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 2009/2010 :السنة الجامعية



  كلمة شكر
  

نشكر أوال وأخريا رب العرش العظيم، العامل فوق كل عليم الذي مهد لنا السبيل 

  وهدانا ملا فيه اهلدى واخلري العميم 

  إن العلم ليقف عاجزا أمام إيفاء حق كل من يستحق الشكر

 لنا املصباح طول الطريق فنقول ألف شكر مصحوب بألف وأضاءواإىل الذين قدموا لنا يد العون 

  .باقة ورد وألف احنناءة تقدير وود لكل من علمنا محل القلم وجرجره على الورق ورسم الكلم

الذي رافقنا طيلة مشوارنا وأغدق علينا بالنصائح " جهاد الغرام"وخنص بالذكر األستاذ املشرف 

  .والتوجيهات فندعو اهللا أن حيقق مرادنا 

ذي مل يبخل علينا مبساعدته وأدعيته كانت ال" بلكحل مسري"مث الشكر والشكر اجلزيل لألستاذ 

تنبعث كالسيل اجلارف الذي حيي ور الروض الذابل وحنمل كلمة الشكر حانية أزكى عطورها 

مناديل حممد، نادية جباري، نبيل ولد حمي الدين، خاصة مديرة معهد : إىل كل من األستاذة

  ".بولفراد: "اآلداب واللغات السيدة

 العلم ال يصطاد بالسهام وال يرى يف املنام وال يورث من األعمام بل على وإىل كل من علمنا أن

  .كل طالبه إدمان السهر وإجالة النظر وإعمال الفكر



  إهداء
  .إىل أعز الناس وأغلى ما أملك يف هذه املعمورة أهدي مثرة جهدي وتعيب

ب واحلنان وعرف يرتف بالعطف إىل من حيب هلا دين ال تنفعه األديان إىل القلب الكبري الذي تفجر باحل
األحرف الثالث اليت ا هام ا قليب وتالشت ا مهوم فكري " أمي"ولسان نطق بأقدس الدعوات واحلنان 

أدامها اهللا تاجا يسطع فوق رأسي، إىل احلبيب الذي ال حبه دنس وال مودته عيب ونكران إىل الذي بسط يده 
  "أيب العزيز"ري ومد جسده لتيسري اليسري يف الدرب العس

  ".فاطنة"وجديت الغالية " أمحد"و" الزهرة"إىل روح جديت وجدي الطاهرة 
إىل صاحب القلب الكبري وامتناين األول واألخري الذي أعطاين الكثري وكان يرشدين حيث أسري زوجي العزيز 

  ".حممد شكيب"
  ".حكيمة"وزوجته " ر الدينبد"و" دليلة"وزوجته " مجال"إىل كل من ساندين وتقاسم معي حيايت أخي 

  "نصر الدين"إىل أخي أدامه اهللا عونا يل 
  "ورمية" "مسرية"عانتاين ألصل إىل أكرب املراتب واملعاين وأحقق كل األمايل أختاي الغاليتان  وأاينإىل من دعمت

  ".العيد"وزوجها " مجيلة"روحي أخيت إىل نرباس ظلمايت وبلسم 
  ".د علي، آية، رابح، سالمسي"إىل براعم العائلة املتفتحة 

  )".حكيمة(شريف مليكة "إىل األم الغالية اليت ربتين ومل تلدين 
  ".ملياء"إىل العقد الؤلؤي اخلالص الذي زينت به االس صديقة دريب 

  ".هاجر"إىل اليت قامستين غرفيت وحيايت ومذكريت صديقيت الغالية 
يف العروق يف دنيا اخللوة وإذا ما مهسن حلنا يطرب له دمي إىل صديقايت الالئي إذا ما ابتسمن جعلنين أعيش 

  "مسية، نادية، إميان، نغمة، مسرية، حنان، طاطا، حبيبة، نصرو: "وإذا ما ضحكن حركن نغمان اوتار العود
  "عبد الرزاق رحباوي: "إىل كل أعوان اإلقامة اجلامعية حسان بن مولود خاصة

  "ليديا" سرير خاصة مدير اإلقامة وزوجته وابنته الكتكوتة 2000 إىل كل أعوان أمن اإلقامة اجلامعية
  "إمساعيل، بوخامت، سيد أمحد: "إىل كل أعمال الصيانة خاصة

  .إىل كل من تربطهم يب صلة إىل كل من حنفظ له يف القلب ذكرى
  

  فاطمة



  إهداء
  

ر تسري احلياة من بذرة لتشرق منها األفنان وتشع منها األزهار لتموت األزها
  وحتمل يف كنفها الثمار

  وذه املناسبة أهدي مثرة حيايت الدراسية مثرة انتظرا وسهرت ألجلها الليايل الطوال 
  إىل أعز الناس وأغلى ما أملك يف هذه املعمورة

  "أمي احلنون"إىل عني ظلت ترقبين دون أن يغيب هلا جفن 
  "أيب الغايل"إىل ساعد ظل حيملين عاليا بال كلل وال ملل 

  "عبد القادر"وجدي " إبراهيم"إىل روح جدي الطاهرة 
  "رقية"حورية و"وجديت 

  "إمساعيل، وإبراهيم"إىل كل من ساعدين وتقاسم معي حيايت أخي 
  "رمضان"وزوجها " سهام"إىل نرباس ظلمايت وبلسم روحي أخيت 

  "فاطمة الزهراء"إىل شقيقة دريب 
  "، مصعبندس، آالءسعماد الدين، : "إىل براعم العائلة

  "فاطمة"إىل كل من قامستين هذا العمل 
  .. إىل كل من قامسين أفراحي وأحزاين

  حبيبيت الغالية حبيبةإىل 
  "، نادين، هناء، نادية، مسرية، طاطا، العزيز فيصلالمية: إىل صديقايت 

  "حكيمة"إىل أمي الثانية 
  إىل العزيز الغايل فيصل

  .عبد القادررضا، فاروق، حمفوظ، حممد، : أصدقائيإىل 
  .أدامها اهللا يل" فاطمة الزهراء"إىل كل أعمامي وعميت وأخوايل وخااليت خاصة خاليت 

  
 هاجــر



  اءـــدع

م ا دي ا قليب وجتمع ا مشلي فتلاللهم إين أسألك رمحة من عندك 

شعثي وترد ا الفنت عين وتصلح ا ديين وحتفظ ا غائيب وترفع ا 

شاهدي وتزكي ا عملي وتبيض ا وجهي وتلهمين ا رشدي وتعصمين 

  ا من كل سوء

اللهم أعطين إميانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورمحة أنال ا شرف 

  كرامتك يف الدنيا واآلخرة

   عند القضاء ومرافقة األنبياءاللهم إين أسألك الفوز

اللهم أنزل بك حاجيت وإن ضعف رأي وقلت حيليت وقصر عملي 

  وافتقرت إىل رمحتك فأسألك يا كايف األمور ويا شايف الصدور

اللهم ما قصر عنه رأي وضعف عنه عمل ومل تبلغه نييت وأمنييت من خري 

 أرغب وعدته أحدا من عبادك أو خري أنت معطيه أحدا من خلقك فإين

  إليك فيه وأسألك يا رب العاملني

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غري ضالني وال مضلني حنب حببك من أطاعك 

من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا دعائي لك 

  أرجو منك اإلجابة



  :خامتة

ل مراحل البحث املتعددة، واليت إن ما نستطيع أن خنتم به حبثنا هذا هو عصارة ما توصنا إليه من نتائج من خال

  .كانت كل مرحلة مكملة للمرحلة اليت قبلها وتابعة للمرحلة اليت بعدها

الدراسة النظري وامليداين حاولنا من خالهلا تسليط الضوء على ظاهرة االتصال وعالقته وبعد عرض جانيب 

ن األفراد وتقدميهم للمجتمع كأفراد بالقيم االجتماعية وأكثرها حساسية، حيث هلا التأثري البارز يف تكوي

إنه سيعود على هؤالء األفراد بالتأثري صاحلني وناضجني من مجيع اجلوانب، وإذا تعرضت هذه القيم إىل خلل ف

السليب سواء داخليا، ونعين به العالقات الداخلية أو خارجيا ونعين به داخل املؤسسات واهليئات، حيث أن 

نشئت يف األصل لدعم وتركيز أسس اتمع وقواعده وإكمال ما بدأته اللبنة األوىل القيم االجتماعية هي اليت أ

يف اتمع أوال وهي األسرة وهذا اإلكمال عن طريق احللقة الواجب إجيادها أو رمسها، وهي تنشئة األفراد على 

  .اجب ربطها بني األفراد واتمعمبدأ القيم واستغالل هذا املبدأ يف حيام العملية وإكماله باحللقة االتصالية الو



  :قائمة املصادر واملراجع
حسني عبد احلميد أمحد رشوان، دراسة يف علم االجتماع، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  .1

  .1998، 2ط
، 1فاطمة املنتصر الكتايب، االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية، دار الشروق، عمان، األردن، ط .2

2000. 
ي الدين خمتار، حماضرات يف علم النفس االجتماعي، دار النشر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حم .3

1982. 
 .2003، 1فضيل دليوه، اتصال املؤسسة، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط .4
 .2000أمحد ماهر، كيف ترفه مهاراتك اإلدارية يف االتصال، مصر، الدار اجلامعية للنشر،  .5
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فؤاد الشيخ سامل، زياد رمضان، أميمة الدهان، حمسن خماصرة، املفاهيم اإلدارية احلديثة، الناشر، مركز  .8

 .1998، 2ألردين، األردن، طالكتب ا
 .حممد حممد اهلادي، إدارة األعمال، الناشر، املكتبة املعاصرة، دار املريخ، الرياض .9

سعيد بن عامر، االتصاالت اإلدارية واملدخل السلوكي، الناشر، مركز وليد سرقس  .10
 .2000، 2لالستثمارات والتطوير اإلداري، القاهرة، ط

التنظيمي يف منظمات األعمال، الناشر، دار وائل للنشر، حممود سليمان العميان، السلوك  .11
 .2005، 3األردن، ط
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اجلميلي، االتصال ووسائله يف اتمع احلديث، دار الفكر العريب، القاهرة، خريي خليل  .14

1988. 
 .1998غريب سيد أمحد، علم االجتماع ودراسة اتمع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  .15
، 1عداي احلسيين فالح حسن، اإلدارة اإلستراتيجية، الناشر، دار وائل للنشر، عمان، ط .16

2000. 
 .1995الدين واتمع، بريوت، دار النهار، أديب صعب،  .17
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1997.  
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 خطة المذكرة
 

  .مقدمة عامة

  . القيم االجتماعية: الفصل األول

  . ماهية القيم االجتماعية: المبحث األول

  . تعريف القيم االجتماعية: المطلب األول

  . خصائص القيم االجتماعية: المطلب الثاني

  . دور القيم االجتماعية: المطلب الثالث

  .  مكانة القيم االجتماعية: المبحث الثاني

  . مكانة القيم االجتماعية: مطلب األولال

  . اثر القيم االجتماعية: المطلب الثاني

  . أنواع القيم االجتماعية: المطلب الثالث

  . العاقات االتصالية: الفصل الثاني

  . ماهية االتصال: المبحث األول

  . تعريف االتصال: المطلب األول

  . أنواع االتصال وشبكاته: المطلب الثاني

  . نماذج االتصال: لثالثالمطلب ا

  . اتصال المؤسسة: المبحث الثاني

  . أهداف اتصال المؤسسة: المطلب األول

  . معوقات االتصال ووسائله: المطلب الثاني

  . أداء المؤسسة االتصالية: المطلب الثالث

  . مقدمة الفصل: الفصل الثالث

   تقديم المؤسسة نفطال-

   واقع شبكة االتصال في المؤسسة نفطال-

   اآلثار المترتبة على اعتماد شبكات االتصال في المؤسسة نفطال-

  .القيم اإلجتماعية على شبكات اإلتصال داخل المؤسسة تأثير -
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  :عامــــة مقدمـــة

 االتصال في وقته من 75 اإلنسان فيقصي وقتنا من كبير جزء االتصال يشغل

 40 و اآلخرين رسائل استقبال و  لالستماع مخصصة النسبة هذه من 60 و  باآلخرين

  .لآلخرين االتصال تصدير في

              األفكار تبادل و المعلومات انتقال على تنطوي سلوكية عملية هو االتصال و

              آخرين و شخص بين أو آخر و شخص بين األمور فهم أو تصور أجل من اآلراء و

              االتصال مضمون الرسالة تنقل ثم اتصال قناة و مستقبل طرف إلى يحتاج هو و

 االختالفات كذلك و الرسالة وصول في دور المستقبل و المرسل بين العالقة تلعب و

 يلعب حيث لإلنسان األساسي النشاط يمثل فاالتصال التعليمية و الثقافية المستويات في

 المجتمعات و األفراد حياة في بالغة بأهمية يتسم فهو االجتماعية الحياة في هاما دورا

 خاصة بصفة المؤسسات كذلك و الستقرارها األساسية الركيزة يعتبر بحيث عامة بصفة

 أهدافها تحقيق إلى خاللها من نسعى التي العوامل أهم أحد االتصال اليوم تعتبر التي و

 داخل العالقات تنظيم و تسيير على يعمل فهو مشاكلها مختلف حل إلى الوصول و

 العملية أطراف بين االنسجام و التفاهم سيرورة حسن في يساهم إذ المؤسسات

 العملية ألهمية نظرا و المنظم النشاط توحيد بواسطتها يتم التي الوسيلة هو و االتصالية

 كل استراتيجياتها أولى من تعد حيث بالغا اهتماما الغربية الدول لها أولت االتصالية

 الراهن الوضع في خاصة المؤسسات نجاح سر هو االتصال أن أدركت ألنها هذا

 األخيرة هذه نقل فإن للمعلومات السريع التدفق و المستمر التطور و بالسرعة المتميز

 بطريقة األعمال أداء على المساعدة الجوهرية الضروريات من يعتبر آلخر فرد من

  . بوضوح تفهم األفكار جعل و أفضل

 يجعله كذلك و وسطه داخل أساسية نماذج اكتساب من الفرد االتصال يمكن و   

              قوية و مستمرة لمجتمع خاصة صبغة إعطائه في يساهم داخله فاعال عنصرا

            طبيعتها اختالف على التجارب و اآلراء و األفكار نقل خالل من ذلك و متماسكة و

 أن و خصوصا االتصال ألهمية ازدادت حاليا العالم يشهده الذي السريع التطور مع و
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 جديدا نموذجا قربت و شخصيا اتصاليا بعدا أفرزت االتصال و اإلعالم تكنولوجيا

  .العولمة لواء تحت المختلفة الثقافات و دةالبعي الحدود بين يجمع

  العمومية المؤسسات في النشاطات طبيعة معرفة إلى الدراسة هذه في تطرقت لقد و    

 في مني رغبة و المؤسسات داخل االتصال يحتلها التي المكانة و لألهمية نظرا و

 للدراسة موذجكن نفطال مؤسسة بحثنا إطار في أخذنا باالتصال اهتمام هناك هل معرفة

  :التالية الخطة اتبعت قد و

 بعدها و التساؤالت أهم و اإلشكالية و المقدمة إلى المنهجي اإلطار في تطرقت

 المصطلحات أهم حددت بعدها و الدراسة من الهدف و الموضوع اختيار أسباب

  . البحث في المدرجة

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4

  : الموضوع اختيار أسباب

  :   يةالذات األسباب/ أ

 تأثير مدى و االجتماعية القيم ترسيخ في الفعال دوره و االتصال اهتمامنا و ميلنا

  .اآلخر على منهما كل

  :الموضوعية األسباب/ ب

 إيجاد محاولة و االتصال على تأثيرها مدى و االجتماعية القيم لموضوع اختيارنا

  .االجتماعية العالقات و االتصال بين العالقة

  .العالقة حانج على المجتمع و األسرة داخل الحوار غياب تأثير_ 

  االجتماعية؟ االتصال مكانة ما_ 

  .المجتمعات بين االتصالية الثقافة حضور معرفة_ 

  :الدراسة أهداف/ ج

  .االتصالية العالقات و االجتماعية القيم بين العالقة معرفة على الوقوف_ 

  .المجتمع داخل أثرها و االتصال معوقات معرفة_ 

 تساعد التي و المجتمع و الفرد بين الصلة تقوي التي العوامل بعض على التطلع_ 

  .)االتصال ( االتصالية العالقة نجاح على

 و الواقع أرض على تطبيقها و االجتماع عالم لمهنة الفعلية الممارسة محاولة_ 

 سوارأ تتعدى االجتماع عالم فمهنة فقط النظرية الناحية من توادنها طالما التي

 مع التفاعل محاولة و الواقع مع احتكاك األمر حقيقة في هي بل أقسامها و الجامعة

  .إيجابا و سلبا المجتمع على المؤثرة الظواهر مختلف
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  :الدراسة صعوبات/ د

  .االجتماعية العالقات و االتصال حول الدراسات و المراجع قلة/ 1

  .نفطال بمؤسسة اتصالنا في صعوبة وجود/ 2

  .  العربية بالغة المراجع قلة سبب/3

  :اإلشكالية

 السبيل وهو والخبرات والمعلومات األساسية،المشاعر الوسيلة االتصال يعد

 إلى يشير فهو والمعلومات باآلراء يتعلق فيما الطرفين بين المشترك التبادل إلى المؤدي

 عن تكلمنا وإذا الجماعات و األفراد بين االجتماعي النسق داخل تكون التي العالقات

  .المجتمع لهذا المكون األساس عن نتكلم فإننا عامة بصفة والمجتمع الجماعات

 والتي ،نفسية ،ثقافية ،اقتصادية،سياسية اجتماعية لعوامل تخضع عملية فاالتصال

 وحديثا قديما واالجتماعيين النفسيين والمفكرين الباحثين بين وجدال نقاش محل كانت

 التي األسرية العالقة وجود عدم إلى ترجع البناء منها يعاني لتيا المشاكل من وكثير

  .االتصال تنظم

 من أساسا تبدأ التي االجتماعية والقيم االتصال بين الوثيقة العالقة ربط ومحاولة

 هي االجتماعية قيمه منها الفرد يتلقى التي األولى فالمدرسة المجتمع إلى ومنه األسرة

 دراستنا خالل ،ومن األذهان في راسخة وتجعلها النفوس داخل القيم تغرس التي األسرة

 االتصالية بالعالقات  االجتماعية القيم تريط التي العالقة إلى التطرق  سنحاول هاته

  :التالية التساؤالت نطرح وعليه

  اجتماعية؟ قيمة بناء في للفرد االتصالية الثقافة تساهم مدى أي على-

  :التالية التساؤالت طرح لنا يمكن ةالدراس متغيرات من وانطالقا
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 داخل االتصالية عالقاته على سلبا يؤثر ثابتة اجتماعية لقيم الفرد امتالك عدم هل-

  المجتمع؟

  اجتماعية؟ ثقافة له فرد تكوين في يساعد االتصالية الثقافة اكتساب هل-

  :التالية الفرضيات تصاغ التساؤالت هذه عن واإلجابة

  :الفرضيات العامة

  للفرد االجتماعية القيم بناء في مساعد عامل االتصالية ثقافةال

  :األولى الفرضية

 االجتماعية القيم تكوين على مساعد عامل المجتمع داخل االتصالية الثقافة وجود

  .للفرد

  :الثانية الفرضية

  .اجتماعيا تكوينه على يوثر ومجتمعه الفرد الحواربين وجود

  :المفاهيم تحديد

  :االتصال مفهوم

 عن يتفتعل التي واجتماعية نفسية عملية هو االتصال فيقول دانس فرانك يعرفه

 عن األفراد بين ومعلومات أفكار نقل التفاعل هذا خالل من يتم أكثر أو طرفين طريقها

 بين عالقات تكوين بمقتضاها يتم مجرد معنى أو معينة قضية أو معين موضوع

  .بينهم فيما واألفكار المعلومات بادلوت اآلراء في بالمشاركة المجتمع أعضاء

  :لالتصال اإلجرائي التعريف

 خبرة أو فكرة في يتشاركا أن طرفان خاللها من يستطيع عملية هو االتصال

              معلومات لديه الطرفين احد أن يعني وهذا معين عمل أو اتجاه أو إحساس أو مفهوم



 

  7

 التي العملية في معه مشتركا األخر الطرف إلى قلهاين أن ويريد معينة آراء أو أفكار أو

 أو المرجع-الوسيلة-الرسالة-المستقبل-المرسل:هي أساسية عناصر خمسة على تحتوي

  .العكسية التغذية

  :التنشئة مفهوم

 أهم من عملية االجتماعية التنشئة أن رشوان احمد الحميد عبد حسين يعتبر

 كائن إلى إنسانية مادة أو بيولوجي كائن من الطفل تحول فهي االجتماعية العمليات

 السلوك التنشئة تشكل نموه،وعليه في توجيه ودون حرا يترك ال فالطفل اجتماعي

  1.للفرد واالجتماعي اإلنساني

 لديه بما الفرد تفاعل عملية هي االجتماعية التنشئة بان الكتاني النتصر فاطمة ترى

 تدريجي ونمو تكوين يتم خاللها ومن فيها يشيع التي البيئة مع وراثية استعدادات من

  2)02(أخرى جهة من الجماعة في واندماجية جهة من الفردية لشخصيته

  :للتنشئة اإلجرائي التعريف

 تتكون خاللها والدته،ومن منذ الطفل بها ويتربى ينمو التي الوسيلة هي التنشئة

 هي األولى تنشئته فيه فلالط يتلقى مكان واتجاهاته،وأول وسلوكه وانفعاالته شخصيته

  .الخ.......كالروضة،المجتمع،المدرسة أخرى اجتماعية مؤسسات ،تليه األسرة

  :التفاعل مفهوم

 تصرف أنها بمعنى حركية عملية انه على التفاعل إلى ينظر مختار الدين محي

 تصرف على بالتالي يؤثر األخير هذا وتصريف األخر سلوك على يؤثر أطرافها واحد

                                                            

 االسكندرية الحديث الجامعي ،المكتب االجتماع علم في دراسة الطفل، رشوان حمدا الحميد عبد حسين 1
  108 ،ص2،1998ط
  44 ،ص1،2000الشروق،عمان،االردن،ط االجتماعية،دار التنشئة في الوالدية ،االتجاهات الكتاني المنتصر فاطمة 2
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 االجتماعي الموقف استمر طالما المتبادل والتأثير التأثر عمليات تستمر وهكذا األول

  1. يجمعها الذي

  :للتفاعل اإلجرائي التعريف

 الفرد يتعلم العملية هذه خالل ومن األسرة أفراد بين والعطاء األخذ عملية هو

 . االجتماعية الخبرات من والكثير السلوك مبادئ

 

 

 

 

 

                                                            

 الجزائر الجامعية المطبوعات النشر،ديوان ندار االجتماعي النفس علم في ،محاضرات مختار الدين محي  1
  241 نص1982
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  ماهية القيم االجتماعية: األولالمبحث 

  مفهوم القيم االجتماعية: المطلب األول

الشك أن التنشئة االجتماعية وفقا لذلك كله هي التي تنقل و تعزز في الوقت نفسه القيم 

االجتماعية عند الفرد داخل المجتمع، فهي التي تحدد الخطوط العامة لشخصية الفرد وما يملكه من قيم 

 تتأصل فيه و تحدد سلوكه، و تحدد أيضا مستوى عالقاته مع اآلخرين نتيجة لما كسبه من قيم اجتماعية

 تتمثل في البعد المعرفي، و هي التي تضم 12''فتحي مبروك''القيم ثالثة كما يوضحها محددة، فأبعاد 

لتي تنشط القيمة، المعلومات و المعرفة بما هو مرغوب به، و البعد االنفعالي، و هي الشحنة االنفعالية ا

و إبداء االنفعال مثال عند انتهاك القيمة و يقاوم المواقف السلبية إزاءها، و أخيرا البعد السلوكي و التي 

ترتبط باألسلوب الذي يجب أن يسلكه الفرد تجاه موضوع معين، فالقيمة هنا هي مجموعة من 

في النهاية تحدد ما ه و اتجاهاته، و هي المعتقدات و المعاني التي يحملها الفرد و تحدد و توجه رغبات

هو مقبول، و ما هو غير مقبول، فهي التي تحدد له السلوك القديم أو الصحيح أو السلوك الخاطئ، و 

  .للقيم من هذا المنطلق وظائف متعددة، فباإلضافة إلى أنها تحدد المقبول و غير المقبول داخل المجتمع

 إلى أنها تستعمل لتقييم الذات، و تقييم اآلخرين 13''نوغسان س'' فإن القيم أيضا كما يشير 

المحيطين حولنا و إصدار األحكام عليهم، و هي أيضا تهيؤ الفرد لتقبل إيديولوجية أو سياسة أو ديانة 

محددة على أخرى، و يتم توظيفها لتوجيه عرض لذواتنا على اآلخرين بطريقة مقبولة باإلضافة إلى 

فيها بيننا و بين اآلخرين بقضايا مختلفة، و تعلمنا على اتخاذ مواقف محددة، و أننا نستطيع أن نقارن 

 على 14''حسين تكريتي''كما يشير األساسية أيضا للقيم، إنها تساعد بشكل مباشر ورئيسي من الوظائف 

ما تماسك و وحدة المجتمع من خالل التشابه في المنظومة القيمية بين كافة أفراده، فيشير إلى أنه كل

اتسع مدى التشابه بين هؤالء األفراد، كلما ازدادت وحدة المجتمع و تماسك أعضاؤه، و االختالف 

القيمي هنا يؤدي إلى اختالف بين األفراد و نشوء الصراع بين أفراد المجتمع، و هو األمر الذي يؤدي 

محيط مجتمعه، و هناك إلى تفكيكه، و لعل هناك العديد من القيم االجتماعية التي يكتسبها الفرد في 

                                                 
القيم االجتماعية الالزمة لتالميذ الحلقة الثامنة من التعليم األساسي و دور مناهج المواد االجتماعية '':  فتحي مبروك 12

 .1992، 47-33): 1 (12، المجلة العربية للتربية، ''في تنميتها
، نظم القيم السائدة لدى الدراسات الشرعية في بيروت، بيروت، دار سدارة ''القيم و المجتمع'':  غشان منير سنو 13

1997  . 
، دراسة مقدمة إلى مؤتمر القيم و التربية في عالم ''دور التخطيط التربوي في تغير القيم االجتماعية'':  حسين تكريتي 14

 .1999ن، جامعة اليرموك، متغير، عما
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بعض الدراسات االجتماعية التي حاولت أن تقدم قياسا عاما لهذه القيم، و حاولت أيضا أن تحدد 

  .ماهيتها و طبيعتها

  

  خصائص القيم االجتماعية: المطلب الثاني

للقيم مجموعتين من هذه القيم و التي قسمها إلى قسمين سيمت '' روكيتش''لقد حدد مقياس 

ائية، و قيم الوسيلة، فالقيم الغائية هي تلك المتعلقة باالحترام االجتماعي، واحترام الذات، و بالقيم الغ

 –في حياة األخرى (والجنة ) االنسجام مع الذات(األمن األسري، و األمن القومي، و التناغم الداخلي 

، و )رار الحراالستقالل، الق(، والحري )المودة و األلفة و الجنس(، و الحب الزواجي )الخالص

عالم بدون (، و الحياة النشطة، و السعادة، و السالم العالمي )مرفهة(الحكمة، و الحياة المريحة 

  .، و الصداقة الحميمة، و الجمل، و المتعة، و المساواة، و المشاركة)حروب

أما القيم الوسيلية فهي االبتهاج، و اإلخالص، و األدب، و االستقاللية، واالنضباط، و 

نفتاحية، و التفكير، و الخيالية، و الشجاعة، و الطاعة، و الطموح، و المحبة، والمساعدة، و اال

  .    15المسامحة، و المسؤولية، و المقدرة، و المنطقية، و النظافة

هذه المجموعة من القيم االجتماعية التي يكتسبها و يتعلمها اإلنسان من التنشئة االجتماعية، 

  إلى أن اإلنسان يتعلمBandyra''16باندروا ''اعل االجتماعي، و يشير في ذلك و عن طريق عملية التف

القيم من خالل عدة طرق أهمها المالحظة و المحاكاة والتقليد، فالفرد يالحظ و يقلد و من ثم يكتسب 

عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، والتفاعل االجتماعي، فالقيم هنا ستكون إحدى أبرز مكونات 

  .ة الفردشخصي

في إطار   إلى أن أفراد المجتمع الواحد ال يتشابهون17''كرونباج''و من المعروف، كما يشير 

القيمي، فهم يختلفون فيما بينهم في منظومتهم القيمية، فهناك اختالف على المستوى الفردي في القيم، و 

وافق المجتمع و تجانسه هو هناك أيضا اختالف على مستوى الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، و مدى ت

أن هذا المنظور لخصوصية القيم متى ما استطاع أن يحقق القيم المشتركة و يتشابه مع اآلخرين بها، 

ينطلق من المنظور العام لمفهوم أوسع و أشمل و هو مفهوم الثقافة، فهناك العديد من الثقافات الفرعية 

                                                 
 .31-  30، مرجع سابق، ص ص ''القيم و المجتمع'':  غسان سنو 15

16 Bandura, Al. Social learning and personality development, York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1977. 
17  Cronback, Educational psychology, New York: Har court, 1963.  
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لتي تتجانس فيما بينها، و لكنها تختلف عن الثقافات داخل المجتمع الواحد، فهناك الثقافات الفرعية ا

األخرى، و هم جميعا في إطار الكلية و الشمولية يتوافقون و يتشابهون تحت ثقافة مجتمع واحد، فمدى 

التشابه في طرق الحياة و العادات، و التقاليد، و األساليب الحياتية، و القيم، و المعتقدات، هو الذي 

لمجتمع، و العكس صحيح، و هو الحال نفسه بالنسبة لمنظومة القيم بشكل عام، و يخلق التجانس داخل ا

القيم المتعلقة بالمواطنة، و الوحدة الوطنية بشكل خاص، فقد ال يوجد تشابه الواحد في االشتراك 

بمنظومة قيمية خاصة بمفهوم الوحدة الوطنية و المواطنة، و لكنها في النهاية متى ما اتفقت و ترسخت 

ذه القيم عند جميع األفراد و الجماعات داخل المجتمع، تحقق االستقرار االجتماعي و السياسي على ه

  .حد سواء

  دور القيم االجتماعية: المطلب الثالث

بما أن القيم تحدد و تكون شخصية الفرد، فإنها بذلك تحدد شخصيته الوطنية، وتحدد انتماءه 

من قيم ذات عالقة و ارتباط، بمقدار ما تتكون شخصيته و و عالقته مع اآلخرين، فمقدار ما يكتسب 

تتحدد اتجاهاتها نحو اآلخرين و نحو األشياء من حوله، فالقيم التي تحدد الشخصية الوطنية تنطلق من 

عدة أبعاد تتمثل في مدى احترامه للرأي و الرأي اآلخر، و تقبل اآلخرين مهما اختلف معهم، فعملية 

اآلخر يحددها و يرسمها اإلطار القيمي، و كذلك مدى التسامح أو المساحة التي التفاعل بين الفرد و 

يملكها الشخص في تعزيز هذه القيمة مع اآلخرين باختالفه عنهم، باإلضافة إلى حدود الخطأ و 

الصواب و المقبول و غير المقبول مع اآلخرين، و كذلك شيوع قيم المحبة و المودة داخل المجتمع و 

  . األفرادفي شخصيات

و في و هناك بعدا آخر هام في الشخصية الوطنية يتمثل في كيف نقوم بالحكم على اآلخر، 

أي تصنيف نضعهم، و ما هي المساحة التي تجعلنا  ال نصدر أحكاما ضد اآلخرين، و باإلضافة إلى 

األفراد داخل ذلك فهناك بعدا آخر جد هام يتمثل في مدى غرس مفاهيم و قيم االنتماء للوطن في نفوس 

المجتمع، فقيم المواطنة و الوحدة الوطنية تتمثل في مجموعة سلوكيات تكون مترسخة داخل أفراد 

المجتمع، فمدى ترسخ هذه القيم يمكن من خاللها تحقيق الشخصية الوطنية، فعلى سبيل المثال المحبة، 

ي اآلخر، و السالمة، و العدل، و و المودة، و التسامح، و الوالء، و االنتماء، و احترام الرأي و الرأ

المساواة، و االنفتاحية في التفكير، و المسؤولية و األدب، و اإلخالص، و غيرها من هذه القيم هي التي 

ترسم الشخصية الوطنية، و هي قيم مختارة من منظومة قيمية كبيرة متى ما استطاعت المؤسسات 

  .  االجتماعية غرسها في الفرد داخل المجتمع
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ففيه تبرز الصالت االجتماعية بين البشر، التي تبدو كشكل منفرد . ختلف أنواع النشاط االجتماعيم

وضروري، لمظهر مفعول القوانين والعالقات االجتماعية الموضوعية، وبقدر ما تظهر قوانين 

ى التطور االجتماعي، في نشاط األفراد المحدد، فان العالقات االجتماعية الموضوعية تترافق عل

الدوام بالعالقة العقالنية، والشعورية الحسية للبشر، وتشكل العالقات االجتماعية في هذا الصدد، 

  .محتوى العملية، وأما التواصل فهو أشكالها التي اتخذت سمات فردية

  . مكانة القيم االجتماعية: المبحث الثاني

  مكانة القيم اإلجتماعية: المطلب األول

لسيكولوجي وما فيه من تناقضات في تصرفات الناس يشير إلى إن أشكال مظهر التواصل ا

وجود صعوبة في عملية التواصل، فحالة المصادفة المتولدة عن الضرورة، وحالة الفردية المتولدة 

عن العام تشكل عملية فرز تقوم على األساس الموضوعي والعالقات االجتماعية وهذا بحد ذاته يشكل 

  ".صعوبة معرفية

وضوعية بين البشر هي األساس المحدد في عملية النشاط االتصالي اإلنساني، الصالت الم

والتي تنمو على أساس مجموعة السمات الذاتية للتواصل، وهذه األخيرة تؤثر بدورها تأثيرا عكسياً 

على الشروط الموضوعية وتبديلها بواسطة النشاط االتصالي اإلنساني، محققة في هذه التبدالت 

وان مذهب العالقات البشرية المنتشر في . شر الحقيقية ومتطلباتهم ومصالحهم وأهدافهماحتياطات الب

أنحاء المعمورة يدل من حيث الجوهر على أن العالقات االجتماعية المادية واأليديولوجية، تنحصر 

باإلتصاالت السيكولوجية والفردية وبهذه الصورة يمكن تفسير حركة النظام االجتماعي، وعلى هذا 

األساس يتركز مجموع االهتمام بالنسبة لشرح التواصل نفسه على تحليل اآللية السيكولوجية دون 

  . االرتباط بالمضمون االجتماعي الفعلي، وتوجيه التواصل
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ويتطلب المطلق العلمي، لدراسة التواصل أثناء شرح المضمون االجتماعي، النشوء واألصل "

صة لنموذج العالقات االجتماعية التي تمنع التواصل واتجاهه بالنسبة لنظام النشاط االجتماعي، وخا

ويجري تجاهل . وفي الحالة المعاكسة تسقط ظاهرة التواصل من نظام الصالت والعالقات االجتماعية

الفرد بين األنظمة االجتماعية المتضادة، وعند ذاك تتخذ دراسة التواصل وخاصيتها المضمون 

 السياسي والثقافي –نواع النشاط، التربوي والعملي واالجتماعي والدينامية المتعلقة بمختلف أ

واالتصالي، كما أن القواعد واألصول والقيم التي تنظم هذه العملية ال تدخل ضمن الحساب وان مثل 

هذا الموقف ال يتيح المجال لتحديد عمليات التواصل، وإبراز الخاصية االجتماعية لعمليات التواصل 

  . لعالقات االجتماعيةفي مختلف أنظمة ا

فالعالقات االجتماعية هي عالقات بين العناصر البنيوية لصفة المجتمع كله، حيث تتخذ 

العالقات االجتماعية طابعاً ال يتسم بالسمات الشخصية، نظراً لبيان الصالت االجتماعية الجوهرية 

  . بين مجاالت نشاط البشر الحيوية والمجموعات البشرية

بأفراد معينين، يعيشون معاً وفي ) سنن الكون الطبيعية(، ال تتعلق النظم أي وفي هذا المجال

وتبدو موضوعية العالقات االجتماعية واضحة، خاصة في مجال تقسيم , هذا. حالة من التواصل

فالطبيب والمهندس والمربي وعضو هيئة التدريس في الجامعة والسائق والحداد ): العمل(الوظائف 

ونتاجها بغض النظر عن الشخصية المحددة التي تظهر " إلى تبادل األنشطة"حتاجون وعامل النظافة ي

غير إن سمة منتجات الوظائف ونتائجها ليست متماثلة بالنسبة لكل شخص، . في األدوار المخصصة

حيث تبرز فيها بال شك، الخصائص الفردية للعاملين، ونظرتهم إلى هذه الوظائف واتجاهاتهم أو 

  . القضية المطروحةمواقفهم من 

 الوظيفي الناشئ عن النظام القائم لتقسيم النشاط –يتسم كل نظام اجتماعي بتركيبه االجتماعي 

االتصالي وطبيعة الجماعات االجتماعية، ويتعلق هذا التركيب بأنواع نشاط البشر االتصالي ووظائفهم 
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ن مكانهم في نظام العالقات االجتماعية وأساليب تصرفاتهم الضرورية، وذات النموذج المحدد م

االجتماعية، وفي الوقت نفسه يقدم هذا التركيب نفسه للناس أسلوبا معيناً من النشاط االتصالي 

  . والسلوك والعالقات

لهذا فإن العالقات االجتماعية في التواصل تتوقف على شخصية الفرد، وتجربته االجتماعية 

ارهم االجتماعية بمستوى إدراكهم لمهامهم االجتماعية وسماته الذاتية، ويتعلق أداء األفراد ألدو

بمجموع "ولمكانهم ودورهم في حلها وبالنظرة الشخصية إليهم وبالظرف المحدد، وباختصار، 

 ". الظروف الموضوعية والذاتية

  اثر القيم اإلجتماعية: المطلب الثاني

ويظهر هذا المستوى من تتكون كل مجموعة بشرية من أفراد يفهمون مصالحها بنسب متفاوتة، 

إدراك القيم واألهداف والمهام والمثل، من جانب اإلنسان والمجموعة على حد سواء، في التواصل 

الفعلي واالختالط، وتنشط الحدود المختلفة للفرد وتتطور في أشكال مختلفة علماً أن كال منها يمكنه 

  . أن يملك أهمية مختلفة بالنسبة للمجتمع البشري

قائم في بعض المؤسسات حول اإلنسان في أثناء العمل، بحيث يجب أن يظهر ذاته هناك رأي 

فقط بصفته مؤدياً لوظيفة محددة، وان يسعى فقط لالختالط الرسمي العملي، وأما التواصل الشخصي 

فيجب عليه أن يتطور فقط في المجال غير الشكلي في المجموعات غير الكبيرة بين أصدقاء يحبون 

.  األغلب في مجال أوقات الفراغ الذي يعتبر المجال األساسي لنمو اإلنسان اإلبداعيبعضهم، وعلى

وبالرغم من كل التمايز في أشكال التواصل واالختالط في العمل، ومجال أوقات الفراغ فإن كال من 

  : هذه األشكال يتضمن في داخله

  .  مجموعة من القيم والمثل والنماذج للعالقات-1
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ل على العالقات الشخصية في الحالتين على حد سواء، كعالقة شخصية رغماً عن أن  قيام التواص-2

  . الصداقة والحب هي األشكال األكثر فردية وعمقاً في التواصل البشري

  .  عدم اعتبار وقت الفراغ عنصراً مهما لتطور الفرد والمجتمع-3

ردية وظروفهم االجتماعية، فهناك أشكال محتملة للتواصل بين األفراد، في ضوء حاالتهم الف

وأما االتصال والتفاعل , وحيث يكون المضمون فيها مشروطاً بعالقات ووظائف عملية محددة

والتعامل المتبادل والتفاهم المتبادل فال يمر مرور الكرام بالنسبة للفرد، فهو يتطلب ثقافة محددة وقدرة 

  . ا القبولعلى القبول بوضعية إنسان آخر وبناء سلوكيته طبقاً لهذ

يعتبر التواصل في عملية األنواع المختلفة للنشاط االتصالي، وقبل كل شيء في مجال العمل 

هو األكثر جوهرية بالنسبة لتنمية اإلنسان، ففي هذه الحاالت يكون التواصل قد تحدد مسبقاً بالصالت 

قدرات واإلمكانيات  ال–الوظيفية بين األفراد، ويتضمن هذا التواصل السمات الشخصية الجوهرية 

والمعارف والمؤهالت والمواهب والحوافز والدوافع والتوجهات التقييمية والمبادئ وغيرها من 

السمات الضرورية لتحقيق هذا النوع من النشاط، غير إن التواصل العملي، يمكن أن يتضمن سمات 

مبال من حيث عواطفه األفراد بنسب مختلفة، فقد يكون الفرد مخلصاً، وصادقاً في شعوره أو ال 

  . الشخصية أو في سلوكياته مع اآلخرين

وقد يشكل التواصل حالة من االنسجام قد تغني الناس روحياً، خاصة إذا كانوا يعيشون اجتماعياً 

في نظام اجتماعي يتميز بالمساواة، وتكافؤ الفرص في الحياة، ومتطلبات تطور اإلنسان كالثقافة 

  . النشاط االتصالي ومضامينه المختلفةوالتربية والتعليم وإبعاد 

وترمي عملية اإلشراف التي تعني بتكوين الفرد في داخل نظام العالقات االجتماعية إلى تربيته 

بحيث يتمثل الفرد صفات اجتماعية لتوجيه النشاط االجتماعي، وامتالك سلوكيات إبداعية لمواجهة 

  . القضايا التي يتعرض إليها اإلنسان في المجتمع
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ومن الجدير أن تعنى عملية التربية للفرد بخصائص أخرى مثل تشكيل الروح الجماعية 

واإلنسانية والمبادأة في السلوك واالهتمام بالتفاعل اإلنساني لتكوين المزيد من التواصل البشري 

  . وتشكيل عالقات جديدة وقيم اجتماعية الزمة لحياة المجتمع

م االجتماعي والقيم اإلنسانية ال تتولد تلقائياً، وال تكتسب ذلك ألن المبادئ الفعالة في النظا

 . باكتساب المعرفة، ولكنها تتشكل من التفاعل االجتماعي والتواصل اإلنساني

ومن المالحظ أن التفاعل البشري، ال يتكون على أسس واقعية بل ينبغي أن يقوم على أسس 

والحنان والشفقة والتعاطف واإلحساس مع اآلخرين، من التفاهم واالحترام المتبادل المدعم بقيم الحب 

  . ومساعدتهم وتشجيعهم والوقوف بجانبهم في الحاالت العصيبة ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم

غير إن هذا كله يجب أن ال يحل محل المبدئية في العالقات بين الناس، ففي وحدة هذين 

ام اإلنسان لإلنسان، وفي جو التسامح واستبدال الجانبين يمكن تحقيق المبدأ اإلنساني الرفيع الحتر

العالقات اإلنسانية بنزعة التعاطف والتنافر يتنامى التكامل والتضامن والتشجيع الصامت أو النظرة 

الدمثة إلى األفعال الالاخالقية، وفي مثل هذه الحاالت تعتبر العالقات الشخصية غير الشكلية أو غير 

لدعم الرواسب وإعادة بناء األشكال الغريبة من السلوكيات مع تجاوز الرسمية وسيلة قوية للغاية 

  . المبادئ األخالقية وفي حاالت غير قليلة القواعد واألصول السائدة في المجتمع

يتحقق تثبيت المبادئ والمثل المحددة في االتصال اإلنساني ال ألجل المبادئ نفسها وإال ألدى 

  .  الالاخالقي نفسه الذي ال يغني النفس البشرية بل يجففهاهذا إلى الشكلية والى ذلك التزمت

هذا ويتحقق السلوك واالتصال المحددان بمبادئ األخالق والتفكير والقيم السائدة في المجتمع 

واللذان يملكان قدراً عالياً من النزعة اإلنسانية، لصالح تنمية كل فرد وللكشف عن إمكانياته وقدراته 

  .  اإلبداعية الشاملةوتحفيز وتكوين قواه
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وهكذا يتحدد المضمون االجتماعي للنشاط االتصالي اإلنساني بالتوجه االجتماعي للنشاط 

والصالت المادية الوظيفية والتوجهات القيمة لألفراد والمجتمع وبمستوى وطبيعة التنظيم والقواعد 

الوظيفي بين األفراد والجماعات التي تنظم العالقات، مع األخذ بعين االعتبار محتوى وطبيعة اإلعالم 

  . والمجتمع ككل

ويمكن تلمس أهمية النشاط االتصالي اإلنساني في عالقاته بالظواهر األخرى وخصوصاً 

  . اإلنسانية منها كظاهرة العالقات االجتماعية واالقتصادية والقانونية واإلدارية والتاريخية وغيرها

ال هذا البحث الذي يتناول نتاج ظاهرة النشاط وتسلمنا هذه النتيجة إلى تساؤل هام في مج

  . االتصالي اإلنساني في وجوده وعالقاته بنسق إنساني آخر وهو العالقات االجتماعية

  : ويتلخص هذا التساؤل في

  أي المناهج تصلح لدراسة ظاهرة النشاط االتصالي في هذا المجال؟

لخلط بين مفهومي النشاط االتصالي إن ا: وفي محاولة لإلجابة على هذا التساؤل يمكن القول

اإلنساني والعالقات االجتماعية نتج في معظم الدراسات من الخلط بين المنهج ومداخله وأدواته، ولذا 

  . وجب التنويه عن ذلك

فالمنهج العلمي يعني أن نتعامل مع الظواهر المختلفة كما : فكلمة منهج تعني أسلوبا أو طريقة

  . يلها وكشف قوانين وجودها وحركتهاهي كفي الواقع، بهدف تحل

أما المداخل فهي ال تهدف إلى اكتشاف الظواهر أو تحديدها وإنما تفسر الظاهرة تفسيراً جزئياً 

فقط بواسطة النظر للظاهرة من زاوية معينة مثل محاولة تفسير الظاهرة االتصالية اإلنسانية من 

الخ وهي غالباً ما تكون منحازة في تفسيرها، ... زاوية اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو جغرافية

فاالقتصاديون ينحازون للعامل االقتصادي ويعتقدون انه أهم العوامل التي تؤثر في ظاهرة النشاط 

  . وهكذا... االتصالي اإلنساني
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إن اإلنسان يقوم باستيعاب التجربة االجتماعية وتحقيق ماهيته الخاصة عن : "ويمكننا القول

ء هذا الدور االجتماعي أو ذاك في عملية النشاط االتصالي، فهو فقط من خالل أدائه للدور، طريق أدا

يندمج في نظام العالقات االجتماعية ويبرز بصفته حامالً لهذه العالقات ومبدعها وبصفته بؤرة لهذا 

تماعي الوظيفي  لدى استخدامنا مفهوم التركيب االج–غير أن علينا ". التشابك في العالقات االجتماعية

 – والتي تعبر عن مختلف اتجاهات تطور المجتمع –لتحديد نظام األنواع المختلفة للنشاط االتصالي 

بغية إظهار المحتوى الموضوعي لمختلف أساليب السلوك اإلنساني، وبحكم إدراكنا أن هذا المفهوم ال 

 :  أن نالحظ ما يلييمتلك النسبة الضرورية من الدقة، علينا لدى استخدام هذا المفهوم

  . دراسة محتواه مع األخذ بالحسبان التركيب االجتماعي للمجتمع: أوال 

 االنطالق من أن أداء فرد معين لدوره االجتماعي، هو تمثيل الفرد، في نظام أنواع النشاط :ثانيا

  . االجتماعي والعالقات االجتماعية

طلق بالنسبة للفرد ولفرديته يجوز تفهم هذا التمثيل كتصرف غريب كشيء ما خارجي م

فاإلنسان في أي ظروف اجتماعية، يؤدي فقط أدواراً محددة، ال تبرز أثناءها الخصائص . وتطوره

الفعلية لشخصيته، ألنها قد تكون مفروضة عليه من الخارج، حيث يبدو فيها الفرد على المسرح 

وهذا ما تؤكده .  القرار والعملاالجتماعي كشخصية ال تمتلك حرية االختيار واالستقاللية وحرية

وبالطبع فان . الدراسات السسيولوجية عند الكثير من الباحثين في موضوع الفرد وعالقاته االجتماعية

اإلنسان ينجز من خالل دوره في المجتمع وظائف اجتماعية مختلفة، فمشاركة الفرد الذاتية في النشاط 

ب الوظيفي للمجتمع يدخله في الوقت نفسه، ضمن االتصالي الضروري للمجتمع وإدراجه في التركي

تلك الشبكة من العالقات االجتماعية، والتي تحدد تطوره االجتماعي، وتصبغ توجهه االجتماعي 

  . وقيمه وسلوكه ووعيه
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وبالطبع فان هناك تناقضات بين متطلبات البنيان الوظيفي، وبين قدرات األشخاص ومعطياتهم 

  . تناقض احد مصادر تطور الفرد وتغيير متطلبات المجتمع الوظيفيةالسيكولوجية ويشكل هذا ال

ومن الجدير بالذكر أن التركيب الوظيفي للمجتمع، ليس شيئاً ثابتاً ال يتغير ألنه تعبير عن نظام 

العالقات االجتماعية والتركيب االجتماعي للمجتمع، وان هذا التركيب القائم في حالة من التغيير 

مر والذي يبرز مصدره، وقبل كل شيء التناقضات التي يتسم بها أسلوب حياة الناس، والتطوير المست

فاألجيال الجديدة تعمل بصورة إبداعية خالقة من اجل تحسين تركيب المجتمع في سياق الظروف 

المتغيرة للحياة االجتماعية، وذلك انطالقاً من المتطلبات االجتماعية والفردية، لهذا فإن انسجام كل 

د مع النشاط االتصالي لتكوين ماهية اجتماعية هي مسألة ضرورية من اجل استيعاب العالقات فر

  . االجتماعية في أثناء عملية التشكيل االجتماعي نفسها

وهذا ما يفسر طبيعة العالقات بين الفرد والمجتمع بصورة موضوعية ويبرز عملية التكوين 

تماعي القائم، كل ذلك بهدف إحداث التربية االجتماعية االجتماعي لإلنسان وتكامله في النظام االج

  . المتالئمة مع القواعد المرعية في الواقع

وهذا ويشمل التركيب االجتماعي، سائر مجاالت نشاطات البشر العلمية، واالجتماعية والسياسية 

صاالت الشخصية واألسرية اليومية والتربية والتعليم المهني وغير المهني ومجال أوقات الفراغ واالت

  . المتنوعة، خارج نطاق التواصل وما إلى ذلك

وتتالءم هذه األنشطة مع أنواع النشاط االتصالي وكذلك مع أساليب السلوكيات التي تتطلبها 

يلعب األفراد المبادرون للنشاط االتصالي وكذلك الحافزون على التواصل . العالقات االجتماعية

ة والجاذبية، دوراً مميزاً في االختالط والعشرة والتواصل، ويالحظ وخاصة المتمتعين بالسحر والفتن

  . أن البشر يتعلقون بمثل هؤالء الناس دون سبب وجيه
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وهناك تناقضات بين متطلبات البنيان الوظيفي وبين قدرات األشخاص الذي يؤدون الوظائف 

القات اجتماعية وسيكولوجية ويمتلك التواصل استقاللية نسبية نظراً ألنه يقوم على ع. االجتماعية

  . يحددها الفرد

أما عن أدوات البحث فهي التي تستخدم أثناء جمع المعلومات وتحليلها والتعامل معها للتوصل 

إلى نتائج نهائية وهذه األدوات قد تكون مخبريه أو إحصائية أو تقنية وبذلك ال يصح أن نقول أن هناك 

 :  أدوات هامة ليس إال، وللمنهج العلمي ركيزتان همامنهجاً إحصائيا أو رياضياً، ألنها تظل

 المالحظة العلمية التي تستند للعقل وقدرته على متابعة الوقائع واألحداث المختلفة وتسجيلها ثم -1

  ). الفرضيات األساسية(تحليلها الستخراج النتائج األولية منها 

ة وذلك بالتدخل فيها وإخضاعها لبعض  التجربة العلمية وهي التي تتعدى مرحلة مالحظة الظاهر-2

  . التجارب للتوصل لنتائج يقينية

إن الظواهر اإلنسانية تختلف وال شك عن الظواهر الطبيعية، فليست العالقة بينها عالقة آلية، 

إن الطريق إلى دراسة النظام االجتماعي ال " : Ashbyآشبي "إنما هي عالقة ديناميكية ولذلك يقول 

ألن عملية التحليل ال تعطينا سوى عدد هائل من األجزاء المنفصلة أو العناصر المتفرقة يتم بالتحليل، 

التي ال يستطيع احد أن يتنبأ بنتائج تفاعالتها، وإذا عملنا على تجزئة هذا النظام فإننا ال نستطيع جمع 

  . شمله ثانية

الشاملة ضرورة ولذا يجب أن تكون هناك نظرة شاملة لهذه الظواهر، فإذا كانت النظرة 

للدراسات العلمية، فنحن أحوج ما نكون إليها في الدراسات اإلنسانية، وفي ذلك الوقت ال يمكن إنكار 

في هذه الدراسات فهي السبيل لتبسيط الظاهرة وفهمها، ولكننا نحتاج ) أو المنهج العلمي(قيمة التحليل 

ر التي حللناها وإال فقد هذه العناصر باإلضافة إلى األسلوب التحليلي إلى إطار نرد إليه العناص

  . دالالتها
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 الذي يرد الجزء إلى كل عام ضروري –إن االتجاه الفلسفي ) f.Whitney" (13وتني "ويقول 

للدراسات العلمية واإلنسانية على السواء حيث تبدو أهميته في خطوتين رئيسيتين إحداهما عند تحديد 

لوصول إلى مرحلة التعميم، حيث يرى هذا المنهج أن األهداف الرئيسية للبحث واألخرى عند ا

التعميمات كلما كانت ابعد غوراً وأكثر شموالً كانت أكثر داللة وأعظم فائدة، إذن فالمنهج العلمي 

والفلسفي ال ينفصالن ألن الحقائق العلمية يمكن أن تتخذ أساسا لنظريات فلسفية، والنظريات الفلسفية 

بحث العلمي، ولذلك فمن الضروري النظر إلى الظواهر اإلنسانية بنظرة يمكن أن تخضع بالتالي لل

  ". متكاملة في محاولة لفهمها في مجاليها االجتماعي والثقافي

  : إن ما أبرزته هذه الدراسة على جانب كبير من األهمية في رأينا حيث

تماعي الذي نعيش داخله، أن عملية النشاط االتصالي اإلنساني ال تتم بمعزل عن تأثيرات النظام االج

كما إننا نتأثر كذلك بما سيحدث في اللحظة . وعملية االتصال اإلنساني تتأثر بما نتعلمه من المجتمع

  . التي نتعامل فيها بالعالقات االجتماعية

لذلك فإن أي رسالة نتلقاها جراء عالقاتنا االجتماعية قد تكون لها نتائج مختلفة اعتماداً على 

  . ابقة عن الموضوع وكذلك تأثيرات الظروف االجتماعية المحيطةخبراتنا الس

وقد أبرزت دراسات عديدة إن اعتماد الفرد المكثف على المعلومات من خالل عملية االتصال سمة 

تميز المجتمعات لفهم العالم االجتماعي المحيط والقيام بالسلوك االجتماعي بشكل ذي معنى باإلضافة 

وتوترات الحياة اليومية، وكلما زادت الحاجة إلى العالقات االجتماعية زاد إلى الهروب من مشاكل 

بالتالي االعتماد على عملية النشاط االتصالي، حيث أن احتمال زيادة تغير المعلومات من معارف 

وحيث أن المجتمع في طريقه إلى النمو بشكل كبير وتكنولوجيا االتصال . الفرد ومشاعره وسلوكه

سائل اإلعالم، بما فيها عملية االتصال اإلنساني، تقوم بدور هام في وظيفة نقل تتطور، فإن و

المعلومات، وكلما زادت عملية العالقات االجتماعية، هذا يعني اعتماد األفراد على عملية النشاط 
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االتصالي اإلنساني ووسائل االتصال األخرى لنقل المعلومات للفرد مما يؤدي إلى ازدياد درجة 

  .  أو الصراع في المجتمع نحو األفضلالتغير

ترتبط سائر العمليات االجتماعية بنشاط الناس المتحدين في مجموعة مشتركة ذات طراز ونوع             

 اقتصادية فسحب، بل تتسم به أيـضا مراحـل          –مختلفين وهذا ليس من سمات كل تشكيلة اجتماعية         

ها مثل الطبقات واألمم والمجموعـات      وتشكل هذه الجماعات البشرية، الكبيرة من     . معينة من تطورها  

 الديمغرافية، الصغيرة، مثل المجموعات التربوية والعائلية وغيرها، ومختلـف      –القومية واالجتماعية   

فهـي  . المنظمات االجتماعية واالتحادات، الهيكل االجتماعي للمجتمع، بالمعنى الواسع لهذه الكلمـة          

جود والتطور ومتطلبـات واحتياجـات وأهـداف        تظهر على أساس مختلف، ولها شروط مختلفة للو       

مختلفة، وتحتل موضعاً غير متكافئ في النظام االجتماعي وتتحدد بنموذج مختلـف مـن الـصالت                

مستوى التنظيم، وطبيعته ونمـط     : والعالقات بين األفراد الداخلية فيها، وتتميز عن بعضها، من حيث         

له، ونظام القيم، وقواعد المثل، والنظرات واألجزاء       الحياة وأساليب النشاط االتصالي اإلنساني، وأشكا     

األخرى في السيكولوجيا االجتماعية، تدرج ضمن نظام الظروف المحددة للنشاط االتصالي األجـزاء             

الذاتية أيضا كالوعي االجتماعي ومجموعة العوامل السيكولوجية التي تحدد المجموعات االجتماعيـة            

لعالقات االجتماعية وتوجهاته التقييمية والمتشكلة على أساس الفئات        والمتعلقة بمكان الفرد من نظام ا     

 . المقررة

تلعب العوامل السيكولوجية دوراً مختلفاً في شرح السلوك االجتماعي للذات ونشاطها االتصالي،            

فالعالقات بين األفراد في المجموعات الصغيرة تتحدد بالقوانين السوسيولوجية، ويفسر سلوك بعـض             

  .  السيكولوجية– ويوصف على األغلب طبقاً لنظام القوانين االجتماعية األفراد

تؤدي وسائل اإلعالم الجماهيري وظيفة مهمة في إفهام أفراد المجتمع لمهامهم واحتياجـاتهم، وفـي               

 –التربية على اإلعداد النفسي للعمل والحركة، كما تقوم بدور خـاص فـي العمليـات االجتماعيـة                  
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ية  السيكولوج –إن اآللية االجتماعية    .  ووحدة الذات االجتماعية للنشاط االتصالي     السيكولوجية لتراص 

لتشكيل وتكوين الذات وفاعليتها االجتماعية ال يمكن حصرها في اآللية السيكولوجية التي تجري على              

أساس عمليات التفاعل، وفي هذا الحال تكمن الوسيلة االتصالية الهامة لتحقيق االتفاق في التواصـل               

ت وتحقـق المـستوى     المباشر بين األفراد والذي يحدث في أثناء تبادل النشاط االتصالي والمعلومـا           

  . الضروري من التفاهم المتبادل واالتفاق بين األفراد الذين ينجزون عملية االتصال

توضع الوحدة الشعورية والعقالنية واإلرادية على مستوى األفراد وقبل كل شيء نتيجة لتماثل             

ة الحياة  ظروف الحياة والتواصل الحيوي المنعكس بفضل وعي األفراد، فالوحدة المشتركة في صور           

تولد وحدة مشتركة في صورة األفكار أيضا، وان االتفاق في الرأي ال يظهر عفوياً بل ينظم في كـل               

نموذج للوحدة المشتركة بواسطة مستويات االتصال وعبر وسائله الخاصة التي تدخل الـوعي عنـد               

  . الجمهور وتكون الداعية والمنظم الجماعي

ية في تنظيم المجتمع دوراً أكبـر فـي بلـوغ التـضافر     تلعب العوامل االجتماعية والسيكولوج 

. والتضامن من التواصل المباشر بين األفراد، ويكتسب التواصل في هذه األبعاد طابعاً أكثر وسـطية              

غير انه تشتد أهمية النشاط االتصالي من خالل ما يقدمه هذا االتصال من وظائف تحقق الصالت بين                 

مية وقنواتها الموجهة على أسـاس أهـداف الرسـالة ومـا يحملـه            الفرد والمجتمع والوسائل اإلعال   

مضمونها والتي تعبر في األغلب بشكل مكثف عن متطلبات الفرد ومصالحه في المجتمع وفي علـم                

االجتماع وعلم النفس االجتماعي معطيات غير كافية تبرهن على أن عمليات الهدف المنشود وتحفيز              

وتسلسلها وكذلك المصالح والتوجهات التقييمية وبواعـث الفـرد         النشاط الفردي وتركيب المتطلبات     

  . تمتلك فوارق جوهرية تبعاً لنموذج الجماعة التي ينتمي إليها الفرد وأنظمة العالقات االجتماعية
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ال يمكن اعتبار مشكلة الصلة المتبادلة بين نشاط الفرد، والممارسة االجتماعية والـسيكولوجية             

جوانب، وال تحديد االجتماعي لوعي الفرد وسلوكيته غير ظاهر، وفي هـذا            غير مكتشفة من سائر ال    

  . الصدد، من الهام إبراز أسلوب مظهر واستيعاب المتطلبات االجتماعية الفئوية

وتشكل المصالح واألهداف والدوافع وما إلى ذلك في الوعي الفـردي واألهـداف والمـصالح               

 المجموعة وطرق تحقيق االتفاق الضروري حول عمـل          الفئة –الفردية في نشاط الذات االجتماعية      

 الفئة على   –الذات الفردية والذات االجتماعية والفرد والجماعة وتكوين الكلية السيكولوجية للمجموعة           

المستويات التأثيرية الحسية والعقالنية واإلرادة والمناخ السيكولوجي المالئم، الذي يحفز على النشاط            

  . فراداالتصالي اإلنساني لأل

تطرح وتدرس، في الوقت الحاضر، سائر هذه المسائل بهذا القدر أو ذاك من جانب علم النفس                 

االجتماعي، وان كان على األغلب على مستوى المجموعات الصغيرة، وفي حاالت غير قليلة أيـضا               

أهـدافها،  في ظل عدم التقويم الكامل المحدد لمحتوى النشاط االتصالي االجتماعي لهذه المجموعات و            

ومن المفهوم انه من الضروري قبل كل شيء، األخذ بالحـسبان أن الفـرد يتمثـل فـي مختلـف                    

المجموعات، ويشارك في مختلف أشكال نشاط االتصال اإلنساني، وبما يحمل منة تنوع في مستويات              

  . هذا النشاط وتبعاته االجتماعية

أ وحدة النشاط االتصالي، والعالقـات      إن المفتاح المنهجي لحل المسائل المطروحة هنا، هو مبد        

االجتماعية والوعي، وان هذا المبدأ ضروري للكشف ليس فقط عن جوهر العملية االتصالية وآليـة               

 وتكـوين أشـخاص النـشاط       - السيكولوجية -عمل القوانين االجتماعية بل وعن القوانين االجتماعية      

  . االتصالي

سان والمجتمع وتبرز وتتطور في عملية النشاط هذا وتظهر مجموعة الصالت الفعلية بين اإلن

  . االتصالي االجتماعي تاريخياً
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ذلك الجانب الخاص من النـشاط      : ماذا يعني النشاط االتصالي؟ انه يعني بالمعنى الضيق للكلمة        

الذي يدرسه علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي، ويحدد هذا المفهوم، قبل كل شيء، وظائف الذات               

 المحددة تاريخياً، لذا من الضروري دراسة مفهوم النشاط االتصالي من الناحية المنهجيـة              االجتماعية

باالرتباط بالهيكل االجتماعي للمجتمع بحيث يقصد بذلك مجموعة كاملة من األعمال التـي ينجزهـا               

األفراد بصفتهم أعضاء في جماعات اجتماعية محددة، مجموعات من أنواع مختلفة واتحادات أسرية             

وفي النشاط االتصالي لألفراد المرتبطين ببعضهم تتحقق وبصورة مماثلة إلى حد مـا،             . ما إلى ذلك  و

االحتياجات والمصالح واألهداف، ويدركها األفراد ويستوعبونها في أشكال المتطلبـات والمـصالح             

 مستويات  واألهداف الشخصية، ويبدو هذا المستوى المتنوع للقبول في المقياس الفردي الستيعابها في           

  . مختلفة من النشاط االتصالي لألفراد

يدرس علم النفس وعلم االجتماع على حد سواء النشاط االتصالي ومستوياته وأشكاله المختلفـة              

 فـي تحليـل     -السيكولوجي-بالعالقة بين الفرد والمجتمع، فيم تكمن إذن خاصية المنطلق االجتماعي         

 النشاط االتصالي ضرورياً كلياً من وجهة نظر علـم          النشاط االتصالي؟ يعتبر تحليل مختلف جوانب     

النفس العام ألن الوعي الفردي واالجتماعي يقوم بوظيفته ويتشكل ويتغير في عملية النشاط االتصالي              

وفي هذا الصدد، يؤدي الوعي وظـائف متعـددة، إعالميـة           . بالذات بصفته شرطاً ضرورياً ونتيجة    

  .  وتعليميةوتوجيهية وتنظيمية وإدارية وترفيهية

يبحث علم النفس في الجانب الذاتي من النشاط االتصالي، بيد أن ما هو سيكولوجي ليس شـيئا                 

يخرج عن حدود العالم الداخلي للوعي متضمناً الصالت والعالقات القائمة خارج           "داخلياً بحتا بل هو     

  ".هذا العالم الداخلي

ته، ولهذا النشاط عدد من الوظائف التـي        تعتبر الصورة واألفكار مادة النشاط االتصالي ونتيج      

تدرسها مجاالت مختلفة من العلوم، هدفه الحصول على المعلومات حول الموضوع والحصول علـى              
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 المعرفـة   –تدرس نظرية المعرفة عملية إدراك اإلنسان للعالم المحيط، وان هـذا اإلدراك             . المعرفة

تصالي الحيوي الفعلي للبشر، ويمثـل نوعـاً        متشابك من ناحية بصورة مباشرة مع عملية النشاط اال        

 والجمالي للعالم من ناحيـة أخـرى، ولعمليـة المعرفـة            –مستقالً نسبياً لالنعكاس العلمي النظري      

استيعاب المعـارف ونقـل التـراث       : واالحتكاك االجتماعي جانب آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألول       

  .  كنوع خاص من النشاط االتصالي اإلنسانيوالتجربة االجتماعية من جيل إلى آخر والتعليم

يولد النشاط االتصالي اإلنساني مواقعاً جديداً، وفي كل ظرف اتصالي تنفتح أمـام الـذات الفاعلـة                 

يخلق ظرفاً كامالً ويحقق عملية     ) التصور(اإلمكانيات، ويلعب التخيل ومقارنة الواقع مع المثل األعلى         

  . الفرديالوجود " جزئية"الخروج خارج حدود 

وهو يتضمن اإلمكانية للتنبؤ بالمستقبل الذي يعتبر نتيجة لنشاط اإلنسان االتصالي ويشكل هذا 

  . التصور قوة الوعي اإلبداعي مكوناً في أثناء ذلك أشكاالً مثالية

تفترض عملية النشاط االتصالي اإلنساني كذلك صياغة واستيعاب القواعد والمعايير الالزمـة            

وأخيـراً  . يـضمن نجاحـه   ) الرجع(وان آلية الصلة العكسية     . سطتها اإلشراف عليه  والتي يتحقق وا  

يفترض االستعداد السيكولوجي للذات للقيام بنشاط اتصالي مادي خارجي وجود عملية حثيثة دافعـة              

متميزة يدرك اإلنسان من خاللها متطلباته واحتياجاته وميوله التي تمأل نشاطه االتـصالي بالداللـة               

، ففي اإلنسان يتكون بصورة مراعية إلى حد ما، تسلسل محدد من البواعث وفقاً للتوجهات               الشخصية

  . التقييمية كما يصاغ نظام لمبادئ االتصال

يشكل النشاط االتصالي في هذا المجال تطبيقاً للعالقات الذاتية في تحويل المواد الخارجيـة ال                

فحسب بل ومجاالت العالقات االجتماعيـة والمؤسـسات        تقوم به مواد الثقافة المادية والحياة اليومية        

. ونماذج الصالت االجتماعية بين البشر والمجتمع وحتى اإلنسان نفسه بمجمـوع صـفاته وسـماته              

  . ويشكل الوعي النفسي جزءاً مكوناً ضرورياً من النشاط االتصالي في سائر مستوياته وأشكاله
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عد ذات النشاط االتصالي هي فقط الفرد بل  لم ت– السيكولوجي –وفي التحليل االجتماعي 

  . والجماعة أيضا والمجتمع ككل

فالذات االجتماعية للنشاط االتصالي اإلنساني تمتلك عدداً كامالً من الخصائص مما يؤثر في 

  . تعقيد هيكلها وتركيبها

ن األفـراد   تفترض الذات االجتماعية للنشاط االتصالي اإلنساني نظاماً من العالقات المتبادلة بي          

وان الشرط الضروري للنشاط االتصالي المنظم هو نظام العالقات         . وكذلك بين الفرد والمجتمع ككل    

االجتماعية واالقتصادية والمنهجية والسياسية والحقوقية واألخالقية وغيرها من العالقات التي تظهـر         

  . في أشكال مختلفة من التواصل

االتصالي اإلنساني نظاماً محدداً من األهـداف فـي         ويفترض وجود الذات االجتماعية للنشاط      

 -ونعتقد أن عملية الهدف المنشود في النـشاط االجتمـاعي         . بنيان النشاط االجتماعي للفرد والمجتمع    

 ال يظهر دائماً من مجموع األهداف الفردية وحتى انه ينقسم إلى عدد             –نظراً ألن الهدف االجتماعي     

نها، ومنها صياغة هدف نـشاط المجموعـة والتقـاؤه مـع األهـداف              من العمليات المتفاعلة فيما بي    

االجتماعية واستيعاب األفراد للهدف الجماعي بواسطة أنظمة خاصة لإلعـالم والتعلـيم والدعايـة              

  . وإضفاء الموضوعية على األهداف الخاصة في عملية النشاط االتصالي

لمصالح وبواعث النشاط االتصالي بحيث     وانه ليمهد بهذا القدر لنظام المتطلبات واالحتياجات وا       

يوضع الفرد أمام صورة االختيار وتوافق البواعث والدوافع والمصالح واالحتياجات الشخصية مـع             

الجماعية والمجتمعية، ويتحقق في عملية التفاعل المتبادل بين البـشر، التغلغـل المتبـادل للغايـات                

يم ومختلف أنواع اإلعالم التي يحصل عليها الفـرد         والحوافز والبواعث واالحتياجات والمتطلبات والق    

في أثناء عملية المعرفة الجماعية بينما يحدث استيعاب األهداف والمهام المجتمعية والجماعية تمامـاً              

  . مثل تلبية وأداء األهداف والمتطلبات الفردية في أثناء النشاط االتصالي
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 والتربويـة   - الـسيكولوجية  –الجتماعية  وهناك عدد غير قليل من الدراسات السوسيولوجية وا       

بصدد مسائل تكوين الذات الجماعية للنشاط االتصالي من مجموعـة األشـخاص المتحـدين بمهـام                

مشتركة، وقد أقر الباحثون أن مقاييس اتصال الفرد بمجموعات مختلفـة، مثـل مـستوى تماسـك                 

ول يتضمن دراسة امتالك الفـرد      المجموعات ليس واحداً، وتجري دراسة هذا التوافق في اتجاهين األ         

ألهداف وقواعد وأصول جماعية على المستويات العقالنية واالنفعالية واإلدارية بدءا م الحصول على             

المعارف وإدراك القواعد الجماعية والقيم وانتهاء بالقبول بها في نظام القيم الخاص، ويجري البحـث               

االتجاه اآلخر مـرتبط بتحديـد مـستوى        . فاتفي تطبيق هذه القواعد واألصول في السلوك والتصر       

إدراك المجموعة، للمتطلبات واألهداف الجماعية، والمعبر عنها في نظام المهام والخطط والبـرامج             

عبر منظومة النشاط االتصالي، ويفترض في هذا المجال أثناء وضع خطـط التطـوير االجتمـاعي                

ان هذه العملية معقدة، نظراً ألنها تتطلـب ان         للمجموعات، ان تكون متوافقة مع الخطط المجتمعية، و       

تأخذ في الحسبان التطوير الفردي للغايات والقواعد الشخصية ومـستوى توافقهـا ومقياسـها مـع                

  . الجماعة، إضافة إلى توافق القواعد والصالت بين األفراد والتوافقية االجتماعية والسيكولوجية

جتماع، يمكن تحديد طرق تـشكيل التـضافر        وعلى أساس المعطيات التي حصل عليها علم اال       

  . والخفر االجتماعي للنشاط االتصالي اإلنساني

  : وهنا يجب األخذ بعين االعتبار العوامل اآلتية

  .  وضع أهداف النشاط االتصالي ومهامه والمغزى االجتماعي لهذه المهام-1

  . اط االتصالي ومهمته الهيكل الوظيفي للنشاط االتصالي وتطابقه مع مراحل مستوى النش-2

  ). التعليم والدعاية وما إلى ذلك( تطابق المصالح الفردية والجماعية عن طريق النشاط االتصالي -3

 وجود تصريف فريد من نوعه لإلمكانيات واكتساب تجربة خاصة وشروط تكوين القدرات -4

  . والمؤهالت الالزمة لظهورها وإبرازها
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حد لنتائج النشاط االتصالي وخلق اإلمكانيات لتلبية األهداف واألماني  التقييم المتماثل إلى أقصى -5

  . الفردية والمجتمعية

 سمات المصدر وعمله في اتجاه تطابق النشاط االتصالي الفردي بخلق المناخ السيكولوجي -6

المالئم في الجماعة وسمعته وهيبته، فإضافة إلى مصداقية المصدر وجاذبيته، يجب أن يوجد في 

خله وبصورة مدروسة، سعة اإلطالع العميقة والمنطلق اإلبداعي لمضمون أهداف الرسالة، عالوة دا

على االهتمام بالجوانب البيئية والتربوية واالجتماعية وان يكون مرهف الحس اتجاه اآلخرين 

  . واحتياجاتهم في المجتمع

فعالة كأهم شرط لتكوين عالقات  عملية النشاط االتصالي نفسها وتنظيم هذه العملية ونتائجها ال-7

  . ثابتة وطيدة ومنسجمة ضمن المجتمع

  التواصل والعالقات االجتماعية 

يعتبر التواصل مثل النشاط االتصالي، شرطاً ضرورياً وشامالً لتشكيل وتطوير المجتمع والفرد            

 وأشكال  على حد سواء، فكل نشاط اتصالي يفترض دخول اإلنسان في إطار عالقات اجتماعية محددة             

مختلفة من التواصل، ويالحظ أن التواصل له دور كبير في تكوين الفرد ولكن هذا التواصل لم يدرس                 

بعد بصور كاملة من اجل بيان جميع المجاالت التي يؤثر فيها، وقد تعرض موضوع التواصل للبحث                

ثـر البـاحثين   والدراسة بنسبة اقل من غيره، كالمجال االجتماعي والعملي للتواصل، وقـد ركـز أك        

اهتماماتهم على دراسة العمليات الروحية للتبادل اإلعالمي الذي يتحقـق فـي التواصـل، غيـر إن                 

التواصل ليس مجرد عملية روحية فحسب، بل هو عملية مادية واجتماعية فعلية يجري فيهـا تبـادل                 

اهب ونتيجة هـذا    النشاط االتصالي الذي يقوم على التجربة والقدرات والمؤهالت واإلمكانيات والمو         

النشاط من موضوعات في الثقافة الروحية التي يتراكم فيها عمل األجيال الذي يمثل الوسيط لـسائر                

  . أشكال التواصل سواء بالنسبة لألفراد الناضجين اجتماعياً، أم للجيل الناشئ
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ب بـل  وليست الوسائط الفعلية للتواصل نتائج للنشاط االتصالي، األفكار، اآلراء والقـيم فحـس         

واألشياء المادية من أدوات ومواد ووسائل العمل البشري واألغراض الماضية التي تعتبر حاملة للقيم              

  . االجتماعية والتجربة البشرية

إن األفراد يصنعون بضعهم ويصنعون اآلخرين ويخلقونهم في أثناء عملية التواصل جسدياً أو              

، بل عن تكوينه كذات اجتماعيـة، فهـو         "جسديجوهر اإلنسان ال  "ال يجري الحديث هنا عن      . روحياً

عملياً ذات فاعلة تمتلك مجموعة محددة من القدرات والمؤهالت والمتطلبات المتـشكلة وفـي هـذا                

  . المجال يبرز التواصل كتبادل بين أساليب النشاط االتصالي في سياق السلوك اإلنساني

ين الذات الفردية فحسب بل والذات       العملي من التواصل في تكو     –ال يبتدئ الجانب االجتماعي     

االجتماعية أيضا، ففي التواصل يتحقق التعامل والتفاعل العقالني والحسي واإلرادي كما يحدث التأثر             

المتبادل بين األفراد، كما تظهر مجموعة مشتركة من األمزجة واآلراء والنظريات ويتم بلوغ التفاهم              

أسلوب التصرف والسلوك وينشأ التماسك والتضامن الـذي        المتبادل، ويتحقق نقل األخالق والعادات و     

  . يحدد النشاط االتصالي ، ويلعب التواصل دوراً غير قليل في تكوينها ونقلها

ففي اِألشكال المختلفة للتواصل، يتبادل البشر نتائج معرفتهم وإدراكهم للمواقف المختلفة، ويستوعبون            

زى االجتمـاعي لعناصـر نظـام اإلعـالم وأهميتهـا           التجربة المكدسة عند اآلخرين ويدركون المغ     

كما يؤدي التواصل دوره الخاص في العملية االجتماعية للمعرفة، سواء علـى المـستوى              .. وداللتها

 التجريبي، وفي هذا الصدد، ال تبرز الذات من خـالل           – النظري، ام على المستوى العملي       –العملي  

  . ع المجتمعتواصل الفرد الواحد بل من خالل التواصل م

غير إن الجانب المعرفي من التواصل، ال يقتصر على هذا الدور نظراً ألن اإلنسان ال يـدرك                 

عن طريق التواصل إنساناً آخر فحسب، بل يحاول فهم ذاته أيضا، وخاصة عندما يتمكن اإلنسان من                

ر إلى ذاتـه ثـم إلـى        أن ينظر إلى اإلنسان اآلخر تماماً كما ينظر إلى ذاته، حيث يبدأ اإلنسان بالنظ             
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فضال عن هذا، فإن اإلنسان اآلخر، كما يبدو في مجموع جسده، يمثل شكالً لمظهـر               . اإلنسان اآلخر 

  ". اإلنسان"الجنس 

وهكذا فالنسبة لكل إنسان معين يعتبر اإلنسان اآلخر الذي هو أول من يدخل فـي حالـة مـن                   

العوامل الجوهرية للعمليـة االجتماعيـة      هذا ويشكل التواصل احد     , التواصل معه حالة فردية محددة    

المعقدة لسلوكية اإلنسان، كما يعتبر التواصل شرطاً هاماً للغاية، لتكوين الفرد ووعيه الذاتي، وحافزاً              

  . لتطوره، كما انه يشكل احد العناصر الغنية لعملية التحفيز

 الـذي يـدلك علـى      األمر. ويترتب على عملية التواصل إحداث تأثير متبادل شامل بين البشر         

أهمية التواصل ووظائفه لإلنسان والمجتمع، وقد يتناول علم النفس العام وعلـم الـنفس االجتمـاعي                

دراسة موضوع التواصل بالتفصيل، بيد إن أهمية التواصل ال تشكل أساساً للمبالغة في دوره سـواء                

 على األحكام التي يطرح منها      إذ ال يجوز الموافقة   . في الحياة االجتماعية وفي تطور اإلنسان الفردي      

النشاط االتصالي من حيث هو شرط ومقدمة أساسية لتطوير اإلنسان التاريخي الفردي بـل تطـوير                

 –التواصل في السياق االجتماعي، وفي الدراسات الخاصة بالتواصل ال يؤخذ الجانـب االجتمـاعي               

هتمام كله يتمركـز علـى الجانـب        العملي للحياة المجتمعية بعين االعتبار بصورة كافية، بل أن اال         

الروحي، الذي يفترض التواصل كمقدمة له لنشاط األفراد المتنوع والجماعي وقبل كل شيء النـشاط               

 العملي الذي يحصلون من خالله على وسيلة العيش، وتشكل نمط حياتهم وأفكارهم، فالنشاط              –المادي  

سبياً، إال أنهما متعادالن بالنـسبة لعمليـة        االتصالي والتواصل جانبان على صلة متبادلة، مستقالن ن       

  ). الفردية والمجتمعية(الحياة الوحيدة 

وفي السنين األخيرة ظهرت بحوث تدرس طبيعة التواصل وجوهره وأشكاله بصورة مكثفـة،             

سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، وقد تكدست لدى االختصاصين في العلوم النفسية واالجتماعية              

ة مواد تجريبية غير قليلة لحل موضوع التواصل، وفي أثناء الدراسات واألبحاث ظهـر أن               والتربوي
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التواصل عملية متعددة الجوانب وان دراسة هذه القضية بصورة متكاملة، تقضي االهتمام بجوانبهـا              

المختلفة من اجل دراستها بصورة منهجية على المستوى النظري والعملي لبيان الصلة بين العالقات              

االجتماعية والتواصل االجتماعي، وبخاصة دور التواصل في تطوير النظام االجتماعي، وبيان أشكال            

التواصل، وإبراز الخطوط الجديدة له، والصالت المتبادلة بين العلوم المختلفـة التـي تـدرس هـذه               

  . الظاهرة للحصول على المزيد من الحقائق العلمية حولها

هم عالمة مميزة تبرز الصالت االجتماعية، وهذا يعني ضرورة         ويبدو أن وعي اإلنسان يمثل أ     

ففي الحالة األولى، تكمن المهمـة      . الموضوعي والذاتي : الكشف عن ماهية اإلنسان واالهتمام بجانبيه     

في الكشف عن نظام صالت الفرد الموضوعية مع ظروف حياته ونشاطه، ألجل هذا، من الضروري               

وفي الحالة الثانية يجب بيان العالقـات الذاتيـة مـع           . ي المجتمع تحديد مركزه االجتماعي ودوره ف    

  . ظروف النشاط االتصالي وشروطه وصالته وأشكاله

يظهر في العالقة الذاتية مدى تطابق سمات الفرد الشخصية مع المكان الذي يشغله في المجتمع               

ـ     . ووضعه االجتماعي واألدوار االجتماعية المنفذة     سان بهـذه األوضـاع     وكذلك حدود قناعـات اإلن

 من العالقات يجري التعبيـر عنـه فـي البواعـث            – السيكولوجي   –فالجانب االجتماعي   . واألحكام

. والمشاعر واألحاسيس واألمزجة والتقديرات، وتفهم مختلف ظواهر الحياة من قبل أفـراد المجتمـع             

ي يؤثر تأثيراً جـوهراُ فـي       وان النظرة الذاتية إلى المكان الذي يشغله الفرد والدور الذي يؤديه، الذ           

طبيعة التنفيذ، ومستوى تحقيق الخطط الشخصية في النشاط االتصالي، وأشكال التعامل مـع البـشر               

اآلخرين، وهي تتمثل في نتائج النشاط االتصالي الفردي والجماعي إال انـه ال يـستوعب العالقـات     

  . االجتماعية

يل نظرة الفرد إلى الذات والموضوع محق       غير إن االختصاص في علم النفس، الذي يتناول تحل        

في تركيزه على االهتمام بالجانب الذاتي، آخذا العالقات الداخلية على اختالف مظاهرها في سياق هذا               
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حيث من الممكن وفي حدود معينة، الحديث عن مجاالت العالقات االجتماعية الموضوعية،            . المنطلق

ت اإلنسان التي تحـدد مكانـة اإلنـسان ودوره فـي            والتي يظهر فيها، الصالت الضرورية وعالقا     

المجتمع، حيث ال يقدم علم االجتماع على مثل هذا المنطق، نظراً ألن هـدف تحليلـه هـو النظـام                    

وهذا المنطق غير كاف أيضا بالنسبة لعلم النفس، ألنه من الصعوبة إبراز المحتوى             . االجتماعي ككل 

نموذج العالقات االجتماعية، وفي مثل هذه الحالة تبـدو         االجتماعي للتواصل ومنشئه باالنفصال عن      

ظاهرة التواصل مستقلة عن سريان مفعول قوانين النظام االجتماعي، وأما دراستها فتكتسب طابعـاً              

  . مجرداً خارجا عن نطاق الزمن

هر ألن النماذج المحددة للعالقات االجتماعية واالقتصادية، والسياسية و الحقوقية واألخالقية، تظ          

خارج نطاق البحث العلمي، وهي بالذات تقوم على تحديد األشكال المختلفـة لتواصـل البـشر فـي                  

 السيكولوجية والتربوية لدراسة تكوين الفرد      –ويمكن للنواحي السوسيولوجية واالجتماعية     . "المجتمع

ة لهـذه   ودور التواصل، أن تكون مقتصرة على دراسة اآلليات الـشكلي         . ونظام تحديد وعيه وسلوكه   

وانه من الضروري تحليل المحتوى االجتماعي، وتوجه التواصل، الذي يحدد تأثير           ". العملية ال أكثر    

. نظام العالقات في المجتمع والتي تحدد مضمون اإلعالم، وقيم الناس، وأفكارها وآرائها ومـصالحها             

ا حـسب تعـاليم الـشريعة       وتقوم مهمة التربية اإلسالمية على غرس الثقافة العالية للتواصل وتكوينه         

ما هي العالقة بـين مفهـوم       .  اإلنسانية الجماعية والفردية   –اإلسالمية المتعلقة بالعالقات االجتماعية     

العالقات االجتماعية والتواصل وحجمها ومضمونهما؟ العالقات االجتماعية والتواصـل ليـسا همـا             

 في النظام االجتماعي، عن طريـق       جوهرين متضادين، ومن المستبعد إمكانية تحديد مكان التواصل       

والتواصل حقيقة واقعة ملحوظة ومحسوسة، وهـو       . "فرزه في عدد خاص من العالقات السيكولوجية      

عبارة عن تحديد للعالقات االجتماعية وشكلها الشخصي، فالمجتمع غير قائم كشخصية مستقلة الـى              

الجتماعية غير قائمة خـارج نطـاق       جانب او خارج نطاق األفراد الذين يتشكل منهم ألن العالقات ا          
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وان نظرة األفراد الفردية الشخصية بالذات والعالقة المتبادلة فيمـا          . نشاط اإلنسان الفعلي وتواصلهم   

  ". بينهم، قد أوجدت العالقات القائمة

  .أنواع القيم االجتماعية:المطلب الثالث

، »غير سـليم  «و» سليم«و  ، أ »رديء«و» جيد« هكذا نرى ان القيم تدور  على احكام من نوع           

فهناك قيم علمية ونفسية واجتماعية وخلقية      . والقيم، كالمواقف، على انواع   . »غير مالئم «و» مالئم«أو  

فالموقف الذي يتخذه الفرد من نشاط علمي أو اجتمـاعي          . والمواقف تعتمد على القيم   «. ودينية وجمالية 

في رأس القيم جميعاً يجب ان تأتي قيمـة         .  النشاط أو فني يبنى على القيمة التي يعطيها لهذا النوع من         

ان أثر العائلة كبير فـي تنميـة القـيم          . وهذه تستتبع موقفاً هو احترام كرامة االنسان      . االنسان كغاية 

وللمواقف والقيم اثر كبير في فهم الـذات واآلخـرين والبيئـة وفـي تكـوين                . والمواقف لدى األفراد  

 اكتسبه الفرد من مصدر أو آخر، كان عائقاً له عن فهم األشـياء              ورب موقف سلبي سابق،   . المعارف

ولعل هذا يفسر الخلط بين الرجولة والتسلط من ناحيـة          . )12(»على حقيقتها أو دراسة الحقائق كما هي      

وهذا الخلط القائم على سوء فهم للقيم هو المسؤول عن التفكك           . وبين األنوثة والضعف من ناحية اخرى     

 . نزاع والعنف األسري، وهو محور بحثناالعائلي وعن ال

وإذا كانت القيم، في تعددها وتنوعها، هي الصفات المثلى التي يتبناها األفراد والمجتمـع فـي                

مواقفهم ويجسدونها في سلوكهم، فال بد من أن تكون هناك عدة أسس لتـصنيفها، سـواء مـن حيـث                 

وقـد صـنّفها ادوارد     . القـيم وضـعفها   المحتوى أو من حيث المقاصد أو األهداف أو من حيث قوة            

  :)13(، على النحو اآلتي»انماط الرجال«سبرانغر، في كتابه 

ـ من حيث المحتوى، هناك القيم النظرية واالقتـصادية والجماليـة واالجتماعيـة والـسياسية               

عنها اهتمامه  والقيم االقتصادية يعبر    . فالقيم النظرية يعبر عنها اهتمام الفرد باكتشاف الحقيقة       . والدينية

والقيم السياسية تتجلى فـي     . والقيم االجتماعية يعبر عنها نزوعه إلى التفاعل مع اآلخرين        . بما هو نافع  
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والقيم الدينية تظهـر فـي رغبـة الفـرد بمعرفـة            . اهتمامه بالنشاط السياسي وحل مشاكل اآلخرين     

  .الماورائيات، مثل اصل االنسان ومصيره ومعنى حياته

  .لبلوغ اهداف معينة وغايات مثل حب البقاء صد، تتفرع القيم إلى وسائلـ من حيث المقا

  .ـ من حيث شدتها، هناك قيم جازمة وملزمة لكل الناس وقيم لفئات معينة أو افراد

ـ من حيث العمومية أو االنتشار، هناك قيم عامة مثل العفة واالخالص والقيم الدينية عمومـاً، وقـيم                  

  .عية أو دور معينخاصة تتعلق بطبقة اجتما

  .ـ من حيث الوضوح، هناك القيم العلنية المتعلقة بالمصلحة العامة

  .ـ من حيث الدوام، هناك قيم مطلقة لكل زمان ومكان وقيم نسبية خاضعة للتبدل

ومـن هـذه    . )14(القيم التي صنفت على هذه األسس تتميز بخصائص تساعد في قوتها واسـتمراريتها            

ربة جماعية وليست من نتاج فرد معين، وان كانت تتجسد في انماط السلوك             الخصائص انها حصيلة تج   

وهي معايير أو ضوابط للسلوك البشري، تنتقل من جيل إلى جيل عبـر التربيـة والتنـشئة                  . الفردي

ولهذه القيم صفة العمومية بمعنى انها لجميع أفراد المجتمع، وإن اختلفت احياناً من فئة إلى               . االجتماعية

  .على الرغم من اشتراكها في نواح معينةاخرى، 

القيم الثابتة هـي قـيم      . من كالمنا هذا عن القيم، يمكن ان نستخلص ان هناك قيماً ثابتة وقيماً متحولة             

مطلقة أو عامة، تشترك فيها كل المجتمعات البشرية، كالحق المطلق والخير المطلق والجمال المطلق،              

والقيم المتحولة هي قيم نسبية متبدلـة فـي         . م واحترام اآلخر كغاية   والحرية والعدالة والمساواة والسال   

الزمان والمكان، مع تطور المجتمع االقتصادي والثقافي والتكنولوجي ومع انفتاحه علـى المجتمعـات              

ومن هذه القيم توحيد انوثة المرأة بالـضعف        . األخرى، وبالتالي مع النظرة النقدية العميقة إلى األمور       

فماً يأكل، ال فماً    «ولنا في المثل الشعبي القائل في مدح الفتاة بأن لها           . لطاعة العمياء للرجل  والخنوع وا 

فهي المرأة الخاضعة المستسلمة، واال فقدت انوثتهـا        . دليل على هذه النظرة التقليدية إلى األنوثة      » يتكلم
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غير بعيد، كان الزوج فـي      فحتّى عهد   . من هذه القيم أيضاً ما هو متعلق بعمل المرأة        . أو خصوصيتها 

أما اليوم فبـات هـذا      . مجتمعنا يشعر باالهانة والذل وضعف الرجولة امام عمل زوجته خارج البيت          

  .العمل، خصوصاً مع علو المنصب، مصدر فخر له

ومـن  .  ان هيمنة الرجل تبقى من القيم التقليدية السائدة في كل الثقافات أو في غالبيتهـا العظمـى                 إال

فأين موقعه؟ أهو ضمن    . الهيمنة العنف العائلي، وهو العامل األساسي في كل تفكك عائلي         مظاهر هذه   

منظومة القيم النسبية المتبدلة مع تطور المجتمع والثقافة والنظرة النقدية؟ إذا كان للقـيم صـفة القـوة                  

 المـشتركة فـي     والعمومية واالنتشار كما مر معنا، فهل يعقل ان يكون العنف العائلي من القيم العامة             

            مختلف المجتمعات والطبقات، مهما بلغت درجة تطورها االقتصادي والتكنولوجي والثقافي؟ واذا صح

هذا، أتكون القيم والمعايير اختلطت إلى الحد الذي بات معه العنف العائلي من القيم المطلقـة والثابتـة                  

حق والخير والجمـال؟ ومـا هـي        والمشتركة في كل المجتمعات، ينطبق عليه ما ينطبق على قيم كال          

  الطريقة لجعل العنف العائلي خبراً من الماضي، وقيمة بالية تخطاها الزمن؟
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  ماهية االتصال: المبحث األول

 .تعريف االتصال: المطلب األول

بالرغم من تداولها الواسع إال أنها تحمل معاني مختلفـة فقـد            " االتصال" إن كلمة   

تستعملها لتقني في مجال الدراسة األكاديمي أو النشاط التطبيقي المالزم له أو بوصفها             

            ال جماهيرية أو حسابات آليـة شخـصية  علما أو فنا أو عالقات إنسانية أو وسائل اتص        

أو ارشاد نفسيا، كما أنها قد تعبر على عملية هادفة أو طبيعة مقـصودة، ولكـن هـذا                  

التنوع لم يحل دون جعل كل هذه الطرق والمجاالت والمعاني تركز أساسا على عنصر              

وفيما " االتصال" الذي سنعتمد عليه في تعريفنا لمصطلح       " نقل المعلومات " مشترك هو   

 فكلمــة االتــصال المترجمــة عــن االنجليزيــة 1:يلــي نــورد بعــض التعــاريف

)communication (       مشتقة أصال من الكلمة الالتينيـة)communis (    التـي تعنـي

  .أي يذيع أو يشيع) Communicare(الشيء المشترك وفعلها 

صلة وبلوغ  الذي يعني أساسا ال   " وصل" كلمة مشتقة من مصدر     : واالتصال لغويا 

نقل وتوصيل أو تبادل األفكار     " فيعرفه  " :" أوكسفور" أما قاموس   ) لسان العرب (الغاية  

فيعني االتصال حـسب    : أما فنيا ) بالكالم أو الكتابة أو االشارات    (األفكار والمعلومات   

)Richard Indy (عملية يقصج بواسطتها مصدر توعي، إشارة استجابة نوعية :" بأنه

  .أي أنه عملية مقصودة وهادفة وذات عناصر محدودة:" وعيلدى مستقبل ن

عملية مستمرة كتضمين قيام أحـد األطـراف        :" لكن من حيث المحتوى فاالتصال هو     

معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة، تنقل من خـالل وسـيلة            بتحويل أفكار ومعلومات    

  2".اتصال إلى الطرف اآلخر

  

  

                                                 
 .22، ص2003، 1اتصال المؤسسة القاهرة دار الفجر للنشر والتوزيع ط: فضيل دليوه 1
 .24، ص2000الدار الجامعية للنشر، : أحمد ماهر، كيف ترفع مهارتك اإلدارية في االتصال للمصر 2
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 أكثر في موقف معين لتبـادل المعلومـات         تعامل طرفين أو  :" كما يعرف على أنه   

من الطرفين أو هي تبـادل رسـائل بـين          ) أو كل (بهدف تحقيق تأثير معين لدى أي       

  1".أطراف مختلفة باستخدام قنوات التوصيل

وهناك من يوسـع دائـرة االتـصال إلـى الكائنـات غيـر الحيـة ومـنهم                  

)Norbertviener (      بمعناه الواسع يتضمن    الذي يعرفه بشكل أوسع فيقول بأن االتصال 

كل اإلجراءات التي يمكن بمقتضاها أن يؤثر عقل بشري على آخر، أو جهـاز علـى                

  2.جهاز آخر

واإلعالم حيث يشترط فـي األول      ر التنبيه هنا إلى أن الفرق بين االتصال         ديج و

التواصل التفاعلي بالضرورة أما اإلعالم حتى بمعناه الواسع ال يشترط فيه ذلك، ويمكن             

  . نقول أن اإلعالم بمعناه الواسع له بعض التكافؤ مع االتصال بمعناه الضيقأن

بعد تعريف االتصال في معناه العام سنحاول فيما يلي توضـيح مفهـوم اتـصال               

المؤسسة، هناك من يركز في تعريفه التصال المؤسسة على البعد الـوظيفي الـداخلي              

لذي يتم داخل المؤسسة على المستوى      االتصال اإلنساني المنطوق والمكتوب ا    " فيعتبره  

الفردي والجماعي ويسهم في تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات االجتماعيـة بـين             

  3".الموظفين

مجموع الرموز والرسائل   :" أما البعض اآلخر فيركز على البعد الخارجي فيعرفه       

  4"رالمكتوبة والمسموعة والمرئية التي ترسل من المؤسسة إلى جموع الجماهي

مجموع العالقـات   :" ويعرف اتصال المؤسسة ببعديه الداخلي والخارجي كما يلي       

الشاملة لكل مجاالت التفاعل التنظيمي والتي تتم في شكل تعبيـر رسـمي ومقـصود               

للمؤسسة، بصفتها القائمة بعمليات االتصال، وذلك بإدماج كل الوسائل التي بحوزتهـا            

ين صورة عمومية معينة تنتج عن نشر شخصية        بغية تسهيل عملها الداخلي وتسيير تكو     

  ".محددة تنسجم مع واقعها وانتهاراتها وأهدافها وأحاسيس أعضائها وطلبات محيطها

                                                 
 .355، ص1996مكتبة اإلدارة الجديدة : علي السلمي، إدارة الموارد البشرية ، الناشر 1
 .23فضيل دليو، مرجع سابق، ص 2
 .28مرجع سابق، ص: فضيل دليو 3
4 Ahilippe morel, la communication d'entreprise, vinbert édition, paris, Février , 2001  
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  :الشكل التالي يلخص هذا المفهوم

  .يوضح االتصال كعالقة مؤسسيه): 1(الشكل رقم

  

  

  االتصال كعالقة مؤسسية

  المؤسسة هي

  

  :ىالهيئة الشخصية لعالقة تعتمد عل

  

  التعبير

  

  الرسمي                           المقصود

  
  

  عن                                       
  
  

  الشخصية المؤسسية
  
  

  الواقع الحالي
  االنتظارات واألهداف 
  أحاسيس األعضاء
  طلبات المحبط

  
  
  
  

، 1زيع طفضيل دليو، اتصال المؤسسة، القاهرة، دار الفجر للنشر والتو: المصدر
  .22، ص2003
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  :من خالل التعاريف السابقة يمكن استنتاج الخصائص التالية لالتصال

االتصال عملية تفاعل بين طرفين سواء كانا شخصين أو أكثر، األول يـسمى              - 1

  .المرسل والثاني يسمى المستقبل

 .إنه عملية ديناميكية تنظر لألحداث على أنها متغيرة يجب مسايرتها - 2

انية تؤدي دورا بارزا في إقامة الثقة واالحترام والتفاهم المتبادلة          أنه عملية إنس   - 3

 .وتوثيق العالقات بين طرفي االتصال

 .أنه عملية مستمرة - 4

أنه عملية اجتماعية نفسية يمكن استخدامها في التأثير على اآلخرين بغية تحقيق             - 5

 . محددةأهداف
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  :أنواع االتصال وشبكاته: المطلب الثاني

يمكن تصنيف االتصال إلى عدة أنواع تبعا لمؤثرات اللغة المستخدمة مـستوى            

  1التأثير ومصدر االتصال

  :أنواع االتصال تبعا لمؤشرات اللغة المستخدمة: أوال

لفظي : االتصال وفقا لطبيعة مصدره باعتماد اللغة المستخدمة ينقسم إلى نوعين         

وهذا ال يعنـي فـي      )  نقوش إشارات، حركات، صمت ، صور، رسوم،     (وغير لفظي   

  .الواقع وجود فصل تام بينهما بل يفضل عادة استعمالهما معا لزيادة فاعلية االتصال

  :أنواع االتصال وفقا لمستوى التأثير: ثانيا

  :أما من حيث مستوى التأثير فينقسم إلى أربعة أنواع

  .يتم بين الشخص وذاته: ذاتي اتصال /1

  .ون قناة وسيطة يتم د):مباشر(اتصال شخصي / 2

االتصال الستعماله وسـائل االتـصال      وهو أوسع وأكثر أنواع      :اتصال جماهيري / 3

  .الجماهيرية من صحافة وراديو وتلفاز

وهو كل اتصال ليس اشهاري، بمعنى كل االتصاالت        : اتصال جمعبي أو مؤسستي   / 4

ـ  2التي تتم باستثناء االتصاالت التي تتم بخصوص المنتج والعالمة           ن اعتبارهـا    ويمك

  .االتصاالت التي تسعى إلى تحسين صورة المؤسسة أمام الجمهور

االتـصاالت االقتـصادية ،     : وهينقسم هذا النوع من االتصال إلى عدة أقـسام أهمهـا          

  .والمالية، االتصال األزماتي، االتصال االجتماعي، والثقافي واالتصال التوظيفي

  : االتصاالت االقتصادية والمالية-1

خص الوسائل المستخدمة في هذا المجال من االتصاالت فإنها تتمثل أساسـا            فيما ي 

في الجمعية العامة السنوية للمساهمين في المؤسسة، كما من الممكن أن يكون التقريـر              

السنوي وسيلة اتصال مهمة كذلك، ومن الممكن أن تتخذ وسائل االتصال المالية إحدى             

  :األشكال التالية

                                                 
 .25فضيل دليو، مرجع سابق، ص 1

2 Nomique Brun,phili^pe,requimpette,  l'idendité visuelle de l'entreprise, paris, 2000,p25 
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تهتم أساسا بخلق روابط منتظمة بين المؤسـسة وبـين           :رسالة إلى المساهمين   -

مساهميها وذلك من أجل اكتساب ثقة ووفاء المساهمين بغرض تحقيق االستقرار           

في أسعار أسهمهم في البورصة وتتضمن هـذه الرسـالة معلومـات متعلقـة              

بالمؤسسة ووضعيتها المالية وهي وسيلة مباشرة ال تتعرض لتأويـل الـصحافة            

  .ما تصل مباشرة إلى المعني باألمرالمالية، إن

 ويتم من خاللها إعـالم المـساهمين بالوضـعية الفعليـة            :االعالنات الؤسمية  -

كمـا توضـح للمهتمـين      ) إلـخ ....نتائجها المالية، رقـم أعمالهـا     (للمؤسسة  

 .باإلستراتيجية المستقبلية للمؤسسة

  ):la communication de crise(االتصال األزماتي / ب

سسة أن تخرج من األزمة باستخدام وسائل تكنولوجيـة اقتـصادية أو            يمكن للمؤ 

تكون متعلقة بتحسين الصورة ويمكن للمؤسسة أن تستفيد من مرحلة ما بعـد األزمـة               

وذلك باستخدامها كوسيلة لكسب ثقة الجمهور، كما أن األزمة التي تمر بها المؤسـسة              

ط أكثر واالتحاد من أجل الرقـي      للنشا 1القوة واألمل لكل عمال المؤسسة      بنجاح تعطي   

بمؤسساتهم لمستوى أعلى، بمعنى أنها تجمعهم حول المؤسسة وتكـون ال يهـم دافعـا               

  .حقيقيا لالستمرار والنجاح

  :أنواع االتصال وفقا لطبيعة مصدره: ثالثا

وهو الذي يقوم به المؤسسة وفـق       يرتبط بالبناء التنظيمي للمؤسسة      :االتصال رسمي /1

وبوسائل محددة ومدروسة مسبقا مثل الرسائل الرسـمية واألوامـر     بقة،  استراتيجية مس 

  .واالستشارات المكتوبة وهو إما صاعدا أو نزاال، أو أفقيا

يتم خارج مسارات االتصال الرسـمية، وهـو إمكـا مكمـل            : اتصال غير رسمي  / 2

  .االتصال الرسمي أو معيق له

اتصال داخلـي واتـصال     : سة إلى كما يمكن أن تقسم االتصاالت التي تقوم بها المؤس        

لعمال المؤسسة  خارجي حيث يتعلق االتصال الداخلي للمؤسسة أساسا بالخطاب الموجه          

                                                 
1 Thiery libaert,op-cit,p10 
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وذلك بالسهر على تقديم صورة للخارج يؤكدها العمال كونهـا مـستنبطة مـن واقـع                

  .المؤسسة

بينما يمكن اعتبار االتصال الخارجي امتداد لالتصال داخل المؤسسة لـذا فهـي             

بالتعاون مع عمالها إلى تحسين الصورة التي تظهرا للمحيط الخارجي، باالستناد           تسعى  

ويحصر فضيل دليو تخصـصات اتـصال       . على وسائل فعالة واستراتيجيات مخططة    

  .االنتهاز، العالقات العامة، العالقات مع الصحافة: المؤسسة فيما يلي

ويهتم أساسـا بمجـال   : publicité advertissingاالنتهاز واالتصال االنتهازي / أ

التسويق والترويج التجاريين للمبادئ واألفكار والسلع والخدمات، وهـو يقابـل عنـد             

)Libaert .T.1998 ( االتصاالت التسويقية)La communication worketing.(  

العالقـات مـع   " والتي تهتم أساسا بــ   ):public relation(العالقات العامة / ب

ه الكاتب مشتمال على االتصال للمؤسستي الذي سـبق اإلشـارة           والذي يعتبر " الجمهور

  .إليه

 وهي ليست جزئ من العالقات ):les relation presse(العالقات مع الـصحافة  / ج

العامة ، حسب االعتقاد السائد، بل هي وسيلة خاصة تطورت مـع العالقـات العامـة                

  . حد سواءوكتدعيم لالنتهاز تكون في خدمة المراسلين والصحفيين على

تنظـيم معـا    ) شخصية أو كبيرة  (هي مجموعة من الحاسبات      :شبكات االتصال  -

بحيث يمكـن   ) سلكية أو السلكية    (وترتبط بخطوط اتصال    ) تشكل نظاما واحدا  (

ونقـل  ) المعدات والبرامج والمعلومات  (لمستخدميها المشاركة في المواد المتاحة      

  1.وتبادل المعلومات فيما بينهم

ة هي تنظيم منسق لوحدات مستقلة ، منفصلة ومتداخلة بغرض تحقيق           ومنه فالشبك 

  .تحقيقها بواسطة أية وحدة من الوحدات منفردةبعض األهداف بكفاءة أكبر مما لو تم 

  :وقد تزايد االهتمام بشبكات االتصال نتيجة لألسباب التالية

                                                 
 .22عالء عبد الرزاق محمد السالمي، حسين عالء عبد الرزاق السالمي، مرجع سابق، ص 1
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افيـة  أهمية تبادل المعلومات في مجـاالت التنميـة العلميـة، التربويـة، الثق             - 1

  .واالقتصادية للمؤسسات

ضخامة اإلنتاج الفكري العالمي مصادر للمعلومـات المختلفـة فـي أشـكالها              - 2

وموضوعاتها ولفاتها، مما أدى إلى ظاهرة انفجار المعلومات أو مـا يعـرف             

 .بثورة المعلومات

تشتت المعلومات ومصادرها داخل البلد أو على المـستوى الـدولي، وكثـرة              - 3

 .صول إليها واسترجاعهاالمعوقات أمام الو

تطور صناعة تكنولوجيات المعلومات بشكل عام والحواسيب بـشكل خـاص،            - 4

 .وتكنولوجيا االتصاالت مما أدى إلى تسهيل فكرة الشبكات وانتشارها

  :أهداف شبكات االتصال

لقد تزايد االهتمام بشبكات االتصال بسبب أهميتهـا فـي حـل المـشكالت المتعلقـة                

مات وخدماتها المختلفة ويرجع ذلك االهتمام المتزايد إلى األهداف         باالتصاالت والمعلو 

  :التي تسمى إلى تحقيقها هذه الشبكات وهي

  .كفاءة وسرعة االتصال وسهولة نقل وتبادل المعلومات -

 .التشغيل االقتصادي لالجهزة والبرامج وذلك بالمشاركة في استخدامها -

 .ة منها بأقل وقت وجهدتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات واالستفاد -

 .تقديم خدمات اتصال أفضل -

التـي تعنـي توزيـع    ) Distributed processing(تطبيق المعالجة الموزعة  -

المهام على عناصر الشبكة المختلفة مما يؤدي إلـى سـرعة انجازهـا ورفـع               

 1.اقتصاديات تشغيل هذه العناصر

   :2من بين األهداف األخرى الستعمال الشبكات نشير إلى

  .التصال بين العديد من البرامج التطبيقية والتي يتم تشغيلها على نظم مختلفةا - 1

 .تقاسم الموارد - 2
                                                 

 .30نفس المرجع ، ص 1
 .76، ص2000الدار الجامعية للنشر، مصر، : جميل أحمد وفيق، إدارة األعمال، مدخل وظيفي، الناشر 2
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توزيع االستخدامات والتطبيقات على الحواسب المتباعدة مكانيا وتحتاج شبكات          - 3

االتصال لكي تحقق أهدافها بفعالية وتقوم بتوصيل الرسـائل بـين األطـراف             

 :ة اتصال أو تقنيات اتصال مناسبة، من بينهاالمختلفة المشاركة فيها إلى أجهز

  .األقمار الصناعية -

 .البريد االلكتروني -

 . وملحقاته وغيرهارالكمبيوت -
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  ).عملياته: (نماذج االتصال: المطلب الثالث

تعددت النماذج المقترحة وتطورت بمرور الزمن وباختالف المفكرين فيعدها كانت          

أصبحت تحوي على   ) المرسل، الرسالة، المستقبل، الوسيلة   (صر  تحتوي على أربعة عنا   

ثماني عناصر، فيما يلي نحاول عرض عناصر العملية االتصالية ونختمها بعرض أحد            

  .نماذج عملية االتصال

تمر عملية االتصال بمراحل عديدة قد تختلف من عملية إلى أخرى تتوحـد فـي               

  1طار العام للعملية االتصالية فيما يأتيإرسال واستقبال الرسالة، ويمكننا تقرح اإل

يمكن أن يكون شخصا أو جماعـة أو أي مـصدر آخـر              ):المرسل(المصدر   - 1

تعتمد فعالية االتصال على صفات معينة في       ) إلخ....الكتاب الراديو، التلفزيون  (

إلخ، لقـد دلـت     ...والقدرة على التأثير  مصدر عملية االتصال كالثقة والتقدير      

صادر االتصال الموقوت بها لها قدرة أكبر في التـأثير علـى            الدراسات بأن م  

سلوك األفراد من المصادر غير الموثوق بها، وأن محتويات الرسالة غالبا مـا             

تفسر بالنسبة لمصدرها هنالك أكثر من طريقة لتطوير الثقة في مصدر عمليـة             

: االتصال كاختيار واسطة نقل لالتصال ذات مكانـة عاليـة ومرموقـة مثـل             

 .لمجالت العلمية التي تتمتع بمصداقية عالية ألن مصدرها موثوق بها

 تتضمن هذه العملية وضع محتويات الرسالة بشكل يفهمه المتسلم ويتم           :الترميز - 2

ذلك عن طريق استعمال اللغة أو الرموز الرياضية، أو أشكال ورسـومات أو             

هـم مـضمون    أي تعابير يتم االتفاق عليها بين الطرفين تساعد على تـسهيل ف           

 .عملية االتصال

وهي الموضوع الذي تتم ألجله عملية االتصال وتتمثل في األفكـار           : الرسالة - 3

واآلراء أو المعلومات التي يرغب المرسل في ايصالها للمستقبل وهذه الرسالة           

 .يجب أن تكون في متناول فهم الجمهور بصفة عامة

                                                 
ضان، أميمة الدهان، محسن مخامرة، المفاهيم اإلدارية الحديثة، الناشر، مركز الكتب فؤاد الشيخ سالم، زياد رم 1

 .231، ص1998، 6األردني، األردن، ط
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اء كانت سمعية أو كتابية      وتتضمن اختيار الوسيلة المناسبة سو     :وسيلة االتصال  - 4

أو مرئية أو جميعها معا، واختيار الوسيلة المالئمة يـسهل عمليـة وصـول              

 .الرسالة فهمها

 مستلم الرسالة هو شخص أو جماعة، بحيـث أنـه يخـضع             :مستلم الرسالة  - 5

لمؤثرات عديدة تؤثر على فهمه بحيث أن مستلم الرسالة أو المـستقبل يفـسر              

 .ة لذا يجب أن تكون مأخوذة من الواقعالرسالة حسب خبراته السابق

 ان استالم الرسالة يتطلب مـن المـستلم فـك           :تحليل رموز الرسالة وفهمها    - 6

رموزها لتعطي معنى متكامال وكامال وقد تؤدي عملية تحليل الرموز إلى فهم            

خاطئ لمحتويات الرسالة من قبل مستلميها كلما كان هناك تحابس وتماثل فـي             

فكرية والحضارية للمرسل والمستقبل وكان اتفاق على معاني المركز والخلفية ال

الرموز، كلما كان هناك درجة أكبر في فهم المعنى المقصود بالرسالة من قبل             

 .الطرفين

 ان عملية االتصال ال تنتهي باستالم الرسـالة  :)fed back(التغذية العكسية  - 7

تم فهمهـا بالـشكل     المرسل أن يتأكد من أن الرسالة قد      من قبل المستقبل فعلى     

الصحيح، والمرسل في هذه الحالة يالحظ الموافقة على مضمونها، إن سـرعة            

حدوث عملية التغذية العكسية تختلف باختالف الموقف، فمثال فـي المحادثـة            

الشخصية يتم استنتاج ردود الفعل في نفس اللحظة، بينما ردود الفعـل كملـه              

 .إعالنية ربما ال يحدث إال بعد فترة طويلة

 ردود الفعل مهمة في عملية االتصال حيث أنها تبين فيما إذا تمت عمليـة               عملية قياس 

االتصال بطريقة جيدة في جميع مراحلها أم ال، كما أن ردود الفعل تبين مدى التغييـر                

االتصال سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الفرد أو علـى مـستوى              في عملية   

  .المؤسسة

لية االتصال في المؤسسة عوامل متعددة تؤدي إلـى         تؤثر على عم   :التشويش - 8

صحوبة وعدم وضوح في عملية االتصال وهذه المؤثرات قد تحدث إما عـن             
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المرسل أو من خالل عملية اإلرسال أو عند استالم الرسالة، فمثال قد يحـدث              

عموض وعدم فهم نتيجة استعمال الكلمات أو الرموز غير الواضحة، وقد تنتج            

يش عن مؤثرات بيئية كالمسافة والوقت أو عن مؤثرات إدراكية          عمليات التشو 

 .كالفهم واالتجاهات والميول والعوامل الحضارية بين المرسل والمستقبل

  أحد نماذج عملية االتصال

يوضح الشكل السابق اإلطار العام لعملية االتصال بحيث يعتمـد المرسـل علـى              

ور المستقبل على تحليل الرموز ومن      مصدر االتصال وترميز االتصال، بينما يرتكز د      

ثم فهم الرسالة، ويتم االتصال بين المرسل والمستقبل عن طريق وسيلة االتصال، بعـد             

وصول الرسالة إلى المستقبل وفهمها، يعلن هذا األخير ذلك عن طريق تقبله أو رفضه              

ا إلى  لها وتوضيح ذلك للمرسل عن طريق ما يسمى بالتفدية العكسية، يجب اإلشارة هن            

أن عملية االتصال ال تتم دائما بالتشكيل الذي نرجوه إنما يؤثر في سيرها الحـسن مـا          

  .يسمى بالتشويش عملية االتصال
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  .اتصال المؤسسة: المبحث الثاني

  :أهداف اتصال المؤسسة: المطلب األول

هميتها يسعى اتصال المؤسسة إلى تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف تتفاوت في أ           

بعضها متعلقة باالتصال الداخلي وأخرى باالتصال الخارجي، إال أن الهدف الذي يمكن            

االتفاق عليه بصفة عامة هو السعي إلى التأثير على مستقبل الرسالة، مهما كانت هـذه               

  :الرسالة ومهما كان متلقيها، من بين األهداف األساسية لالتصال في المؤسسة نذكر

يهدف االتصال داخل المؤسسة  :لمتعلقة بالبيئة الداخلية للمؤسسة أهداف االتصال ا-1

إلى تسهيل تدفق المعلومات من هيكل إداري إلى آخر من أجل المساهمة فـي إعـداد                

تعدها المؤسسة والموجهة إلى بيئتها الخارجية، لالتصال داخـل         رسائل االتصال التي    

ساعدة في إعداد واتخاذ القرارات علـى مـستوى         المؤسسة دورا أساسي آخر وهو الم     

الهياكل اإلدارية المختلفة كما يسعى هذا النوع من االتـصال إلـى تزويـد العـاملين                

بالمعلومات الضرورية للقيام بأعماليهم، ويمكننا تلخيص أهم األهداف المتعلقة بـداخل           

  :1في النقاط التالية) العاملين(المؤسسة 

يتم ذلك عن طريق ملصقات ونـشريات تهـتم أساسـا بنقـل              اإلخبار واإلعالم، و   -أ

المعلومات داخل المؤسسة والسهر على اعالم الموظفين بالمستجدات الطارئـة وأهـم            

  .القرارات المتخذة

 اإلعداد لتقبل التغيير، بحيث أن القائد حينما يرغب في التغيير فإنه يلجـأ العـالم                -ب

  .لتغيير والمشاركة فيهالموظفين بذلك بغرض اعدادهم لتقبل هذا ا

  . توضيح وتصحيح المعلومات واآلراء-ج

  

  

  

                                                 
  .43المكتبة المعاصرة، دار المريخ الرياض، ص: إدارة األعمال، الناشر: محمد محمد الهادي 1
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  : أهداف متعلقة بالصورة-2

تتعلق أهداف االتصال في المؤسسة بالدرجة األولـى بالـصورة حيـث تلفـظ أن               

  :االتصال يسعى إلى

وذلك مـن خـالل     " صورة متينة ودائمة   " إستراتيجيةالمقام األول بناء      - أ

محاولة معرفة ميوله ورغباته أكثر، وكذا ما       التقرب أكثر من الجمهور و    

  .يطلبه حقا من المؤسسة

بعد بناء الصورة إلى السهر على حمايتها وتحسينها       كما تسعى المؤسسة      - ب

 .وكذا تطويرها وذلك دائما عن طريق االتصال

كما قد تسعى المؤسسة من خالل االتصال إلى رد االعتبـار للـصورة               - ت

 سبب خطأ ارتكبته المؤسسة، أو بسببه       المشوهة سواء بسبب الشائعات أو    

 .مرحلة تقهقر كانت تمر بها

  : أهداف متعلقة بالتسويق-3

لتحقيقها في مجال الصورة، فإنه كذلك      باإلضافة إلى األهداف التي يسعى االتصال       

يعمل على الوصول إلى أهداف ال تقل أهمية عن األولى، أال وهي األهداف التـسويقية               

  .أهداف الصورة وال يمكن الفصل بينهما بسهولةالتي ترتبط بدورها ب

يسعى االتصال كغيره من أنشطة المؤسسة إلى زيادة المبيعات كون المؤسـسة              - أ

تعمل من أجل الربح لذا فإن االتصال يسعى إلى زيادة المبيعات، وذلـك عـن               

  .طريق استخدام رموز ورسائل مختلفة للوصول إلى المستهلك أينما كان

عتبر من وسائل التعريف بالمنتج والعالمـة التـي تقـدمها           كما أن االتصال ي     - ب

 .المؤسسة وخاصة توضيح الفرق بينها وبين العالقات األخرى المماثلة

 تـسعى إلـى     المختلفةباإلضافة إلى أن المؤسسة وعن طريق وسائل االتصال           - ت

 .معرفة التأثير الممكن الذي تحدثه المؤسسة على الشرائح المختلفة للمستهلكين
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  :و وسائلهمعوقات االتصال : مطلب الثانيال

  : معوقات االتصال-أ

لصور المعوقات وتنوعها   انقسم الكتاب والباحثون إلى أكثر من فرق عند تصنيفهم          

والعناصر التي يتضمنها كل نوع من المعوقات، يرجع هـذا التنـوع إلـى التـداخل                

مرتبطة بعناصـر عمليـة     والتقارب بين أكثر من نوع من المعوقات والتأثير والتأثر ال         

  .االتصال نفسها، هذا إلى جانب نظره وإدراك اآلخرين لها

من المعوقات حيث يتعرض كل عنصر      ) أنواع(فمنهم من قسمها إلى خمسة صور       

معوقـات فـي    : 1من عناصر عملية االتصال لمجموعة من المعوقات وهي كما يلـي          

معوقـات  ،  .....)فهم واإلدراك يقع في أخطاء تنحصر في الدوافع، الخبرة، ال        ( المرسل

، معوقات في وسيلة االتـصال      ...)أخطاء في الصياغة وترميز المعلومات     (في الرسالة 

تتـشابه مـع أخطـاء      (، معوقات في المـستقبل      ....)عدم تناسب الرسالة مع الوسيلة    (

كما ...) أخطاء تتعلق باألهداف، عدم مالئمة البيئة     (، معوقات في بيئة االتصال    )المرسل

  .2بالعمل، العاملين، اإلدارة والبيئة: سمها البعض إلى أربعة مجموعات تتعلقيق

  3:أما البعض األخر فيعتبر أن معوقات االتصال ثالثة أنواع وهي

وهي تتعلـق بالعناصـر    ):personnel constraints(المعوقات الشخصية  - 1

تبـاين  اإلنسانية في عملية االتصال المتمثلة في المرسل والمستقبل، وأهمهـا           

اإلدراك، اإلدراك االنتقائي، االنطواء، حسب المعلومات أو المبالغـة، تـشويه           

  .المعلومات، ما يؤدي إلى االنحرافات وسوء العالقات بين األفراد

 وتتعلـق بـشكل   ):Organizational constraints(المعوقات التنظيمية  - 2

 :رئيسي بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وأهمها

                                                 
  .37مرجع سابق، ص: أحمد ماهر 1
مركز وليد سرقس لالستشمارات والتطوير : دارية والمدخل السلوكي لها، الناشرسعيد يس عامر، االتصاالت اإل 2

 .123، ص2000، 2اإلداري، القاهرة، ط
، 2005، 3محمود سليمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال، الناشر دار وائل للنشر و، األردن، ط 3

 .167 ص-121ص
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لتنظيمي من حيث المستويات اإلدارية التي تمر بهـا عمليـة   عدم كفاءة الهيكل ا  -

  .االتصال مما يؤدي إلى ترشيح المعلومات

عدم االستقرار التنظيمي والتغييرات المتتالية في تراث متقاربة ال يوفر المنـاخ             -

 .المالئم لالتصال الجيد

عدم وجود إدارة للمعلومات أو القصور فيها مما يؤدي إلى عجـز فـي جمـع                 -

 .علومات وتصنيفها وتوزيعها بحيث تسهم في رفع كفاءة عملية االتصالالم

القصور في ربط المؤسسة بالبيئة الخارجية وما تـوفره مـن معلومـات عـن                -

 ....المستهلكين والموردين وسوق العمل

  ):Eniroment constraint(المعوقات البيئية  -3

 أو خارجها، وأهـم     تنجم عن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد سواء داخل المؤسسة         

  :هذه المعوقات ما يلي

شكل ...) الكلمات تحمل معاني مختلفة في لغات مختلفة      (إن طبيعة اللغة     : اللغة •

  .عائقا في عملية االتصال

 إن بعد المسافة بين مراكز اتخاذ القرارات ومواقع التنفيـذ           :التششت الجغرافي  •

 .لطريقة المناسبةتؤدي إلى صعوبة االتصال بينهما في الوقت المناسب وا

 :العوامل المساعدة على تطور اتصال المؤسسة •

  1:إن اتصال المؤسسات عبر صيرورته التاريخية يرجع لعدة عوامل نوجزها فيما يلي

  :المنافسة بين المؤسسات-1

لقد ازداد اهتمام المؤسسات باتصال المؤسـسة بـسبب ممارسـته مـن طـرف               

الجماعــات المحليــة، المؤســسات (المؤســسات المنافــسة، أن الهياكــل المنظمــة 

وتنجز مصالحها مع   ترغب في اتصال أقوى وأسرع لكي تسمع صوتها         ...).االقتصادية

  .أو قبل غيرها فهي تعبر عن وجودها ألن المنافسين يقومون بذلك

  

                                                 
 .36، ص2003، 1 دار الفجر للنشر والتوزيع، طفضيل دليو، اتصال المؤسسة ، القاهرة، 1
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  :تعود الجمهور على هذا النوع من االتصال -2

تعـود عليـه    ) العام والخـاص  (إن هذا النوع من االتصال يتطور ألن الجمهور         

  .وأصبح يطلبه، مما استوجب تفاعل المؤسسات مع هذا الطلب

  : تطور وسائل االتصال-3

إن الصحافة ، اإلذاعة التلفزيون واالنترنيت مؤخرا كلها وسائل محفزة لالتـصال            

  .بسبب فاعلية تأثيرها الجماهيري

ـ                ي يجب اإلشارة هنا إلى أن وسائل االتصال األكثر فاعليـة واألكثـر تـأثير ه

: رالتكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال التي تعني أساسا تلك الموصولة بـالكمبيوت          

، الفيـدتوكس   رالمحاضرات المدعمـة بـالكمبيوت    بنوك المعلومات، البريد االلكتروني،     

األقراص (المسجالت التماثلية والرقمية، التلزفيون التفاعلي بالكبالت، نظام الفيديوديسك         

) télématique(رنيت االكسسرانت وكل التطبيقات المعلوماتية عن بعد        االنت) التسجيلية

وتعنــي بهــا تلــك التــي تجمــع بــين اســتعمال كــل االتــصاالت عــن بعــد  

télécommunication والمعلوماتية informatique.  

  

  . اإلتصاليةأداء المؤسسة: المطلب الثالث

تعرف علـى األداء     بعد أن تطرقنا إلى االتصال وشبكات االتصال، سنحاول ال        

وذلك قبل التعرف على اآلثار الناتجة عن اعتماد تقنية شبكات االتصال في سبيل رفـع               

  .أداء المؤسسات

  :ة األداءــماهي

يعد مصطلح األداء من المفاهيم التي حظيت باهتمام واسع مـن قبـل المفكـرين               

ء توضيح هـذا  والباحثين في مجال إدارة األعمال لذا أردنا أن يكون موضوع هذا الجز        

المؤسسة وفـي األخيـر     المصطلح وبعض متغيرات المحيط ودراسة تأثيرها على أداء         

  .نتطرق إلى تقييمه
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  performane: وم األداءـمفه

والذي اشتق بـدوره  " To perform"ان مصطلح األداء مستمد الكلمة االنجليزية 

  1لوالذي يعني تنفيذ مهمة أو تأدية عم" performer"من الالتينية 

قدرة المؤسسة على االسـتمرارية والبقـاء       "  األداء على أنه   Druckrer-pيعرف  

 ويحقق معه في هذا التعريف كل مـن         2"المساهمين والعمال   محققة التوازن بين رضا     

robbins  و wierseman األداء بكونه قدرة المؤسسة على تحقيـق  "  حيث يعتبران

  3".أهدافها طويلة األمد

األهـداف  " تعريف أنه تم التركيز على األهداف طويلة األمـد          ونستنج من هذا ال   

  .والتي تمثل باتفاق معظم الباحثين في البقاء والنمو" االستراتيجية

األداء هـو  :"  أن  )1990و  miller broing(بينما يرى قسم آخر من المفكرين 

 واسـتغاللها  انعكاس لكفيفة استخدام المؤسسة للموارد المادية والبشرية المتاحـة لهـا،       

  4".بكفاءة وفعالية بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

من خالل هذا التعريف يتضح جليا أن مفهوم األداء يتضمن عنـصريين يتمثـل              

األول في تحقيق األهداف أما العنصر الثاني فيتمثل في كيفية استخدام الموارد المتاحـة    

  .استخداما أمثال لتحقيق تلك األهداف

يمكن أن نعبر عن هذين العنصرين بمصطلحي الكفاءة والفعالية حيث يتعلق األول            

يلـي  بكيفية تحقيق األهداف أما المصطلح الثاني فيتعلق بمدى تحقيق األهداف وفيمـا             

  :نعرض بعض التعاريف التي تتضمن المصطلحين

ستعمل مفهوم األداء للحكم علـى المؤسـسة مـن حيـث            ):" B.Doriath(يقول  

  5".اف والطريقة المتيحة في تحقيقهااألهد

                                                 
، 2جتماع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ط حسين عبد الحميد، أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم اال 1

 .108، ص1989
 .112، ص المرجع نفسه  2
 .24، ص 2000دارية في اإلتصال، مصر، الدار الجامعية للنشر، أحمد ماهر، كيف ترفع مهاراتك اإل 3
 .355، ص 1996ارد البشرية ، الناشر، مكتبة اإلدارة الجديدة، وعلي السلمي، إدارة الم 4
سعيد يس عامر، اإلتصاالت اإلدارية و المدخل السلوكي لها، الناشر مركز وليد سرقيس لالستثمارات و التطوير  5

 .123، ص2000، 2اإلداري، القاهرة، ط
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أداء المؤسسة يمكن الحكم عليه من خالل ثالث        :" فيرى أن ) G.Domadien(أما  

أهمية الهدف القـدرة    :" يمعايير مختلفة ولكنها مكملة لبعضها البعض، هذه المعايير ه        

داء على بلوغ الهدف، الطريقة االقتصادية لبلوغ الهدف، وهذه المعايير تكون مفهوم األ           

  1".الشامل للمؤسسة

  ".األداء هو فعالية محققة بكفاءة أكبر:" أن) Hmadouch(من جهة أخرى يرى

  :مكونات األداء

سبق وأن أشرنا إلى أن األداء يتضمن عنصريين أساسين هما الكفـاءة والفعاليـة              

  .وفيما يلي سنتعرضهما بشيء من التفصيل ليتيسر لنا الوقوف على حقيقة األداء

  :اءة الكف-1

إن مفهوم الكفاءة يتصل بالتوازن بين كمية الموارد المستخدمة فـي المؤسـسة             " 

كمدخالت وبين كمية النتائج المتحققة في المخرجات، أي أنه يرتبط باقتصادية العمـل،             

فكلما كانت المدخالت أقل وكانت المخرجات أكثر كان ذلك معبرا عن عنصر الكفـاءة              

  .الكفاءة هي عنصر من األداء وهذا يدل على أن 2"في األداء

الحصول على ما هو كثير نظير ما هـو أقـل، أي ابقـاء              :" كما أن الكفاءة تعني   

التكلفة في حدودها الدنيا والمردود في حدوده القصوى وهي مفهوم يقتصر فقط علـى              

استخدام الموارد االنتاجية المتاحة للمؤسسة، أي أنه يرتبط بالدرجة األولـى بعنـصر             

  ".العالقة بين المخرجات والمدخالتالتكلفة و

  3.قيمة المدخالت/ قيمة المخرجات = وبالتالي فإن الكفاءة 

 حيث يعـرف الكفـاءة   Mintztery .Hهذا التعريف مقارب للتعريف الذي قدمه 

القدرة على اختيار السبيل الذي يحقق أحسن نتيجـة، بتطبيـق اإلمكانيـات             :" على أنها 

                                                 
، 1998ة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، رين السيد، اإلتصال و نظرياته المعاصحسن عماد المكاوي، ليلى حس 1

 ..15ص 
 .16المرجع نفسه، ص  2

3 Ecosip, dialogues autour de la performance en entreprise, Editions Harmattan, Paris, 
1979, P18. 
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الكفاءة تعني الوصول إلى األعظمية في أي هدف تـسعى          المتوفرة، بعبارة أخرى فإن     

  1".إليه المؤسسة، كما يقصد كذلك تحقيق أكبر مقابل بكلفة معطاة

  : الفعالية-2

أمثال (هناك شبه اجماع من طرف الباحثين والمفكرين في ميدان المعرفة اإلدارية            

M.Katz ،Kablika  ،Kalm ،Etzion ( ر فقـط  حول مفهوم الفعالية لذلك سنقتـص

  :تقديم التعاريف التالية

الفعالية تستخدم لقياس قدرة الوحدة االقتصادية علـى        " يرى الباحث أحمد نوران     

تحقيق أهدافها المخططة وعلى هذا األساس يتم قياس فعالية الوحدة االقتصادية بنسبة ما             

 المفهـوم  تحققه من نتائج فعلية إلى ما كنت ترغب في تحقيقه طبقا للخطة فالفعالية بهذا            

ترتبط بكمية المخرجات النهائية دون النظر إلى كمية الموارد المـستندة فـي سـبيل               

  2".الحصول عليها

الفعالية هي درجـة تحقـق األهـداف        :"  يعرف الفعالية كما يلي    Kaliko.Mأما  

المسطرة من طرف لمؤسسة، وبهذا المفهوم فإن الفعالية أوسع من الكفاءة، بـل أنهـا               

  3".تتضمن الكفاءة

  : العالقة بين الكفاءة والفعالية-3

 أي مدى حسن أو رشد في، )شرية والمادية والمالية والفنيةالب(استخدام الموارد 

  .ستخدام الموارد المتاحةا

  :أما الفعالية فهي تحسين مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها

  واحدامة أو تشغيلية ، هدف  عمدى تحقيق األهداف سواء كانت:يالفعالية ه

  .أو مجموعة من األهداف

وفي هذا الشأن تجدر اإلشارة إلى أن كل من الكفاءة والفعالية متالزمان، بمعنـى              

أن المؤسسة استخدام مواردها اإلنتاجية، وحسن استخدام الموارد يساهم بدرجة كبيـرة            

                                                 
  .122- 59، ص 1995أديب سعد، الدين و المجتمع، بيروت، دار النهار،  1

2 Doriath, control de gestion, dunord, Paris, France, 1999, P125. 
  .121حسن عماد المكاوي، مرجع سابق، ص  3
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في تحقيق األهداف كما أن تحقيق األهداف قد يحمـل          ) مع بقاء العوامل األخرى ثابتة    (

ي طياته أيضا حسن استخدام الموارد فالرشد في استخدام الموارد قد يضمن بدرجـة              ف

كبيرة تحقيق األهداف، وتحقيق األهداف قد يعكس في بعض الكثير من األحيان الرشـد   

   1.المشار إليه

ومنهم من يرى أن الكفاءة تعتبر من العناصر الهامة والضرورية لبلوغ الفعاليـة             

  : حيث قالKalikaذا ما أكده في تحقيق األهداف، وه

أثبتت الدراسات أيضا أن الفعالية يمكن النظر إليها باعتبارها متغيرا تابعا بتحدد            " 

بفعل عدد من المتغيرات المستقلة، وإحدى هذه المتغيرات هي كفاءة استخدام المـوارد             

  2".لتحقيق األهداف المحددة

  :وذلك كما في الحاالت التاليةلكن قد تحقق المؤسسة الكفاءة دون بلوغ الفعالية 

تركيز االهتمام من جانب اإلدارة على الخطط واألهداف قصير األجل، دون أن             •

التي يمكن المؤسسة   يتوافر األساس الفكري أو القواعد الحاكمة التخاذ القرارات         

  .من ربط حاضرها بمستقبلها

نجاح وجود ظروف أو قوى خارجية، مثل حدوث الكساد حيث يؤثر على درجة              •

 .المؤسسة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية

 السريعة والمرئية ،    جاهتمام المناخ التنظيمي المحيط بالمؤسسة في تحقيق النتائ        •

وبالتالي االهتمام باألهداف القصيرة األجل وذلك على حـساب كميـة وجـود             

الموارد المستخدمة مما يؤثر على كفاءة استخدام المـوارد المتاحـة، وبالتـالي             

 .عالية المؤسسة في األجل الطويلف

  :العوامل المؤثرة على األداء

إن المؤسسة هي قبل كل شيء مجموعة من األفراد يمارسون نشاطات مختلفـة،             

يجسدون من خاللها الهدف الذي أنشأت ألجله تلك المؤسسة، فالمؤسسة ليست بمعـزل             

                                                 
  .43محمد محمد الهادي، إدارة األعمال، الناشر المكتبة المعاصرة، دار المريخ، الرياض، ص  1
 .167، ص المرجع نفسه  2



 القات اإلتصاليةالع: الفصل الثاني

 60

.....)  بيئة اجتماعية، منافسة   من بيئة اقتصادية، بيئة قانونية ،     (فيها  عن البيئة المتواجدة    

  .والمتميز بالديناميكية والتغيرات الالمتناهية والسريعة

فكل هذه العوامل داخلية كانت أم خارجية لها تأثير سلبي أو إيجـابي علـى أداء                

 فالرؤيـة،   المؤسـسة، ثقافيـة   :  لذلك سنحاول أن نركز على العناصر التالية       المؤسسة،

  .مات واالتصالاإلبداع وتكنولوجيات المعلو
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  : إلىNAFTALيرجع أصل كلمة 

• NAFT :مصطلح عالمي يقصد به النفط . 

• AL : الحرفين االوليين لكلمة الجزائرALGERIE .  

  .إلغاء مركزية أشغال نفطال االجتماعية والثقافية : 1989

وإدخال نظـام المعلومـات     " الزبائن/ المبيعات  / المخزونات  "إلغاء مركزية النشاط     : 1990

  . عليه

1992 :   

 ". منتوج-تدفق"الربط بين بعض وحدات نفطال للتوزيع تبعا  •

 . وحدات مرتبطة09 •

 . وحدة نفطال للتوزيع39يوجد  •

1996 :   

 ".تكاليف واالسعار"إلغاء مركزية النشاط  •

 .حل مديرية التجارة الخارجية •

1997 :   

 D.D.Pإنشاء مديرية حماية االمالك  •

 .اتإنشاء هيكل االمن الداخلي على مستوى الوحد •

 .حل الوحدات نفطال الموانيء •

1998 :   

 .إنشاء خلية االمن الصناعي •

 .إنشاء مديرية المراقبة ومراجعة الحسابات وتنظيمها •

 .إنشاء وحدة المطبعة •

، مديريـة غـاز     "C.L.P.B"فك مديرية الوقود، زيوت التشحيم، مطاط، الزفت،         •

 ".A.V.M"ومديرية الطيران والمالحة " G.P.L"البترول، المميع 

1999 :   

 .إنشاء مركز ميثاق المديرية المكلف باالتصال •

 .إنشاء وتنظيم هيكل دار المحفوظات المركزية •
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 .مديريات جهوية لمراقبة ومراجعة الحسابات3إنشاء  •

 . الحزائرGPLحل مشروع وحدة نفطال غاز البترول المميع  •

2000:   

 .CTIحل وحدة االعالم االلي وانشاء مركز المعالجة االعالمية  •

مخطط تنظيمي عام لقسم غاز البترول المميع ولقسم الوقود زيوت تشحيم ومطـاط     •

"CLP." 

 D.A.S.Cاعادة تنظيم مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية  •

 .إنشاء قسم الزفت وإعداد مخطط التنظيمي الخاص به •

 A.V.Mإعادة المخطط التنظيمي العام لقسم الطيران والمالحة  •

2001 :   

 C.L.Pناطق التابعة لقسم الوقود،زيوت التشحيم والمطاط تنظيم الم •

 .تغيير الهيكل التنظيمي لوحدة الطباعة •

 C.T.Mتنفيذ المشروع المركزي لتسيير التدفقات الخزينة •

 .تنظيم مديرية الصيانة •

2001-2005:   

 :إعادة هيكلة الشركة حسب الشاطات الفرعية التالية •

  فرع الوقود -

 الفرع التجاري -

 فرع الغاز -

 فرع النشاطات الدولية -

 تطبيق نظام المحاسبة التحليلية للشركة -

 إدماج فرع شبكة بنزين ضمن الفروع المذكورة سابقا •

 إعادة تنظيم مديرية االدارة والمالية لفرع الزفت •

 G.P.Lإعادة تنظيم مقر فرع •

 تنظيم عام لفرع الطيران والبحرية  •

 District بالوحدات C.L.P وG.P.Lتسمية مناطق  •
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  :مهام وإمكانيات شركة نفطال: 1-2

  :مهام شركة نفطال:1

إن المهمة الرئيسية لشركة نفطال هي توزيع وتسويق المنتجات البترولية بصفة عامة وأهـم              

  :المنتجات التي تسوق هي

 5typs de carburant:Essence Normal  Essence super: carburants"الوقـود   -

plomb.gas oil/GPL/"  

 ت المطاطية الزفت واالطارا -

 المذيبات  -

 الشمع -

 G.P.Lغاز البترول المميع  -

  :ولها مهام أخرى تسعى إلى تحقيقها وهي

  تنظيم وتطوير وظيفة التسويق للمنتجات البترولية ومشتقاته -

 تخزين ونقل النتجات البترولية وتوزيعها في كامل الوطن  -

 الحرص على االستعمال العقالني للمواد الطاقوية  -

 التخزين والتوزيع لضمان تغطية التراب الوطنيتطوير هياكل  -

 ضمان صيانة كل التجهيزات التي في حوزتها -

متابعة ومراقبة تطبيق المخططات السنوية وكذلك المخططات التي تتجاوز السنة والتي تهدف             -

 إلى تغطية حاجيات السوق بما فيها استعمال واستهالك المنتجات البترولية 

 بما فيها استعمال واستهالك النتجات البتروليةمباشرة كل دراسات السوق  -

 الحرص على ادخال كل دراسات السوق الوطنية للمنتجات البترولية -

 تطوير قدرات العمال عن طريق التربصات والتكوين المستمر  -

 الحرص على تحسين ومراقبةالكميات المنتجة  -

  

  : إمكانيات شركة نفطال -2

نفطال جهزت هذه االخيرة وسائل وعمال يـساهمون فـي          التمام المهام التي تقوم بها شركة       

توزيع المنتجات البترولية هذا من جهة ومن جهة اخرى قامت نفطال باستغالل جميع االمكانيـات               
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الضرورية للوصول إلى االهداف المراد تحقيقها من خالل وضع قـوانين، مخططـات وبـرامج               

  .التنمية

  :اليد العاملة/ أ

ون موزع عبر كامل التراب الوطني وهي مقسمة على النحـو            ع 29845تتكون من حوالي    

  :التالي

  . منفذ أو يد عاملة تطبيقية15074 تقني، 8766 إطار، 5503 إطار سامي، 502

نشير أنه في فصل الشتاء تعرف اليد العاملة نوعا من الزيادة النسبية وهذا راجع إلـى زيـادة                  

  .بترول المميع مما يستدعي تشغيل أكثر لليد العاملةالطلب على المنتجات البترولية ال سيما غاز ال

  :شبكة التوزيع/ ب

 : جهزت نفطال لهذه المهمة الوسائل التالية:carburantتوزيع الوقود * 

  . مركز للتوزيع وتخزين الوقود، المطاط والزيوت67 -

  محطة مسيرة مباشرة 685 محطة للخدمات منها 1804 -

 مراكز إيـداع خاصـة      06لمالحة الجوية و   مركز ايداع للنتجات الخاصة با     24 -

 بالمالحة البحرية 

  طن سنويا 360000 وحدة للزفت بقدرة تحويل تقدر ب 15 -

  وسيلة للتوزيع والصيانة841 مركبة ومعدات المناولة و5006 -

   كم من القنوات التي هي قيد االنجاز 350 كم من القنوات العملية 400 -

 :ت لها الوسائل التاليةجهز: GPLتوزيع غاز البترول المميع  •

   وحدة انتاج غاز البترول المميع 43 -

  مركز تعبئة 65 -

  نقطة بيع 14000 -

سوناطراك، سونالغاز، الخطوط الجويـة الجزائريـة       : أهم الزبائن مؤسسة نفطال   : أهم زبائنها / ت

  ...اإلدارات المحلية وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية الفرنسية

  : لمؤسسة نفطالالهيكل التنظيمي 1-3

يوجد المقر االجتماعي لشركة نفطال بشارع الكثبان الـشراقة الجزائـر العاصـمة إذ فـي                

. 650 000. 000 أصبحت نفطال مؤسسة ذات أسهم برأس مال اجتماعي يقدر ب            18/04/1998

  . دج وكلها ملك لشركة سوناطراك15
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للمؤسسة كما يحدد العالقة بين     تصميم الهيكل التنظيمي مرتبط بتحقيق االهداف االستراتيجية        

الهيكل التنظبمي فـي تغيـر      .مختلف المديريات ،الفروع، ومراكز اتخاذ القرارات ومراكز تنفيذها       

، حيث صمم   2003مستمر وذلك نتيجة للتحوالت االقتصادية كان آخر تعديل لهيكل المؤسسة سنة            

  لشركة نفطال  والشكل يوضح الهيكل التنظيمي .حسب النشاطات الفرعية للمؤسسة

   مهام الهيئات التنظيمية لشركة نفطال4-

  بعدما تعرفنا عن الهيكل التنظيمي للوحدة سنتعرض لتقديمه وشرحه

  : المديرية العامة1-1.4

  :الرئيس المدير العام: 1

حولت الجهات المعنية لرئيس المدير العام لنفطال سلطات واسـعة ليتـولى إدارة المؤسـسة يـوم                 

 المسؤول عن التسيير العام للمؤسسة، ويمثلها في أعمال الحياة اليومية، ويعمل            ، فهو 22/09/2001

على استخدام سلطاته للسير بها إلى االستغالل الحسن والعقالنـي للمـوارد الوطنيـة وللثـورات                

  .المطلوب تثمينها والمحافظة عليها لصالح االجيال الحاظرة والقادمة

  : المستشارين-2

يس المدير العام في الوظائف التي يقوم بها وفي اتخاذ القرار االستراتيجي فيما             مكلفون بمساعدة الرئ  

  .يخص االنشطة الدولية وعالقات الصحافة واالعالم

  : اللجنة التنفيذية-3

يرأسها الرئيس المدير العام تتكون من المدراء التنفيذيين وهي مكلفة بتحديد المحاور االسـتراتيجية              

  ...المؤسسة خاصة في ميدان التسيير، الشراكة، االستثمارواالمنالكبرى الخاصة بتطوير 

  : اللجنة المديرة-4

يرأسها المدير العام متكونة من مدراء االقسام المدراء التنفيذيين المدراء المركـزيين مـدير االدارة        

قوم بهـا   العامة وممثلي الشركاء هذه اللجنة مكلفة بمساعدة الرئيس المدير العام في الوظائف التي ي             

  .وفي تسيير ومراقبة أنشطة المؤسسة

  : الهياكل التوظيفية ومهامها1-2.4

  : تتكون من مجموع المديريات التالية:المديريات التنفيذية: أوال

  :المديرية التنفيذية للموارد البشريه -1

   وضع سياسات تسيير الموارد البشرية، بما يوافق االستراتيجية المتبناة من طرف المؤسسة-

  تقييم احتياجات الشركة للموارد البشرية بشكل عام -

   وضع انظمة تحفيز للعمال كالترقية وتقديم المكافآت -
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   ضبط وإحصاء برامج لتكوين االطارات لمختلف المديريات جسب احتياجات المؤسسة -

    :   المديرية التنفيذية للمالية-2

   تطوير ووضع سياسة للمالية تطابق إستراتيجية المؤسسة-

   المشاركة في تحديد سياسة المؤسسة فيما يخص الموازنة-

   السهر على إعداد ومتابعة موازنة االستغالل وتأمين المراقبة الموازنتية-

   تحديد سياسة المالية في المدى القصير والمتوسط والطويل بما يوافق االهداف المسطرة -

   تحديد سياسة المراقبة ووسائل المحافظة على االمالك -

   الحفاظ على مصالح المؤسسة في تسيير المنازعات والتأمينات -

   السهر على تطبيق إجراءات التسيير الخاصة بالمالية-

 تأمين السير الحسن لمحاسبة المؤسسة عن طريق التأكد من تسوية كل الحسابات بمراجعة نتـائج                -

  الدورة والقيام بالميزانية

  :و التخطيط واالقتصاد المديرية التنفيذية لالستراتيجية -3

   العمل على تنسيق مسار تنشيط تبني ومتابعة التنفيذ العملي الستراتيجية المؤسسة -

 تنظيم وتنسيق المسار التخطيطي خاصة المخطط السنوي ومخطط المدى المتوسط فيمـا يتعلـق               -

  بالتدفقات

   تنظيم هياكل المؤسسة-

  طني والعالمي للمنتجات البترولية  إنجاز دراسات استراتيجية حول تطور السوق الو-

  تأمين متابعة تسيير أسواق المؤسسة

  :المديريات المركزية: ثانيا

  : المديرية المركزية النظمة المعلومات واالجراءات-1

   تحديد وتطوير ووضع الساسة العامة للمؤسسة فيما يخص أنظمة المعلومات واالجراءات -

  موجودة  مراجعة وإتمام أنظمة المعلومات ال-

   وضع نظام معلومات مندمج مع كل المستويات التنظيمية والعلمية -

   تحرير تقارير التسيير -

  اقتراح تربصات تكوينية للتقنيات الجديدة بالتسيير 

   وضع بنك معلومات مركزي للمؤسسة -

  : المديرية المركزية للمراجعة-2

  ل المؤسسة  تحديد وتطوير إجراءات السياسة العامة للمراجعة داخ-
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   القيام بمهام المراقبة والفحص لجميع نشاطات المؤسسة-

   تقييم درجة اندماج،تداخل واستعمال االنظمة واالجراءات الموضوعة-

  : المديرية المركزية للصحة، الوقاية، المحيط والجودة-3

وليـة،   وضع قوانين وتعليمات خاصة باالمن الصناعي في مجال تخزين وتوزيع المنتجات البتر            -

  باالضافة إلى تحديد النماذج واالجراءات المتعلقة بحماية المحيط

   إعداد مخططات الوقاية والتحكم في المخاطر المرتبطة بتخزين ونقل المنتجات المباعة -

   إعداد سياسة تكوينية في الميدان مع انجاز ملتقيات ورسكلة العمال-

  :    المديرية المركزية للبحث والتطوير-4

  اسة وتأمين تنفيذ كل مشروع يتعلق بالبحث واالبداع يسمح بتحسين االداء التقني للمؤسسة در-

   العمل على ادخال التكنولوجيا في كل الميادين المرتبطة بمهام تخزين وتوزيع المنتجات البترولية-

   التكفل بتسيير المشاريع الكبرى الخاصة بتطوير المؤسسة-

  ي وتطويره تأمين تسيير المختبر المركز-

  

  

  : المديرية المركزية لالعمال االجتماعية والثقافية -5

   المساهمة في اعداد السياسات الثقافية للمؤسسة -

   التطوير الدائم لالنشطة الصحية،الثقافية، الرياضية -

   تطوير سياسة اجتماعية وقائية بهدف تحسين الشروط االجتماعية للعمال وحقوقهم-

  :ة لالجراءات ومراقبة التسيير المديرية المركزي-6

 تحديد مجموعة من االجراءات والمهام التي تساعد االدارة العامة والمسؤولين العمليين للتحكم في              -

  :تسييرهم للوصول الهداف المؤسسة وبالخصوص

 وضع أداة لمتابعة العمليات وانجاز األهداف من طرف المديرية العامة •

 ط والتكاليفالمتابعة المنتظمة لمعطيات النشا •

   فحص شروط استخدام وتسيير الوسائل البشرية -

  . االعالم باالنحرافات والالكفاية وضمان التسيير الالئق-

  : مديريات الدعم: ثالثا

 :مديرية اإلدارة العامة -1
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 التسيير الجيد لليد العاملة ووضع كل الوسائل واالمكانيات الضرورية لكافة المديريات لتحقيق             -

  .سطرةاالهداف الم

   وضع الوسائل الضرورية من أجل تشغيل جيد للمديريات الموجودة بالمقر-

  . السهر على تطبيق كل القواعد واإلجراءات الخاصة باالدارة والتسيير-

  : مديرية األمن الداخلي والمرافق-2

   تسيير ومراقبة جميع الممتلكات التي بحوزة المؤسسة والعمل على الحفاظ عليها-

ى احترام وتطبيق اجراءات استعمال االسلحة المتاحة تحت تصرف أعوان االمـن             السهر عل  -

  .الداخلي بما يطابق التعليمات

   تطوير نشاط االمن الداخلي بالموازاة مع التطور التنظيمي والهيكلي للمؤسسة-

 دعم العالقات الدائمة مع السلطات المدنية والعسكرية لمواجهة التهديدات وتجنيـد الوسـائل              -

  .الالزمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه

  . وضع خلية أزمة في حالة أوضاع استثنائية، تحرص على القيام اليومي بمخططات األزمة-

  :  الهياكل العملية ومهامها1-3.4

  :تتمثل في الفروع والتي يمكن عرضها كالتالي  

  :CBRفرع الوقود  -1

   إعداد ومتابعة خطط التموين -

  مثل للمخزون مع تأمينه والحفاظ عليه تحديد المستوى األ-

   تأسيس خطط التوزيع وضمان التنفيذ-

   المساهمة في التحديد استراتيجية المؤسسة وتجسيدها في اإلطار الخاص بالوقود-

   إعداد المخطط متوسط المدى الخاص بالفرع-

لى تنفيـذه كمـا      إعداد مخطط الموازنة السنوية بالتنسيق مع هياكل المديرية العامة والعمل ع           -

  يجب 

 ربط ومراقبة وظائف التوزيع والتخزين وكذا التموين في كل أرجاء الوطن من خالل وضع               -

  .نظام للمراقبة

  :GPL فرع غاز البترول المميع -2

   إدارة ، تنظيم وترقية نشاط التعبئة والتوزيع للفرع -

  مميع السهر على احترام معايير االمان لكل وسيلة منتج الغاز ال-   

   تنظيم وتطوير الشبكة التجارية للتوزيع-   
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   تطوير وتغيير الغاز المميع بكل أشكاله الخام والمعبئ-   

   تحديث الهياكل القاعدية لتحسين االنتاجية،االمن والتسيير-   

   تطوير الشراكة والتعاون في مجال الغاز المميع-   

  ":التسويقي"الفرع التجاري -3

  لمؤسسة الخاصة بكل فروعها في السوق عرض المنتجات ا-

 القيام بالدراسات الهادفة إلى تقوية مكانة المؤسسة في السوق واتخاذ كل االجـراءات التـي                -

  .تسمح بتعظيم تدفقات التوزيع وتدنية التكاليف

 وضع نظام خاص بإجراءات التسيير التجاري لمتابعة وضمان تنفيذ االنشطة بكيفية توافـق              -

  .ات المؤسسةقواعد وتعليم

   المساهمة في وضع إستراتيجية إتصال لترقية صورة جيدة عن المؤسسة -

 المساهمة في إعداد مخطط تكويني للمدى المتوسط والطويل مـدعم بالتكنلوجيـا المتطـورة               -

  وبتقنيات التسيير الحديثة في المجال التجاري للمنتجات البترولية

  .للفرع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي -

  :AI فرع النشاط الدولي -4

   البحث والتعريف عن بدائل الشراكة الخالقة للقيمة والموافقة لإلستراتيجية وأهداف المؤسسة -

   القيام بالدراسات األولية من أجل تقييم قدرات الوحدات المجمع اقتناءها-

   إعداد الملفات الالزمة إلتخاذ القرارات -

  .ركة التي بحوزة المؤسسة تسيير حافظة أوراق المشا-

  . تأسيس بنك للوثائق يالئم ميدان الشراكة-

  ":District"الوحدات .1-3.4

 بالوحدات والتي تتمثل مهمتها في ضمان       CLP و GPL إعادة تسمية مناطق     2003تم في سنة    

 على مستوى التراب    GPLتسويق الوقود، مواد التشحيم، المواد الخاصة، العجالت المطاطية و          

  :ني تتوزع في التراب الوطني كالتاليالوط

قسنطينة،بجاية سكيكدة، عنابـة سـطيف، باتنـة،        . وحدات 07في شرق البالد     -

  .بسكرة

 .الجزائر،بليدة، تيزي وزو، الشلف، المدية:  وحدات05في وسط البالد  -

 .وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة وتيارت:  وحدات05في غرب البالد -

 .ورقلة، غرداية: دتينفي جنوب شرق البالد وح -
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 .في جنوب غرب البالد وحدة بشار -

  :واقع شبكة االتصال في مؤسسة نفطال

  1: تحتاج شبكات االتصال إلى عدة متطلبات يمكن إيجازها فيما يلي: متطلبات شبكة االتصال

 :اإلمكانيات البشرية -1

المديريـة المركزيـة    "  على مستوى المقر المركـزي       01:  مدراء وحدات  05 -

  . كل واحد في فرع مسؤول عن أنظمة المعلومات04، "مة المعلوماتلألنظ

 . في كل فرع02 مسؤولين في المديرية المركزية ألنظمة المعلومات و05 -

 . مهندس في اإلعالم اآللي60 -

  . تقني70

  : االمكانيات المادية-2    

راتها فـي مختلـف   فيما يخص التجهيز فالمؤسسة حاولت قدر اإلمكان تجهيز إدا      : الحواسيب/     أ

  :الوحدات بأجهزة كومبيوتر، حيث تتوفر على

  . جهاز1000المقر العام للمؤسسة يتوفر على حوالي  -

 . جهاز في كل إدارة500الفروع حوالي  -

 . جهاز في كل وحدة30الوحدات حوالي  -

 أجهـزة فـي     4 إلـى    1من  : االدارات على مستوى مراكز التوزيع والمحطات      -

 .المحطة

 محوالت في 04 محوالت مركزية و10تتوفر المؤسسة على : Les serveursت المحوال/     ب

كل فرع وذلك لضمان استمرار عمل الشبكة بدون انقطاع دون أن ننسى المجمعات التـي تـسمح                 

بتشغيل وتسيير مختلف التطبيقات المعلوماتية داخل المؤسسة على الشبكة الداخلية كما تسمح كـذلك              

  .كة العالميةبتشغيل وتسيير عمل الشب

  : أنواع شبكات اتصال المؤسسة

كما تمتلك موقع على شبكة االنترنت يمكنها اسـتعماله         " االنترنت"تتوفر المؤسسة على شبكة داخلية      

  .كبوابة اكسترانت

  ": االنترنت"الشبكة الداخلية -1

  :يما يليفي مؤسسة نفطال بعدة مراحل يمكن إيجازها ف" االنترنت"مر إنشاء الشبكة الداخلية  

                                                 
 . ، لتنفيذ برنامج تطوير أنظمة المعلومات لهذه السنة2008جرد اإلمكانيات لسنة :  المصدر- 1
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جهزت المؤسسة كامل إداراتها بأجهزة كومبيوتر يضمن تسيير هذه االمكانات           : 2000 قبل سنة    -

  .من خالل وحدة االعالم االلي

إنشاء شبكة انترنت تربط مديريات المؤسـسة وفروعهـا يـضمن           : 2003 إلى   2000 من سنة    -

  .تسييرها من خالل إنشاء مركز المعالجة االعالمية

 ربط كامل فروع ووحدات وحتى محطات المؤسسة بشبكة، ويمكن تقـسيمها إلـى              2003ابتداء من 

  :قسمين

تربط مديريات وفروع المؤسسة ووحداتها حيث تسمح بتبادل المعلومـات والعمـل            : القسم األول / أ

  الجماعي وخدمة الرسائل وخدمة تحويل الملفات وخدمة الفيديو 

 تتوفر إال خدمة تحويل الملفات وذلك من خالل برنامج          يربطها بالمحطات حيث ال   : القسم الثاني / ب

  .خاص يقوم بتحويل المعلومات ومعالجتها

  :شبكة االنترنت -2

تمتلك مؤسسة نفطال موقع على شبكة االنترنت ويعتبر نافذة تواصل مع العالم الخارجي حيـث               

 المؤسـسة   يتوفر الموقع على معلومات عامة عن المؤسسة وعن امكانياتها كما تتصل مديريات           

كما تمتلك المؤسـسة    .ومكاتبها بالشبكة العالمية االنترنت قصد االستفادة منها من طرف العمال         

يمكن استعمالها في التجارة االلكترونية وذلـك مـن         . على الموقع بوابة دخول خاصة بعمالئها     

كما قامت المؤسسة بتوزيـع القـارئ لهـذه         . خالل إصدار بطاقة إلكترونية خاصة بالمؤسسة     

البطاقات على كل محطاتها تعمل بهذه البطاقة، كما يمكن لها في المستقبل أن تعمل بأي بطاقـة                 

  .إلكترونية تمتلك المؤسسة المالية المصدرة لها اتفاق مع المؤسسة

 :أمن الشبكة -3

قصد ضمان العمل الجيد لشبكة االتصال للمؤسسة هناك جملة من االحتياطات االمنية لعمل هذه              

  :ا في السطور التاليةالشبكة نوجزه

تتوفر بالمؤسسة أجهزة وهي بمثابة عازل عمل الشبكة الداخليـة          : أدوات مادية  -

، إن الهدف مـن هـذا       "اكسترانت أو االنترنت  "للمؤسسة عن الشبكات الخارجية     

الجهاز هو السيطرة والتحكم في المعطيات ال خارجة مـن قاعـدة المعطيـات              

 بحيث ال يسمح هـذا الجهـاز للمعلومـات          والمتداولة في نظام المعلومات ككل    

  .المتعلقة بعمل المديرية بالخروج خارج حدود النظام والشبكة الداخلية

وهي عبارة عن برامج معلوماتية وإجراءات تستخدم لضمان        : أدوات غير مادية   -

 :عمل الشبكة على أحسن وجه وهي على التوالي
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  توى المحوالت هو مثبت على مس : Mcafee:Firewall softبرنامج ∗ 

∗ Serveur proxy :    ويقوم هذا بالتغيير اليومي واألوتوماتيكي للعنـاوين لتفـادي

  .دخول أشخاص غرباء إلى عمل النظام وبالتالي قواعد البيانات

  : اآلثار المترتبة على اعتماد شبكات االتصال في مؤسسة نفطال

 قسمين تأثير مباشر وتأثير غيـر  يمكن تقسيم تأثير اعتماد شبكات االتصال في المؤسسات إلى        

مباشر حيث يظهر األول مباشرة على وقت أداء االعمال وعلى التكاليف أما الثاني فيظهر علـى                

  .االداء الكلي للمؤسسة

  :  التأثير المباشر

بغية التعرف على التأثير المباشر لشبكات االتصال على المؤسسة نفطال تقربنا من مختلـف              

المقر العام للمؤسسة ونتيجة لهذه المقابالت يمكـن الوقـوف علـى مـدى              المصالح والمديريات ب  

  :االستفادة من هذه الشبكات على النحو التالي

 بالنسبة للوقت فقد اكد كل من قابلناه في المؤسسة على أن لشبكات االتصال دور كبير فـي                  -

صد من خاللها وذلـك     االقتصاد في الوقت والجهد ولكن لم نستطيع التعرف على مقدار الوقت المقت           

  .لغياب أي دراسة أو تقييم لهذا الدور في المؤسسة

للتعرف على مدى االقتصاد في تكاليف الـورق توجهنـا إلـى مطبعـة              :  تكاليف الورق  -

المؤسسة المتواجدة في المقر العام للمؤسسة والتي تسهر على توفير االستمارات الالزمـة لـسير               

ل الشروح المقدمة من طرف القائمين على سير عمـل          عمل مختلف نشاطات المؤسسة ومن خال     

التـي كانـت المؤسـسة      " 01الملحق"المطبعة خلصنا أن المؤسسة اقتصدت في عدد االستمارات         

 و  2006تستخدمها قبل اعتماد الشبكة الداخلية حيث الحظنا من خالل برنامج االنتـاج للـسنتين               

حيث يمكن تصنيف هذه االستمارات على       استمارة   62، انخفاض في عدد االستمارات قدره       2008

أمـا  " 06الجدول رقم "استمارات ضرورية لسير النشاط والتي يجب أن توفرها المطبعة باستمرار           

  .الصنف االخر فتعتبر أقل أهمية من الصنف االول
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  :االستمارات الضرورية الستمرار نشاط المؤسسة: الجدول

  

Q/A DEM 

2008  2006  2003 

Nbr 

exmp 

REFF signation ITEM1

750000  462000  312000  5  035R2 Avoir Bon carburant 01  

3125000  2916000  1200000  6  002P BLF Encontinu 02  

125000  156000      VRACBon chargement GPL 03  

1187500  9360000  900000  3  270  Bon De Livraison 

GPL 

04  

937500  606000  300000  5  003  Bon De Ravitaillement05  

687500  398400  200000  4  010  Bon De Receotion 06  

937500  524400  350000  5  017  Bon De Transfert 

Stock 

07  

125000  120000  100000    VRAGBon D'Enlévement 

CBR 

08  

187500  120000  90000    VRAGBon D'Enlévement 

GBL 

09  

1875000  1128000  800000  4  270 Formulaire Réception 

Commande 

10  

687500  1114800  373000  2  001   11  

  مطبعة المؤسسة  : المصدر

تمتلك المؤسسة شبكة هاتف داخلية متكون من أربع أرقام يضمن االتصال الـدائم             : تكاليف الهاتف -

ـ                  ل بين كل مديريات ومصالح المؤسسة كما أن المؤسسة منحت لكل إطاراتهـا هاتفـا نقـاال تتحم

  .المؤسسة تكاليفه إلى جانب صعوبة فصل المكالمات الخاصة بالعمل من غيرها

قبل اعتماد االتصال بشبكات االتصال، كانت المعلومات المتعلقـة بنـشاط           :  تكلفة المهام الرئيسية   -

المؤسسة تجمع عبر كامل التراب الوطني عن طريق الحضور العيني العوان المؤسسة إلـى مقـر      

ذلك بنقل المعلومات من المحطات إلى الوحدات وبعدها إلى الفروع ثم المقر العام             المؤسسة ويكون   

  . وهذا يستلزم إيفاد شخص في مهمة رسمية والتكفل بكل تكاليف تنقله من نقل ومبيت ومنحة المهمة
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III -2.2.محور تسير الموارد البشرية ك  

 االجريـة، التكـوين ومعـدل       عـدد العمـال ، الكتلـة      :        تتمثل مؤشرات هذا المحور في      

  ،سنكتفي في هذا البحث بعرض تطور عدد العمال حسب النوع والمستوى ...الحوادث

  ،وذلك في جدود ماتوفر لنا من معلومات 

 عامل دائم وهم    23982 عامل ، منهم     29845 إلى   2007وصل عدد العمال في المؤسسة إلى غاية        

باقي عمال مؤقتين ،وتفصيل ذلك في الجدول التالي         من إجمالي عدد العمال ، وال      % 80,36يمثلون  

 :  

ــم ــدول رقــ ــين  ):11(       الجــ ــا بــ ــستخدمين مــ ــور المــ -1997تطــ

2007.
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م
  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997المستخدمين 

          
2007 

إظارات  
عليا 

4

ع 
      0     0     0     0     0 326 340 392 422 423     500 

50 0 0 0,00 0,00 1,10 1,14 1,31 1,42 1,43 1,68 
 5847 5416 5164 4866 4431 3931 2876 2654 2431 2514 2795ع إطارات 

%10,13 8,54 8,46 9,17 9,70 13,27 14,89 16,28 17,33 18,30 19,59
 8038 8311 8173 7967 7672 7780 7333 7452 7531 8124 8748ع متحكمنون 

%31,71 27,58 26,22 25,75 24,73 26,26 25,78 26,66 27,42 28,09 26,93 
 10097 10765 11719 12163 12668 12584 10411 9895 9772 10517 11392ع منفذون 

%41,29 35,71 34,02 34,19 35,10 42,48 42,56 40,70 39,32 36,38 33,83 
مجموع  
المستخدم

ين االئمين 

 23982 24492 25056 24996 24771 24295 20620 19924 19734 21155 22935ع 
%83,14 71,83 68,70 68,85 69,53 82,01 83,23 83,64 84,06 82,77 80,36 

 

إظارات  
 عليا

      2        0      1     0      0      0      0      0     0     0     0ع 
%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01  

 156   79    37    45    68   100   504   271   214   129   70ع  إطارات
%0,25 0,44 0,75 0,94 1,70 0,34 0,23 0,15 0,12 0,27 0,52 

 728 629 548 596 574 599 1381 716 684 732 220ع  متحكمنون
%0,80 2,49 2,38 2,47 4,66 2,02 1,93 1,99 1,84 2,13 2,44 

 4977 4391 4164 4248 4349 4629 7153 7949 8095 43673 3624ع  منفذون
%15,81 25,25 28,18 27,47 24,12 15,63 14,61 14,21 13,97 14,84 16,68 

مجموع  
المستخدم
 ين االئمين

 5863 5099 4750 4889 4991 5328 9038 9013 8990 8297 4652ع 
%16,86 28,17 31,3 31,15 30,47 17,99 16,77 16,36 15,94 17,23 19,64 

 

إظارات  
 عليا

 502 423 423 392 340 326 0 0 0 0 0ع 
%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,14 1,31 1,42 1,34 1,68 

 6003 5495 5201 4911 4499 4031 3380 2925 2645 2643 2865ع  إطارات
%10,39 8,97 9,21 10,11 11,40 13,61 15,12 16,43 17,45 18,57 20,11 

 8766 8940 8721 8563 8246 8379 8714 8168 8215 8856 8968ع  متحكمنون
%32,51 30,07 28,60 28,23 29,38 28,29 27,71 28,65 29,26 30,21 29,37 

 15074 15156 15883 16411 17017 17213 17564 17844 17867 17953 15754ع  منفذون
%57,11 60,96 62,20 61,66 59,22 58,11 57,18 ,54,91 53,29 51,22 50,51 

 29845 29591 29806 29885 29762 29623 28724 29452 27587 29452 27587جموع 
  

 
 
 

                                                                                                74 
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   : المستخدمة في التحليلاألدوات

 اسم الشخص الذي مأل     إلى اإلشارةبعد ان تم بناء االستبانة كما تقدم،تم جمع االستمارات دون           

 لموضوع السرية و الموضوعية غي المعلومات ،حيت تم االعتمـاد فـي             تأكيدستمارة ، وذلك    اال

 لمعالجة المعطيات التي تكون على شكل جداول ليترجمها         EXCELتحليل المعطيات على برامج     

تحقيق أهداف الدراسة و تحليل البيانات      من أجل   . رسومات لتسهل عملية المالحظة و التحليل        إلى

 اإلحـصائي  المناسبة باستخدام الحـزم      اإلحصائية األساليبمعها ،تم استخدام العديد من      التي تم ج  

لتكرارات و    ا    -1-:و ذلك من أجل حساب      ) spss(للعلوم االجتماعية التي يرمز اليها باختصار       

النسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية و الوظيفة لمفردات الدراسة و تحديـد اسـتجابات               

المتوسط الحسابي وذلك    -.2-يسية التي تتضمنها أداة الدراسة      اتجاه عبارات المحاور الرئ   أفرادها  

لمعرفة مدى ارتفاع ة انخفاض استجابات عينة الدراسة على كل عبارة مـن عبـارات الدراسـة                 

  .األساسية ،مع العلم أنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط 

  

IV-2.2 .  رأي ة ب ائج المتعلق ا     النت ي توفره دة الت صال و الفائ بكة االت ي ش املين ف الع

  :لمؤسساتهم
من أجل معرفة رأي العمال في شبكات االتصال و المعلومات التي توفرهـا تـم تخـصيص                 

،كما تم تحديد خمس إجابات يجب عليهم االختيـار مـن           ) عبارة   12(المحور األول في االستبيان     

من أجل حوصلة النتائج تم حساب التكـرارات و         .تمد  بينها و ذلك إتباع لبحث المنهج البحث المع       

 عينـة الدراسـة     إلجابـة المعيارية و الرتب    النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و االنحرافات        

  :والنتائج يوضحها الجدول التالي .

  رأي عينة الدراسة حول شبكات االتصال و المعلومات التي توفرها لمؤسستهم ): 17(الجدول رقم 

    اإلجابةدرجة   التكرار  ارةالعب  

رقم 

العبار

  ة

 %النسبة  االتصال المعلومات وشبكات
موافق 

  تماما
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
  الرتبة

  0  5  3  33  9  ك

1  

تتميز المعلومات التي توفرها 

 بالدقة شبكة االتصال

   والموثوقية
% 18  66  6  10  0  

3.92  0.804  3  
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  0  1  4  32  13  ك
2  

المعلومات التي توفرها 

شبكات االتصال سهلة 

  0  2  8  64  26 %   و مفيدة و هامة الستخدام
4.14  0.639  1  

  0  7  16  16  11  ك

3  

تتسم المعلومات التي توفرها 

شبكات االتصال بدرجة عالية 

من التفصيل الذي يحتاج متخذ 

القرار في كل المستويات 

   اإلدارية

% 22  32  32  14  0  

3.62  0.983  5  

  0  5  3  26  16  ك
4  

تتميز المعلومات التي أتحصل 

عليها من شبكات االتصال 

  0  10  6  52  32 %   مهمتي بالتجدد والتغيرألداء

4.06  0.890  2  

  1  7  5  24  13  ك
5  

يتم الحصول على المعلومات 

  2  14  10  48  26 %  .الالزمة بالسرعة الكافية 
3.82  1.044  4  

  0.873  3.91  متوسط رأي العاملين في مستوى نوعية المعلومات التي توفرها شبكات االتصال 

  0  2  9  29  10  ك

6  

تمتاز طريقة الحصول على 

المعلومات المطلوبة بالمرونة 

 تحديث أو أو إلضافةالكافية 

 أو استرجاع البيانات إلغاء

  .المطلوبة 

% 20  58  18  4  0  
3.94  0.740  1  

  0  5  17  17  11  ك

7  

 األقسام و اإلداراتيشارك مديرو 

في المؤسسة في جمع و مناقشة 

 األزمةو تفسير المعلومات 

  . التخاذ القرارات
% 22  34  34  10  0  

3.68  0.935  2  

  0.84  3.81  متوسط رأي العاملين حول تحصيل المعلومات بشبكات االتصال 

 1 8 7 16 18 ك
ية أهم تعتبر الشبكة الداخل 8

 2 16 14 32 36 %وسيلة لالتصال داخل المؤسسة 
3,84 1,149 2 

 2 4 11 18 15 ك
9 

تعتبر الشبكة الخارجية أهم 
 باإلطرافوسيلة لالتصال 

 4 8 22 36 30 % الخارجية عن المؤسسة 
3,80 1,088 4 

 1 7 6 20 16 ك

10

تتوفر المؤسسات على جميع 
فنية المستويات المادية و ال

،البرمجيات األجهزة(
لتشغيل شبكة ) ,,التطبيقية

 2 14 12 40 32 % االتصال 
3,86 1,088 1 

هناك تحديث دوري للتجهيزات 11
 5 1,036 3,78 0 6 15 13 16 كو المعدات و التقنيات 
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التكنولوجية التي تستخدمها 
المؤسسة لتشغيل شبكات 

 ,االتصال 
% 32 26 30 12 0 

 1 7 6 22 14 ك
12

تتوفر المؤسسة على الموارد 
البشرية الضرورية للتحكم في 
شبكات االتصال و صيانتها و 

 2 14 12 44 28 % , على أمنها الحفاظ
3,82 1,063 3 

 1,08 3,82  مؤسستهممتوسط رأي العاملين حول شبكات االتصال في 
ت االتصال و المعلومات التي توفرها المتوسط العام لرأي العاملين في شبكا

 0,955 3,857 ,لمؤسستهم

  .spssمن أعداد الطالب اعتمادا على االستبيان و :المصدر

  

 أفراد العينة يقيمون دور شـبكات       إنالموضحة أعاله يتضح    )17(من خالل نتائج الجدول رقم    

لتقييم في درجة عالي قلـيال       و يمكن تصنيف هذا ا     ايجابيااالتصال و المعلومات التي توفرها تقييما       

كما أن هذا المتوسط يقع ضمن      .]4 و 3.2[ و الذي يقع بين      3.86،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي      

 إجابـة  درجة   إلىوهي الفئة التي تشير     ) 4.2 الى 3.41من( الخماسي   لبكرتالفئة الرابعة من فئات     

والخدمات التي تقدمها و لكن بدرجة      موافق و التي تؤكد رضا غالبية العاملين على شبكات االتصال           

  .0.955والتي يعكسها قيمة االنحراف المعياري متفاوتة قليال 

  :من خالل قراءة النتائج المتحصل عليها ،يمكننا تقسيم الجدول إلى الفروع التالية 

  :مستوى نوعية المعلومات التي توفرها شبكة االتصال *

التصال عديدة ،حيث تم تغطية كـل خاصـية         إن خصائص المعلومات التي توفرها شبكات ا      

  : يمكن عرضها اعتمادا على نتائج االستبيان فيما يلي التيبسؤال و 

وقد تميزت   األولالدقة والموثوقية في المعلومات التي توفرها شبكات االتصال تم قياسها بالسؤال            . أ

 مـن طـرف المـستجوبين      عالية قليال،حيث بلغ المتوسط الحسابي لإلجابة المقدمـة        ةبدرجة موافق 

المستخدمين على شبكة االتصال و الكفاءات التي تسيالها و تـصمن تـوفير             ضا  هذا يعني ر  .3.92

مختلف المعلومات بالدقة و االعتيادية المطلوبة،ولكن بدرجة متفاوتة قليال وهو مـا تعكـسه قيمـة                

  . 0.804االنحراف المعياري 

 مـن أفـراد     %90من خالل السؤال الثاني،حيث أكـد        الشمولية و سهولة االستخدام،تم قياسها       -ب

 و شمولية المعلومات التي توفرها شبكات االتصال فكانت درجة الموافقة عالية و             العينة على سهولة  

ممـا  .0.639واالنحراف المعياري   4.14يشبه اتفاق بين أفراد العينة،كما يعكسها المتوسط الحسابي         

ها وتحليلها و تسليمها من خالل شـبكات االتـصال تلبـي             المعلومات التي يتم تحصيل    إنيدل على   

  . وكل وظيفة،ويتم استخدامها بكل سهولة و يسر إداري المستوىحاجات كل 
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 التفصيل العالي للمعلومات المتحصل عليها تم قياسها بالسؤال الثالث فكانت درجـة الموافقـة               -ت

). 0.987معيـاري     وانحراف 3.62ه  بمتوسط حسابي قدر   ( لإلجاباتمرتفعة قليال مع تفاوت قليل      

 متخذ القرار في المستوى من التنظيم يتحصل على معلومات تحمل صفة البـساطة و               إلىهذا يشير   

  .لالزمتين لمثل هذا القراراتالتفصيل 

التجدد و المالئمة،تم قياس هذه الخاصية بالسؤال الرابع و هذا بهدف التعرف على مدى مالئمة               -ث

 المتحصل عليها هنـا اتـسمت       اإلجابات. ظروف أداء مختلف المهام بالمؤسسة     المعلومات لطبيعة و  

انحـراف  (وبتشتت قليل بين أفراد عينـة الدراسـة         ) 4.06بمتوسط حسابي   (بدرجة موافقة عالية    

  .و هذا يدل على ان شبكات االتصال تستخدم بشكل دوري لنقل المعلومات اليومية )0.890معياري 

 لإلجابـات  وتم قياسها بالسؤال الخامس حيث بلغ المتوسـط الحـسابي             سرعة تدفق المعلومات   -ج

   بانحراف 3.82

تميزت بدرجة موافقة عالية قليال و بتشتت كبير بين أفراد العينة يعود ذلك           ،أي1.044معياري قدره   

  .ربما الستخدام الورق و الطرق التقليدية في استعمال تخزين المعلومات 

ير جميع خصائص المعلومات التي توفرها شبكات االتصال لـدى عينـة            في ما يتعلق بمدى توف     إما

الدراسة ،فيمكننا استنتاج دلك من خالل حساب المتوسط العام للمتوسطات الحسابية و لالنحرافـات              

ث كانت درجة الموافقة عالية قليال على توفر الخصائص األساسـية           المعيارية لمل الخصائص ، حي    

،مع وجود نوع من التقارب في اإلجابات المقدمة من طرف          3.91دره  للمعلومات بمتوسط حسابي ق   

 إلى بروز خاصيتين بدرجـة      ةباال ضاف .0.873المستجوبين ،حيث كانت قيمة االنحراف المعياري       

و بتشتت قليل إال و هما سهولة االستخدام و الشمولية ،والتجدد و التغير             ) موافق تماما (إجابة عالية   

المعلومات و لكن     على خصائص  إجماالنتائج أيضا أن أفراد البحث موافقون       يتضح من ال  .باستمرار  

  تصاعديا وفق درجة بدرجات مختلفة حيث يمكن ترتيبها 

الدقـة  ) 1(التجدد والتغيـر،  ) 4(سهولة االستخدام، )2 (:توفرها كما هو مبين في الجدول أعاله      

  .ذ القرار في كل المستوياتالتفصيل الذي يحتاجه مخ) 3(السرعة الكافية،) 5(والموثوقية،

  : تحصيل المعلومات بشبكة االتصال*

،قمنا بتخصيص سؤالين تم    الموقوف على مستوى تحصيل المعلومات بالمؤسسة محل الدراسة       

  :طرحهما على المستجوبين فكانت اإلجابة على النحو التالي 

عكسه قيمـة المتوسـط      تتميز بالمرونة المطلوبة ،وهو ما ت      إنها المستجوبين على    أغلبيةأكدت  

،هـذا  )0.740انحراف معيار قـدره      (اإلجابات،مع شبه اتفاق في     )3.94( المقدمة   لإلجابةالحسابي  

 من قبل حول خاصية التجدد والمالئمة للمعلومات فهي متوفرة في المؤسسة            إليهيؤكد ما تم التوصل     
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حليل المعلومـات فقـد    األقسام بالمؤسسة في عملية جمع و ت      بخصوص مساهمة مدراء المصالح و      .

،وهذا  )0.935 (اإلجاباتوبتفاوت بسيط في    )3.86متوسط حسابي   (موافق عالية قليل  حظيت بدرجة   

  . المرؤوسين إشراك فقط دون اإلداريةيدل تمركز السلطة لدى القيادة 

ينتمـي  متوسط حسابي     (بشكل عام فقد تميز خاصية تحصيل المعلومات بدرجة موافقة عالية قليل            

هذا يؤكـد نجاعـة شـبكات       ). 0.84قيمة االنحراف (،و بتشطيب بسيط    )-موافق–لفئة الرابعة    ا إلى

  .االتصال في تزويد المؤسسة بالمعلومات وبالمرونة الكافية 

  :شبكات االتصال في المؤسسة *

  اتصال المؤسسة بدرجة موافقة عالية قليال و بتـشطيب         شبكاتجاء رأي أفراد العينة في ما يخص        

 و االنحراف المعيـاري     3.82ابات بين أفراد العينة و هو ما يعكس المتوسط الحسابي           واضح لإلج 

  .وربما يرجع ذلك للتنوع في أفراد العينة . 1.08

بمالحظة كل سؤال على حدا يتبين أن رأى أفراد العينة جاء بدرجة موافقة عالية قليال علـى كـل                   

  . األسئلة و بتشطيب واضح على اإلجابات 

ـ   داخل   لسؤال الذي نصه، تعتبر الشبكة الداخلية أهم وسيلة لالتصال        فبالنسبة ل   كانـت  دالمؤسسة فق

 3.84ليه عالية قليال و بتشطيب ملحوظ،حيث بلغـت قيمـة المتوسـط الحـسابي               درجة الموافقة ع  

  .1.088بانحراف معياري قدره 

البرمجيـات التطبيقيـة    األجهزة،( المادية و الفنية     تالمستلزمالمدى توفر المؤسسة على كل      بالنسبة  

،حيث أن  3.86 قليال بمتوسط حسابي قدره      ةلتشغيل شبكات االتصال ،كانت درجة الموافقة عالي      ...) 

  . على وجود المستلزمات التقنية بالمؤسسة اأكدو) 20+16( من العينة 72%

نولوجيـة  بالنسبة للسؤال الذي نصه هناك تحديث دوري للتجهيزات و المعدات و التقنيات التك                  

التي تستخدمها المؤسسة لتشغيل شبكات االتصال فقد كانت درجة الموافقة عليه عالية قلـيال حيـث                

  .1.036 بانحراف معيار قدره 3.78بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

فـي شـبكات    بخصوص درجة توفر المؤسسة على المستلزمات البشرية الضرورية للـتحكم           

منها ،فقد كانت درجة الموافقة عليها عالية قليال على توفرهـا            على أ  الحفاظاالتصال و صيانتها و     

،هذا دليـل علـى أن      3.82 حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي       نحسب اإلجابات قدمها المستجوبو   

المؤسسة ال تعطي أهمية قصوى الستقطاب المختصين في تشغيل الشبكات أو بتأهيـل موردهـا                

  .1.063ة بانحراف معيار قدره مالمقدالبشري المتاح ،مع وجود تشتت في اآلراء 

االتصال تتـوفر علـى     شبكات  اد البحث موافقون أجماال على أن           كما يتضح من النتائج أن أفر     

الضرورية ،وتتميز بالتحديث المستمر و لكن بدرجات مختلفة        ) المادية،الفنية والبشرية (المستلزمات  
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تـوفر  ) 3: ( و مبين فـي الجـدول أعـاله   حيث يمكن ترتيبها تصاعديا وفق درجة توفرها كما ه

تـوفر علـى    )5(شبكات االتصال أهم وسيلة خارج المؤسـسة،      ) 1(المستلزمات المادية و الفنية ،    

تحـديث دوري   ) 4( أهم وسيلة خارج المؤسسة ،     لاالتصاشبكات  )2(الموارد البشرية الضرورية ،   

  .للتجهيزات و المعدات 

   :األداءل الدور الذي تؤديه شبكات االتصال في تحسين  النتائج المتعلقة برأي العاملين حو-2

 تـم   األداءحول الدور الذي تؤديه شبكات االتصال في تحـسين               من أجل معرفة رأي العمال      

 يجـب علـيهم     إجابـات ،كما تم تحديد خمسة     )  عبارة 12(تخصيص المحور الثاني من االستبيان      

من أجل حوصلة النتائج تم حساب التكرارات       . المعتمد لمنهج البحث    إتباعااالختيار من بينها وذلك     

 عينة الدراسة و    إلجاباتو النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و الرتب            

  :النتائج يوضحها الجدول التالي 

  

  

  :ءاألدارأي عينة الدراسة حول الدور الذي تؤديه شبكات االتصال في تحسين ) : 15(الجدول رقم 

    
 

 درجة االجابة  التكرار العبارة
   

رقم 
العبار
 ة 

النسبة  الدور الذي حسين الادء
% 

موافق 
 تماما

موا
 فق 

محا
 يد

غير 
موا
 فق

غير 
موا
فق 
تماما

المتوس
ط 
الحساب
 ي

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

 الرتبة

 0 0 7 29 14 ك
1 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
 0 0 14 58 28 %  األداءاالتصال في رفع معدالت 

4,14 0,639 03 

 0 3 2 26 21 ك
2 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
 في لاالتصااالتصال في تسهيل 

 0 6 4 48 42 % )داخلي و خارجي(المؤسسة 
4,26 0,803 01 

 0 5 2 23 20 ك

3 
يسهم توظيف و استخدام شبكات 

 بدقة و اإلعمالاالتصال في أنجاز 
 0 10 4 46 40 %  و الجهد االقتصاد في الوقت

4,16 0,912 02 

 05 0,804 4,08 0 2 8 24 16 ك 
4 

يسهم توظيف واستخدام شبكات 
 تكاليف تخفيضاالتصال في 

    0 4 16 48 32 % االستغالل 

 0 8 15 13 14 ك 
5 

يسهم توظيف واستخدام شبكات 
االتصال في تخفيض عدم التأكد و 

 0 16 30 26 28 % , القراراتعقلنه
3,66 1,062 11 

 0 9 7 24 10 ك 
6 

يسهم توظيف و استخدام شبكة 
االتصال في تفهم المشكالت و 

 0 18 14 48 20 % ,معايشة مراحل تطورها 
3,70 0,995 09 



 مؤسسة نافطال: الثالثالفصل 
 

 83

 0 5 9 22 11 ك 
7 

يسهم توظيف و استخدام شبكة 
االتصال في تسهيل عملية الرقابة و 

 0 10 18 44 22 % ,التقييم 
3,66 1,118 11 

 0 4 16 22 8 ك 
8 

 شبكة استخداميسهم توظيف و 
 0 8 32 44 16 % ,االتصال في تحقيق الرضا الوظيفي 

3,68 0,844 10 

 0 3 9 25 13 ك 
9 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
االتصال في تحقيق التجانس و خلق 
 0 6 18 50 26 % ,روح الفريق بين عمال المؤسسة

3,96 0,832 06 

 0 5 16 16 13 ك 
10 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
 اإلبداعاالتصال في تحسين مؤشرات 

, % 26 32 32 10 0 
3,74 0,965 08 

 0 0 14 29 7 ك 
11 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
االتصال في التواصل الدائم والمباشر 

 0 0 28 58 14 % ,مع عمالئها 
3,86 0,639 07 

 0 2 10 18 20 ك 
12 

يسهم توظيف و استخدام شبكات 
 المؤسسةاالتصال في تحسين صورة 

, % 40 36 20 4 0 
4,12 0,872 04 

 0,874 3,92  األداءالمتوسط العام لرأي العاملين في الدور الذي تؤديه شبكات االتصال في تحسين 

     spss من إعداد الطالب اعتمادا على االستبيان و :المصدر                 

 يرون أن شبكات االتصال     إجماالالموضحة أعاله تفيد أن أفراد البحث       ) 18(نتائج الجدول رقم  

 في توفير عدة فوائد و خصائص تجعل أداء المؤسسة ينمـو و يتطـور بـصفة                 تسهم بدرجة كبيره  

 الدراسة في دور شبكات االتصال فـي تحـسين          حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي أفراد      .مستمرة

من ( الخماسي   لبكرتوهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس           ) 5 من   3.918 (األداء

الى خيار موافق على أداة البحث مما يوضـح بـأن أفـراد             و هي الفئة التي تشر      ) 4.2 إلى 3.41

كما أن المتوسط الحسابي العام يقـع      . ؤسسة  البحث يرون أنها تلعب دورا بارزا في تحسين أداء الم         

   دورو هذا يعني أن أفراد العينة يقيمون تقييما أجابيا [ 4 و 3.2[بين 

شبكات االتصال و مدى مساهمتها في تحسين أداء المؤسسة هذا التقييم يمكن تـصنيفه فـي خانـة                  

 موافقة أفراد البحث الـذي   هناك تفاوت بسيط فيإنكما يظهر في الناتج   .موافقة بدرجة عالية قليال     

  0.8 7 االنحرافيوضحه

تصنيفه في خانة موافقون بدرجة عالية قليال ،كما يظهر في النتائج أن هناك تفاوت بسيط فـي                      

  0.874 االنحراف يوضحهموافقة أفراد البحث الذي 

 أفـراد    من %68(األولى حظيت بدرجة موافق عالية      من خالل الجدول السابق نالحظ بأن العبارة        

حيث جاءت   ، 0.639و يشبه أجماع االنحراف المعياري      )  على دورها في رفع األداء       االعينة أكدو 

 بشكل كبير من شبكات االتصال في القيـام         ااستفادوفي الرتبة الثالثة ،و هذا يدل على المستجوبين         
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ـ         اعايشو من أفراد العينة     %84بأعمالهم   كمـا أن   .صال   المرحلتين قبل و بعد اعتماد شـبكات االت

 الوظيفي الفردي أو الكلـي و ذلـك لكـي ال يـتحجج              األداء هل هو    األداءالعبارات لم تحدد نوع     

  . بعدم علمهم بالتأثير على األداء الكلي المستجوبون

أما العبارة الثانية يسهو توظيف و استخدام شبكات االتصال في تسهيل االتصال في المؤسـسة                   

)  من أفراد العينة وافقوا على العبـارة         %30(ذلك بدرجة موافقة عالية     حظيت ك .داخلها و خارجها    

 ،كما أنها   0.803 معياري   انحراف موافق تماما،و    4.26و بتشتت بسيط حيث بلغ المتوسط الحسابي        

 فـي المحـور     5العبارة  (هذا ما يوافق سرعة الحصول على المعلومات        . األولىجاءت في الرتبة    

نجاعة الشبكات في تـسهيل     ،ويؤكد  )  من المحور األول   6العبارة  (عليهاو مرونة الحصول    ) األول

  .االتصال 

العبـارة  ( و توفير الجهد و الوقـت        األعمال في دقة انجاز     االتصال    بخصوص مساهمة شبكات    

 من أفراد العينة وافقوا على العبارة حيث جاءت         %86فقد تحصلت على درجة موافقة عالية       ) الثالثة

 هذا يدل على مدى مساهمة الشبكات في تـوفير          0.912 و انحراف    4.16لثانية بمتوسط   في الرتبة ا  

  .هذه الخاصية 

    أما العبارة الرابعة و المتعلقة باالقتصاد في التكاليف فقد جاءت في الرتبـة الخامـسة بدرجـة                 

 و  4.08،بمتوسـط    من أفراد العينة وافقوا على العبارة وتـشتت بـسيط            %80موافقة عالية كذلك    

  . ،و هو يؤكد على أن شبكات االتصال لها دور كبير في االقتصاد في التكاليف 0.804انحراف 

   فيما يتعلق بالعبارة الخامسة يسهم توظيف و استخدام شبكات االتصال في تخفيض درجة عـدم               

ا علـى    من أفراد العينة وافقـو     %54 القرارات فقد حظيت بدرجة موافقة عالية قليال         عقلنهالتأكد و   

 1.062 ،و االنحـراف المعيـاري       3.66 المتوسط الحسابي    اإلجابات و بتفاوت كبير في      تالعبارا

 إلـى يرجع ذلـك    . مع العبارة السابعة المتعلقة بتسهيل عملية الرقابة         األخيرة،حيث تقاسمت الرتبة    

تحـصيل  المركزية في اتخاذ القرارات و السلطة بصفة عامة ، ويتوافق مع مشاركة المدراء فـي                

  .) في المحور األول7العبارة (المعلومات 

   أما العبارات السادسة،الثامنة،التاسعة،العاشرة،الحادية عشر فقد كانت درجة الموافقة عليها عالية          

 شبكات االتصال ة على التنوع فـي        ةقليال و بتشتت بسيط و هذا يؤكد رضا العالمين على مرد ودي           

 .ر المساهمة كذلك الفوائد التي توفرها ،و في مقدا

 من أفراد العينة وافقوا على العبارة و        %76األخيرة بدرجة موافقة عالية     ة  ركما حظيت العبا        

 ، حيث جاءت في الرتبة الرابعة ،هـذا         0.872،و االنحراف   4.12بتشتت بسيط المتوسط الحسابي     

  خاصة شبكة االنترنيت يدل على المساهمة الكبيرة لشبكات االتصال في تحسين صورة المؤسسة و 
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  : إحصائيات تخص عدد االستبيانات الموزعة و المسترجعة -4

في الجدول التالي تم تخصيص اإلحصائيات التي تخص عدد االستبيانات الموزعة و المسترجعة و              

  .المعتمدة في عملية جمع المعلومات 

  

  لمسترجعة و المعتمدة في الدراسة االستبيانات الموزعة و ا) : 12(               جدول رقم 
  

العدد  العدد الموزع العينة 
 المسترجع

االستبيانات 
المعتمدة في 
 الدراسة

النسبة المئوية 
لالستبيانات المعتمدة 

 في الدراسة

 %16 8 8 12 المديرية التنفيذية للموارد البشرية

 %18 9 10 13 المديرية التنفيذية للمالية 

 %26 13 15 15نظمة المعلومات المديرية المركزية أل

 %24 12 12 15 )التسويقي(الفرع التجاري و 

 %16 8 10 10 الوحدة الجهوية لوالية المدية 

 %100 50 55 65 المجموع

  
  .من إعداد الطالب : المصدر                                      
  :يمكن تمثيل الجدول السابق كما يلي 
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الشكل رقم (42) توزع االستبيانات المعتمدة في الدراسة حســب 
المديريات 
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ة 
سب
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ا

النسبة المئوية
لالستبيانات المعتمدة في

  
  

  

IV-2 .المتعلقة باالستبيان النتائج :  

  ):توزيع أفراد عين الدراسة (النتائج المتعلقة بعين الدراسة 

الوظيفة ،الجنس،مدة الخدمة الحالية (تقوم هذه الدراسات على عدد من المتغيرات المستقلة

و في صوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص عينة الدراسة على )،مستوى التعليمي )األقدمية(

  :الي النحو الت

  :وفق متغير الجنس -أ

 من اجمالي العينة هم %68 عامل من عينة الدراسة يمثلون نسبة 34أن ) 13(يتضح في الجدول 

  .يوضح دلك أكثر ) 43(الشكل . هم اناث %32منهم يمثلون نسبة ) 16(ذكور ،في حين أن 

  .نس توزيع عينة الدراسة وفق متغير الج) :13(                      جدول رقم 

 النسبة العدد الجنس

 %68 34 ذكر

 %32 16 أنثى

 %100 50 المجموع

  

  .من اعداد الطالب : المصدر 
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الشكل رقم 43: توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس
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نسبة االستبانات

  
  ):االقدمية(وفق متغير المدة في الخدمة الحالية -ب

أن هناك تنوعات من خالل تشكيلة العينة ) 42(و الشكل رقم ) 14(الحظ من خالل الجدول رقم 

و بين هذا و ذاك يتم استخالص أهم ) سنة10أكثر من ( القديم و هناك)  سنة10أقل من (فهناك 

الرؤية المختلفة للموظفين على اختالف مدتهم في الخدمة اتجاه شبكات االتصال ،حيث كانت النتائج 

  :كالتالي

 مدة في ح تتراوة من إجمالي عينة الدراس%60عامال من عينة الدراسة يمثلون ما نسبة ) 30(

 سنة وهم الفئة االكتر نسبة في العينة ،ثم تليها فئة العمال تتراوح 10 إلى 6 مؤسسة نفطال ما بين

عمال بنسبة من عينة ) 8( مقابل %22عامل بنسبة ) 11( سنة ب 20 إلى 11مدة خدمتهم من 

 فئة أقل من العينة %2 أي بنسبة 1سنة بعامل 20 سنوات ثم تأتي الفئة األكثر من5الدراسة اقل من 

.  

  ) :األقدمية(توزيع عينة الدراسة وفق متغير المدة في الخدمة الحالية ): 14(جدول رقم 

  

 النسبة العدد مدة الخدمة 

 %16 8  سنوات 5أقل من 

 %60 30  سنوات 10 إلى 6من 

 %22 11  سنة 20 إلى 11من 

 %2 1  سنة 21أكثر من 

 %100 50 المجموع 
  .لطالب                           المصدر من أعداد ا
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الشكل رقم  44: توزيع عينة الدراسة وفق متغير المدة  فـي  
الخدمة الحالية   ( االقدمية  )
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تبيانات   بة االس نس

  
  

  : وفق المستوى التعليمي -ت

أن المستوى التعليمي الشائع بين أفراد العينة ) 44(و الشكل البياني رقم) 15(من خالل الجدول رقم

 %4 ،ثم في األخير المستوى المتوسط بنسبة %20 ، يلي ذلك المستوى الثانوي بنسبة %76بنسبة 

.  

  :ق المستوي التعليمي توزيع عينة الدراسة وف) : 15(جدول رقم     

 النسبة العدد المستوى التعليمي 

 %4 2 متوسط

 %20 10 ثانوي

 %76 38 جامعي

 %100 50 المجموع

                                          المصدر من إعداد الطالب
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" الشكل رقم  (45) توزيع عينة الدراسة وفق المستوى التعليمــي"=
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نسبة االستبيانات  

  
  : وفق الفئة المهنية -ث

ب المستوى التعليمي و المنصب يتضح لنا توزيع النسب حس) 16(و ) 15(من خالل الجدولين رقم 

الذي يشغله أفراد العينة في أن أغلبية المستجوبين من خالل االستبيان هم من أعوان التحكم ذوي 

 من االطارات %34 من المجموع الكلي ، و %66مستوى يتراوح بين الثانوي و الجامعي بنسبة

  .ح أعالهضذوي المستوى الجامعي كما هو مو

  .توزيع عينة الدراسة وفق الفئة المهنية ) : 16(ول رقم                  جد

 النسبة التكرار الفئة المهنية

 %34 17 اطار

 %66 33 أعوان تحكم 

 %100 50 المجموع

  من إعداد الطالب                         :                                       المصدر
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الشكل رقم 46 : توزيع عينة الدراسة وفق الفئة المهنية,
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IV   -تأثير القيم اإلجتماعية على شبكات اإلتصال داخل المؤسسة  

      بعد أن تعرفنا من خالل إستعراض أهم مؤشرات أداء المؤسسة على تطـور أداء المؤسـسة                

شبكات اإلتصال على   القيم اإلجتماعية في    ،ورغبة منا في إثراء البحث والتعرف الدقيق على تأثير          

تـصال  شـبكات اإل  القيم اإلجتماعية في    ذا الجزء التعرف على أهمية      سنحاول في ه  .أداء المؤسسة 

وتأثيرها على أداء المؤسسة،وذلك من خالل إستطالع رأي العاملين بها حول الدور وأهميـة هـذه                

هذه المهمـة مـن خـالل        حيث تم إنجاز  .الشبكات في تحسين االداء داخل هذه المؤسسة المذكورة         

فيما يلي نقوم   ).اإلطارات وعمال التحكم  (كات اإلتصال في المؤسسة   توزيع إستبيان على مستعملي شب    

  .بتوضيح الطرقة المتبعة في الدراسة وتحليل نتائج اإلستبيان المتحصل عليها

IV-1. إجراءات الدراسة:  

      قبل التعريض إلى النتائج اإلستبيان سنقوم أوال بتقديم شـرح لطريقـة الدراسـة واألسـلوب                

 علـى أداء مؤسـسة      تأثيرها وتبيان من أجل شرح نتائجه حول شبكات اإلتصال         المستعمل في اإلس  

  :نفطال ،على النحو التالي

  :عناصر اإلستبيان -1

 ودراسات سابقة تم إعداد اإلستبانة التي تكون من محورين باإلضـافة إلـى              البحوثباالعتماد على   

  ):2(رقم)الملحق(المعلومات الشخصية 

مرتبطة بمستوى نوعية المعلومات التـي توفرهـا        )  عبارة 12(لعبارات  شمل ا :المحور األول   -   

  .شبكات اإلتصال للقيام بالنشاطات المختلفة للمؤسسة،وأخرى مرتبطة بشبكات اإلتصال

أمـا  . عبارة متعلقة بأهم تأثيراة شبكات اإلتصال علـى أداء المؤسـسة           12تضمن  :الثاني   المحور

  .قدمية ،الجنس والمستوى التعليميالمعلومات الشخصية فشملت الوضيفة،األ

-موافـق تمامـا   :(يقابل كل عبارة من عبارات المحور االول والثاني عبارة من العبارات التاليـة              

،وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات درجـة ليـتم           )غير موافق تماما  -غير موافق -محايد-موافق

  ).1،2،3،4،5(معلجتها إحصائيا على التوالي 

يسهل على أفـراد العينـة       ة الدراسة على اساس النوع الغلق المححد لإلجابة حتى        لقد صممت أسئل  

لترميز اإلجابات التـي ال     .تنميط اإلجابات لتحليلها     و إعطاء تقديراتهم بسهولة وعلى الباحث ترميز     

 likert   يمكن للمبحوث إختيار إالبديل واحد فقط ،إستخدم الباحث في اإلستبانة مقيـاس لبكـرت  

scale) (  أما فيما يتعلق باألسئلة المغلقة التي يمكن للمبحوث إختيار بديل أو أكثـر مـن               .الخماسي

  الندائل المحددة في السؤال،فهنا تم إعتبار كل بديل على أنه سؤال منفرد
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علما أنه تم أخذ طبيعة كل سؤال عند التحليل من حيث كونه سلبيا أو غجابيا ،وإستخالص النتـائج                  

حيـث  )3(ليكون أكثر قوة من الوسط المطلـق        )3,2 (تمدنا على الوسط الفرضي     النهائية بحيث إع  

قــد تكــون اإلجابــات فيهــا غيــر موضــوعية )(qualitativeنتعامــل مــع بيانــات نوعيــة 

subjective)(             بحيـث  . وتحتمل درجة من عدم الدقة تمت مراعتها عند إعتماد الوسظ الفرضـي

  تكون درجة توفر الخاصية التي تفوق 

  بين عالية قليال عندما تقع بين توسط 

 [ 5 و   4[ عالية عندما تكون اإلجابة بـين         و [4 و   3.2[توسط بين عالية قليال عندما تقع بين        

  و أقل من 

   .[ 2 و 1[ و منخفضة عندما تقع بين [ 3.2 و 2[توسط بين المنخفضة قليال عندما تقع بين 

، ثم نقسمه على     ) 4-1-5(يق حساب المدى    كما تم حساب الحدود الدنيا و القصوى للفئات عن طر         

  :، ثم نضيف النتيجة بالتدرج ابتداء من الفئة األولى كالتالي  ) 0.8 =4/5(عدد فنحصل على 

  ). غير موافق تماما (  تمثل 1.8 إلى 1من  •

 )غير موافق ( تمثل 2.6 إلى 1.81من  •

 ) محايد  (3.4 إلى 2.61من  •

 )ا موافق تمام(  تمثل 4.2 إلى 3.41من  •

نظرا لكبر حجم المؤسسة تم اختيار مديرية من كل مستوى تنظيمي ،وذالك حسب             :عينة الدراسة   

  :مدى استخدامها لشبكات االتصال ،حيث وقع االختيار على المديرية التالية 

  .المديرية التنفيذية للموارد البشرية ،المديرية المالية  : المديريات التنفيذية *

  .المديرية المركزية ألنظمة المعلومات  : المديريات المركزية *

  )التسويق(الفرع التجاري  : الفروع *

  .الوحدة الجهوية لوالية المدية : "Districts"الوحدات  *

توزيع االستبانة على العاملين على شبكة االتصال في المديريات المعنية،فكان حجم العينة المختارة             

كمـا تـم    . من إجمالي االستبيانات الموزعة      %84.62ل  عامالن،اى ما يعاد  )55(فردا منهم   )60(

  .إبعاد خمسة استبانات و ذلك لعدم صالحيتها 
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  :خاتمة

إن ما نستطيع أن نختم به بحثنا هذا هو عصارة ما توصنا إليه من نتائج من خـالل مراحـل                    

  .البحث المتعددة، والتي كانت كل مرحلة مكملة للمرحلة التي قبلها وتابعة للمرحلة التي بعدها

الدراسة النظري والميداني حاولنا من خاللها تسليط الضوء على ظـاهرة           وبعد عرض جانبي    

تصال وعالقته بالقيم االجتماعية وأكثرها حساسية، حيث لها التأثير البارز في تكـوين األفـراد               اال

وتقديمهم للمجتمع كأفراد صالحين وناضجين من جميع الجوانب، وإذا تعرضت هذه القيم إلى خلـل               

 ونعني به العالقات الداخلية أو خارجيا       إنه سيعود على هؤالء األفراد بالتأثير السلبي سواء داخليا،        ف

ونعني به داخل المؤسسات والهيئات، حيث أن القيم االجتماعية هي التي أنشئت في األصـل لـدعم     

وتركيز أسس المجتمع وقواعده وإكمال ما بدأته اللبنة األولى في المجتمع أوال وهي األسرة وهـذا                

ها، وهي تنشئة األفراد على مبدأ القيم واستغالل        اإلكمال عن طريق الحلقة الواجب إيجادها أو رسم       

  .هذا المبدأ في حياتهم العملية وإكماله بالحلقة االتصالية الواجب ربطها بين األفراد والمجتمع
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