو مػػػا أ دتػػػه إجابػػػات المبحػػػوثيف فػػػي الجػػػدوؿ رقػػػـ  
نظػػرهـ مػػا يػػؤدى إلػػى تحةيػػؽ وهػػو فػػي  %46أسػػلوب الثةػػة فػػي قػػدرات المرؤوسػػيف بنسػػبة 

 ا هداؼ. 
الفعػػػاؿ  يػػػؤدى العمػػػؿ الروتينػػػي والصػػػراع داخػػػؿ التنظػػػيـ إلػػػى الحػػػد مػػػف عمليػػػة االتصػػػاؿ -

   واإلبداع داخؿ المنظمة
 اإلبوداعالتساؤل الجزئي الثاني: ما تواثير المعوقوات النفسوية المتعم وة بالعواممين عموى  -

 داخل المنظمة؟ 

والمتعلػؽ بالمعوقػات علػى أسػئلة المحػور الثالػث للسػتمارة مف خلؿ إجابات عينػة الدراسػة 
النفسػػية المتعلةػػة بالعػػػامليف علػػى اإلبػػػداع داخػػؿ المنظمػػػة تػػـ التوصػػػؿ إلػػى مجموعػػػة مػػف النتػػػائج 

 تمثلت فيما يلي 8

اجػػػات يختلػػػؼ ا فػػػراد داخػػػؿ التنظػػػيـ فػػػي تحديػػػد حاجػػػاتهـ فهنػػػاؾ مػػػف يضػػػي فػػػي أولوياتػػػه الح -
ضي في أولوياته الحاجات المعنوية  حاجات احتراـ الػنفس،  مػا تػـ التوصػؿ المادية وهناؾ مف ي

، وهػي 36فػي الجػدوؿ رقػـ   %48إليه في جدوؿ الحاجات حيػث بلسػت نسػبة الحاجػات الماديػة 
 أ بر نسبة في الدرجة ا ولى لترتيب الحاجات.

 لمػػا اسػػتطاعت اإلدارة إشػػباع حاجػػات المػػوظفيف  لمػػا تم نػػت مػػف  سػػب ثةػػتهـ و لمػػا زادت  -
 .لد  الباحثيف نسبة ا داء واإلبداع 
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التنظيميػة السػلبية السياب عػف  السػلو ياتظهور مجموعة مػف  إلىيؤدى عدـ إشباع الحاجات  -
، التنظيمػػػات  يػػر الرسػػػمية، العمػػؿ، عػػدـ الةػػػدرة علػػى التف يػػػر المبػػدع، دوراف العمػػػؿ، المعارضػػة

 عملية االتصاؿ والتفاعؿ، . إعاقة

ما تاثير معوقات االتصال االجتماعية والث افية المتعم وة بالعواممين   :الرابعالتساؤل الجزئي  -
 داخل المنظمة؟ اإلبداععمى 

علػػػػى أسػػػػئلة المحػػػػور الرابػػػػي للسػػػػتمارة المتعلػػػػؽ بتػػػػ ثير مػػػػف خػػػػلؿ إجابػػػػات عينػػػػة الدراسػػػػة     
المعوقػػػػات االجتماعيػػػػة والثةافيػػػػة المتعلةػػػػة بالعػػػػامليف علػػػػى اإلبػػػػداع داخػػػػؿ المنظمػػػػة ومػػػػف خػػػػلؿ 

 الجداوؿ أعل  تـ التوصؿ إلى النتائج التالية8  

 داخؿ المنظمة ا داءتؤثر الظروؼ االجتماعية للعامليف على  -         

اعػػػؿ والتف اإلبػػداع لمػػا زاد  اإلدارة لمػػا زاد االهتمػػاـ بػػالظروؼ االجتماعيػػة مػػف طػػرؼ  -       
، حيػػػػث بلسػػػػت نسػػػػبة إجابػػػػات 03بػػػػيف اإلدارة وسػػػػهولة االتصػػػػاؿ وهػػػػو مػػػػا أ ػػػػد  الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  

بػالر ـ مػف  %78ت ثير علػى ا داء ب نهػا تػؤثر  االجتماعيةالمبحوثيف حوؿ ما إذا  اف للظروؼ 
يجػػػابي  %44التػػػ ثير بػػػيف سػػػلبي  اخػػػتلؼ بهػػػذا الجانػػػب لػػػه دور  فػػػي  االهتمػػػاـإال أف  %34وا 

 تحةيؽ أهداؼ التنظيـ الةريبة والبعيدة. 

إلػى التفاعػؿ الجيػد داخػؿ يجابيػا فهػي تػؤدى إ الجيدة للباحػثتؤثر الظروؼ االجتماعية  -
التنظػػيـ والػػى ابت ػػار أسػػاليب وطػػرؽ جديػػدة والػػى اإلبػػداع بصػػفة خاصػػة وتحةيػػؽ أهػػداؼ 

 الفرد والمنظمة بصفة عامة. 
 الجػػػػنس، السػػػػػف، المؤهػػػػػؿ العلمػػػػي، التخصػػػػػص، علػػػػػى العمػػػػػؿ  تػػػػؤثر الفػػػػػروؽ الفرديػػػػػة -

ؤهػؿ العلمػي مػف ثيرها مف باحػث إلػى آخػر، ويعتبػر المالجماعي داخؿ التنظيـ ويختلؼ ت 
المؤثرة في العمؿ الجماعي والتفاعؿ بيف الباحثيف داخؿ المنظمػة حسػب  بيف أهـ العوامؿ

 ، .01في الجدوؿ رقـ   %30ما أوضحته نسبة إجابات المبحوثيف التي بلست 
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يؤدى اللتجانس الثةافي إلى العديد مػف العوامػؿ السػلبية وااليجابيػة أمػا السػلبية فتتمثػؿ  -
ؼ الح ػػـ علػػى الةضػػايا، صػػعوبة التعامػػؿ مػػي المواقػػؼ، صػػعوبة التوافػػؽ فػػي فػػي   اخػػتل

 إلػػىالػػرؤ ، عػػدـ االسػػتةرار الف ػػرى،، أمػػا االيجػػابي فهػػو أقػػؿ مػػف السػػلبي حيػػث أنػػه يػػؤدى 
تبايف الرؤ  وتعدد اآلراء حػوؿ موضػوع معػيف يم ػف أف يػؤدى فػي بعػض الحػاالت ولػيس 

 دارية.دائما إلى حلوؿ لبعض المشا ؿ والمعوقات اإل
التفػتة علػى العلػـ الخػارجي  إلػىتؤدى االزدواجية اللسوية في المنظمة موضوع الدراسة  -

باعتبػػار الموضػػوع الػػذى تسػػعى المنظمػػة إلػػى تطػػوير  متعػػدد وزيػػادة المعػػارؼ  اإلبػػداع إلػػى
المصػػػادر وعػػػالمي فػػػي الحػػػيف ذاتػػػه،  مػػػا يسػػػاعد البػػػاحثيف علػػػى  تابػػػة المةػػػاالت العلميػػػة 

باعتبػار بيئػة المر ػز تشػجي علػى الحػوار العلمػي  التواصػؿ فػي بيئػة العمػؿوسهولة وحرية 
خاصػػػػة مػػػػا تعلػػػػؽ  و ػػػػذا تػػػػدعيـ المر ػػػػز لنشػػػػاطات توليػػػػد المعػػػػارؼ وتفاعػػػػؿ فػػػػرؽ العمػػػػؿ،

 عالمية.باستعماؿ اللسة االنجليزية  وسيلة اتصالية 
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 خاتمة:

يشكل الموضوو  المووووم  وو ع ماو والت ال اوالل الم املوا  اللاوالممين و  علي ىوال امو  ا  و ا  
 اخل المنظما ع. حج  أوالس ىذه ال  اووا وال وخ خماوت إلو  مجمواوا مون الن والها نوج ىوال كموال 

 يمخ:

 ا موو  المنظمووالت جووخ نجالحيووال اموو  مواجيووا مجمواووا المشووالكل والماو ووالت ال ووخ  حووول  ون 
 حليليوووال اىووو اجيال مووون خوووال ال  اووووالت الماملوووا لمووونظم ا  ا يوووا الم ىوووو   والاوامووول المؤ يوووا إلووو  
نجووالا المنظمووالتي جيووخ إذن  وووا  إلوو  خموو  نظووالم ا اووالل م ميوو  وجاووالل  ووالهم اموو  إاوو ا  ىيكوول 

ال اواللي كول ىوذا مون أجول إاو ا   وا  وم اك  إا ا  ااوام  وى   وووالهل  نظيمخ يح   اا
منوال  وظييووخ يووويم جووخ  وووجي   يهووا اموول ماهمووا  وووالا  ال ووالحلين اموو  ا نجووال  الم وو   والياوواللي 

 والذي يحل  جخ الحين ذا و أى اف الي   وأى اف المنظما.
لك وجووع اموو  ال نظوويم م ااووال  لووذ ي وو و ىال اموو  اا اإل وا  وو ا الاواموول النيووويا و ووؤل  

اىالهيوال  المنالووع  لوو   ال   وا جوخ  حليو  ااىو افي جمماا ووالت  الى موالمالاا والت ا نووالنيا واط
وال حييوو  اموو  اا اإل الجيوو  والياووالل والحوو  اموو   ا نوووالنيا  و  ميووم جووخ  جووا الوو وا المانويووا

وال يالاوول  ووين ال ووالحلين ممووال  وىيوو  الاا ووالت الم ووال   ي كمووال  حوو  موون  و ان الاموول و وووالىم جووخ 
كس إيجال ووال اموو  الامميووا ا   اايوواي ونظوو ا اىميووا الاناوو  ال شوو ي جووخ ال نظوويم  الا  ووال ه يوونا

كوالن امو  ا  ا   الى موالم  جوان وو  يالانا  المح ك وال هيوخ جوخ الامميوا ال حليوا وا   اايوا
   ا نوالنيا ل جا مانويال و و حويوو  اللن مالإل لممنظما.

امل الجمالاخ جخ المنظما جووا مون الن موالإل والنشوالى وال ضوال وال اوالون وال يوالىم يوج  الو 
 ال ضوووالجا إلووو  وجوووو     وووا جوووخ الوووو م ا   يو موووا الاووو ااالت ويلووول جيوووو الشووواو   وووالل   اع

ل حليوو  أىوو اف الاموول موون خووال الم ا  ووا الجمالايووا و نميووا  وا الج يووا وحووس الموووؤوليا ممووال 
 .ل مي   ال ضالجا إل   وجي  الجو الماهم لمامليمكنيم من النمو وال لالإل وا



 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

132 

كموووال  يأن امميووا ا  وو ا   اخوول ال نظوويم  واجييووال اوو   ماو ووالت  حووول  ون  حليليووال كمووال
 ؤل  ام  اا اإل جخ ح  ذا و و     أىم ىذه الماو الت ام  مو وى امميا ال اواللي خالاوا 

 جخ جوان يال ال نظيمياي النيوياي الج مالايا والللالجيا. 

 مون ااوالوويا  ميوالىيمال ال وخ  نالولوت جييوال ال الحلوا ال  اووا ىوذه إليوو  ى  ت مال مجمل جخو 
و حووووين  وووو ال اوووالل و يوووال   الى موووالم  يايووول االمووول ا  ووو ا  وموووا ضووو و   وماو ال وووو و  ال اوووالل

ال اووالل ال ووومخ والووو يال   مووون الشوو  اليجووال خ لا اووالل  يووو  ال ووومخ  يوو ف  نووالإل اا وووالت 
 حليووا ا   اايووا والاموول الجمووالاخ وا  وو ا   اخوول المنظمووا خ  وووييل الامميووا الإنوووالنيا  وووالىم جوو

 ل حلي  أى اف الي   والمنظما جخ آن واح .
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ــال فــه المنظمــات صررالح ملرردأن مدمررد  بررد ملبررا   ،   -31 مإلسرركنديأة :   اليــمفك المل
 0224ملجامعأة مإلبيم أمأة ، لدمي م
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ــــة طررررايم ملمجرررر ب  ،   -32 بأرررريبت: ملرررردمي ملجامعأررررة لمطبا ررررة بملنشرررري ،   اايارة اللام
0222       

 .1220. مإلسكنديأة : منشأة ملمعيمة ، اايارة طايم طه ،   -33
.  مرران :  االتجاهــات الحياثــة فــه إيارة المــفاري ال رــراةطررا ي مدمرربد ملكاللرردة ،   -34

 .0221دمي ملأازبيي ملعممأة ، 
مــيهل إلــي االتصـــال فالــر ل اللــام )األيــ  النظراـــة  رراطف  رردل  ملعبررد  بأررد،   -35

 .1222. ملقا ية : دمي ملفكي ملعيب  ، 2(. ط:فاايلامات اللر اة
، ملجزمئري : 0. ط: فااعـ م، منلجاة ال حـث فـه اللمـفم الياايـاة  امي مصباح   -36

 .0212ملجامعأة ،دأبمن ملمطبب ات 
يارة األعمــال بررد ملافرراي أرربن ،   -37 . بأرريبت : دمي ملنهضررة ملعيبأررة لمطبا ررة تنظــام فاا
 .1621بملنشي،

. لبنران: نظراات المكر اايارل تطفر فت اان  م تنفع فتكامل  بد ملفتاح بب م م ،   -38
 .  0210جامعة ملجنان ، 

   .1226لمنشي بملتبزأع،  مان: دمي ز يمن  قأم   مي، إدمية ملقبى ملعاممة.   -39
ملـارات االتصـال فالتماعـل فـه عمماتـه التلمـام فالـتلمم  الء ملردأن  دمرد كفرام  ،   -41

 .0222. دمي ملفكي ، 0.ط:
.  ، اايارة يرايــة تحماماــة لمفظــائر فالقــرارات ااياراــة ال رر  مرردن   بررد ملقررادي   -41

 .0222جدة: مكتبة دمي جدة ، 
. ملقرا ية : مكتبرة  رأن شرم   الل قـات اانيـاناة مي  بد مليدمان  برد ملبرا   ،   -42

 ،1222  . 
ــه منظمــات األعمــالملعمأرران مدمرربد سررمأمان،   -43  مرران : دمي   اليــمفك التنظامــه ف

 ..0222بمئل لمنشي بملتبزأع، 
 .0226ملجزمئي:   جياات المنلجاة فه كتا ة الريائل الجاملاة  غيب   م ،   -44
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. 0ب1ط: اليـــمفك التنظامـــه فـــه إيارة المسييـــات التلماماـــة مرررايبم  برررد ممأررره ،   -45
 .0222ب 0222 مان : دمي ملمسأية لمنشي بملتبزأع بملطبا ة ، 

ـــريل ملقيأررربت  مدمرررد  اسرررم ،   -46 اليـــمفك التنظامـــه : يرايـــة لميـــمفك اانيـــانه الم
 ،  مان، دمي ملشيبم لمنشي بملتبزأع .2. ط:  فالجماعه فه المنظمات ااياراة

 .0224، مأليدن: دمي ملفكي، 2ملمايب ، ملسمبك ملتنظأم . ط: كامل   -47
يـمفك المـري فالجماعـة  -، اليمفك التنظامـه ممـاهام ف يـ كامل مدمد ملمايب    -48
 .0224.  مان : دمي ملفكي لمنشي ، 2. ط: فه التنظام
. الكمـااة التنظاماـة فاليـمفك اانتـاجه مجدي  دمد بأربم  بمدمرد ملسرأد لطفر  ،   -49
 .0222يأة : دمي ملمعيمة ملجامعأة ، مإلسكند

ـــات مدمرررد إسرررما أل برررالل ،   -51 مإلسررركنديأة ، ملررردمي ملجامعأرررة   إيارة اانتـــاج فاللمما
 . 0224ملجدأدة،  
. مإلمررايمت 1. ط:  اليــمفك اانيــانه فال ائــة االجتماعاــةمدمررد ملبرردبي ملصررام  ،   -51

 .1226ملعيبأة : دمي ملقمم لمنشي بملتبزأع ، 
. مإلسرركنديأة : ملمكترر  المنظمــات ف يــ  إيارتلــا اد م  كشررك ، مدمررد بهجررت جرر  -52

 ملجامع  ملددأث.
. ملقرا ية: دمي  م ايد اايارة النظراات فاللمماات فالفظـائرمدمد  اسم ملقيأربت  ،   -53

 .  0222ملجامعة ملجدأد لمنشي ، 
 ،2. ط: المماهام الحياثـة فـه اايارة مدمد  اسم ملقيأبت  بمهدي دسن زبأمرف ،   -54

 .1222 مان : مكتبة دمي ملشيبم ، 
. مإلسركنديأة : ملبأطرران سررنتي  االتصــال فاليــمفك اانيــانه، مدمرد أسرريى د رب    -55

 .1222لمنشي بملتبزأع ، 
،  مرران: 2ط:. اليــمفك التنظامــه فــه منظمــات األعمــالمدمرربد سررممان ملعمأرران ،   -56

 0222دمي بمئل لمنشي ،
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 .0222مإلسكنديأة: ملدمي ملجامعأة، . ، اايارة اللامةمصطفى مدمبد  بب بكي  -57
 .0222مهدي دسن زبأمف، إدمية مألميمد.  مان: دمي صفاء،   -58
إيارة المنظمــــة " نظراــــات مهرررردي دسررررأن زبأمررررف ب مرررر  مدمررررد  مرررري ملعضرررراأمة ،   -59
 .  1226. مأليدن : دمي مجدالبي ، فيمفك " 
ـــــاتمؤأرررررد سرررررعأد سرررررالم   -61 ـــــات المنظم دمي  رررررالم لمكترررررا   ، مأليدن :1. ط:  ، تنظام
 .0220ملددأث ، 
 .1222. مأليدن: دمي بمئل لمنشي بملتبزأع، نظراة المنظمةسعأد سالم، مؤأد   -61
ملجزمئي :   االتصال ف يفرل فه كمااة المسيية االقتصاياة ناصي دمدي  دبن ،   -62

 دمي ملمدمدأة  ملعامة .
مإلدمية ملعامررررة، . مليأرررراض: معهررررد اليــــمفك اانيــــانه التنظامــــهناصرررري ملعرررردأم ،   -63
1222. 

. ملسرعبدأة : معهرد اليـمفك اانيـانه فالتنظـام فـه اايارة ناصي مدمرد ملعردأم  ،   -64
 .1222مإلدمية ملعامة ، 

.ملقررا ية : ملشرريكة ملعيبأررة لمنشرري ،  إيارة األفــراي فالل قــات اانيــاناةملنجرراي نبأررل ،   -65
1222. 

 .  0222: دمي بمئل لمنشي، . مأليدناال تكارإيارة نجم  ببد نجم،   -66
. ملجزمئري ، طاكسرأج كربم لمديمسرات بملنشري  م ايد فـه عمـم االتصـال، نعأمة بمكد   -67
 بملتبزأع .
ــنم  اللمــل فالتنظــامنرربي ملرردأن تابيأيأررت،   -68 ــم ال ــي عم . مكتبررة محاضــرات مــيهل إل
 .0212-0222بأيبت، 
، تيجمرة مدمربد دسرن  إيارة  نرـطة اال تكـار فالتغااـرنأجل كرنج ، نأرل  نديسربن ،   -69

 .0224ملدسأن  ، مليأاض: دمي ملميأخ،
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. مإلسركنديأة :  ، ملجم مصطمحات القـف  اللاممـة دمد زك  بدبي بكمال مصطفى   -71
 .1224مؤسسة شبا  ملجامعة ، 

 .1222. لبنان : دمي  كادأمأا ،  ملجم اللمفم االجتماعاةميديأك معتبم ،   -71
، 1222، بأرررررررررريبت: دمي صررررررررررادي، 0لسرررررررررران ملعرررررررررري . ط:منظرررررررررربي، معجررررررررررم  مبررررررررررن  -72

 مادة)ع.ب.م(.
 
 
 

."مجمررة ملعمرربم مإلنسررانأة ،  الل قــات اانيــاناة فــه المسييــةسررالطنأة بمقاسررم ،"    -73    
 جامعة بسكية ، ملعدد مل ام .

  الملارر الجماعاة ف ثرها عمي نراط اا ياع فـه المسييـة سمطان  مدمد يشدي ،  -74
دميأة ، ملعدد  .0210، جامعة بسكية ،  11 بداث م تصادأة بم 

" تـــرثار األنمـــاط القااياـــة عمـــي متطم ـــات اا ـــياع مـــن فجلـــة نظـــر صررابي  ررربض ،  -75
 .0222، 12، مجمة ملقادسأة ، مجمد المرسفيان "

نظــــم الملمفمــــات ف ثرهــــا فــــه مدمرررربد مألدمررررد ممكررررابي ،  مرررراأز جمعررررة ملنجرررراي بنررررازم  -76   
، 0، ملعرردد 06. مجمررة جامعررة دمشررم لمعمرربم مال تصررادأة بملقانبنأررة ، ملمجمررد ميــتفاات اا ــياع 

0212. 

   الملاجم فالقفاما  2

  فالممتقاات  المج ت 3
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ممتقرى دبلر   ".القااية ااياراة فع قتلا  اا ـياع اايارل مدمد بب زة، يمأم ميزب ر ،   -77
 .0222دبل صنع ملقيمي بالمؤسسة مال تصادأة، ملجزمئي، جامعة مدمد ببضأاف بالمسأمة ، 

 ثر التمكان اايارل فاليعم التنظامه فه اليـمفك مدمد ديمدشة بصالح ملدأن ملهأئ ،  - 78
 .  0226، 22، ملمجمد 0ملعدد  اا ياعه 

. مأليدن : مجمررة  ف ثــرل عمــي  ياا اللــاممانالمنــاا التنظامــه مدمررد مدمرربد ملرر نأبات ،   -79
 .1222،  21ملديمسات لمعمبم مإلدميأة ، ملعدد 

الحاجــات فالحــفاف  فــه المكــر اايــ مه مــع المقارنــة  ــالمكر اايارل منصرربي سررعد ،   -81
 .1224، مجمة ملديمسات ملتجايأة مإلسالمأة ،  دد، الفضله

. ملممتقررى ملرردبل  لتنافيــاة لممسييــاتاا ــياع فيفرل فــه رفــع القــيرة انصرأية  رربأين،   -81
مليمبرررررع دررررربل ملمنامسرررررة بمالسرررررتيمتأجأات ملتنامسرررررأة لممؤسسرررررات ملصرررررنا أة  رررررايج  طررررراع 

 ملمديب ات م  ملدبل ملعيبأة، جامعة ملشمف.
، مجمرة  " اا ياع فـه القطـاع الحكـفمه الج ائـرل " بميي معيمج ب مأل  بد ملريزمم ،   -82

، ملجزمئرررري ، جامعررررة ميدررررات  بررررا  ، سررررطأف ، 6ملعمرررربم مال تصررررادأة بملتسررررأأي ، ملعرررردد
0226. 

مجمرة   ملفقات اا ياع اايارل فه المنظمات اليـلفياة  أجان  بد مليدمان  دمد ،   -83
 .22مإلدمية ملعامة ، مجمد 

  

 

) يسررررالة  فع قتــــل  ــــاألياا الــــفظامه "،" اا ــــياع اايارل درررراتم  مرررر  دسررررن يضررررا ،  -84
 ( .  0222ماجستأي ، جامعة ناأف ملعيبأة لمعمبم مألمنأة ، ملسعبدأة ، 

   الريائل الجاملاة4
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." )   ثــر الل قــات اانيــاناة عمــي  ياا اللــاممان الررد بررن دمرردي ملدمأرردي ملديبرر  ،   -85
معمربم يسالة ماجستأي م  ملعمبم مإلدميأة ، كمأة ملديمسات ملعمأرا ، جامعرة نراأف ملعيبأرة ل

 ( .  0222مألمنأة ، 
  الملارر الجماعاة ف ثرها عمي نراط اا ياع فه المسييـة سمطان  مدمد يشدي ،   -86

دميأة ، ملعدد  .0210، جامعة بسكية ،  11 بداث م تصادأة بم 
. ) مرر كية ماجسررتأي مرر   مررم  ، " التنظــام راــر الريــمه فاانتاجاــةسرمأمان  ررز ملرردأن   -87

 ( . 0222امعة  سنطأنة ، مالجتماع بملدأمبغيممأا ، ج
" تــرثار األنمــاط القااياــة عمــي متطم ــات اا ــياع مــن فجلــة نظــر صررابي  رربض ،   -88

 .0222، 12، مجمة ملقادسأة ، مجمد المرسفيان "
فاقــع اا ــياع اايارل ف يــالاب تطــفارل فــه جلــا  قــفات "  بررد م  بررن مدمررد ملعرربمد ،   -89

ئف ملعيبأرة لمعمربم مألمنأرة ، ملسرعبدأة ، ، ) يسرالة ماجسرتأي ، جامعرة نرا األمن الهاصة
 .0222 سم ملعمبم مإلدميأة ، 

"فاقــع اا ــياع اايارل ف يــالاب تطــفارل فــه جلــا  قنــفات  بررد م  بررن مدمررد ملعرربمد،  -91
. ) يسالة ماجسرتأي،  سرم ملعمربم مإلدميأرة ، جامعرة نرائف ملعيبأرة لمعمربم األمن الهاصة "

 (.0222مألمنأة ، ملسعبدأة ، 
  ثر اا ياع اايارل عمي األياا الفظامه لملاممان فـه منظمـات األعمـال"  الد ،  م   -91

 .0222". ) يسالة ماجستأي ، ملميكز ملجامع  تبسة ، ملجزمئي ، 
) يسررالة  " الثقافــة التنظاماــة فع قتلــا  ــااللت ام التنظامــه ،دمررد بررن غالرر  ملعرربم  ،  -92

 .(0222ملعيبأة لمعمبم مألمنأة ،  ماجستأي ، كمأة ملديمسات ملعمأا، جامعة ناأف
. ممتقى دبلر  " القااية ااياراة فع قتلا  اا ياع اايارلمدمد بب زة، يمأم ميزب  ،   -93

درربل صررنع ملقرريمي بالمؤسسررة مال تصررادأة، ملجزمئرري، جامعررة مدمررد ببضررأاف بالمسررأمة ، 
0222. 
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. مأليدن : مجمرة  انالمناا التنظامه ف ثرل عمي  ياا اللامممدمد مدمبد ملر نأبات ،   -94
 .1222،  21ملديمسات لمعمبم مإلدميأة ، ملعدد 

ــات اانيــاناة فترثارهــا فــه تحيــان األياا " منررال  بررد ملدمأررد  بررد ملمجأررد ،   -95 الل ق
ديمسررررة مسررررتطال أة تدمأمأررررة مرررر  شرررريكة مبررررن ماجررررد ملعامررررة ، ملبصررررية ، "   ) المنظمــــه 

0212. ) 
المكـر اايــ مه مــع المقارنــة  ــالمكر اايارل الحاجــات فالحــفاف  فــه منصربي سرعد ،  -96

 .1224، مجمة ملديمسات ملتجايأة مإلسالمأة ،  دد، الفضله
ايـــتهيام  ـــرامج  األللـــاب الحركاـــة فاألللـــاب االجتماعاـــة " نبرريم  مدمرررد ،ل مررريمد ،  -97

، يسررالة دكترربيمك ، كمأررة ملتيبأررة مليأاضررأة ، المهتمطــة فــه تنماــة التماعــل االجتمــاعه 
 ( .0224مبصل ، ملعيمم ، جامعة مل

) يسررالة لنأررل " ، ملفقــات التنماــة االجتماعاــة فــه المجتمــع المحمــه،" نجرراة أدأررابي  -98
شهادة ملماجستأي م   مم مالجتمراع ،كمأرة ملعمربم مإلنسرانأة بمالجتما أرة ، جامعرة بسركية 

،0220  . ) 
قرى ملردبل  . ملممتاا ـياع فيفرل فـه رفـع القـيرة التنافيـاة لممسييـاتنصأية  ربأين،  -99

مليمبرررررع دررررربل ملمنامسرررررة بمالسرررررتيمتأجأات ملتنامسرررررأة لممؤسسرررررات ملصرررررنا أة  رررررايج  طررررراع 
 ملمديب ات م  ملدبل ملعيبأة، جامعة ملشمف.

ــام التنظامــهنرربي ملرردأن تابيأيأررت  -111 ــة التنظاماــة مــن هــ ل التقا .") ،" قاــا  الملالا
 ( . 0226يسالة دكتبيمك غأي منشبية ، جامعة  سنطأنة، 

، مجمة  " اا ياع فه القطاع الحكفمه الج ائرل "عيمج ب مأل  بد مليزمم ،  بميي م -111
، ملجزمئرررري ، جامعررررة ميدررررات  بررررا  ، سررررطأف ، 6ملعمرررربم مال تصررررادأة بملتسررررأأي ، ملعرررردد

0226. 
ــه المنظمــات اليــلفياة  أجرران  بررد مليدمرران  دمررد ،  -112 ــياع اايارل ف ــات اا    ملفق

 .22مجمة مإلدمية ملعامة ، مجمد 



المراجـــــــــعقائمـــــة   
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-113  Marie Laure Gavard Perret, David Gotteland, Christophe Haon ; 
Alain Jolibert, Méthodologie de le recherche : réussir son mémoire 
ou sa thèse en sciences de gestion, Pearson Education France, 
Paris, 200 

   المراجع  المغة األجن اة 5
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