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بداية وشكر املوىل عز وجل عىل عطائه امواسع ،وتوفيقه منا يف امتام هذا
امعمل املتواضع ،اذلي هأمل أن يكون بذرة صاحلة يف أرض امعمل امواسعة
مث امشكر اجلزيل وامعرفان وامتقدير اىل الس تاذ امفاضل املرشف
" عيل زاين حمند وأمعر" اذلي مل يبخل علينا بتوجهياته
وارشاداته وهصاحئه امقمية خالل اجناز هذا امعمل
بلك تواضع منه
كام هتوجه ابمشكر ملك عامل واطارات جامعة امبويرة
كام ال يفوتنا أن وشكر لك الساتذة اذلين قدموا
منا يد املساعدة
ويف الخري اىل لك من ساعدان من قريب أو بعيد
ومو بلكمة طيبة يف اجناز هذا امعمل
كام وشكر مس بقا انلجنة املوقرة ملناقشة هذا امبث .

أىدي مثرة هجدي ومعيل إىل أعز ما أمكل يف ىذإ إلوجود ،إىل من
فضليام هللا عن بقية إلناس مرتبة فأمر بعد عبادتو لوحده ابلحسان هلام ،إىل أحق
إلناس بصحبيت ،وإدلي إلكرميني إلذلإن رعياين ورابين وأانرإ يل درب حيايت،
أطال هللا يف معرىام
إىل من قامسين مهويم واكن س ندإ يل زويج إلعزيز نس مي
إىل جديت أطال هللا يف معرىا ،إىل إخويت وأخوإيت بدون إس تثناء
إىل لك إلصدقاء رفقاء إملشوإر إدلرإيس إجلامعي
إىل مجيع زماليئ يف قسم إدإرة إلعامل ،إىل لك من نسامه قلمي ومل ينسامه قليب
للك ىؤلء أىدي معيل إملتوإضع ىذإ.

"مسرية"

بسم خامق امكون أأبدي شكري اىل رافع امساموات وابسط ا ألرض وابعث امروح،
أأمحد هللا رب امعاملني اذلي عمل ابمقمي ورشح امصدر وهدى امقلب وبنعمته أأمكلنا
هذا امعمل املتواضع
أأهدي مثرة هجدي اىل لك من اكن س ندا يل يف توجهيي وارشادي ،اىل من دفعين
حنو طريق امعمل أأيب امغايل
اىل من تعبت ألجل راحيت ،وسهرت انليايل ألجل جنايح ،ودعت املوىل عز وجل
ألمتكن من حتقيق أأحاليم ،أأيم امعزيزة
كام أأهدي حتيايت وساليم اىل لك اخويت و أأخوايت ا ألعزاء
اىل لك ا ألهل وا ألقارب واىل صديقايت و أأصدقايئ
اىل زماليئ يف امعمل
اىل لك من سامه يف اعداد هذا امعمل.

" اكميليا "
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مقدمة عامة

أ

يعد االتصال من بني ادلواضيع اليت تلقى اىتماما ومتابعة من طرف العديد من الباحثني يف وقت تشهد فيو
ادلنظمات على الدوام تطورات وتغريات عميقة وواسعة النطاق يف سلتل

ااجماالت السيما ادلعرفية والتقنية واإلدارية

وادلعلوماتية .يف ظل اعتبار ادلنظمة متثل نظاما مفتوحا ،تنمو وتتطور وتتفاعل مع فرص وحتديات بيئتها اليت تنشط هبا
وىذا من أجل ضمان االستقرار ،فاالستقرار ليس معناه اجلمود وعدم التغيري ،بل التالؤم مع الظروف واألوضاع
احمليطة .ما جيعلها ملزمة على التكي

مع التغريات اليت حتدث حوذلا ،من خالل إحداث عملية تغيري داخل ادلنظمة

كلما كان ذلك ضروريا.
فالتغيري ظاىرة طبيعية تقتضي التحول من وضع قائم إىل وضع آخر مستهدف قد يضمن ذلا البقاء
واالستمرارية يف بيئة مضطربة ومعقدة .ىذا التغيري قد يشمل مجيع عناصر ادلنظمة وأبعادىا ،كما قد يقتصر على جزء
منها ،وشلا ال شك فيو أن صلاح التغيري يتوق

على مدى توفر القدرة على إقناع ادلعنيني بالتغيري ودفعهم لقبولو

واإلندماح يف مشروعو.
وإذا كان إحداث التغيري ضرورة حتمية تفرضها التغريات ادلتسارعة للبيئة ،فان صلاح التغيري ليس بالشيء
ادلؤكد .إذ بينت العديد من الدراسات أن الكثري من مشاريع التغيري مل حتقق ادلبتغى منها ،أو أهنا سجلت إخفاق كبريا
مل يكن متوقعا بسبب نقص أو انعدام ادلعلومات ادلتعلقة بالتغيري ادلراد إحداثو ،شلا يؤدي إىل ظهور ادلقاومة العلنية من
قبل ادلعنيني وادلتأثرين بالتغيري .وىنا يتجلى الدور احملوري الذي ينبغي أن تلعبو اجلهة ادلكلفة بإدارة التغيري من خالل
ضمان اتصاالت فعالة تربز أسباب التغيري ونتائجو مبا يضمن تقبل األفراد لو وإقناعهم بو وحتفزىم على إصلاحو من
خالل اندماجهم يف مشروعو.

اإلشكالية.
ومن ىذا ادلنطلق ميكن طرح اإلشكالية التالية:
" إل ـى أي مـدى يساهـ ـ ـم االتص ـ ـال الداخلـ ـي في نجـ ـاح عمليـة التغيي ـ ـر في المنظمة؟"

التساؤالت الفرعية.
وحىت يتسٌت لنا اإلدلام جبوانب ادلوضوع قمنا بتجزئة اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية:
 ما ىو االتصال؟
 ما ىو التغيري ؟ وما ادلقصود مبقاومة التغيري؟ وما ىي أسباهبا؟
 ىل خيتل دور االتصال الداخلي يف ادلنظمة باختالف مراحل التغيري؟

مقدمة عامة


ب

الفرضيات.
وعلى اثر ىذه التساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 االتصال ىو أحد الركائز ادلهمة يف أي منظمة؛
 تربز أمهية االتصال الداخلي من خالل الدور الذي يلعبو يف التقليل من حدة مقاومة األفراد للتغيري.

أهمية الدراسة.
تكمن أمهية ىذا ادلوضوع يف:
 ضرورة االىتمام بعنصر االتصال الداخلي كأداة تساعد على حتقيق وتنفيذ األىداف ادلسطرة؛
 بروز موضوع التغيري كأىم ادلواضيع اليت ينبغي أن هتتم هبا ادلنظمة؛
 يساعد ىذا البحث يف معرفة أسباب مقاومة ادلوظفني للتغيري؛
 التعرف على أىم الطرق اليت تؤدي إىل التغلب على مقاومة ادلوظفني للتغيري.

أهداف الدراسة.
تتمثل أىداف الدراسة يف النقاط التالية:
 التعرف أكثر على دور وأمهية االتصال الداخلي يف ادلنظمة؛
 بيان أىم األسباب اليت تدفع بالعاملني إىل مقاومة التغيري اليت حتدثو ادلنظمة بسبب الضغوطات اليت
تواجهها؛
 التوصل إىل رلموعة من التوصيات اليت تساىم يف التغلب على مقاومة ادلوظفني للتغيري؛
 أخذ عينة من الواقع طبقت التغيري وزلاولة كش الصعوبات وادلشاكل والعراقيل اليت واجهها والفوائد
العائدة على الفرد وادلنظمة من خاللو.

أسباب اختيار الموضوع.
ىناك أسباب عديدة أدت إىل اختيار ىذا ادلوضوع بالذات منها ما ىو موضوعي ومنها ما ىو ذايت.
 األسباب الموضوعية.
تعد عملية التغيري أحد أىم رلاالت انشغال ادلختصني يف ادلنظمات وكذا اخلرباء والباحثني يف قضايا التنظيم
واإلدارة على حد سواء ،دلا ذلذا ااجمال ومداخلو من تأثري واضح على فعالية ادلنظمات بصفة عامة ويف اآلونة األخرية
بصفة خاصة ،دلا يشتمل عليو من تغريات بيئية مستمرة وحادة تتطلب درجة عالية من ادلرونة وقدرة كبرية لالستجابة

مقدمة عامة
ادلالئمة لتلك التغريات ،أض


ت
إىل ذلك السرعة اليت متيز التغريات يف العصر احلايل وانعكاسات ذلك على ادلنظمة

وضرورة مواكبتها للتغريات احمليطة هبا.
 األسباب الذاتية.
 الرغبة الذاتية وادليل الشخصي يف معاجلة ودراسة موضوع التغيري يف ادلنظمة؛
 بروز موضوع االتصال الداخلي كأىم مواضيع اليت متس صلاح أو فشل أي تغيري يف ادلنظمة؛
 الفضول ضلو اكتشاف الصعوبة أو العائق الذي يواجهو األفراد من جراء التغيري شلا يؤدي هبم إىل مواجهتو
بادلقاومة والرفض؛
 أثناء السنة اجلارية عشنا تغيري يف جامعة البويرة ( مركز جامعي ) ،ىذا التغيري أدى إىل إحداث تغيريات
على مستوى ادلعاىد اليت أصبحت كليات .شلا لفت انتباىنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع.

صعوبات البحث.
متثلت الصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد ىذا البحث:
 عدم تقدمي أي تسهيالت من أجل القيام بالبحث العلمي زلل الدراسة؛ نقص ادلؤطرين يف اجلامعة ،وخاصة يف ادلواضيع اخلاصة باإلدارة ،ىذا ما صعب توجيهنا للحصول علىادلعلومات للدراسة.

منهج الدراسة.
اعتمدنا يف الدراسة على ادلنهج ادلوجيب ،ألننا بصدد الكش عن العالقة اليت تربط بني االتصال الداخلي
والتغيري يف ادلنظمة وىذا من خالل مجع البيانات وادلعلومات عن الظاىرة ادلدروسة وحتليلها للوصول إىل النتائج ادلرغوبة
والتوصيات واالقًتاحات بشأن الظاىرة موضوع الدراسة.

هيكل الدراسة.
لدراسة موضوع اإلشكالية ادلطروحة والتحقق من الفرضيات مت تقسيم البحث إىل ثالث فصول:
 الفصل األول :مدخل إىل االتصال والذي يتضمن ثالث مباحث ،تناولنا يف ادلبحث األول أساسيات
حول االتصال (عموميات حول االتصال ،مناذج االتصال ،معوقات االتصال) ،ويف ادلبحث الثاين االتصال

الداخلي (تعريفو ،أىدافو ،أشكالو) ،أما ادلبحث الثالث وسائل ومقومات االتصال الفعال (الوسائل
ادلكتوبة ،الوسائل الشفوية والسمعية البصرية ،مقومات االتصال الفعال)؛

مقدمة عامة


ث

 الفصل الثاني :التغيري يف ادلنظمة والذي يتضمن أيضا ثالث مباحث ،حيث تناولنا يف ادلبحث األول
مفاىيم أساسية حول التغيري (مفهوم التغيري وأىدافو ،قوى التغيري ،أنواع التغيري) ،ادلبحث الثاين سريورة
التغيري (رلاالت التغيري ،مناذج التغيري) ،أما ادلبحث الثالث مقاومة التغيري (معٌت مقاومة التغيري وأشكاذلا،
أسباهبا ،التغلب على مقاومة التغيري)؛
 الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي زلند أوحلاج بالبويرة ،والذي يتضمن كذلك ثالث مباحث،

ادلبحث األول حملة عن اجلامعة (تقدمي اجلامعة ،اذليكل التنظيمي للجامعة ،اإلحصائيات والدعائم
البيداغوجية) ،أما ادلبحث الثاين منهجية الدراسة (حدود ورلال الدراسة ،الدراسة االستطالعية ،رلتمع

وعينة الدراسة) ،ادلبحث الثالث واقع االتصال الداخلي ودوره يف صلاح عملية التغيري يف اجلامعة (مكانة
االتصال الداخلي يف اجلامعة ،دور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيري يف اجلامعة).

المفاهيم المفتاحية.
االتصال ،االتصال الداخلي ،االتصال الفعال ،التغيري ،مقاومة التغيري.
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تمهـيـد.
االتصال عادة ما حيثدث يُت افأرااد ،اجملتمعات وحىت ادلنظمات يف سلتلف ادليادين واجملاالت ،ويتميز يوجود
عثدد من العناصا أمهها انتقال ادلعلومات ،حيث تعترب عملية االتصال من يُت الوظائف افأساسية يف ادلنظمة ،اليت
تتميز اليوم يتوجهها ضلو الكرب والتعقيثد ،رلما كانت ىذه افأخَتة يسيطة يف مااحلها افأوىل يف إدارهتا والوسائل ادلادية
والبشاية ادلستعملة ،كانت عملية االتصال سهلة يُت ادلسَت ويقية افأرااد الذين يعملون معو ورق وسائل وطاق شفوية
عثدة ومباشاة ،ومع التعقيثد الذي عارتو ادلنظمات اليوم يف تنظيمها والتكنولوجيا ادلستعملة ريها وضخامة ادلوارد ادلالية
البشاية وادلادية ،أخذت عملية االتصال ىي افأخاى شكال أكثا تعقيثدا ،رلإلدلام يادلوضوع أكثا سيتم معاجلة يف ىذا
الفصل ما يلي:
 المبحث األول :أساسيات حول االتصال؛
 المبحث الثاني :االتصال الثداخلي؛
 المبحث الثالث :وسائل ومقومات االتصال الفعال.
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المبحث األول :أساسيات حول االتصـال.
رغم كون االتصال من افأركان افأساسية لبنية الشخصية ،رإنو مل حيظى يأمهيتو إال يف رًتة معاصاة ويالتحثديثد
منذ أواخا افأريعينات على يثد ادلهنثدس كلود شانون ) (Claude Shannonالذي كان موظفا يف شاكة "يل" للهاتف
يالواليات ادلتحثدة افأمايكية رقثد تقثدم علم االتصال يقفزات سايعة منذ ذلك التاريخ ،وأصبح يشكل راعا ىاما من
راوع النفس االجتماعي ،وموضوعا رئيسيا من موضوعاتو ومن أجل االطالع أكثا على ماىية االتصال سيتم التطاق
يف ىذا ادلبحث إىل:
 عموميات حول االتصال؛

 مناذج االتصال؛
 معوقات االتصال.

المطلب األول :عموميات حول االتصال.
يعترب االتصال نسيج اجملتمع اإلنساين وعنصا زلوري يف ينية العملية االجتماعية رمن خاللو يتم التفاعل يُت
افأرااد واجلماعات.
أوال :تعريف االتصال.
كمثلو من ادلفاىيم يف سلتلف العلوم ،رإن االتصال قثد وضعت لو العثديثد من التعاريف زبتلف حسب نوع
وزبصص مواضيعها ،وحسب اذلثدف االستعمايل ،كذا حسب تاريخ أو رًتة وجود صاحبها ،ومن يُت التعاريف
ادلتعثددة ضلاول التطاق إىل ما يلي:
 -1التعريف اللغوي.
ادلعٌت القثدًن الذي ربملو كلمة اتصال ىو الوصول أو البلوغ واالتصال كلمة مشتقة من مصثدر "وصل" الذي
حيمل معنيُت رئيسيُت :الايط يُت كائنُت أو شخصُت وذلك على عكس االنفصال والقطع والبعثد ،وادلعٌت اآلخا ىو
البلوغ أو االنتهاء إىل غاية ما؛ وأما ادلعٌت احلثديث رهو مأخوذ من الفانسية أو اإلصلليزية حيث تستعمالن لفظا واحثدا
للثداللة عليو وىو" "Communicationوىي تؤدي معاين كثَتة منها :البلوغ ،ادلواصالت ،االتصال.

1

وكلمة اتصال مشتقة من الكلمة الالتينية " "Communisواليت تعٍت يف االصلليزية " "Commonأي مشًتك
أو اشًتاك رمنها ضلاول أن نواصل أو نتواصل ،رإننا ضلاول أن نؤسس اشًتاكا مع شخص أو رلموعة من افأشخاص
2
اشًتاكا يف ادلعلومات وافأركار واالذباىات.

1
2

صهٍش احذادٌ ،يدخم انعهىو واالتصال ،دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح نهًؤعغح انىطٍُح نهكتاب ،انجضائش ،1991 ،ص .09
يحًىد عىدج ،أسانٍب االتصال وانتعبٍر االجتًاعً ،داس انُهضح انعشتٍح نهطثاعح وانُشش ،انماهشج ،1988 ،ص .06
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ويف قاموس أكسفورد عاف االتصال على أنو نقل وتوصيل أو تبادل افأركار وادلعلومات يالكالم أو يالكتاية
أو ياإلشارات.
 -2التعريف االصطالحي.

تعاف صبعية اإلدارة افأمايكية االتصال على أنو أي سلوك يؤدي إىل تبادل ادلعٌت.

1

وحسب معجم ادلصطلحات اإلدارية رإن االتصال عبارة عن تبادل افأركار واآلراء وادلعلومات يُت افأرااد يواسطة
الوسائل الشفوية وغَت الشفوية وذلك للتأثَت على السلوك وربقيق النتائج ادلطلوية.
وياى ألربت ىناي ( :)Albert Henryأن االتصال ىو نقل ادلعٌت من شخص آلخا من خالل العالمات أو
اإلشارات أو الاموز من نظام لغوي مفهوم ضمنيا للطارُت.
ولثدى ميلا
إيصاذلا إىل مكان أخا.

):(Miller

االتصال حيثدث عنثدما توجثد معلومات يف مكان ما ،أو لثدى شخص ما ،ونايثد

أما لثدى شَتي ) :(cherryاالتصال ىو استعمال الكلمات أو الاسائل ،أو أي وسيلة مشاهبة للمشاركة يف
ادلعلومات حول موضوع أو حثدث.

2

ويف ضوء ىذه االعتبارات ديكن وضع تعايفا لالتصال على النحو التايل:
االتصال ىو عملية تشارك وتبادل وتفهم للمعلومات وافأركار واآلراء وادلشاعا من شخص إىل آخا أو من رلموعة
إىل رلموعة أخاى يقصثد التأثَت ريو (أو ريها) وإحثداث االستجاية ادلطلوية.
ثانيا :خصائص االتصال.

االتصال عملية متشايكة العناصا حيث أهنا سبتلئ يالاموز اللفظية وغَت اللفظية اليت يتبادذلا ادلاسلون وادلاسلون
إليهم يف ظل اخلربات الشخصية واخللفيات والتطورات والثقارات السائثدة لكل متصل لذلك اليثد من معارة خصائص
االتصال اليت تعرب عن ديناميكية أو حاكية افأنشطة التفاعلية الذاتية ومنها:
 االتصال ديكن أن يتم يعثدة طاق ،وليس رقط الطاق الكتايية أو اللغوية ،حيث ديكن أن يكون إيااز
أحاسيس أو معاين يواسطة سلوكيات أو إشارات معينة؛
 االتصال لو ماسل وماسل إليو ،وىثدف ىذا افأخَت يف العملية االتصالية ىو التأثَت على ادلاسل إليو؛
 إذا خال االتصال من وجود معٌت ينتقل يُت ادلاسل وادلاسل إليو رال ديكن القول أن ىناك اتصاال ،كما أن
3
ىناك ضاورة إسبام عملية االستقبال للطاف الثاين كشاط لتمام عملية االتصال؛
1
2
3

يحًذ انظٍشفً ،االتصاالث اإلدارٌت ،يؤعغح حىسط انذونٍح نهُشش وانتىصٌع ،اإلعكُذسٌح ،2006 ،ص ص .15 -14
َاطش دادي عذوٌ ،االتصال ودوره فً كفاءة انًؤسست ،داس انًحًذٌح انعايح نهُشش وانتىصٌع ،انجضائش ،2004 ،ص .13
صهٍش إحذادٌ ،يشجع عثك ركشِ ،ص .17
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 االتصال عملية مستماة حيث ال يوجثد يثداية أو هناية لعملية االتصال رنحن يف عملية اتصال دائم مع أنفسنا
ومع رلتمعنا؛
 االتصال ال يسَت يف خط مستقيم من شخص آلخا رقط يل إنو عادة ما يسَت يف شكل دائاي حيث يشًتك
الناس صبيعا يف االتصال يف نسق دائاي ريو إرسال واستقبال ،أخذ وعطاء ،تأثَت وتأثا؛
1

 ال ديكن إلغاء االتصال حيث أنو من الصعب إلغاء التأثَت الذي حصل من الاسالة االتصالية حىت وإن كان
غَت مقصود ،رقثد تتأسف للماسل إليو أو تعتذر يإرسال رسالة معثدلة أخاى ولكن من الصعب أن تسحب
2
كالمك أو الاسالة االتصالية إذا ما مت توزيعها؛
 عملية االتصال تتجاوز إرسال الاسائل والبيانات وادلعلومات يل هتتم يتحقيق الفاعلية منو وذلك يإرسال
التغذية العكسية ) (Feed Backاليت يثدورىا لن تتحقق إال إذا تأكثد ادلاسل ادلعٍت ياالتصال أن االتصال قثد
سلم للماسل إليو وأنو قثد رهم واستوعب ىذه الاسالة؛
 االتصال مبٍت على عالقات متثداخلة يُت الناس وييئات االتصال وادلهارات وادلواقف والتجارب وادلشاعا اليت
تعزز االتصال يف وقت زلثدد ويشكل زلثدد.

3

ثالثا :عناصر االتصال.

تتألف عملية االتصال من ثالث عناصا رئيسية كحثد أدىن وىي ادلاسل ،الاسالة ،وادلاسل إليو ىذا يشكل

يسيط إال أنو يف احلياة العملية تعترب عملية االتصال أكثا تعقيثدا والشكل اآليت يوضح عملية االتصال يعناصاىا
ادلتنوعة:
الشكل رقم ( :)11عناصر عملية االتصال.

ال
ادلاسل

الاسالة

الًتميز

الاسالة

وسيلة االتصال

الاسالة

رك الًتميز

الاسالة

ادلاسل إليو

التشويش
التغذية العكسية
المصدر :زلمود سلمان العميان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشا والتوزيع ،عمان ،افأردن ،2002،ص
.240

1

طثشٌُح تانً ،دور االتصال انداخهً فً انًؤسست انجزائرٌت  ،يزكشج ياعتش غٍش يُشىسج ،كهٍح انعهىو االلتظادٌح وانتجاسٌح وعهىو انتغٍٍش،
تخظض إداسج األعًال االعتشاتٍجٍح ،جايعح آكهً يحُذ أونحاج تانثىٌشج ، 2012 ،ص .4
 2يحًذ انذتظ انغشدي ،االتصال وانعالقاث انعايت ،داس إثشاء نهُشش وانتىصٌع ،األسدٌ ،2011 ،ص .133
 3لىي تىحُاٌح ،االتصاالث اإلدارٌت وانًنظًاث انًعاصرة ،دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح ،انجضائش ،2011،ص .33
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 المرسل :ويطلق عليو تسمية ادلصثدر وقثد يكون رادا أو صباعة أو أي مصثدر آخا مثل الااديو ،التلفاز،
الصحف ،اجملالت ،ولثديو رلموعة من ادلعلومات اليت يود أن ينقلها إىل طاف آخا.

1

 الرسالة :ىي جوىا عملية االتصال أي يثدون رسالة سواء كانت مكتوية أو غَت مكتوية ال يكون ىناك
اتصال ،وجيب أن تكون الاسالة واضحة من حيث اذلثدف ومن حيث استخثدام الاموز وادلصطلحات حيث

ال ربتمل تفسَتات سلتلفة وأن تكون لغة الاسالة سليمة وتتناسب مع مقثدرة ادلاسل إليو اللغوية.
 الترميز :وضع زلتويات الاسالة يشكل يفهمو ادلاسل إليو كاستعمال اللغة والاموز وأية تعايَت يتم االتفاق
عليها ،تساعثد على تسهيل ورهم مضمون عملية االتصال.

2

 وسيلة االتصال :وسبثل افأداة اليت يواسطتها يتم نقل مضمون االتصال من ادلاسل إىل ادلاسل إليو.
 فك أو تحليل رموز الرسالة :يتطلب من ادلاسل إليو عنثد استالم الاسالة رك رموزىا حىت تعطي معنا كامال
ومتكامال.

3

 المرسل إليو :وقثد يكون رادا أو صباعة وىو الذي يتلقى مضمون االتصال من ادلاسل.
 التغذية العكسية :عملية االتصال ال تنتهي ياستالم الاسالة من قبل ادلاسل إليو يل يتعُت على ادلاسل التأكثد
من أن الاسالة قثد مت رهمها يشكل صحيح ومالحظة ادلوارقة أو عثدم ادلوارقة على مضمون الاسالة من قبل
4
ادلاسل إليو.
 التشويش  :يعترب التشويش تلك التثدخالت على اإلرسال اجليثد للاسالة وادلعوقات اليت قثد تقف كحاجز يف
سبيل وصول الاسالة ويالتايل ىو أي شيء يعيق نقل ورهم الاسالة.

5

المطلب الثاني :نماذج االتصال.
اىتمام الباحثُت يثدراسة االتصال أدى إىل تصميم مناذج يتم يواسطتها تفسَت عملية االتصال من خالل
ربثديثد عناصاىا ومكوناهتا الائيسية وطبيعة العالقة يينهم ،وسنثدرج ريما يلي أىم النماذج:
أوال :النموذج السلوكي.
يعترب من أىم النماذج اإلعالمية وأقثدمها وضعو العامل افأمايكي السويل ) (Lasswellسنة  1948ويلخص
ريو عملية االتصال ياختصار شثديثد حيث يفًتض السويل حثدوث التأثَت يف عملية االتصال ويتجسثد ىذا النموذج
عن طايق افأسئلة اخلمسة ادلشهورة :من ؟ يقول ماذا ؟ يأي وسيلة ؟ دلن ؟ يأي تأثَت ؟
1
2
3
4
5

تشٍش انعالق ،اإلدارة انحدٌثت ،داس انٍاصوسي نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2008 ،ص . 244
ستحً يظطفى عهٍاٌ ،أسس اإلدارة انًعاصرج ،داس طفاء نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2007 ،ص . 242
يحًىد عهًاٌ انعًٍاٌ ،انسهىك انتنظًًٍ فً ينظًاث األعًال ،داس وائم نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ،2002 ،ص .234
أحًذ يحًذ انًظشي ،اإلدارة انحدٌثت ،داس انٍاصوسي نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2008 ،ص .18
يحًذ فشٌذ انظحٍ ،انعالقاث انعايت ،انذاس انجايعٍح نهطثاعح وانُشش وانتىصٌع ،اإلعكُذسٌح ،1997 ،ص .277
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كما ىو موضح يف الشكل افأيت:
الشكل رقم ) :(02نموذج السويل

ادلاسل
من؟

).(Lassewel

الاسالة

الوسيط

ادلاسل إليو

يقول ماذا؟

يأي وسيلة؟

دلن؟

افأثا
يأي تأثَت؟

المصدر :ناصا قاسيمي ،االتصال في المؤسسة ،دراسة نظاية وتطبيقية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائا ،2011،ص.60

وتقوم نظاية السويل على أساس إعطاء ثالث وظائف أساسية لالتصال ىي:
 oوظيفة البحث والتنقيب عن ادلعلومات واكتشاف احمليط؛
 oوظيفة النشا والتنسيق وتوزيع ادلعلومات على اجملموعة؛
1
 oوظيفة احملارظة على ادلعلومات وتبليغها.
هتثدف ىذه الوظائف الثالثة إىل احلفاظ على ادلنظمة وعلى كياهنا وىي يذلك تكون ناجحة إذا استطاعت أن
تزودىا يادلعلومات الثدقيقة.
وتعترب ادلااحل افأريعة السايقة يف ىذا النموذج شلهثدة للماحلة اخلامسة اليت ىي افأثا الذي زبلفو الاسالة وىو
ىثدرها النهائي من خالل العملية االتصالية ونقصثد هبا ىثدف الاسالة والفائثدة ادلاجوة من خالذلا.
كما نالحظ أن عملية الاجع غَت موجودة ،حيث تعترب العملية االتصالية عملية آلية ثايتة خالية من أي حالة
2
من حاالت التفاعل.
ثانيا :النموذج الرياضي العلمي.
وضعو العامل شانون ( )Shannonدبساعثدة زميلو ويفا ( )Weaverسنة  1949كنموذج آخا يضم العناصا
اليت انطلق منها "السويل" غَت أن ىذا النموذج ال يتناول االتصال البشاي يل ياكز على االتصال اإللكًتوين ،كان
شانون يعمل مهنثدسا يف مؤسسة "يل" للهاتف إال أن العلماء يعتربونو اتصال علمي ميكانيكي.

1
2

َاطش لاعًًٍ ،االتصال فً انًؤسست ،دراست نظرٌت وتطبٍقٍت ،دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح ،انجضائش 2011،ص .61
يحًذ أتى عًشج ،االتصال اإلداري واإلعاليً ،داس أعايح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2009 ،ص .41
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الشكل رقم ( :)03نموذج شانون

ادلاسل

ادلاسل إليو

12
(.) Shannon

إشارة

ىثدف

المصدر :ناصا قاسيمي ،ماجع سبق ذكاه ،ص.61

ياى شانون أن ىناك ثالث مستويات دلشاكل االتصال ىي:
 ادلستوى افأول :كيف ديكن نقل رموز االتصال يثدقة ( مشكلة رنية )؟
 ادلستوى الثاين :ما مثدى الثدقة اليت تنقل هبا تلك الاموز يادلعٌت ادلطلوب(مشكلة داللية)؟
 ادلستوى الثالث :كيف تؤثا ادلعاين اليت مت استقباذلا على السلوك يالطايقة اليت يقصثد إليها ادلاسل (مشكلة
1
رعالية االتصال )؟
ياى كل من شانون وويفا أن ادلشاكل الفنية هتتم يالثدقة اليت يتم هبا نقل الاموز من ادلاسل إىل ادلاسل إليو
(احلثديث ادلكتوب أو ادلسموع).
وهتتم ادلشاكل الثداللية دبعارة مثدى التقارب أو التشايو يُت تفسَت ادلعاين ويُت اذلثدف الذي كان يايثده
ادلاسل ،وهتتم ادلشاكل ادلتصلة يفعالية االتصال دبثدى صلاح ادلاسل يف نقل ادلعاين ادلكتوية شلا يؤدي إىل قيامو يالعمل
ادلطلوب .ويؤكثد شانون على أن ىناك تثداخالت يُت الفئات الثالثة الفنية والثداللية والتأثَتية يف أي صعوية تطاأ على
ادلستوى افأول ستؤثا على ادلستوى الثاين وعلى ادلستوى الثالث ،2وهبذا يتصور كل من "شانون" و"ويفا" عملية
االتصال يف الشكل ادلوايل.

 1جًال تٍ صسوق ،انثقافت انتسٍٍرٌت وأهًٍت االتصال ،يزكشج نٍغاَظ غٍش يُشىسج ،يعهذ عهىو االتظال ،جايعح تاجً يختاس ،عُاتح،2011 ،
ص.17
َ 2اطش لاعًًٍ ،يشجع عثك ركشِ ،ص .62
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الشكل رقم ( :)04نموذج شانون وويفر االتصالي.

مصدر

مرسل ( هجاز الإرسال )

إشارة

مرسل اإليه (هجاز الاس تقبال )

هدف

التشويش

المصدر :ناصا قاسيمي ،ماجع سبق ذكاه ،ص.62

وتعترب النظاية يأن الاسالة تتأثا دبختلف عوامل التشويش والتحايف يف أثناء انتقاذلا من ادلاسل إىل ادلاسل إليو
وقثد يتغَت زلتوى الاسالة كلية رتبتعثد عن ىثدرها الذي أرسلت من أجلو وللتغلب على التشويش اقًتح شانون تكاار
الاسالة عثدة ماات ،وعلى ىذا افأساس ديكن حصا نظاية " شانون " يف:
 ذبزئة عملية االتصال ،والتكاار كوسيلة للتغلب على التشويش.
 التشويش أو التحايف ادلوجود يف عملية االتصال.
يعترب ىذا التحليل لعملية االتصال ربليال سلربيا خيتلف عن ربليل "السويل" يف أنو أخذ عملية االتصال يف
حالة ديناميكية مث أضاف عنصاا جثديثدا وىو عنصا التشويش الذي يؤثا على الاسالة والقناة يف آن واحثد وقثد ينطبق
1
ىذا النموذج على ديناميكية االتصال ادلوجود يف ادليثدان.
ويف نفس الفًتة قام وينا ) )Wienerيتعثديل منوذج شانون ) )Shannonيإضارة عناصا الضبط :التغذية
العكسية )  (Feed Backوىي ارتثداد ادلعلومات عن الاسالة وتعترب رسالة جثديثدة معاكسة لألوىل.
وقثد أعطيت ذلذا النموذج من وجهة نظا ادلعارة  Cybernetiqueافأمهية لتأثَت ادلعلومات ولعملية التعثديل يف
متايعة عملية ما ،رإصثدار رسالة تنتج ردود رعل ادلاسل إليو اليت تعمل أثارىا العائثدة على التأثَت يف ادلاسل ،الذي
يعثدل رسالتو انطالقا من تلك ادلعلومات ادلاتثدة والشكل ادلوايل يوضح مكونات عملية

1

االتصال.

2

سضا هاشى حًذي ،تنًٍت يهاراث االتصال وانقٍادة االدارٌت ،داس انشاٌح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2009 ،ص .94
jean pierre lehnisch ,la communication dans l’entreprise, press univeresitaires de France , paris , 7éme édition ,
2011, p 59 .
2
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الشكل رقم( :)15مكونات عملية االتصال حسب وينر
ماسل

تاميز

رسالة

الرمز

الرمز

).(Wiener

حل الامز

ماسل إليو

التغذية العكسية
المصدر :ناصا دادي عثدون ،االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة ،دار احملمثدية العامة ،اجلزائا ،2004 ،ص .17

وادلالحظ أن ىذا النموذج قثد أعطى درعا قويا دلفهوم االتصال ،وعملية االتصال اليت عارت يعثد ذلك
استعماال يف صبيع اجملاالت االجتماعية واالقتصادية ،يالتعثديل الذي أضارو يإعطاء أمهية للتغذية العكسية اليت يقيس
هبا ادلاسل أثا الاسالة اليت أرسلها إىل ادلاسل إليو ،ويف نفس الوقت التغَتات اليت ديكن أن تصيبها عنثد ماورىا ضلوه
يفعل التشويش الذي يوجثد حول القناة ادلستعملة للنقل.
ثالثا :النموذج اللساني.

يعثد رومان جاكبسون ) )Roman Jackobsonواضع ىذا النموذج سنة  ،1964إذ اعترب أن اللغة وظيفتها
افأساسية ىي التواصل أو االتصال ،وارتأى أن لالتصال ستة عناصا وىي :ادلاسل والاسالة وادلاسل إليو والقناة وادلاجع
واللغة .ولكل عنصا وظيفة خاصة :رادلاسل وظيفتو انفعالية تعبَتية ،والاسالة وظيفتها صبالية من خالل إسقاط زلور
االستبثدال على زلور الًتكيب ،وادلاسل إليو وظيفتو تأثَتية وانتباىية ،والقناة وظيفتها حفاظية ،وادلاجع وظيفتو ماجعية
1
أو موضوعية ،واللغة وظيفتها لغوية أو وصفية.
ومن وظائف االتصال لثدى رومان جاكبسون:
 -1الوظيفة المرجعية :ونقصثد هبا ادلعارف اخلارجية ادلاتبطة دبااجع وسجالت كادلاجع التارخيي وادلاجع افأديب وادلاجع
اللساين وادلاجع اجلغاايف...

 -2الوظيفة التعبيرية :تتثدخل يف ىذه الوظيفة ذات ادلاسل وذلك من خالل انفعاالتو وتعايَته الذاتية ومواقفو وميوالتو
الشخصية واإليثديولوجية.

1

Yahon gicquel , Communication des entreprises, le génie des galaciers editeur, France, 3éme édition, 2010, p91.
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 -3الوظيفة التأثيرية :ت صب على ادلتلقي ،ويهثدف ادلاسل من ورائها إىل التأثَت على مواقف أو سلوكات وأركار
ادلاسل إليو.
 -4الوظيفة الشعورية أو الجمالية :اذلثدف من عملية التواصل ىو البحث عما جيعل من الاسالة رسالة شعاية أو
صبالية ،وذلك يالبحث عن اخلصائص الشعاية واجلمالية.

 -5الوظيفة الحفاظية :الًتكيز على القناة يكون لوظيفة حفاظية وإرهامية وذلك ياستعمال يعض ادلاكبات التعبَتية.
 -6الوظيفة الوصفية :ياكز ادلاسل يف ىذه الوظيفة على شاح يعض ادلصطلحات الصعبة من أجل ضمان رهم رسالتو.
رابعا :النموذج النظامي.
الويتش( Beteson,

ظهات مثدرسة يالو ألتو ) (Palo Altoيسان راانسيسكو من روادىا ،يتسون ،والز،
) ،walz, lawichكانت ركاهتم تارض يأن يكون منوذج شانون مناسبا للعلوم االجتماعية نظاا خلصائصو التقنية،
وحاولوا الوصول إىل نظاية أكثا عمومية إذ ال ديكن أن نعيش يال اتصال ،وكل راد يعيش على رلموعة من قواعثد
للسلوك يستعملها حتما يف االتصال سواء كان ماسال أو ماسال إليو مهما كانت وسيلة االتصال ،كل رسالة تتضمن
1
يعثدان ظاىاي وضمٍت .ومن ادلبادئ الائيسية لبالو التو صلثد ما يلي:
 -1الحتمية أو الضرورة ":ليس يوسعنا عثدم االتصال " ،تشكل ىذه العبارة أوىل مبادئ مثدرسة يالو ألتو روضع ىذا
ادلبثدأ يف ادلقثدمة يوضح لنا أن دور ادلتصل ليس السكوت ،أو ما يعاف ب " :يثدون تعليق " يل تقايب قااءة ورهم ما
يايثد قولو قثدر ادلستطاع.
 -2الغيرية :االتصال ذىاب ضلو الغَت ،أي االعًتاف يو  ،مث العمل على التعاف عليو وإن كان ذلك من أجل التأقلم
مع طبيعتو فأجل إجياد قناة االتصال افأكثا صلاعة اذباه ىذا الغَت ،يذلك رإن االتصال ال ديكن أن يكون أحادي
اجلانب ،يل يتم ما يُت افأرااد حىت وإن كان ذلك صعب ادلنال.
يفًتض يف ىذا ادلبثدأ تورا يعض الشاوط عل افأقل لضمان أحسن طايقة تواصل مع الغَت :التعاطف ،فأنو
من افأحسن يف يعض افأحيان رؤية العامل يأعُت اآلخاين ،ورهم ما حيسون يو ،غياب افأحكام القيمية فأهنا تشكل
عوائق أمام تطويا عالقة حقيقة ،إذ أن العالقة يف افأخَت أحثد ادلظهاين اجلوىايُت لكل اتصال ،وىذا ىو ادلبثدأ الثاين
يالنسبة لبالو ألتو يتجلى يف كل عملية اتصال مظهاين ،احملتوى والعالقة.
 -3الشمولية :كما صاح ياسكال ) :(Pascalيستحيل يل معارة افأجزاء دون معارة الكل ،وال معارة الكل دون معارة
افأجزاء خاصة" ،رالاسالة لوحثدىا ال تشكل اتصاال ،عكس النظاية اخلطية لشانون وويفا والنموذج اخلطي لالتصال،
االتصال إذن زلتوى وعالقة وسياق ،احملتوى ىو ادلعلومة وما يو رهو شكلو.

1

صٌذ يٍُش عثىي ،فن اإلدارة باالتصال ،داس دجهح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2008 ،ص .25
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 -4المالئمة :كنتيجة مباشاة للمبثدأ السايق ذكاه وجب على ادلاسل التكيف مع العناصا ادلكونة لالتصال ،لذا رهو
يبحث عن تاايط يينو ويُت العناصا اليت تشكل عملية االتصال ،وىذا ما يشكل ادلالئمة والتوارق رال ديكننا تبليغ
وتوصيل نفس الاسالة ينفس الطايقة للجميع يف كل وقت ،رمهمة القائم يعملية االتصال دائما ىي معارة أن عليو
الًتكيز على طايقة االتصال ادلقصودة.
 -5الزمنية :االتصال مسألة وقت وزمن ،الاغب ة يف االتصال مثل تكوين عالقة ما ،ركل عالقة ربتاج إىل الوقت ،لكن
ومن أجل أن يسمح الوقت يبناء عالقة ،جيب أن يتم ذلك يف إطار نسق معُت وينية ،راذلثدف الائيسي من عملية
االتصال الذىاب ضلو الغَت ،ومن شبة تكوين عالقة واحلفاظ عليها ،وأن أحثد افأدوار الائيسية لالتصال العام إنشاء
إطار مسبق فأي عملية تبادل مث تنشيطها مع الوقت.
 -6التفاعل :ينتج عن عملية االتصال تفاعالت وردود أرعال ،تستنثد عملية االتصال على الاسالة ادلوجهة ورد الفعل
إذ ياى " غاي غوري ياتسون " أنو جيب احًتام العالقة يُت شخصُت قادرين على التغيَت من حُت آلخا ،حىت دون

تثدخل خارجي ،رضال عن تفحص ردود رعل "أ" عن سلوك "ب" ،لكن أيضا كيف تؤثا ىذه الادود على سلوك
"ب" وعواقبها على "أ" .يذلك ضلن يعيثدون جثدا عن الاؤية اخلطية لالتصال ،راالتصال يف الواقع ليس سوى سلسلة
من افأرعال وردود افأرعال.
 -7المواجهة  /المقابلة :االتصال ليس إنكار للصااعات ،لكن قبول مواجهتها والتحضَت لذلك ،فأن االتصال مبٍت
على التمثيل ليس الواقع واحلقيقة ،ال ديكن لالتصال منع ادلواجهة ،لكن ديكنو التنبؤ هبا ،ومهمتو يف افأساس :العمل
على راض سبثيل من شأنو صبع ونسيان افأخاى ادلوجودة سايقا ،مع الوقت.
 -8التوقع :ال ديكن تفادي ردود افأرعال ،رهي تثدخل ضمن عملية االتصال رال يقتصا رعل االتصال العام على
توجيو رسالة خطية ،يل لو أن يتوقع ردود افأرعال والتنبؤ ياسًتاتيجيات لإلجاية ،ليس على االتصال زلو الصااعات،
يل التحذيا من ظهورىا ،ال ديكن أن تقتصا أرعال ادلتصل على تصور وإعثداد وسائل االتصال ،يل تتعثداىا إىل التنبؤ
1
يادود افأرعال وربضَت ادلااحل ادلوالية دلخطط االتصال الذي أعثده.

1

طثشٌُح تانً ،يشجع عثك ركشِ ،ص . 20
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المطلب الثالث :معوقات االتصال.
يشكو ادلثدياون يف العثديثد من ادلنظمات وخاصة يف الثدول ادلتخلفة من عثدة معوقات ذبعل من الصعب صلاح
العمليات  ،ويذلك كلما كانت ادلهارات االتصالية يشكل أحسن وىي جزء من كفاءات اإلدارة ككل تستطيع ادلنظمة
تذليل تلك الصعويات والنجاح يف االتصال وتتمثل ىذه ادلعوقات يف ما يلي:
أوال :المعوقات الشخصية.
تعود ىذه ادلعوقات إىل الشخص نفسو سواء كان ادلاسل أو ادلاسل إليو وربثدث أثاا عكسيا يسبب الفاوقات
الفادية شلا جيعل افأرااد خيتلفون يف أحكامهم على افأشياء ويالتايل رهمهم لعملية االتصال وأىم ىذه ادلعوقات ىي:
 -1تباين اإلدراك :التباين يُت افأرااد يف إدراكهم للمواقف ادلختلفة يعود إىل اختالراهتم الفادية والبيئية افأما الذي
يؤدي إىل اختالف ادلعاين اليت يعطوهنا لألشياء.
 -2االتجاىات السلبية أو الخلفيات :وتتضمن اذباىات ادلاسل السلبية ذباه نفسو أو ذباه ادلوضوع أو ذباه ادلاسل
إليو وتتمثل يآراء سلبية ذباىها ،ومن ىذه االذباىات ما يلي:

 االنطواء وعثدم سلالطة اآلخاين أو تبادل ادلعلومات معهم؛
 االحتفاظ يادلعلومات وعثدم اإلدالء هبا؛
 عثدم االستماع إىل آراء وأركار اآلخاين والشعور دبعارة كل شيء؛
 الضغط على ادلاؤوسُت شلا يسبب حاجزا يف االتصال رال يتقثدم ادلاؤوسون يأي اقًتاحات أو أركار ذباه
ربسُت العمل؛
 تشويو ادلعلومات سواء عن قصثد أو غَت قصثد شلا يؤدي إىل اضلااف العمل عن ربقيق أىثدارو؛
 القصور يف ادلهارات راالتصال اجليثد يتطلب تورا مهارات معينة يف كل من ادلاسل وادلاسل إليو كمهارة
التحثدث والكتاية والتفكَت ادلنطقي والقااءة؛
 سوء العالقة يُت افأرااد لو أثا ىام على سَت عملية االتصال ورعاليتو حيث تكون ادلعلومات ادلتبادلة مشوىة
1
أو ناقصة وال تنساب يسالسة ويسا.
ثانيا :المعوقات التنظيمية.
وتتعلق ادلعوقات التنظيمية لالتصال يشكل رئيسي ياذليكل التنظيمي وطبيعة التنظيم يف ادلنظمة ومن أىم
ىذه ادلعوقات صلثد:

1

عثذ انظًذ صاٌذي ،االتصال ودوره فً تغٍٍر انسهىك انتنظًًٍ ،يزكشج ياعتش غٍش يُشىسج ،جايعح أكهً يحُذ أونحاج انثىٌشج ، 2012 ،ص.17
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 oماكزية التنظيم وإصثدار افأواما شلا يؤدي إىل ذباىل احتياجات الوحثدات التنظيمية أي غياب التغذية
العكسية؛
 oعثدم وجود ىيكل تنظيمي شلا يؤدي إىل عثدم وضوح االختصاصات والسلطات وادلسؤوليات؛
 oعثدم االستقاار التنظيمي وادلناخ الغَت مالئم لالتصال؛
 oالتخصص يصبح عائقا يف عملية االتصال إذا كان ادلتخصصون يف ادلشاوع صباعات متباينة حيث تلجأ كل
1
رئة إىل استخثدام لغتها الفنية اخلاصة هبا شلا جيعل عملية االتصال صعبة وغَت مفهومة.
ثالثا :المعوقات الفنية والمالية.
وتنصب ىذه ادلعوقات على اجلوانب اخلاصة يالعمل أو الواجب ادلكلف يو الشخص ،وديكن القول أن
اجلانب ادلادي من ىذه ادلعوقات ياتبط يافأشياء ادللموسة يف االتصال كافأدوات االتصالية والعناصا ادلادية ذات
الصلة الوثيقة يبيئة االتصال ،أما اجلوانب الفنية رهي مكملة للجانب ادلادي وتعطي لعملية االتصال يعثدا أكثا ضبطا
وتنظيما وتاتبط ياجلوانب الشكلية ،إصباال ديكن إدراك أىم ادلعوقات الفنية وادلادية يف العناصا التالية:
 oقصور التخطيط اخلاص ينظام االتصال ،سواء من حيث إدراك ادلاسل لطبيعة الاسالة أو عثدم رهم ادلاسل إليو
للاسالة ،أو عثدم التحثديثد الواضح للقناة االتصالية ادلستخثدمة؛
 oاحتواء الاسالة على يعض البيانات اليت يصعب تفسَتىا ورهمها؛
 oتشويو الاسالة ونقلها يشكل زلاف؛
 oاالرتقار إىل استخثدام التعبَتات ادلناسبة وافألفاظ اجليثدة ،واليت ديكن رهمها يسهولة؛
 oعثدم وجود قنوات اتصالية واالرتقار إىل العالقات االجتماعية العامة اجليثدة يف ادلنظمة؛
 oزيادة الفًتة الالزمة لفهم الاسالة والاد عنها؛
 oعثدم تورا الوسائل وافأدوات ادلالئمة لالتصال سواء لثدى ادلاسل أو ادلاسل إليو أو كليهما.

2

يعثدما تطاقنا يف ىذا ادلبحث إىل يعض التعاريف لالتصال يصفة عامة وأىم النماذج اليت أدت إىل تطور
مفهوم االتصال وازدياد أمهيتو ،كذلك إىل معوقات االتصال من تنظيمية ،رنية ومادية ،ربما أننا يصثدد دراسة االتصال
يف ادلنظمة سيتم زبصيص ادلبحث الثاين لالتصال الثداخلي.

1
2

فشٌذ ساغة انُجاس ،تكنىنىجٍا االتصاالث ،انذاس انجايعٍح نهُشش وانتىصٌع ،اإلعكُذسٌح ،2008 ،ص .275
كايم يحًذ انًغشتً ،انسهىك انتنظًًٍ ،داس انفكش نهطثاعح وانُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،انطثعح انثانثح ،2004 ،ص .239
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المبحث الثاني :االتصال الداخلي.
تقوم العمليات اإلدارية على تبادل البيانات وادلعلومات من ناحية ،ومن ناحية أخاى رإن ادلثديا كقائثد يف عملو
حيتاج لكي حيقق أىثداف ادلنظمة إىل التوجيو ،وكذلك حيتاج إىل أن يفهم العاملُت ويوجو سلوكهم يشكل يضمن عثدم
تعارض ىذا السلوك مع افأىثداف التنظيمية على افأقل ،وكل ىذا حيتاج إىل االتصال هبم ياستماار لتوجيههم وتنظيم
أعماذلم ومتايعتها وىنا تظها أمهية االتصال الثداخلي حيث سيتم التطاق يف ىذا ادلبحث إىل:
 تعايف االتصال الثداخلي؛

 أىثداف االتصال الثداخلي؛
 أشكال االتصال الثداخلي.
المطلب األول :تعريف االتصال الداخلي.
يعاف االتصال الثداخلي على أنو ذلك االتصال الذي يتم يُت العاملُت يف ادلنظمة وداخل نطاقها ،وسواء
كان ذلك يُت أقسامها أو راوعها ادلختلفة أو العاملُت يف صبيع مستوياهتم ،أي تتم داخل ادلنظمة سواء على شكل
اتصال نازل على شكل أواما وتوجيهات وقاارات وتعليمات من أعلى إىل أسفل التنظيم أو على شكل اتصال صاعثد
من أسفل التنظيم إىل أعاله على شكل شكاوي واقًتاحات وطلب إجازات أو تاقيات أو طلب معلومات أو قثد
تكون على شكل اتصال أرقي يُت ادلثدراء من نفس ادلستوى أو رؤساء افأقسام من نفس ادلستوى يقصثد التنسيق
والتشاور والتعاون من أجل أىثداف ادلنظمة وربقيقها.

1

ويعاف أيضا على أنو تعامل اإلدارة أو ادلثدراء مع كارة اجملموعات ادلتعاملة معها داخل نطاق ادلنظمة ويف
داخل أنشطتها التنظيمية ،وديثل العاملون اجلزء افأكرب منو ،مىت كانت ادلنظمة كبَتة احلجم حيث من ادلمكن التعبَت
عنو يأنو االتصال التنظيمي الذي يتم رأسيا وأرقيا داخل ادلنظمة.
ويتمثل االتصال الثداخلي يف تثدرق ادلعلومات وانتقاذلا داخل ادلنظمة إلصلاز افأعمال ادلربرلة وادلخطط ذلا
وتتمثل يف صبيع القاارات والتعليمات وافأواما واالقًتاحات اليت هتثدف من خالذلا ادلنظمة إىل التنظيم والتسيَت افأمثل
2
دلختلف النشاطات الثداخلية اليت ذلا انعكاس مباشا على الصعيثد اخلارجي للمنظمة.
االتصال القائم يُت اإلدارة والعمال ىو منوذج لالتصال يف ادلنظمة فأن الثدراسات تشَت إىل أن ادلشارُت ديضون
وقتا مطوال يف تشكيل شكل من أشكال االتصال ،واالتصال يعترب عملية ضاورية للمثديا للقيام يعملو .إذن االتصال
3
ىو أساس صلاح كل تنظيم ،وياى البعض أن الوظيفة افأوىل ىي تطويا نظام االتصال.

1
2
3

أحًذ عثذ هللا انظثاب ،أساسٍاث اإلدارة انحدٌثت ،داس خىاسصو انعهًٍح نهُشش وانتىصٌع ،جذج ،2005 ،ص .125
جاٌ ياسن نىغال ،إدارة انًىارد انبشرٌت ،يجذ انًؤعغح انجايعٍح نهذساعاخ وانُشش وانتىصٌع ،نثُاٌ ،2008 ،ص .147
شعثاٌ فشج ،االتصاالث اإلدارٌت ،داس أعايح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2009 ،ص .6
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المطلب الثاني :أىداف االتصال الداخلي.
اذلثدف الائيسي لالتصال ىو تبادل ادلعلومات يُت افأرااد والعمل على ربايك وتعثديل سلوك افأرااد ،ربواسطة
االتصال ديكن ربقيق افأىثداف ادلختلفة ،وريما يلي عاض فأىثداف االتصال يف ادلنظمة:
 تعايف أعضاء اجلماعة أو رايق العمل دبا يقوم يو البعض منهم من أعمال لكي يقتثدوا هبا أو ديتنعوا عنها؛
 نقل التعليمات من الاؤساء إىل ادلاؤوسُت؛
 التنسيق يُت سلتلف أوجو النشاط يف ادلنظمة خصوصا تلك اليت يبذذلا افأعضاء أو اليت تقوم هبا افأجهزة
اإلدارية ادلختلفة؛
 توصيل ادلعلومات ياختالف أنواعها إىل الاؤساء لكي يستعينوا هبا يف عملية ازباذ القاارات؛
 نقل آراء ووجهات نظا أعضاء اجلماعة أو رايق العمل وردود أرعاذلم ذباه افأواما الصادرة إليهم إىل القيادات
ادلعنية يأماىم؛
 تبادل ادلعلومات اذلامة لتحقيق أىثداف التنظيم وتساعثد ىذه ادلعلومات يثدورىا على:
توجيو سلوك افأرااد ناحية ربقيق افأىثداف ،توجيو افأرااد فأداء مهامهم وتعايفهم يالواجبات ادلطلوية منهم،
1

تعايف افأرااد ينتائج أدائهم؛
2
 تورَت ادلعلومات الالزمة والضاورية الزباذ القاار.

المطلب الثالث :أشكال االتصال الداخلي.
عنثد احلثديث عن أشكال االتصال داخل ادلنظمة يتبادر إىل الذىن التقسيم يُت الامسي وغَت الامسي من
االتصال ،وىناك من يقسمها إىل اتصاالت عمودية صاعثدة وعمودية نازلة وجانبية .إال أن ىذه التقسيمات كلها
تستجيب إىل أنواع قنوات االتصال ادلستعملة وليس أساسا إىل أنواع االتصال ادلوجودة.
وىذه افأنواع ادلوجودة يف ادلنظمة واليت تأخذ إحثدى القنوات ادلذكورة أعاله ديكن حصاىا يف ثالثة أنواع وىي:
أوال :االتصال فيما بين األفراد.

يعرب ىذا النوع على االتصال من شخص إىل أخا ،وىو ما حيثدث يُت افأرااد يف ادلنظمة ،فأىثداف متعثددة

سواء تاتبط يالنشاط العادي للمنظمة أو إلقامة عالقات خارج الوظائف احملثددة لألشخاص.
كما أن ىذا النوع من االتصال تثدخل ريو االتصاالت غَت الواعية ،أين يتمكن افأشخاص من استقبال أو
إصثدار ادلعلومات أو رسائل يطاق سلتلفة ،شفهية أو كتايية أو غَتىا ،وقثد ال يهثدرون حقيقة إىل سبايا تلك الاسائل.
كما أن ىذا النوع قثد يكون رمسي أو غَت رمسي ،ولو اذباىات سلتلفة.
1
2
3

3

إتشاهٍى وهثً فهذ ،انعالقاث انعايت وإدارتها ،داس انىساق نهُشش وانتىصٌع ،األسدٌ ،2011 ،ص .314
.حغٍٍ عثًاٌ ،أصىل اإلدارة انعايت ،يُشىساخ انحهثً انحمىلٍح  ،تٍشوخ ،نثُاٌ ،2007 ،ص.460
َاطش لاعًًٍ ،يشجع عثك ركشِ ،ص .75
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ثانيا :االتصاالت الوظيفية.
وىي عملية نقل الاسائل يف إطار عمل للمصاحل والوحثدات أو ادلنظمة ككل ،وىي تفًتض على افأقل ماسال
واحثدا وماسال إليو واحثدا ،وتتميز عن ادلعلومة ،كما ذكانا سايقا ،يوجود التغذية العكسية أو ادلاتثدة من ادلاسل إليو،
واليت تؤثا على ادلاسل يف إعادة النظا وتكييف الاسائل ادلقبلة.
وعلى العكس من النوع السايق الذي يتخذ عثدة أشكال كالامسية وغَت الامسية ،واليت تثدخل ضمن العمل
العادي واالتصال الشخصي ،رإن ىذا النوع عادة ما يكون ضمن شبكة االتصاالت الامسية ،اليت يتحثدد ريها االذباه
من رئيس إىل ماؤوس أو العكس ،أو ريما يُت ادلشارُت يف نفس ادلستوى أو مستويات سلتلفة أحيانا ،وكذا وسائل
نقلها وافأرااد أو ادلناصب ادلعنيُت هبا ،وىذا االتصال يؤدي سلتلف ادلهام اإلدارية اليت تاتبط

يو.

1

ثالثا :االتصال الجماعي.

ويكون يف حالة نقل الاسائل إىل عثدد كبَت من افأشخاص ،وادلاسلُت وادلاسلُت إليهم يكونون عموما يأعثداد
كبَتة ،ال ديكن ربثديثدىم أحيانا ،وىذا النوع يكون يف االجتماعات وادلناقشات ادلفتوحة ،سواء الامسية أو غَت الامسية،
أو حىت ريما ياتبط ياإلشاعات اليت قثد تنطلق لسبب ما يف ادلنظمة .وادلالحظ أن كال من ىذه افأشكال من االتصال
زبضع دلبادئ وشليزات عملية االتصال اليت مت التطاق إليها سايقا ،وتتوقف درجة أدائها على مستوى رعالية وجودة
االتصال يف حثد ذاتو.
رابعا :تقسيمات أخرى ألشكال االتصال.
وجثدت عثدة تقسيمات فأشكال االتصال ،يتم تبنيها طبقا للحاجة واالستعمال وكذا اذلثدف منها ،ومنها:
 -1التقسيم على أساس االتجاه :ديكن تقسيم ىذا الصنف من االتصال إىل اتصاالت وحيثدة االذباه ،يكون ريها
ماور الاسالة من ادلاسل إىل ادلاسل إليو دون عودة االتصال من ىذا افأخَت ،أو مزدوج االذباه أين تكون الاسائل سبا
2
يف االذباىُت.
 -2االتصال الرأسي :يكون صاعثدا أو نازال.
 -1-2االتصال الرأسي النازل :ديثل أداة رئيسية يف نقل افأواما والتعليمات والتوجيهات ،من الاؤساء وادلشارُت إىل
ادلاؤوسُت والعمال ،وذلك من خالل تثدرج السلطة حسب اذلام التنظيمي ،ويقسم "كاتزوكاىن" العناصا اليت تعرب
عن الاسائل يف ىذا النوع من االتصال إىل:
 تعليمات الوظيفة :وىي ما يتعلق يالتوجيو واإلشااف على العمل.
 التربيا :وياتبط يشاح ادلسؤولُت ىثدف مزاولة أنشطة ماؤوسيهم ومثدى تالحم وتكامل سلتلف أنشطة ادلنظمة
ككل ،ولو دور مهم يف عملية اإلقناع وربسُت الفاد يأمهيتو يف ادلنظمة وغَتىا.
1
2

صاهذ يحًذ دٌشي ،انسهىك انتنظًًٍ ،داس انًغٍشج نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2011 ،ص .238
عًش وطفً عمٍهً ،اإلدارة انًعاصرة ،داس صهشاٌ نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،2007 ،ص .401
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 اإليثديولوجية :وىي تكمل ما قبلها يإظهار أىثداف واذباىات ادلنظمة ،ورلسفتها وتفسَت تصارات الاؤساء
ذباه ادلاؤوسُت دبا يعود يالفائثدة على الاوح ادلعنوية ذلؤالء.
 ادلعلومات :وىي كل ما يتعلق يالتعاف على سياسات ادلؤسسة واسًتاتيجياهتا واحتماالت منوىا وواجبات
العمال وغَتىا ،وىي عناصا تسمح للعامل ياالىتمام أكثا واالنضمام إىل ادلنظمة ،يعثد اطالعو على أسباب
ووسائل تاتبط هبا حياتو.
 الاد :وىو ما يتعلق ينتائج نشاط العامل ،رهناك الذي يتكاسل والذي يبذل جهثدا معتربا ،ويف هناية الشها
عادة حيثدد ردا على ىذه اجملهودات أو التباطؤ يف النشاط ،عن طايق افأجاة أو الاساالت ادلتعلقة يالشغل دلن
1
قام يعملو كامال ،أو تاقيتو ومكارأتو ولو شفهيا ،ويف حالة العكس يالتحذيا أو التوييخ أو الطاد.
 -2-2االتصال الصاعد :يتميز ياستعمالو من طاف ادلاؤوسُت لعثدة أسباب وىي :ربثديثد الوظيفة وافأداء ،وما ياتبط

هبما من مشكالت ،كمشاكل الزمالء من العاملُت وادلمارسات التنظيمية والسياسات وادلهام ادلطلوب تنفيذىا وكيفية
التنفيذ .كما يسمح االتصال الصاعثد يتحقيق مزايا عثديثدة منها:
 حصول اإلدارة على ربسن يف صورة العمل ،من حيث االصلازات ومعاجلة ادلشكالت واالستعثدادات،
واإلحساس دبشاعا ادلاؤوسُت على كارة ادلستويات؛
 سبكن الاؤساء من اكتشاف العثديثد من ادلشكالت قبل تعمقها؛
 حصول اإلدارة على تقاريا مفيثدة عن الوظائف ،وذلك من خالل ربسُت اختيار يعض ادلستويات اإلشاارية
لألشياء اليت يتم يشأهنا القيام ياالتصال الصاعثد؛
 تسهيل مهمة اإلدارة يف االضطالع دبسؤولياهتا ،وحصوذلا على إجايات أرضل للمشاكل ادلختلفة ،وذلك من
خالل استقبال وتقبل االتصال الصاعثد ومساعثدة وتشجيع ادلاؤوسُت على شلارستو؛
 يساعثد رتح قنوات االتصال الصاعثد يف تسهيل حاكة ومثدى تقبل االتصال النازل من منطلق أن اإلصغاء
2
اجليثد يصنع منصبا جيثدا.

-3

االتصال األفقي :يعكس االتصال الاأسي يتم ىذا النوع يُت اإلدارات ،مسؤولُت من مستويات متشاهبة أو

متقارية يف وظائف إدارية ،أو إشاارية سلتلفة ويهثدف ىذا النوع من االتصال إىل التنسيق يُت اإلدارات ،وافأعمال
3
لتحسُت اإلنتاجية وافأداء ،ويوضح الكثَت من ادلعلومات والعناصا اليت قثد ال ربصل عليها يواسطة االتصال الاأسي.
حىت يكون االتصال رعال اليثد من تورا وسائل ومقومات للعمل هبا ،رهذا ما سيتم التطاق إليو يف ادلبحث ادلوايل.
1
2
3

عثذ انشصاق انشحاحهح ،انسهىك انتنظًًٍ ،يكتثح انًجتًع انعشتً نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،ص .205
أحًذ ياهش ،االتظالٌ ،ىو ،2012/12/24عهى انغاعح  ،11:00يٍ انًىلعwww .faculty.ksu.edu.sa/hamed/document :
خهٍم حجاج ،االتظاالخ اإلداسٌحٌ ،ىو  ،2013/01/03عهى انغاعح  ،10:00يٍ انًىلعwww.etudiand-dz :
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المبحث الثالث :وسائل ومقومات االتصال الفعال.
ساىم التطور احلاصل يف اجملال التكنولوجي يف صبيع اجملاالت خاصة يف رلال التسيَت وإدارة افأعمال يف تعثدد
وسائل االتصال وجعلها أكثا ساعة ورعالية ،وما يقي على ادلشارُت سوى اختيار الوسيلة اليت ياوهنا مناسبة ،ولكن
ىناك رلموعة من العوامل اليت تؤدي إىل التشويش على عملية االتصال ولذلك سيتم التطاق يف ىذا ادلبحث إىل:
 الوسائل ادلكتوية؛
 الوسائل الشفوية والسمعية البصاية؛
 مقومات االتصال الفعال.

المطلب األول :الوسائل المكتوبة.
تعثد من أكثا الوسائل دقة يف نقل ادلعلومات وأقلها عاضة للتحايف أو التأويل أو التزويا ،وىي افأرضل من
ناحية حفظ ادلعلومات وإمكانية الاجوع إليها عنثد احلاجة ،وتعترب من الوسائل الامسية وادلعًتف هبا من طاف اذليكل
التنظيمي للمنظمة.
أوال :التقارير.

وتعثد من الوسائل الائيسية يف العمل اإلداري وىي ضاورية لتنسيق افأعمال وربثديثد ادلهام ومااقبة سَتىا ،وىي

متعثددة رمنها التقاريا اإلدارية ومنها التقاريا التشغيلية حول وتَتة العمل ،كما ديكن أن تصنف تبعا للماكز الوظيفي
الصادرة عنو ،حيث تكون استشارية ،قانونية ،أو تنفيذية ،وىي مهمة فأهنا تشكل افأرشيف التارخيي للمنظمة ،ما
1
يعاب عنها ىو أهنا يطيئة الثدوران.
ثانيا :الملصقات.
وىي اليت تسعى اإلدارة من خالذلا إىل يث إعالناهتا الامسية وإخبار العاملُت يافأمور العاجلة واذلامة،
ويالتغَتات اليت ربثدث يف قواعثد العمل ،وتعثد لوحة اإلعالنات من أىم أنواع ادللصقات اليت سبثل وجهة نظا ادلنظمة
يصورة دورية ،أو تعليق العاملُت ونقاياهتم حول ادلوضوعات اليت هتمهم.
ثالثا :علبة األفكار.

يقوم العاملون عرب ىذه الوسيلة يطاح آرائهم واقًتاحاهتم وانشغاالهتم على اإلدارة العليا وذلا رائثدتان :افأوىل
2
أهنا تسمح يتسهيل سبل العمل وظاورو ،والثانية أهنا تبعث جو مايح يُت العمال.

1
2

عثٍذج طثطً ،يدخم إنى انعالقاث انعايت ،داس انخهذوٍَح نهُشش وانتىصٌع ،انجضائش ،انمثح انمذًٌح ،2010 ،ص .128
يحًذ طاحة عهطاٌ ،انعالقاث انعايت ووسائم االتصال ،داس انًغٍشج نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،ص .158
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رابعا :مجلة المنظمة.
تعثد رللة ادلنظمة (النشاية) من الوسائل اليت يتم من خالذلا إخبار العاملُت حول افأنشطة اجلارية داخل
ادلنظمة سواء ادلتعلقة يالعاملُت أو ادلنظمة ككل ،شلا يسمح يتثدعيم الاوايط يُت أرااد ادلنظمة وزيادة اإلحساس
1
ياالنتماء ،وقثد تكون أسبوعية أو شهاية أو رصلية.

المطلب الثاني :الوسائل الشفوية والسمعية البصرية.
توجثد عثدة وسائل شفوية ومسعية يصاية كل منها ذلا خصائص مزايا وعيوب جيب إدراكها لذلك من الضاوري
اختيار أنسب الوسائل اليت تكون ذلا قوة تأثَت عالية على افأرااد.
أوال :الوسائل الشفوية.
تعثد من أرضل الوسائل يف تطويا العالقات عكس ادلكتوية اليت ربثدث انطباعا رمسيا وتباعثد يف العالقات .ويعثد
إرجاع افأثا (التغذية العكسية) من أىم ادلميزات اليت زبتص هبا الوسائل الشفوية ،فأهنا تتيح لكل من ادلاسل وادلاسل
إليو تقثديا موقف اآلخا وردود أرعالو ،ومثدى استيعايو واقتناعو يالاسالة ،لكنها تعثد أقل رمسية من ادلكتوية لعثدم تاكها
فأثا ديكن الاجوع إليو وقت احلاجة ،كما أهنا عاضة للتشويو والتحايف والتأويل ،إضارة الستهالكها حيز أكرب من
وقت ادلسَت.
-1

2

الهاتف.

يعترب من أىم الوسائل الشفوية المتيازه يالساعة يف نقل ادلعلومات وقلة تكلفتو ،كما أنو ال جيرب ادلسَت على

تاك مكانو خالل عملية االتصال مع سلتلف ادلصاحل وادلسؤولُت ،لقثد شهثدت ىذه الوسيلة تطورات تكنولوجية عثديثدة
زاد من رعاليتها ،رربز اذلاتف ادلتلفز واذلاتف مع ذاكاة حلفظ ادلعلومات يف حالة غياب ادلاسل إليو ،وأخَتا ريط اذلاتف
دبااكز احلسايات أو اإلعالم اآليل واالنًتنت.
-2

االجتماعات.

وىي عبارة عن لقاءات تتم يُت رلموعة من افأشخاص لتبادل افأركار واآلراء حول موضوع ما أو يقصثد حل
مشكلة معينة وازباذ القاار ادلالئم يف شأهنا ،وقثد تكون اجتماعات دورية أو استثنائية تبعا للظاوف ،عموما تربز
احلاجة إليها يف حالة عثدم التمكن من احلصول على نتيجة أو حل موضوع معُت عن طايق الوسائل افأخاى ،وليكون
االجتماع جيثد وذا راعلية جيب اإلعثداد لو جيثدا.

1
2
3

3

عثذ انُاطش أحًذ جشاداخ ،أسس انعالقاث انعايت ،داس انٍاصوسي نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2009 ،ص .110
ساعى يحًذ انجًال ،إدارة انعالقاث انعايت ،انًكتثح اإلعاليٍح نهُشش وانتىصٌع ،انماهشج ،2005 ،ص .213
أحًذ انخطٍة ،اإلدارة انحدٌثت ،عانى انكتة انحذٌث نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2009 ،ص .244
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المقابالت.

وىي عبارة عن لقاء يُت شخصُت حيث تقوم ادلنظمات ياستخثدامها المتصاص مشاعا الغضب لثدى
العاملُت أو حلل ادلشكالت ،ومن أمثلة ذلك ما تقوم يو شاكة دلتا ( )DELTAخلطوط الطَتان افأمايكية يإرسال
جلنة متكونة من يعض ادلسؤولُت إىل إدارة الشاكة وراوعها يصورة دورية (كل ثالث أشها) ،دلقايلة العمال والاد على
تساؤالهتم وحل مشاكلهم يف احلال.
ثانيا :الوسائل السمعية البصرية.

ياز ىذا النوع من الوسائل يفضل التطور التكنولوجي يف رلال االتصاالت وادلعلوماتية الذي شهثده العامل يف

العقود افأخَتة ،وذلك يإدماج تقنيات جثد متطورة حيث كانت استفادة ادلنظمات من ىذه الوسائل جثد كبَتة ،حبيث
مسحت ذلا يتسهيل عمليات نقل ادلعلومات وساعة وصوذلا واستيعاهبا من قبل ادلستفيثدين ولعل أياز ىذه افأدوات
ىي :أرالم الفيثديو ،الاسائل االلكًتونية ،شبكات االنًتنت ،لكن ما ذبثدر اإلشارة إليو أن ىذه الوسائل تتطلب
1
قثدرات مالية وتنظيمية لكي تثبت رعاليتها الالزمة.

المطلب الثالث :مقومات االتصال الفعال.
يتطلب إنشاء نظام رعال لالتصال الثداخلي دراسة وربليل معوقات االتصال اليت مت عاضها سايقا وازباذ
اإلجااءات الالزمة للتغلب عليها ويشكل أكثا ربثديثدا رإن أىم متطلبات االتصال الفعال يف اإلدارة ىي ما يلي:
أوال :التنظيم السليم.
الذي يوضح توزيع السلطات ونوع العالقات اليت تايط ادلناصب ادلختلفة ويبُت قنوات االتصال يشكل دقيق
إن وضوح شبكة االتصال الامسية وتعميمها على صبيع العاملُت يساعثد يف التعايف على اجلهات ادلختصة اليت حيق ذلا
إرسال ادلعلومات واستقباذلا وىذا شأنو أن يؤدي إىل عثدم تشعب االتصال وعثدم تعقيثدىا وإىل عثدم إثارة احلساسيات
اليت قثد تنجم عن إصثدار تعليمات من قبل جهة سلتصة أو إرسال معلومات إىل جهة ليس ذلا حق االطالع عليها.
وذبثدر اإلشارة هبذا الصثدد إىل ضاورة التسلسل اذلامي للسلطة يف عملية االتصال وادلاؤوسُت الذين ال يقعون
ربت إشاارهم مباشاة يستثٌت من ذلك احلاالت الطارئة أو ادلستعجلة ،يشاط أن ياارق ذلك شاح لألسباب الثداعية
إىل ىذا التجاوز ،رال جيوز أن يتصل أحثد موظفي احلسايات مثال يادلثديا العام مباشاة فأن ذلك يتعارض مع
التسلسل اذلامي للسلطة ويعترب زبطيا لصالحيات ادلثديا ادلايل أو رئيس قسم احلسايات يؤدي إىل إثارة احلساسيات
وادلشاكل .إضارة إىل ذلك رإنو جيب االىتمام يالتنظيم غَت الامسي.

1

تشٍش انعالق ،تنظٍى وإدارة انعالقاث انعايت ،داس انٍاصوسي نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2010 ،ص .178
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كما أنو يفضل عثدم التشثدد وادلبالغة يف استخثدام القنوات الامسية لالتصال فأن ذلك يؤدي إىل تعقيثد شبكة
االتصال وصبودىا.

1

ثانيا :اختيار أسلوب االتصال المناسب.

تعثدد أساليب االتصال وتورا افأجهزة احلثديثة لالتصال يتيح الفاصة الستخثدام افأسلوب ادلناسب لنقل

ادلعلومات ،رقثد يكون االتصال عن طايق اذلاتف مثال أرضل من إرسال مذكاة إذا كان موضوع االتصال مستعجال
وحيتاج إىل افأخذ والاد أو التبادل وجهات النظا يف ادلوضوع ويفضل استخثدام أكثا من وسيلة وتكاار الاسالة يف
حالة االتصال اذلامة لضمان وصول ادلعلومات إىل اجلهة ادلعينة واستيعاهبا يالشكل ادلطلوب رقثد يسبق اإلرسال مذكاة
مكتوية مثال حثديث ىاتفي أو مقايلة شخصية أو اجتماع للنقاش لتوضيح جوانب الغموض.

2

ثالثا :تدريب العاملين على أساليب االتصال الحديثة.

وذلك يتنمية مهاراهتم يف إرسال ادلعلومات والتعبَت عن أنفسهم يشكل دقيق وكذلك يف استقبال ادلعلومات
وربليلها يف اإلصغاء اجليثد دلا يقولو اآلخاون كي يكون التثدريب رعاال رإنو يفضل أن يتم ورقا خلطة مثدروسة وأن
يشمل الاؤساء يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة والعاملُت يف الوظائف اليت يشكل االتصال عنصاا أساسيا من مهامها
3
كشؤون ادلوظفُت والعالقات العامة والعاملُت يف مااكز االتصال كموظفي الربيثد الصادر والوارد وموظفي اذلاتف.
رابعا :التوقيت المناسب لالتصال.
إمكانية االستفادة من ادلعلومات تعتمثد على عثدة عوامل ،أمهها الوقت الذي تصل ريو إىل اجلهة اليت
ستستخثدمها رالوقت ادلناسب إلعالم مثديا اإلنتاج خبطة اإلنتاج ادلقاة جيب أن يسبق شااء اآلالت ومواد اإلنتاج،
والوقت ادلناسب إلعالم موظف يادلوارقة على طلب إجازة جيب أن يسبق تاريخ يثدأ اإلجازة يبضعة أيام كي يتمكن
من التخطيط الستغالل إجازتو يشكل مناسب وافأمثلة على أمهية الوقت يف االتصال كثَتة.
خامسا :التغذية العكسية ومتابعة نتائج االتصال.

ال تكتمل عملية االتصال يإرسال ادلعلومات إىل ادلاسل إليو ،إذ جيب على اجلهة اليت أرسلت ادلعلومات أن
تتايعها لتتحقق من مثدى رهم ادلاسل إليو واستجايتو لو؛ رفي العثديثد من احلاالت قثد يفًتض ادلاسل أن رسالتو
وصلت إىل ادلاسل إليو وأنو استجاب ذلا يالشكل ادلطلوب؛ ولكن يتبُت لو الحقا أن الاسالة مل تصل إىل ادلاسل إليو
أو أهنا تأخات يف الوصول أو جاى عليها يعض التعثديل أثناء ماورىا يقنوات االتصال أو ادلاسل إليو رساىا يطايقة
خاطئة.

1
2
3

َعٍى إتشاهٍى انظاهش ،اإلدارة انحدٌثت ،عانى انكتة انحذٌث نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،ص .306
يىعً انهىصي ،أسس انعالقاث انعايت ،داس صيضو نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2010 ،ص .55
فهًً يحًذ انعذوي ،يفاهٍى جدٌدة فً انعالقاث انعايت ،داس أعايح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،ص .244
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رمتايعة الاسالة سبكن من تقييم آثارىا والتعاف على العوائق اليت حالت دون االستجاية ذلا يالشكل الذي
قصثده ىو ،ويالتايل يستطيع أن يتخذ اإلجااءات التصحيحية يف الوقت ادلناسب.
سادسا :الوضوح والدقة في صياغة المعلومات.

يتمثل ذلك يشكل خاص يف انتقاء افألفاظ الواضحة اليت ال تتحمل التفسَت اخلاطئ ويف اختيار أسلوب

الكالم أو الكتاية الذي يتماشى مع مستوى اجلهة اليت ستتلقى ادلعلومات حبيث تتمكن من استيعاهبا يالشكل
الصحيح.
راستخثدام مفادات إجاائية دقيقة يساعثد يف وضوح ادلعٌت يف ذىن ادلاسل إليو أكثا من استخثدام افألفاظ
العامة اليت ال تثدل على أشياء زلثددة مثال ذلك إذا أراد أحثد ادلثدراء أن يعلم ادلوظفُت يوجود زيادة يف رواتبهم رإنو
يستحسن أن حيثدد نسبة الزيادة وتاريخ نفاذىا وافأشخاص الذين تشملهم.
إضارة إىل ذلك رإنو يفضل أن تكون ادلعلومات ادلنقولة موجزة كي يتاح للماسل إليو راصة قااءهتا واستيعاهبا
1
خالل رًتة زمنية معقولة وكي ال ديلها.
ويإجياز رإن نظام االتصال الفعال يف اإلدارة ىو الذي يؤدي إىل خلق رهم مشًتك يُت صبيع العاملُت يف
التنظيم  ،ويثدعم وحثدة التوجيو وروح الفايق ،ويساعثد على ربسُت مستوى افأداء وتطوياه ويعمل على ررع الاوح
ادلعنوية للعاملُت ،ويؤدي إىل االنفتاح والتعامل واالنسجام حبيث تنساب من خاللو ادلعلومات يسهولة ويسا ،ويكون
عمال مساعثدا على صلاح اإلدارة يف شلارسة وظائفها افأساسية وربقيق أىثدارها يكفاءة ورعالية.

1

سضىاٌ انًحًىد ،انعالقاث انعايت فً اإلعالو ،داس أعايح نهُشش وانتىصٌع ،عًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،ص .53
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خالصة الفصل.
يف ىذا الفصل حاولنا التطاق إىل أىم ادلفاىيم ادلتعلقة ياالتصال واخلصائص اليت سبيزه ياإلضارة إىل مناذج
االتصال ،رمهما يكن من أما رإن العملية االتصالية يف ادلنظمة تتحكم ريها عوامل متعثددة وأحيانا مفاجئة للمسَتين
وتتشايك يف كثَت من افأحيان يف إطار معقثد من العالقات الامسية وغَت الامسية لتعطي ادلنظمة منوذجا اتصاليا دييزىا
عن غَتىا من ادلنظمات.
يساىم االتصال الثداخلي يأنواعو وأشكالو ووسائلو ادلستخثدمة يف ربقيق افأىثداف االتصالية للمنظمة،
وتوضيح وسائل وياامج تنفيذىا ،ونشا صورة جيثدة للمنظمة لثدى عماذلا أو ادلتعاملُت معها من اخلارج ،أو التخطيط
القصَت من أجل تورَت وإعالم افأرااد يكل ما حيتاجونو من معلومات فأداء عملهم وهتيئتهم لتفهم وتقبل التغيَت الذي
جياي يف ادلنظمة ومساعثدهتم على التأقلم معو.
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تمهي ـد.
تواجو ادلنظمات اليوـ ،وبشكل متزايد بيئة ديناميكية ومتغَتة .شلا يستوجب على تلك ادلنظمات التغيَت ،فعملية
التغيَت تعد من أىم ادلتطلبات األساسية لضماف التكيف مع ادلتغَتات العديدة اليت أصبحت دتيز البيئة اليت تعمل يف
إطارىا ادلنظمات.
وتنبع أعلية التغيَت الذي تقوـ بو ادلنظمة من كوف أف كثَتا من األساليب اإلدارية ،األىداؼ ،اإلجراءات،
الربامج حتتاج إذل تعديل حىت تتماشى مع متطلبات التجديد والتوجو ضلو وضع إداري أفضل ػلسن استغالؿ ادلوارد
البشرية ،ادلادية ،ادلالية ادلتاحة ،فما ؽلكن مالحظتو اليوـ التنافس الكبَت بُت ادلنظمات لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة .شلا
أدى إذل حركة مستمرة للتغيَت والتطوير ،فعلى الرغم من ذلك يواجو التغيَت مقاومة كبَتة يف تنفيذه ،وإذا كاف رفضو
يستند إذل أساس منطقي ،فإنو يف أحياف أخرى يقاوـ على أسس غَت منطقية ،وال شك يف أف ىذه الظاىرة حتتاج إذل
بياف أىم األسباب اليت تدفع بالعاملُت إذل مقاومة التغيَت الذي حتدثو ادلنظمة ،وكذا أىم األساليب ادلستخدمة
للتغلب أو احلد منها.
وىذا ما جعلنا طلصص ىذا الفصل لدراسة زلتوى التغيَت ،فقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث جاءت
كالتارل:
 المبحث األول :مفاىيم أساسية حوؿ التغيَت؛
 المبحث الثاني :سَتورة التغيَت؛
 المبحث الثالث :مقاومة التغيَت.
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المبـحث األول :مفـاهـيم أسـاسـية حـول التغييـر.
أصبح التغيَت عملية ضرورية وحتمية بالنسبة للمنظمة طادلا أهنا تعمل يف بيئة تتصف بطبيعتها بالتغيَت ادلستمر
والسريع يف القوى اليت تشمل عليها واليت يصعب التنبؤ هبا أو التحكم فيها .ونظرا ألعلية التغيَت يف ادلنظمة سيتم
التطرؽ يف ىذا اجلزء من البحث إذل العناصر التالية:
 مفهوـ التغيَت وأىدافو؛
 قوى التغيَت؛
 أنواع التغيَت.

المطـلب األول :مفهـوم التغييـر وأهدافـه.
يعترب التغيَت من ادلفاىيم اإلدارية احلديثة ،ألنو يهدؼ أساسا إذل حتويل ادلنظمة من واقعها احلارل إذل واقع
مستقبلي آخر ،ويف ىذا ادلطلب سيتم التطرؽ إذل كل من مفهوـ التغيَت واألىداؼ اليت يسعى إذل حتقيقها.
أوال :مفهـوم التغييـر.

لقد تعددت وتنوعت مفاىيم التغيَت ،فمن الباحثُت من ركز على ادلنظمة والبيئة التنظيمية والسلوؾ التنظيمي
يف تعريفو للتغيَت ،ومنهم من ركز على اإلسًتاتيجيات واخلطط واإلجراءات وقواعد العمل هبدؼ التكيف وحتسُت
األداء.
 -3من الناحية اللغوية.

غَت ،وغَته ،حولو و بدلو ،كأنو جعلو غَت ما كاف.
التغيَت مشتق من الفعل ر

1

 -2من ناحية المعنى االصطالحي.
للتعرؼ على ادلعٌت االصطالحي للتغيَت نعرض رلموعة من التعاريف كما يلي:
 التعريف  :01التغيَت" ىو التحوؿ من نقطة التوازف احلالية إذل نقطة التوازف ادلستهدفة ،ويعٍت ذلك االنتقاؿ
2
من حالة إذل أخرى يف ادلكاف والزماف".
 التعريف  :02التغيَت" عملية طبيعية تقوـ على عمليات إدارية مقصودة ،ينتج عنها إدخاؿ تطوير بدرجة ما
على عنصر أو أكثر ،وؽلكن رؤيتو كسلسلة من ادلراحل اليت من خالذلا يتم االنتقاؿ من الوضع احلارل إذل
3
الوضع اجلديد".

 1سدٍى دسٍٍ ،ػبذ انفخاح ػالوي ،انتغيير انتىظيمي ( دوافعه ،أهدافه ،و مداخهه) ،انًهخمى انذونً دىل اإلبذاع وانخغٍٍش انخُظًًٍ فً انًُظًاث
انذذٌثت ،انبهٍذةٌ ،ىيً  ،2010/05/13 -12ص  .02يٍ انًىلغ:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads.doc
(Date: 09/01/2013).
 2فاسوق انسٍذ ػثًاٌ ،قوى إدارة انتغيير في انقرن انحادي وانعشرون ،داس انىفاء نهطباػت وانُشش ،انًُظىسة ،يظش ،2000 ،ص .09
3
سضىاٌ انًذًىد ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .258
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 التعريف  :03التغيَت" ىو عملية مدروسة وسلططة لفًتة زمنية طويلة عادة ،وينصب على اخلطط والسياسات
أو اذليكل التنظيمي ،أو السلوؾ التنظيمي ،أو الثقافة التنظيمية وتكنولوجيا األداء ،أو إجراءات وظروؼ
العمل وغَتىا ،وذلك بغرض حتقيق ادلواءمة والتكػيف مع التغَتات يف البيئة الداخلية واخلارجية للبقاء
1
واالستمػرار والتطور والتميز".
من خالؿ التعاريف اليت مت إدراجها سابقا ؽلكن استنتاج التعريف التارل:
التغيَت" ىو سَتورة التحوؿ من الواقع احلارل للفرد أو ادلنظمة إذل واقع آخر من ادلفروض أف يكوف أحسن يرغب
يف الوصوؿ إليو ،وذلك يف فًتة زمنية باستعماؿ أساليب وطرؽ سلتلفة من أجل حتقيق أىداؼ قصَتة أو طويلة األجل،
لكي تعود بالنفع إما على الفرد أو على ادلنظمة أو على كليهما معا ،ىذا التغيَت ؽلس جوانب سلتلفة من ادلنظمة قد
تكوف :تكنولوجية ،سياسية ،ثقافية ،كما أنو ػلدث نتيجة لتدخل عوامل خارجية تفرضها التغَتات اليت تطرأ على
البيئة اخلارجية للمنظمة ،أو عوامل داخلية تفرضها التغَتات اليت حتدث على مستوى البيئة الداخلية للمنظمة".
ومن خالؿ التعاريف السابقة ؽلكن استخالص اخلصائص ادلميزة للتغيَت وادلتمثلة فيما يلي:





التغيَت ظاىرة عامة ،مبعٌت أف التغيَت ػلدث يف كل جوانب احلياة؛
التغيَت عملية مستمرة كونو ػلدث استجابة للتغَتات اليت حدثت أو من ادلتوقع أف حتدث؛
التغيَت أمر حتمي وضروري؛
ال تقتصر مسؤولية التغيَت على اإلدارة العليا فقط ،إظلا دتتد لتشمل كافة ادلستويات اإلدارية والوحدات

التنظيمية بادلنظمة؛
 غالبا ما تقابل عمليات التغيَت اليت تتم داخل ادلنظمة مبقاومة شديدة من قبل األفراد العاملُت هبا ،ذلك ألف
2
اإلنساف يرفض التغيَت ألنو ؼلاؼ من اجملهوؿ.
ثانيا :أهـداف التغييـر.

ال بد وأف يكوف للتغيَت ادلخطط وادلدروس أىداؼ زلددة تسعى ادلنظمة إذل حتقيقها .وبصفة عامة فإف
أىداؼ التغيَت تتلخص يف اآليت:





2

زيادة قدرة ادلنظمة على التعاوف بُت سلتلف اجملموعات ادلتخصصة من أجل اصلاز األىداؼ العامة للمنظمة؛
مساعدة األفراد على تشخيص مشكالمهتم وحفزىم إلحداث التغيَت والتطوير ادلطلوب؛
بناء جو من الثقة واالنفتاح بُت األفراد العاملُت واجملموعات يف ادلنظمة؛
تشجيع األفراد العاملُت على حتقيق األىداؼ التنظيمية وحتقيق الرضا الوظيفي ذلم؛

Carole Gresse, les entreprise en difficultés, édition économica, Paris, 1994, p88.
يذدج يذًذ أبى انُظش ،إدارة وتىميت انموارد انبشريت ،يجًىػت انٍُم انؼشبٍت ،يظش ،2007 ،ص ص .89 -88

1

الفصل الثاني :التغيير في المنظمة

00

 مساعدة ادلنظمة على حل ادلشاكل اليت تواجهها من خالؿ تزويدىا بادلعلومات عن عمليات ادلنظمة ادلختلفة
ونتائجها؛
2
 التحسُت من أجل أف تصبح ادلنظمة أكثر فعالية وقدرة على التكيف مع البيئة احمليطة هبا؛
 زيادة قدرة ادلنظمة على التكيف مع البيئة اليت تعمل فيها ،وذلك من خالؿ حتقيق ادلوائمة بُت أوضاعها
1

التنظيمية الداخلية والقوى اخلارجية ادلؤثرة؛
 تنمية القدرة على االبتكار ،فهو يهدؼ إذل التجديد وتشجيع اإلبداع واالبتكار من أجل أف حتافظ ادلنظمة
3
على بقائها ودتيزىا يف اجملاؿ الذي تنشط فيو.

المطلب الثـاني :قـوى التغييـر.
تتعدد القوى الدافعة للتغيَت أو مصادر حدوثو ،وؽلكن تقسيم القوى ادلرتبطة بالتغيَت إذل قوى خارجية وأخرى
داخلية.
أوال :القوى الخارجية للتغيير.

تعد القوى اخلارجية أكثر تأثَتا على ادلنظمة من القوى الداخلية التساع رلاذلا وصعوبة التنبؤ بأبعادىا ،وذلك

أمر طبيعي نظرا للمتغَتات ادلتسارعة يف البيئة اليت تعمل فيها ادلنظمات ،لذلك وجو الكتاب والباحثُت اىتماما كبَتا
ذلذه القوى اليت يصعب السيطرة عليها أو التنبؤ هبا ،وتتعدد ىذه ادلصادر لتشمل:
 -3القوى االقتصادية :مثل التضخم ،أو تغيَت أسعار التبادؿ بُت العمالت النقدية ،أو ارتفاع أسعار وسائل اإلنتاج،
أو االجتاه ضلو اخلوصصة.
-2

القوى االجتماعية :التغيَت يف عادات ادلواطنُت ،أو تزايد وعي ادلواطنُت ،أو اىتمامات جديدة للمواطنُت مثل

االىتماـ بالبيئة والصحة العامة.

 -0القوى السياسية  :تغيَت السياسة العامة للدولة ،أو تغيَت السياسة احلزبية احلاكمة ،أو وجود تغيَت سياسي مفروض
نتيجة التغَتات السياسية العادلية.
 -4القوى التشريعية :تغيَت يف التشريعات احلالية ،أو ظهور تشريعات جديدة تؤثر على سياسات ادلنظمة.
-5

القوى التكنولوجية :ظهور تكنولوجيا جديدة ،أو تكنولوجيا ادلعلومات ادلتطورة ،أو تطوير يف وسائل وعمليات

إنتاج وتقدمي اخلدمات.

4

 1يذًىد سهًاٌ انؼًٍاٌ ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .349
 2صكشٌا انذوسي ،وظائف وعمهياث مىظماث األعمال ،داس انٍاصوسي انؼهًٍت نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،األسدٌ ،2010 ،ص .42
َ 3ظٍشة ػالوي  ،انيقظت اإلستراتيجيت كعامم نهتغيير في انمؤسست ،يزكشة ياجسخٍش غٍش يُشىسة ،كهٍت انؼهىو االلخظادٌت وانخجاسٌت وػهىو انخسٍٍش،
حخظض حسٍٍش انًىاسد انبششٌت ،جايؼت أبً بكش بهماٌذ ،حهًساٌ ،2011 ،ص .147
 4ثابج ػبذ انشدًٍ إدسٌس ،إدارة األعمال وظرياث ووماذج وتطبيقاث ،انذاس انجايؼٍت ،اإلسكُذسٌت ،2007 ،ص ص.398 -397
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ثانيا :القوى الداخلية للتغيير.
قد ينشأ التغيَت من مصدر آخر وىو ادلصدر الداخلي والذي ينتج من القوى الداخلية يف ادلنظمة فاإلنتاجية
ادلنخفضة ،الصراع ،اإلضراب ،التخريب ،معدؿ الغياب ادلرتفع ،ما ىي إال بعض العوامل اليت تعطي إشارة لإلدارة
بضرورة التغيَت .ومن القوى الداخلية اليت تفرض التغيَت ما يلي:
-3

وجود أهـداف جديـدة :إذا ما قامت ادلنظمة بإضافة أىداؼ جديدة إذل األىداؼ احلالية أو بتغيَت أىدافها

بأىداؼ أخرى جديدة (التخلي عن منتج أو إضافة منتج جديد) ،فستقوـ حتما بالتغيَتات ادلناسبة لتوفَت جو
1
وظروؼ مالئمة مبا يف ذلك ادلوارد ،اإلمكانيات والوسائل ،لتحقيق ىذه األىداؼ اجلديدة.

 -2انضمام أفراد جـدد  :إف انضماـ أفراد جدد ذوي أفكار وخربات ومهارات سلتلفة خاصة إذا عينوا قادة يف اإلدارة
سوؼ ينتج عنو حدوث تغيَتات وظهور أوضاع جديدة.
 -0عدم رضا العاملين :إف عدـ رضا العاملُت ينتج عنو آثار سلبية على أداء ادلنظمة ،وذلذا على ادلسَتين تشخيص
أسباب عدـ الرضا وزلاولة إغلاد احللوؿ بإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة اليت يطلبها العاملوف.
 -4تدني مستوى األداء  :إذا مت اكتشاؼ تدين مستوى أداء ادلنظمة ،عليها البحث يف األسباب والقياـ بالتعديالت
أو التغيَتات اليت من شأهنا حتسُت مستوى األداء.

-5

إدراك الحاجة إلى تغيير الهيكل التنظيمي واللوائح واألنظمة المتبعة في المنظمة :وذلك لتصبح أكثر مرونة

وقادرة على االستجابة الشاملة لضروريات التغيَت والتحسُت ادلستمر يف األداء.

2

بعد استعراضنا للعوامل اليت تدفع بادلنظمة للقياـ بعملية التغيَت ،نالحظ أف ذلذه العملية تأثَت كبَت على األفراد
واجلماعات يف ادلنظمة ،ألنو يف حالة التغيَت الذي يتم كنتيجة لالستجابة لضغوط خارجية ،أي ػلدث نتيجة لتأثَت
العوامل اخلارجية ،فهنا ال يكوف لألفراد قدر كاؼ من ادلعلومات عن أسباب ودوافع التغيَت خاصة إذا دل يكن يف
اإلمكاف التصريح مبصادر الضغط اخلارجي بسبب ادلنافسة ،يف ىذه احلالة قد يتخذ العاملوف أحد ادلوقفُت:
* عدـ االكًتاث ،حيث ال يشعروف باقتناع عقلي أو منفعة واضحة يف التزامهم مبتطلبات التغيَت؛
* موقف معارضة ومقاومة التغيَت إذا شعروا بأف ىذا التغيَت يهدد مصاحلهم واستقرارىم ،وىنا يأيت دور اإلدارة
يف اكتساب ثقة األفراد وتعاوهنم من اجل حتقيق التغيَت إذا صلحت يف إقناعهم بدوافعو وبينت ارتباطو مبصاحلهم.
أما إذا كاف التغيَت ناجتا عن أسباب داخلية فهذا قد يزيد من احتماؿ معرفة األفراد بالرغبة يف التغيَت وتوقعهم حلدوثو
يكوف اكرب ،وبالتارل إذا تبُت ذلم أف اجتاىات التغيَت ال تتعارض مع أىدافهم ورغبامهتم فلن يقاوموه ،وعادة يكوف
لألفراد دور مهم يف إحداث التغيَت وأداتو الرئيسية.
1
2
3

3

سدٍى دسٍٍ ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .09
أدًذ انًظشي ،انتغيير انتىظيمي ،يجهت اإلداسة ،انؼذد انشابغ ،يظش ،1997 ،ص .13
ػبذ انشدًٍ حىفٍك ،أدواث تقييم األداء ،يجهت اإلداسة انؼهٍا ،انجضء انشابغ ،يظش ،2004 ،ص ص.58-57
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المطلب الثالث :أنـواع التغييـر.
من الضروري دلن يدرس أو ؽلارس التغيَت أف يتعرؼ على أنواعو ،حيث يضيف ذلك أبعاد من ادلعرفة وادلهارة،
وقدرة على السيطرة على ما ػلدث فيو .ويف ىذا ادلطلب سنحاوؿ اإلدلاـ مبختلف ادلعايَت ادلستخدمة يف حتديد أنواع
التغيَت اليت ؽلكن أف تتم على مستوى ادلنظمة.
أوال :أنواع التغيير من حيث درجة التخطيط.
ؽلكن تقسيم التغيَت حسب ىذا ادلعيار إذل تغيَت سلطط وتغيَت تلقائي أو عشوائي.
 -3التغيير المخطط :يقصد بو التغيَت الذي ػلصل بصورة سلططة طبقا دلتطلبات حتقيق األىداؼ العامة أو اخلاصة
يف ادلنظمة ذامهتا وبفعل إرادي من اإلنساف وبدرجات متفاوتة من تدخلو ،وقد عرؼ سكيبنز

)(Skibbines

التغيَت

بأنو " :األسلوب اإلداري الذي يتم مبوجبو حتويل ادلنظمة من حالتها الراىنة إذل صورة أخرى من صور تطورىا
ادلتوقعة".كما عرفو بنس ) (Bennisبأنو "االستجابة للتغيَت نتيجة لوضع اسًتاتيجيات تثقيفية ىادفة للتغيَت
وادلعتقدات والقيم واالجتاىات واذليكل التنظيمي ،وجعلها أكثر مالئمة للتطوير التكنولوجي احلديث وحتديات
السوؽ".
ومنو ؽلكن القوؿ أف التغيَت ادلخطط يتطلب فهما وإدراكا كاملُت لبيئة ادلنظمة وتوجيو األفراد ،اذلياكل
والتكنولوجيا اليت حتوزىا ضلو حتقيق الفعالية والكفاءة .شلا يعٍت التغيَت ادلخطط يتطلب اإلدلاـ الكايف بالظواىر ادلنظمية
1
وادلشكالت اليت تواجو ادلنظمة واختاذ القرارات اذلادفة إذل إحداث التغيَت.
-2

التغيير التلقائي :ىو التغيَت الذي ػلدث تلقائيا دوف تدخل اإلنساف ،ودوف إعداد مسبق ،حيث يتم بشكل

مستقل عن رغبة ادلنظمة وػلدث نتيجة التطور والنمو الطبيعي يف ادلنظمة.
ثانيا :أنواع التغيير من حيث درجة الشمول.

يقسم التغيَت اعتمادا على معيار درجة الشموؿ إذل تغيَت كلي وتغيَت جزئي.
 -3التغيير الكلي :وىو يشمل نظاـ بكاملو كمنظمة أو إدارة أو قسم أو مصنع أو األفراد ،وىو هبذا الشكل عبارة

عن التغيَت الكلي .إف اللجوء إذل اخلوصصة ،أو اجلودة الشاملة ىو مثاؿ للتغيَت الكلي.

 -2التغيير الجزئي :وىو يشمل عناصر أو أجزاء يف أحد األنظمة أو بعض األنظمة ،وىو هبذا الشكل ؽلثل التغيَت
اجلزئي .فمحاولة تدريب العاملُت يف إحدى األقساـ ،أو إجراء حركة تنقالت داخل إدارة ،أو حتديث التكنولوجيا يف
2
إحدى اإلدارات ىو نوع من التغيَت اجلزئي.

1
2

يذًذ انظٍشفً ،إدارة انتغيير ،داس انفكش انجايؼً ،اإلسكُذسٌت ،يظش ،2008 ،ص .20
أدًذ ياهش ،إدارة انتغيير ،انذاس انجايؼٍت ،اإلسكُذسٌت ،يظش ،2012 ،ص .16
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ثالثا :أنواع التغيير من حيث وقت التنفيذ.
إذا اعتمدنا على وقت التنفيذ كمعيار ؽلكن عندىا تقسيم التغيَت إذل تغيَت تدرغلي وتغيَت فجائي.
 -3التغيير التدريجي :وىو تطور بطيء وتراكمي يًتؾ الفرصة للتعلم من التجارب السابقة والبناء عليها شيئا فشيئا.
وىو يشبو النمو الطبيعي للفرد ،حيث يتم بسبب النضج والتعلم واخلربة.

-2

التغيير الفجائي والثوري :وىو تغيَت مفاجئ وسريع وذو نتائج واضحة سواء واجهتو ادلنظمة ،أو قامت بو

ويستخدـ ىذا النوع من التغيَت يف إدارة األزمات إذ تتطلب أحيانا تغيَتات سريعة لتجنب الكارثة.

1

رابعا :أنواع التغيير من حيث موضوع التغيير.
إذا أخذنا موضوع التغيَت أساسا ألمكن التمييز بُت التغيَت ادلادي والتغيَت ادلعنوي.
 -3التغيير المادي :ىو التغيَت الذي يتم على مستوى األشياء ادلادية وادللموسة يف ادلنظمة كالتغيَت الذي يطرأ على
اذليكل التنظيمي ،التغيَت يف األعماؿ واألنشطة اليت تزاوذلا ادلنظمة ،أو التغيَت يف وسائل التكنولوجيا ادلستخدمة.

 -2التغيير المعنوي :ىذا النوع من التغيَت يهدؼ إذل إحداث التغيَت يف األظلاط السلوكية لألفراد داخل ادلنظمة عن
طريق برامج التنمية أو التدريب.

2

خامسا :أنواع التغيير من حيث طرق إحداثه.
اعتمادا على ىذا ادلعيار يف التصنيف ؽلكن تقسيم التغيَت إذل تغيَت مفروض وتغيَت بادلشاركة.
 -3التغيير المفروض :ىذا النوع من التغيَت يفرض جربا على العاملُت من طرؼ اإلدارة ،لذا عادة ما يقابل بالرفض

وادلقاومة ،كما قد يصدر ىذا التغيَت من السلطات أو ادلنظمات خارج ادلنظمة نفسها ،كصدور قوانُت ولوائح جديدة

للعمل أو التوظيف ...ىنا تكوف ادلنظمة رلربة على االلتزاـ مبا تنص عليو اللوائح اجلديدة والتخلي عن التعامل
باللوائح والقوانُت القدؽلة.
 -2التغيير بالمشاركة :ػلدث ىذا النوع من التغيَت برضا العاملُت من خالؿ مشاركتهم يف التخطيط للتغيَت ،وعادة
ما يكوف ىذا التغيَت تكيفيا ،إذ أنو عادة ما ػلدث ألسباب منها:
 حتديث السياسيات واإلجراءات القدؽلة اليت دل تعد تتماشى مع متطلبات العمل اجلديدة؛3
 االستفادة من فرصة مواتية ال تساعد الظروؼ القائمة على استغالذلا.إذف كانت ىذه سلتلف أنواع التغيَت وادلعايَت اليت استخدمت يف حتديدىا ،فبعدما تطرقنا يف ىذا ادلبحث إذل
كل من مفهوـ التغيَت ،قوى التغيَت ،وأنواعو .سيتم ختصيص ادلبحث ادلوارل للتعرؼ على رلاالت التغيَت وظلاذجو.
1

ػبذ انؼضٌض انُذاوي ،عونمت وإدارة انموارد انبشريت ،داس انًسٍشة نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،2009 ،ص .173
 2طالح انذٌٍ يذًذ ػبذ انبالً ،انسهوك انتىظيمي ( مدخم تطبيقي معاصر) ،انذاس انجايؼٍت انجذٌذة ،اإلسكُذسٌت ،يظش ،2003 ،ص .362
 3ػائشت شخاحذت ،إحداث انتغيير انتىظيمي مه خالل مدخم ثقافت انمىظمت ،يزكشة ياجسخٍش غٍش يُشىسة ،كهٍت انؼهىو االلخظادٌت وػهىو انخسٍٍش ،لسى
ػهىو انخسٍٍش ،حخظض إداسة األػًال ،جايؼت انجضائش ،2007 ،ص .12
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المـبحث الثانـي :سـيـرورة التغييــر.
مهتدؼ العملية اإلدارية إذل زيادة فعالية ادلنظمة وحتسُت بيئة العمل فيها من خالؿ نقلها إذل وضع أحسن
ؽلكنها من الصمود أماـ ادلتغَتات السريعة اليت يعرفها عادل اليوـ ،وحتقيق التميز بُت منافسيها ،يتوقف صلاح عملية
التغيَت على مدى قدرة ادلنظمة على التحديد الدقيق للمجاالت اليت يشملها من جهة ،وعلى مدى توافقها يف اختيار
النموذج ادلناسب إلحداث التغيَت من جهة أخرى .وللتعرؼ على كل من رلاالت التغيَت وظلاذجو سيتم ختصيص ىذا
ادلبحث لدراسة العناصر التالية:
 رلاالت التغيَت؛
 ظلاذج التغيَت.

المطلب األول :مجـاالت التغييــر.
عملية التغيَت قد تشمل مجيع العناصر يف ادلنظمة أو جزءا منها حسب الظروؼ والعوامل الدافعة للتغيَت،
فالتغيَت قد ؽلس اذليكل التنظيمي ،إسًتاتيجية ادلنظمة ،التكنولوجيا ،األفراد ،ثقافة ادلنظمة ،وفيما يلي سيتم التطرؽ
إذل ىذه العناصر:
أوال :التغيير البنائي (الهيكلي).

إف أي تغيَت يف ":اذليكل التنظيمي الرمسي للمنظمة ،عالقات السلطة ،طبيعة الوظيفة ،إعادة توزيع
االختصاصات ،إعادة تصميم خطوط االتصاؿ وقنوات تدفق السلطة وادلسؤولية ،نطاؽ اإلدارة ،العالقة بُت اإلداريُت
واالستشاريُت ،...تدخل يف رلاؿ التغيَت اذليكلي" ،1وتعترب اذلياكل التنظيمية من أكثر اجملاالت عرضة للتغيَت ،حيث
أف معظم التغيَتات اليت حتدث يف ادلنظمة غالبا ما يتبعها تغيَتات يف اذلياكل والعالقات التنظيمية ،فالتغيَت اذليكلي
قد يكوف نتيجة للتغيَت يف اإلسًتاتيجية ،أو التكنولوجيا أو سياسة ادلوارد البشرية ،وغَتىا ،وػلدث التغيَت يف اذليكل
التنظيمي بتعديل أو تطوير أسس ومعايَت إعداد اذلياكل شلا ينتج عنو حذؼ بعض الوحدات التنظيمية أو درلها معا،
أو استحداث وحدات جديدة ،أو تغيَت بعض الوحدات مبا ػلقق ادلرونة للتنظيم القائم ومالئمتو مع التغيَتات
2
اجلديدة.
ثانيا :تغيير رسالة المنظمة و/أو أهدافها وإستراتيجيتها.
تتناوؿ رسالة ادلنظمة غرضها الرئيسي ورلاؿ نشاطها وأنواع منتجامهتا والسوؽ اليت ختدمها ،إف تغيَت رسالة
ادلنظمة غلب أف يتم مواكبة للمتغَتات اليت قد مهتيأ فرصا يتطلب استغالذلا إضافة نشاط جديد ،أو قد تفرض قيودا
يتعُت معها إلغاء أو حتجيم نشاط أو أكثر ،ومن الطبيعي أف تغيَت الرسالة يرتب تغيَتا تابعا يف األىداؼ ادلتفرعة عن
الرسالة وادلًتمجة ذلا ،ومن مث يف اإلسًتاتيجيات باعتبارىا ظلاذج لبلوغ األىداؼ ،فالتغيَت اإلسًتاتيجي يتم لتحقيق
1

2

Jean Brilman, les meilleures pratiques du management au cœur de la performance, 3éme édition, éditions
d’organisation, Paris, 2000, p 363.
صكشٌا انذوسي ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .43
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الغاية ادلرجوة من طرؼ ادلنظمة فالعديد من ادلنظمات الكربى يف العادل تقوـ بتغيَت اسًتاتيجيامهتا استجابة للتغيَتات
احلاصلة يف البيئة الداخلية واخلارجية للتمكن من الصمود أماـ ادلنافسة ،تغيَت إسًتاتيجية ادلنظمة يكوف إما بإدخاؿ
تعديالت على اإلسًتاتيجية احلالية أو تبٍت إسًتاتيجية جديدة.
ثالثا :التغيير التكنولوجي.
يفرض التقدـ التكنولوجي خاصة تكنولوجيا ادلعلومات ضرورة تغيَت األدوات واألساليب ادلستخدمة يف
ادلنظمة ،وذلك من خالؿ تبسيط وتطوير إجراءات ومسؤوليات العمل والصالحيات والسلطات وأنظمة ادلتابعة وتقييم
األداء ،ونظم التحفيز وغَتىا من األنظمة الداخلية بغرض ختفيض الوقت والتكلفة وزيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية،
وقد تكوف التغيَتات التكنولوجية بسيطة أو كبَتة حسب حجم ادلنظمة وطبيعة نشاطها ،وكذا حسب طبيعة التغيَت.

1

رابعا :التغيير اإلنساني.

ؽلثل األفراد أىم عنصر يف عملية التغيَت ،ذلك أهنم جوىر العمل يف أي منظمة ويتضمن تغيَت األفراد يف تغيَت
اجتاىامهتم وسلوكيامهتم أثناء عملية االتصاؿ ،واختاذ القرارات وحل ادلشكالت ،2ويف ىذا الصدد يشمل التغيَت يف
األفراد ناحيتُت - :التغيَت ادلادي لألفراد :باالستغناء عن بعضهم وإحالؿ غَتىم زللهم.
 -التغيَت النوعي لألفراد :بدفع مهارامهتم وتنمية قدرامهتم ،أو تعديل أظلاط سلوكهم من خالؿ نظم

التدريب والتنمية وبتطبيق قواعد ادلكافآت واجلزاءات التنظيمية.

تغيَت األفراد يف ادلنظمة يتمثل يف تفهم سلوكهم وشخصيامهتم وإدراكهم ومن مث العمل على تغيَتىا لتتالءـ مع
متطلبات ادلنظمة وأدوارىا ،تساعد عملية تغيَت األفراد يف ادلنظمة على تطويرىم وعلى حتقيق أىدافهم واحلرص على
القياـ بواجبامهتا بكفاءة ،وعلى مسؤوؿ التغيَت أف يراعي اجلوانب ادلتعلقة باألفراد مثل دوافعهم وقدرامهتم واجتاىامهتم،
وأظلاط شخصيتهم ومشاركتهم يف القرارات وحل ادلشكالت ،وذلك من أجل أف يكوف التغيَت فعاالً وناجحاً.
وؽلكن تسجيل الفجوات بُت توقعات العاملُت يف ادلنظمات ،واألوضاع القائمة يف منظمامهتم إذا كانت على
الوجو اآليت:
 يريد العاملوف وظائف تتحدى مهارامهتم ،ويريدوف تنمية شخصيامهتم ولكن األعماؿ تتجو إذل البساطة
والروتينية ادلملة ،وىذا النمط من الواقع التنظيمي يتطلب مهارات أقل؛
 ادلساواة يف ادلناخ التنظيمي شلا ػلقق لدى األفراد التأثَت ادلتبادؿ يف العالقات؛
 يريد العاملوف مزيداً من االىتماـ للمسائل العاطفية يف حياة ادلنظمة ،منها حتقيق الذات للفرد والصراحة بُت
أعضاء ادلنظمة والشعور بالدؼء االجتماعي.

3

François Pichault ,gestion du changement (Perspectives théoriques et pratiques), boeck, Paris, 2009, p19 .
2
إحسان دهش جالب ،إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،3122 ،ص .475
3
دًٍذ دنٍم ،دور ثقافت انمؤسست في انتغيير انتىظيمي ،يزكشة ياجسخٍش غٍش يُشىسة ،كهٍت انؼهىو االلخظادٌت وػهىو انخسٍٍش ،لسى ػهىو انخسٍٍش،
حخظض إداسة األػًال ،جايؼت سؼذ ددهب ،انبهٍذة ،2007 ،ص .43-42
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المطلب الثانـي :نمـاذج التغيي ـر.
ودتثل ظلاذج التغيَت اخلطوط العريضة اليت تشمل على ادلتغَتات أو العوامل ذات الصلة بالتغيَت وفيما يلي سيتم
التطرؽ إذل أىم ىذه النماذج:
أوال :نموذج كيرت ليوين

).( Kurt Lewin

حضي ظلوذج التغيَت الذي اقًتحو ليوين

()Lewin

سنة

1951

باىتماـ كبَت وقبوؿ واسع ،حيث يعتقد

الكثَتوف أف ىذا النموذج وادلراحل اليت ػلددىا تساعد كثَتا يف صلاح عملية التغيَت إذا ما مت تطبيقو بصورة سليمة.
ويضم ظلوذج ليوين للتغيَت ادلراحل الثالثة التالية:
 -3مرحلة إذابة التجميد.
تتضمن ىذه ادلرحلة إذابة القيم القدؽلة وادلعتقدات واذليكلة اليت تقوـ عليها ادلنظمة ،أو مبعٌت آخر زعزعة
واستبعاد االجتاىات والعادات وادلمارسات والسلوكيات احلالية للفرد مبا يسمح بإغلاد شعور باحلاجة إذل شيء جديد،
فقبل تعلم أفكار واجتاىات وشلارسات جديدة ينبغي أف ختتفي األفكار واالجتاىات وادلمارسات احلالية ،ومن أساليب
حترير إذابة اجلليد صلد:
 منع أي ظلط سلوكي ؽلثل نوعا من ادلشاكل اليت غلب تغيَتىا ،أي األظلاط السلوكية غَت ادلرغوبة؛
 حتسيس العاملُت باألماف اجتاه التغيَتات اليت قد حتدث مستقبال ويتم ذلك بإزالة أي مسببات دلقاومة التغيَت؛
 انتقاد التصرفات والسياسات وأساليب العمل اليت تؤدي إذل مشاكل وقد يصل األمر باالنتقاد إذل زرع
اإلحساس بالذنب أو احلط من القدر والقيمة؛
 نقل الفرد من القسم أو بيئة العمل اليت تشجع أساليب العمل والتصرفات غَت ادلرغوبة ،ويكوف النقل مؤقتا
أو هنائيا إذل أحد األقساـ األخرى ،أو إذل دورة تدريبية تدور حوؿ مشكلة معينة.
ىذه ادلرحلة ىامة جدا ،وتلعب دورا كبَتا يف صلاح عملية التغيَت ،حيث كثَتا ما تفشل زلاوالت وجهود
التغيَت نتيجة إعلاؿ أو إغفاؿ ىذه ادلرحلة وعدـ إعطائها االىتماـ ادلناسب ،وذلك ألف ىذه ادلرحلة مهتدؼ إذل إغلاد
االستعداد والدافعية لدى الفرد للتغيَت ،وتعلم معارؼ أو مهارات أو اجتاىات جديدة من خالؿ استبعاد ادلعارؼ
1
وادلهارات واالجتاىات احلالية ،حبيث ينشأ لدى الفرد نوعا من الفراغ يسمح بتعلم أشياء جديدة دللئ ىذا الفراغ.
 -2مرحلة التغيير.

ويتم يف ىذه ادلرحلة التدخل إلحداث التغيَت من خالؿ عمليات مدروسة وذلك بغرض معاجلة التوتر وعدـ
الرضا عن األوضاع التنظيمية القائمة والناتج عن ادلرحلة األوذل .والتغيَت ؽلكن إحداثو بطريقتُت بديلتُت ،األوذل من
خالؿ االختيار ادلخطط وادلدروس لنوع ومدى التغيَت ،والثانية من خالؿ زلاكاة منظمات أخرى سبقت أف أحدثت

1

يذًذ انظٍشفً ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .70
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التغيَت بنجاح ويالحظ أنو يف ظل الطريقة األوذل يصبح التغيَت سلططا ،بينما يف ظل الطريقة الثانية يصبح التغيَت مقلدا
ورمبا يتم من خالؿ احملاولة واخلطأ.

1

يف ىذه ادلرحلة ػلذر ليوين من عدـ التسرع يف اإلقداـ على تنفيذ ىذه ادلرحلة وإحداث التغيَت ،ألف التسرع
من شأنو أف يؤدي إذل بروز مقاومة شديدة ضد التغيَت شلا يتسبب يف حدوث نوع من اإلرباؾ والتشويش ،وعدـ
الوضوح ،ومن مث عدـ حتقيق ما ىو مطلوب.

2

 -0مرحلة التجميد.

ويف ىذه ادلرحلة يتم القياـ باألعماؿ أو األنشطة اليت تؤدي إذل استقرار التغيَت الذي حدث يف السلوؾ أو يف

السياسات واإلجراءات ،والذي رمبا يأخذ وقتا طويال ،حيث أنو من غَت ادلتوقع أف يقبل اجلميع بالتغيَت ويلتزموف بو
بسرعة .فالواقع يشَت إذل أف البعض قد ػلاوؿ أف غلرب التغيَت ،والبعض األخر ؽلارس التغيَت وىو متشكك يف
نتائجو ،والبعض الثالث قد يرحب بالتغيَت ويسارع بتطبيقو ويدافع عنو .كما أف تعزيز التغيَت ضروري يف ىذه ادلرحلة
إلعادة جتميد السلوؾ والقيم اجلديدة وادلفضلة.
ومن ادلهم جدا يف ىذه ادلرحلة احلفاظ على ما مت عملو وعلى ادلكاسب الناجتة عنو ،من خالؿ ادلتابعة
3
ادلستمرة لنتائج عملية التغيَت وتقييمها واالستمرار يف تدريب ادلشاركُت يف التغيَت وتطوير أنظمة حوافز ذلم.
ؽلكن تلخيص ظلوذج ليوين من خالؿ الشكل التارل:
الشكل رقم ) :(06نموذج ليوين

مرحلة إذابة الجليد
 إحداث حالة من التوتر عدـ الرضا عن األوضاعالقائمة
 توفَت مناخ مناسب لتقليلادلقاومة للتغيَت

()Lewin

مرحلة التغيير
 البدء بإحداث التغيَت اختبار التغيَت للحصوؿعلى النتائج ادلرغوبة

للتغيير.

مرحلة التجميد
 استقرار يف السلوؾ التنظيمي توافر اجتاىات اغلابية تعزيز القيم والثقافة ادلؤيدةللتغيَت

المصدر :ثابت عبد الرمحن إدريس ،إدارة األعمال نظريات ونماذج وتطبيقات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .401
 1دًٍذ دنٍم ،يشجغ سبك ركشِ ،ص ص.25-24
John R. Schermerhorn & David S. Chappell, principles de management, édition Alphatek, Canada, 2002, p 341.
 3ثابج ػبذ انشدًٍ إدسٌس ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .402

2

الفصل الثاني :التغيير في المنظمة
ثانيا :نموذج ليبت ،واطسون ،و

43
ويستلي ).(Lippitt & Watson & Westley

قاـ ليبت ،واطسوف ،و ويستلي بتعديل ظلوذج ليوين ،وذلك يف سنة  ،1958وقد ركز ىؤالء على مسؤولية
ودور وكيل التغيَت أكثر من تركيزىم على تطور التغيَت يف حد ذاتو ،ودتر عملية التغيَت حسب ىؤالء بسبع مراحل ىي:
 -3تشخيص المشكلة :أي إثبات احلاجة للتغيَت من خالؿ توضيح العوامل الدافعة للقياـ بالتغيَت؛
 -2الدخول في عالقة تعاقدية إلحداث التغيير :أي االتفاؽ مع أحد األشخاص لتورل مهمة إحداث التغيَت داخل
ادلنظمة ويسمى وكيل التغيَت؛

 -0دراسة حوافز التغيير :يتم يف ىذه ادلرحلة تقييم ادلوارد ادلتاحة للقياـ بالتغيَت ،وزلاولة التعرؼ على ادلوقف األورل
للعاملُت من التغيَت؛
 -4تحديد مجاالت التغيير بدقة :يتم يف ىذه ادلرحلة حتديد اجلوانب اليت ؽلسها التغيَت يف ادلنظمة ،كما يتم إعداد
اسًتاتيجيات التغيَت واخلطط العملية لتنفيذه؛

 -5القيام بالتغيير :يف ىذه ادلرحلة تربز أدوار وكيل التغيَت وادلتمثلة يف :توضيح أسباب القياـ بالتغيَت ،إقناع العاملُت
بضرورة التغيَت ،قيادة التغيَت ،كما يتم تنفيذ اخلطط العملية للتغيَت؛

 -6تثبيت التغيير :أي تأكيد التغيَت وترسيخو؛
-7

إنهاء العالقة التعاقدية :يف ىذه ادلرحلة تنتهي العالقة التعاقدية مع وكيل التغيَت ،حيث أف دوره ومهمتو قد

انتهت ،ذلك ألف التغيَت قد أصبح جزءا من ثقافة ادلنظمة.
ثالثا :نموذج لورنس

1

ولورش ).(Lawrence & Lorsch

يقوـ النموذج ادلعد من طرؼ " لورنس ولورش" سنة  1967على اصلاز أربع مراحل أساسية للتغيَت ىي:
 -3مرحلة التشخيص :وتتناوؿ دراسة ومعرفة االختالفات بُت النتائج ادلطلوب حتقيقها؛
 -2مرحلة التخطيط :ويتم يف ضوئها وضع وحتديد االسًتاتيجيات ادلناسبة للتغيَت؛
 -0مرحلة التنفيذ :وتشمل القياـ بًتمجة تلك االسًتاتيجيات إذل سلوؾ فعلي خالؿ مدة زلددة؛
-4

مرحلة التقييم :حيث تقارف النتائج ادلتحققة مع األىداؼ ادلوضوعة لغرض تشخيص االضلرافات احلاصلة

وأسباهبا.

2

وفيما يلي شكل يوضح مراحل التغيَت كما وضحها لورنس ولورش:
 1يذًذ بٍ ٌىسف انًُشاٌ انؼطٍاث ،إدارة انتغيير وانتحدياث نهمدير( رؤيت معاصرة نمدير انقرن انحادي وانعشرون) ،داس دايذ نهُشش وانخىصٌغ،
ػًاٌ ،األسدٌ ،2006 ،ص .99
 2خهٍم يذًذ دسٍ انشًاع ،خضٍش كاظى دًىد ،وظريت انمىظمت ،داس انًسٍشة نهُشش وانخىصٌغ وانطباػت ،ػًاٌ ،انطبؼت انثاٍَت ،2005 ،ص .379
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الشكل رقم ) : (07نموذج لورنس ولورش ) (Lawrence & Lorschللتغيير.

مرحلة التشخيص المرغوب
مرحلة التنفيذ:
 خطط التغيَت؛ تعاقب التغيَت.مرحلة التنفيذ الفعلي:
 االلتزاـ؛ ادلتابعة.مرحلة التقييم

المصدر :خليل زلمد حسن الشماع ،نظرية المنظمة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،الطبعة الثانية ،2005 ،ص.379

نود اإلشارة إذل أف ظلاذج التغيَت ادلذكورة سابقا ليست الوحيدة ،وإظلا ىناؾ ظلاذج أخرى للتغيَت دل يتم التطرؽ
إليها ألهنا تقريبا تنصب يف نفس السياؽ .حيث أف معظمها تبدأ مبحاولة تشخيص الوضع دلعرفة مصدر
التغيَت(داخلي أو خارجي) ،والعوامل اليت تقف وراءه ،لتأيت بعدىا مرحلة تنفيذ التغيَت ،وينتهي األمر مبرحلة التقييم
دلعرفة مدى صلاح برنامج أو برامج التغيَت يف حتقيق اذلدؼ الذي وضعت من أجلو .كما نود أف نشَت إذل أنو ال ؽلكن
اعتماد ظلوذج شامل للتغيَت ألف صلاح أحد ىذه النماذج يف ادلنظمة ما ال يعٍت بالضرورة صلاحو يف منظمة أخرى.
يف ىاذين ادلبحثُت حاولنا اإلدلاـ مبختلف اجلوانب ادلتعلقة بسَتورة التغيَت اليت تتم على مستوى ادلنظمات
بصفة عامة .ومبا أف اإلنساف يرفض التغيَت خوفا من اجملهوؿ ،فإنو غالبا ما تقابل عمليات التغيَت اليت تتم داخل
ادلنظمة مبقاومة من قبل العاملُت هبا .وىذا ما سيتم التعرؼ عليو بالتفصيل يف ادلبحث ادلوارل.
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المبـحث الثـالث :مقـاومـة التغييــر.
لغرض صلاح عملية التغيَت يتطلب األمر معرفة عوامل مقاومة التغيَت ومن مث استخداـ األساليب ادلناسبة
للتقليل منها لكي تتم عملية التغيَت بنجاح ،خاصة يف احلاالت اليت يتم التخطيط مسبقا لو .ففي ىذا اجلزء من
البحث سيتم التطرؽ إذل العناصر التالية:
 معٌت مقاومة التغيَت وأشكاذلا؛
 أسباب مقاومة التغيَت؛

 التغلب على مقاومة التغيَت.

المطلب األول :معنى مـقاومة التغييـر وأشكالهـا.
يعترب التغيَت من أصعب األمور يف التعامل معو وذلك لسبب بسيط ىو أف الناس ػلبوف ما اعتادوا عليو حىت
ولو كاف سيئا من وجهة نظر منطقية ،لذا فإف رد الفعل الطبيعي على التغيَت ىو مقاومتو يف البداية بقوة ،ويف ىذا
ادلطلب سيتم التطرؽ إذل كل من معٌت مقاومة التغيَت وأشكاذلا.
أوال :معنـى مقاومـة التغيي ـر.

ؽلكن تعريف ادلقػاومة على أهنا " :استجابة عاطفية (سلوكية) وطبيعية اجتاه ما يعترب خطرا حقيقيا أو متوقع

يهدد أسلوب عمل حارل" .فمقػاومة التغيَت أمر حتمي ،مثلما أف التغيَت أمر حتمي ال مناص منو ،فاإلنساف بطبعو
وفطرتو ؽليل إذل مقاومة تغيَت الوضع الراىن كونو ؽليل إذل االستقرار ،دلا يسببو ذلك من إرباؾ وإزعاج وقلق وتوتر
داخلي يف نفس الفرد ،نظرا لعدـ تأكده من النتائج ادلًتتبة عن التغيَت واليت قد تكوف حسب إدراكو غَت رلدية دلعاجلة
ميولو وحاجاتو ورغباتو.
وعليو فإف مقاومة التغيَت تعٍت امتناع األفراد عن التغيَت أو عدـ االمتثاؿ لو بالدرجة ادلناسبة والركوف إذل
احملافظة على الوضع القائم ،وقد تعٍت مقاومة التغيَت يف بعض احلاالت القياـ بعمليات متناقضة ومتنافية لعمليات
التغيَت وىذا من صور ردود أفعاؿ سلبية من قبل الفرد لإلبقاء على األوضاع الراىنة اليت تعود عليها وارتاح ذلا ،ولكونو
يتصور أف التغيَت سيسلبهم بعض ادلزايا ادلكتسبة وادلتوقعة.

1

ثانيا :أشكال ( صور) مقاومـة التغييـ ـ ـر.
صور وأشكاؿ اليت تتخذىا ادلقاومة قد تكوف فردية أو مجاعية ،ظاىرة وعلنية أو خفية:

 1انذاوي انشٍخ ،مدخم في تحهيم انتغيير انتىظيمي وطرق تعامهه مع مشكم انمقاومت ،انًهخمى انذونً دىل اإلبذاع وانخغٍٍش انخُظًًٍ فً انًُظًاث
انذذٌثت ،انبهٍذةٌ ،ىيً ،2010/05/13-12ص  .56يٍ انًىلغ:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads.doc
(Date: 14/01/2013).

الفصل الثاني :التغيير في المنظمة

44

حيث تكوف ادلقاومة فردية إذا ما صدرت من كل فرد على حدى .وتكوف ادلقاومة مجاعية إذا ما مت تبنيها
من قبل مجاعة أو أكثر من مجاعات العمل ادلتأثرة مبشروع التغيَت ،ومن دوف شك أف ىذا ادلستوى من ادلقاومة
يكوف أكثر تأثَتا على إصلاح التغيَت.
وتكوف ادلقاومة كسلوؾ دفاعي إما يف شكل علٍت أو خفي ،حيث تأخذ الشكل العلٍت يف حالة االضطرابات
أو تباطؤ اإلنتاج أو زيادة األخطاء أو الرفض وادلعارضة الشديدة وقد تنتهي باالستقالة وترؾ اخلدمة .أما الشكل
اخلفي فيكوف من خالؿ ضعف الوالء للمنظمة وفقداف الدافعية للعمل ،حيث تربز ظاىرة التأخر والتأجيل والتناسي
أو االنسحاب.
وتشَت الكثَت من الدراسات بأف ادلقاومة اجلماعية أخطر من الفردية ألهنا أكثر قوة .وادلقاومة اخلفية أخطر من
العلنية ألهنا تكوف معلومة من حيث حجمها (عدد األفراد الذين يتبنوهنا) أو أشكاؿ التعبَت عنها (نقص األداء
1
وعدـ التعاوف) وقد ال ينتبو ذلا إال بعد فًتة طويلة.

المطلب الثانـي :أسبـاب مقاومـة التغييـر.
تعترب ادلقاومة ادلمكنة للتغيَت من ادلشاكل أو ادلعوقات الرئيسية اليت تواجو القائمُت على إدارة التغيَت ،وتعترب
ىذه ادلقاومة من صعوبات حقيقية وأخرى مدركة أو ختيلية ،حيث يقاوـ األفراد التغيَت للعديد من األسباب أعلها:
أوال :المصالح الذاتية الشخصية.

يعارض العاملوف أي تغي َت ألهنم يعتقدوف أنو سيسلبهم بعض األشياء ذات القيمة ذلم .إف عرض تغيَتات يف
رلاؿ تصميم الوظيفة أو اذليكل أو التكنولوجيا رمبا يقود إذل فقداف قوة حقيقي أو مستشعر وكذلك ما يدفع ذلم من
أجر أو منافع كانت ادلنظمة تقدمها ذلم .إف الشعور أو التخوؼ من فقداف مصلحة ذاتية ؽلثل أكرب عقبة يف وجو
إدخاؿ التغيَت.
ثانيا :نقص الفهم أو الثقة.
غالبا ما ال يفهم األفراد اذلدؼ األساسي من التغيَت أو أهنم ال يثقوف باألىداؼ احلقيقية للتغيَت .قد تبدو
عملية التغيَت للعاملُت على غَت ادلقصود منها أي أهنا تفهم بشكل خاطئ من قبل العاملُت وبالتارل فإف ادلقاومة من
2
جانبهم ستظهر للعلن بعد أف تبدأ بشكل خفي أوؿ األمر.
ثالثا :عدم التأكد.

ؽلثل ىذا األمر عائقا مهما يف وجو عملية التغيَت ،فهناؾ قلق من قبل العاملُت حوؿ وظائفهم وما إذا كانت
مهارامهتم ستالءـ الواقع اجلديد ،كما إف شعروا بالتهديد والغموض يصبح مالزما حلالة التغيَت من بعض جوانبها يؤدي
إذل زيادة مقاومة األفراد .ولعل أوضح مثاؿ ىنا ىو عمليات اخلوصصة والتحوؿ إذل قطاع خاص حيث يشعر
1
2

انذاوي انشٍخ ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .57
طانخ يهذي يذسٍ انؼايشي ،اإلدارة واألعمال ،داس وائم نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،األسدٌ ،2006 ،ص .399
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العاملوف بقلق كبَت وخوؼ من فقداف الوظائف اعتقادا بأف القطاع اخلاص ىادفا للربح فقط وإف موظفي الدولة قد ال
يتأقلموف مع الوضع اجلديد.

1

رابعا :االختالفات في مستويات اإلدراك للمواقف.

إف تقييم ادلواقف ادلختلفة وأخذ االنطباعات ادلتباينة عنها يؤدي إذل ظهور مقاومة للتغيَت فمثال عندما يتخذ

ادلدير قرار ويعرض خطة للتغيَت بناءا على تقديره الشخصي للموقف ،فإف ىناؾ احتماؿ أف ال يتفق اآلخروف مع ىذا
التقييم ألهنم يدركوف ادلوقف بشكل سلتلف.
خامسا :الشعور بالضياع.
إ ف الكثَت من التغيَتات تشتمل على بدائل لًتتيب العمل بطريقة ؽلكن أف جتعل شبكة العالقات االجتماعية
السائدة مضطربة وغَت مستقرة ،ومبا أف العالقات االجتماعية مهمة فإف أغلب األفراد يقاوموف إجراء تعديالت يف
ىذه العالقات وىناؾ دائما مهتديدات غَت منظورة ترافق عمليات التغيَت مثل القوة وادلكانة واألماف والتأقلم مع
اإلجراءات السائدة.

2

سادسا :ثقافة المنظمة المحافظة.

يلعب ادلستوى الثقايف ودرجة الوعي الفكري لألفراد العاملُت يف ادلنظمة دورا مهما يف قبوذلم للتغيَت أو
مقاومتو ،حيث أف مجاعات العمل ودرجة وعيها ومستويامهتا الثقافية ذات أثر كبَت يف ىذا ادلضمار ،ومن شأف اعتقاد
األفراد بأعلية التغيَت يف تطوير ادلنظمة وحتقيق ادلكاسب اخلاصة ذلم أف يقلل من مقاومتهم لو.

3

المطلب الثـالث :التغلـب على مقاومـة التغييـر.
ال شك يف أف قدرة ومهارة اإلدارة يف التغلب مبكرا على ادلقاومة يساعد على إزالة الكثَت من ادلخاوؼ والقلق
ادلصاحب لعملية التغيَت الذي يعًتي األفراد ،إذ ؽلكن لإلدارة أف تستخدـ العديد من األساليب وادلداخل للتقليل من
مقاومة التغيَت ومن أعلها ما يلي:
أوال :التعليم واالتصال.

ؽلكن تقليل ادلقاومة من خالؿ االتصاؿ بالعاملُت دلساعدمهتم على التعرؼ مبنطق التغيَت .ويفًتض ىذا

األسلوب أف مصادر ادلقاومة تكمن يف عدـ توفر ادلعلومات أو سوء االتصاؿ .فإذا ما استلم العاملوف احلقائق
الكاملة ،ومت توضيح أي سوء فهم ،فإف ذلك يؤدي لتقليل ادلقاومة وؽلكن حتقيق االتصاؿ من خالؿ ادلناقشات
ادلباشرة ،أو ادلذكرات ،أو التقارير أو العرض اجلماعي .وػلقق ىذا األسلوب النتائج ادلطلوبة إذا ما كاف سبب ادلقاومة

1
2
3

يذًىد أدًذ فٍاع ،ػٍسى ٌىسف لذادة ،مبادئ اإلدارة ،داس طفاء نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،2010 ،ص .271
طانخ يهذي يذسٍ انؼايشي ،يشجغ سبك ركشِ ،ص ص .400 -399
خليل محمد حسن الشماع ،مرجع سبق ذكره ،ص .487
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عدـ كفاية االتصاؿ ،وتتميز العالقات بُت اإلدارة والعاملُت بالثقة وادلصداقية .وإذا دل تتوفر ىذه الشروط ،فإف
األسلوب لن ػلقق النتائج ادلطلوبة.

1

ثانيا :المشاركة.

يصعب على األفراد مقاومة قرار التغيَت الذي شاركوا يف اختاذه .وبذلك وقبل إدخاؿ التغيَت ،ؽلكن جلب

ىؤالء الذين ػلتمل أف يعارضوا التغيَت وإشراكهم يف عملية اختاذ القرار ادلتعلق بذلك التغيَت .وعلى افًتاض أف
ادلشاركُت ؽلتلكوف اخلربة اليت دتكنهم من ادلشاركة ،فإف انغماسهم قد يؤدي لتقليل مقاومتهم ،واحلصوؿ على التزامهم،
وحتسُت نوعية قرار التغيَت .ولكن مقابل ىذه ادلزايا ،فهنالك بعض ادلساوئ اليت قد تظهر نتيجة للمشاركة باختاذ قرار
التغيَت ،إذ قد يؤدي ذلك لقرارات سيئة ،كما أف عملية اختاذ القرار تتطلب فًتة زمنية طويلة.
ثالثا :دعم اإلدارة العليا.

يعترب الدعم ادلقدـ من قبل اإلدارة العليا حيويا لتقليل مقاومة تغيَت حيث أنو يكوف مبثابة رسالة إذل كافة
العاملُت بأف التغيَت مهم ومطلوب للمنظمة .وتربز أعلية ىذا الدعم يف حاؿ كوف ىذا التغيَت يشمل أكثر من قسم
من أقساـ ادلنظمة وبالتارل فإف الدعم يعكس أعليتو.
رابعا :المفاوضات.

وىي طرؽ أكثر رمسية إلقامة حوار وخلق تعاوف فإجراء مساومات مجاعية خاصة بُت النقابات واإلدارة ؽلكن

أف يساىم يف دعم مشاريع التغيَت ،فإذا كانت مقاومة التغيَت نابعة من معلومات خاطئة أو غَت دقيقة أو ناقصة فإنو
2
يفًتض باإلدارة أف تعتمد برنامج لالتصاالت والتثقيف يركز على أىداؼ ومنافع التغيَت.
خامسا :المناورة والكسب.
تشَت ادلناورة إذل زلاوالت التأثَت غَت الظاىرة ،من خالؿ التالعب باحلقائق وتغيَتىا ،مبا غلعلها أكثر جاذبية،
وحجب معلومات غَت مرغوب هبا ،وخلق إشاعات كاذبة للتأثَت على العاملُت لقبوؿ التغيَت .وىذه كلها أمثلة على
أساليب ادلناورة .أما الكسب فإنو أسلوب يشمل كال من ادلناورة وادلشاركة ،ويهدؼ لشراء قادة اجلماعات ادلقاومة
عن طريق منحهم دورا أساسيا يف قرار التغيَت .حيث تطلب نصيحة القادة ليس بغرض الوصوؿ لقرار أفضل ،ولكن
للحصوؿ على تأييدىم لقرار التغيَت ،إف كال ادلناورة والكسب ،ىي طرؽ غَت مكلفة نسبيا ،وسهلة للحصوؿ على
دعم ادلعارضُت ،لكن ؽلكن ذلذا األسلوب أف يؤدي إذل نتائج سلبية ،إذا ما أدرؾ اذلدؼ أنو سلدوع ،ويستخدـ
كوسيلة إلدخاؿ التغيَت .ويف حالة اكتشاؼ ذلك الغرض ،فإف ذلك يؤدي الطلفاض مصداقية وكيل التغيَت إذل
الصفر.

1
2
3

3

ياجذة انؼطٍت  ،سهوك انمىظمت ،داس انششوق نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،األسدٌ ،2003 ،ص ص.356 -355
يذًذ لاسى انمشٌىحً ،وظريت انمىظمت وانتىظيم ،داس وائم نهُشش وانخىصٌغ ،ػًاٌ ،األسدٌ ،انطبؼت انثانثت ،2008 ،ص ص .344 -343
ياجذة انؼطٍت  ،يشجغ سبك ركشِ ،ص .356
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سادسا :اإلجبار.
ويستخدـ ىذا األسلوب عندما تكوف ىناؾ ضرورة ملحة للتغيَت ،وىناؾ مقاومة عالية للتغيَت ،وتكوف احلالة
بالنسبة للمدير عندما يرى أف الطرؽ اإلقناعية ال تفيد ،أو أهنا تأخذ وقتا طويال ،بالتارل يفضل اختاذ األسلوب اجلربي
أي تطبيق التهديد ادلباشر أو القوة على ادلقاومُت للتغيَت ،وإجبار مقاومي التغيَت على قبولو .ومن أمثلة على اإلجبار
ىو التهديد بالنقل أو احلرماف من الًتقية ،أو تقييم سيء لألداء مثال...اخل.

1

ومن ادلفيد أف نستعرض ىنا احلاالت ادلالئمة الستخداـ كل أسلوب من األساليب السابقة ومزايا وعيوب كل
منها يف اجلدوؿ التارل:
الجدول رقم ) :(01أساليب التغلب على مقاومة التغيير ومزاياها وعيوبها.
األسلوب

متى يستخدم

المزايا

العيوب

التعليم

عندما تكوف ادلقاومة قائمة على
أساس سوء فهم

إزالة سوء الفهم

ال تفيد يف حاالت فقداف الثقة
وادلصداقية بُت الطرفُت

عندما يكوف لدى ادلقاومُت خربة
ؽلكن أف يشاركوا هبا

زيادة اندماج العاملُت
وقبوذلم

حتتاج إذل وقت طويل وؽلكن أف
يؤدي إذل حلوؿ غَت فاعلة

عندما يكوف ادلقاوموف خائفُت
ويشعروف بالقلق

ؽلكن أف تسهل عملية
إجراء التغيَت وتعديل
ادلواقف كما ؽلكن "شراء"
ادلوافقة

ذات كلفة مرتفعة واحتماؿ فشل
كبَت

ضرورية عندما تأيت ادلقاومة من
رلموعة ذات قوة

ؽلكن "شراء" ادلوافقة
والقبوؿ بالتغيَت

كلفة عالية كما انو يفتح الباب
جلهات أخرى دلمارسة الضغط

عندما تكوف ىناؾ حاجة
للحصوؿ على موافقة أو مصادقة
رلموعة قوية

غَت مكلفة
طريقة سهلة للكسب
الدعم للتغيَت

ؽلكن تولد آثار سلبية قبل األواف
وتفقد ادلسؤوؿ عن التغيَت دلصداقيتو

عندما تكوف ىناؾ حاجة دلصادقة
وموافقة رلموعة قوية

غَت مكلف
وطريقة سهلة للكسب
الدعم

ؽلكن أف يكوف غَت قانوين
وؽلكن أف يقضي على مصداقية
ادلسؤوؿ عن مشروع التغيَت

واالتصال
المشاركة
دعم اإلدارة
العليا

المفاوضات
المناورة
والكسب
اإلجبار

المصدر :صاحل مهدي زلسن العامري ،اإلدارة واألعمال ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2006 ،ص ص .403-402
1

أدًذ ياهش ،تطوير انمىظماث ،انذاس انجايؼٍت ،اإلسكُذسٌت ،2007 ،ص .77
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خالصة الفصل.
لقد أصبحت ادلنظمات أماـ حتمية التغيَت .فالتغيَت وراءه ظروؼ تقتضيو ،سواء كانت داخلية أو نابعة عن
حتوالت يف احمليط ،كما أف التغيَت البد أف يتم وفق مراحل منهجية متسلسلة حىت يبلغ اذلدؼ منو ،ومبا أف اإلنساف
ػلب ما اعتاد عليو ويرفض التغيَت ،فإنو غالبا ما تقابل عمليات التغيَت اليت تتم داخل ادلنظمة مبقاومة شديدة من قبل
األفراد العاملُت هبا .ىذا نتيجة لعدة أسباب سلتلفة ،وإذا كانت ادلقاومة ال بد منها بدرجة أو بأخرى فإنو ؽلكن
مواجهتها عن طريق عدة أساليب تستخدمها اإلدارة للتغلب أو احلد من أثارىا السلبية .فمن بُت ىذه األساليب
ىناؾ أسلوب االتصاؿ .إذ لالتصاؿ الداخلي دور زلوري عادة ما تضطلع بو إدارة ادلوارد البشرية بادلنظمة ،يصبح
أكثر بروزا بالسعي للتقليل من درجة ادلقاومة وعدد ادلقاومُت ،من خالؿ جعل األفراد يدركوف حقيقة مشروع التغيَت
وأسبابو ونتائجو احلقيقية .وىذا ما سيتم التطرؽ إليو بالتفصيل يف الفصل التطبيقي.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

05

تمهيد.
بعدما مت وضع اإلطار النظري دلوضوع االتصال الداخلي والتغيَت يف ادلنظمة وعرض كل ادلفاىيم ادلرتبطة هبما يف
الفصلُت السابقُت ،سيتم تدعيم ىذا البحث بفصل تطبيقي يتم اإلسقاط عليو كل ما مت التطرق إليو فيما سبق وذلك
من خالل تربص أجري يف جامعة أكلي زلند أوحلاج بالبويرة حملاولة الوصول إذل أىم النتائج خبصوص مكانة االتصال
الداخلي ودوره يف صلاح عملية التغيَت يف اجلامعة واختبار صحة الفرضيات اليت سبت صياغتها يف البحث.
ومن أجل ربقيق أىداف الدراسة سيتم تقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث:
 المبحث األول :حملة عن جامعة " أكلي زلند أوحلاج" بالبويرة؛
 المبحث الثاني :ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة؛
 المبحث الثالث :واقع االتصال الداخلي ودوره يف صلاح عملية التغيَت يف اجلامعة.
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المبحث األول :لمحة عن جامعة " أكلي محند أولحاج" بالبويرة.
قبل زلاولتنا عرض مكانة االتصال الداخلي ودوره يف صلاح عملية التغيَت جلامعة أكلي زلند أوحلاج ،غلدر بنا
أن نعطي أوال نبذة عن اجلامعة ،وعليو سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث إذل العناصر اآلتية:
 تقدمي جامعة أكلي زلند أوحلاج البويرة؛
 اذليكل التنظيمي للجامعة؛
 اإلحصائيات والدعائم البيداغوجية.

المطلب األول :تقديم جامعة أكلي محند أولحاج البويرة.
أنشأت جامعة أكلي زلند أوحلاج البويرة دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم

142-21

ادلؤرخ يف

24

رجب عام

 2411ادلوافق لـ  44جوان سنة  1421ادلتضمن إنشاء جامعة البويرة .وىي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف
ومهٍت تتمتـع بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل .ترتب عن صدور ادلرسوم التنفيذي ادلشار إليو أعاله ،إعادة ىيكلة
اجلامعة لتصبح مشكلة من ست ( )46كليات ومعهد على التوارل:
 كلية العلوم والتكنولوجيا؛
 كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض؛
 كلية اآلداب واللغات؛
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية؛
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت؛
 كلية احلقوق والعلوم السياسية؛
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
أوال :نبذة تاريخية عن تطور الجامعة.
مرت جامعة أكلي زلند أوحلاج بالبويرة بعدة مراحل نلخصها فيما يلي:
 :2552/2001 إنشاء ملحقة تابعة جلامعة زلمد بوقرة ببومرداس تتضمن زبصص العلوم القانونية واإلدارية؛
 :2552/2552 فتح زبصص اللغة واألدب العريب؛

 :2552/2550 ترقية ادللحقة إذل مركز جامعي مع استحداث زبصص آخر يتمثل يف العلوم االقتصادية ،علوم
التسيَت والعلوم التجارية باإلضافة إذل ميدان احلقوق والعلوم السياسية؛

 :2552/2552 فتح زبصص العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛
 :2552/2552 فتح ميدان العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت؛
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 :2552/2552 فتح ميدان العلوم والتكنولوجيا؛
 :2555/2555 فتح ميدان اآلداب واللغات ،باإلضافة إذل قسم علوم تقنيات النشاطات البدنية والرياضية؛
 :2552 فتح كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض؛
 :2552/52/50 ترقيـة ادلركز اجلامعي إذل جامعة؛
تتضمن جامعة أكلي زلند أوحلاج حاليا حوارل  210444طالب ،موزعُت على  21ميدانا16 ،فرعا،

55

زبصصا.

ثالثا :مهام الجامعة.

تتمثل مهام اجلامعة حسب ما ورد يف ادلرسوم التنفيذي رقم  179 – 41ادلؤرخ يف  14مجادى الثانية عام
ادلوافق لـ  11أوت سنة  ،1441ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم  141 – 46مؤرخ يف  44رمضان عام 2417
2414

ادلوافق لـ  17سبتمرب سنة  ،1446احملدد دلهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسَتىا فيما يأيت:
 -5تتمثل مهامها األساسية يف رلال التعليم العارل ،على اخلصوص فيما يأيت:
 ادلساعلة يف إنتاج ونشر معمم للعلم وادلعارف وربصيلها وتطويرىا؛
 ادلشاركة يف التكوين ادلتواصل.
 -2تتمثل ادلهام األساسية للجامعة يف رلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على اخلصوص فيما يأيت:
 ادلساعلة يف اجلهد الوطٍت للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛
 ادلشاركة يف دعم القدرات العلمية الوطنية؛
 تثمُت نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقٍت؛
 ادلشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية ،الدولية يف تبادل ادلعارف وإثرائها.
 -2توفَت كل اإلمكانيات للطلبة للوصول إذل أحسن درجة من التعليم النوعي الذي ؽلكنهم من اقتحام اجملال
االقتصادي يف أي مكان ويف أي وقت؛
 -0توطيد العالقات مع القطاع االقتصادي؛
 -0تطوير البحث العلمي بإنشاء سلابر حبث يف كل ادليادين اخلاصة جبامعة أكلي زلند أوحلاج؛
 -6توطيد العالقة مع اجلامعات الداخلية واخلارجية من أجل ربسُت التعليم النوعي والتعليم وإعداد الرسائل؛
 -2تسهيل التعاون والبحث على الطلبة واألساتذة وذلك من خالل وضع شبكة معلوماتية؛
 -2زلاورة الطلبة وفتح النقاش من خالل عقد اجتماعات سنوية ،من أجل ذباوز ما يعيق الطالب أثناء دراستو.
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المطلب الثاني :الهيكل التنظيمي للجامعة.
سيتم القيام يف ىذا ادلطلب بعرض تنظيم اجلامعة ادلوضح يف ادللحق رقم ( )01وىيكلها التنظيمي ادلوضح يف
ادللحق رقم ( )03ألنو يسمح دبعرفة سلتلف ادلستويات اإلدارية هبا.
أوال :نيابات مديرية الجامعة.
تبعا للجريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  14رجب 2411هـ ادلوافق لـ  24جوان سنة 1421م ودبقتضى القرار الوزاري
ادلؤرخ يف  24رجب عام 2411هـ ادلوافق لـ  44جوان سنة 1421م الذي يهدف إذل ربديد التنظيم اإلداري دلديرية
اجلامعة والكليات وادلعاىد ومصاحلها ادلشًتكة .تتشكل مديرية اجلامعة من أربع نيابات مديرية وادلتمثلة فيما يلي:
 نيـابة مديريـة اجلامعة للتكوين العـارل يف الطورين األول والثاين والتكويـن ادلتـواصل والشهادات ،وكذا التكوين
العارل يف التدرج؛
 نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العارل يف الطور الثالث والتأىيل اجلامعي والبحث العلمي والتكوين العارل فيما
بعد التدرج؛

 نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العلمية؛
 نيـابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيو.
 -5نيـابة مديريـة الجامعة للتكوين العـالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشهـادات ،وكذا
التكوين العالي في التدرج :تتكفل دبا يأيت.
 متابعة ادلسائل ادلتعلقة بسَت التعليم التداريب ادلنظمة من قبل اجلامعة؛
 السهر على انسجام عروض التكوين اليت تقدمها الكليات وادلعاىد مع سلطط تنمية اجلامعة؛
 السهر على احًتام التنظيم ادلعمول بو يف رلال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة ادلعارف وانتقال طلبة
التدرج؛
 متابعة أنشطة التكوين عن بعد وترقية أنشطة التكوين ادلتواصل يف اجلامعة؛
 السهر على احًتام التنظيم واإلجراءات ادلعمول هبا يف رلال تسليم الشهادات وادلعدالت؛
 ضمان مسك القائمة االمسية للطلبة وربيينها؛
 متابعة ادلسائل ادلتعلقة بسَت التكوين دلا بعد التدرج وما بعد التدرج ادلتخصص وكذا التأىيل اجلامعي والسهر
على تطبيق التنظيم الساري ادلفعول يف ىذا اجملال؛
 ضمان متابعة سَت اجمللس العلمي للجامعة واحلفاظ على أرشيفو.
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وتشمل ىذه النيابة المصالح اآلتية:

 مصلحة التعليم والتدريب والتقييم؛ مصلحة التكوين ادلتواصل؛ -مصلحة الشهادات وادلعادالت.



 -2نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العلمي :تتكفل دبا يأيت.
 متابعة ادلسائل ادلرتبطة بسَت التكوين دلا بعد التدرج وما بعد التدرج ادلتخصص والتأىيل اجلامعي والسهر على
تطبيق التنظيم ادلعمول بو يف ىذا اجملال؛
 تابعة أنشطة البحث لوحدات وسلابر البحث وإعداد احلصيلة بالتنسيق مع الكليات وادلعاىد؛
 القيام بكل نشاط من شأنو تثمُت نتائج البحث؛
 ضمان سَت اجمللس العلمي للجامعة واحلفاظ على أرشيفو؛
 مجع ونشر ادلعلومات اخلاصة بأنشطة البحث اليت تنجزىا اجلامعة.
وتشمل ىذه النيابة المصالح اآلتية:

 مصلحة التكوين دلا بعد التدرج وما بعد التدرج ادلتخصص؛ مصلحة التأىيل اجلامعي؛ -مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمُت نتائجو.



 -2نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العلمية :تتكفل دبايأيت.





متابعة أنشطة البحث لوحدات وسلابر البحث وإعداد احلصيلة بالتنسيق مع الكليات وادلعاىد؛
القيام بكل نشاط من شأنو تثمُت نتائج البحث؛
ترقية عالقات اجلامعة مع زليطها االجتماعي واالقتصادي وادلبادرة بربامج الشراكة؛
ادلبادرة بكـل نشاط من أجـل ترقية التبادل ما بُت اجلامعات والتعاون يف رلارل التعليم والبحث؛

 القيام بأعمال التنشيـط واالتصال؛
 تنظيم التظاىرات العلمية وترقيتها؛
 ضمان متابعة برامج ربسُت ادلستوى وذبديد معلومات األساتذة وانسجامها.
وتشمل ىذه النيابة المصلحتين اآلتيتين:

 مصلحة التبادل ما بُت اجلامعات والتعاون والشراكة؛ -مصلحة التنشيط واالتصال والتظاىرات العلمية.
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 -0نيـابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيو :تتكفل دبا يأيت.
 مجع العناصر الضرورية إلعداد مشاريع سلططات تنمية اجلامعة؛
 القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطور التعداد الطاليب للجامعة واقًتاح كل إجراء من أجل
التكفل هبم ،السيما يف رلال تطور التأطَت البيداغوجي واإلداري؛
 مسك البطاقية اإلحصائية للجامعة والسهر على ربيينها دوريا؛
 القيام بإعداد دعائم إعالمية يف رلال ادلسار التعليمي الذي تضمنو اجلامعة ومنافذىا ادلهنية؛
 وضع ربت تصرف الطلبة كل معلومة من شأهنا مساعدهتم على اختيار توجيههم؛
 متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج ذبهيز اجلامعة باالتصال مع ادلصاحل ادلعنية.
وتشمل ىذه النيابة المصالح اآلتيـة:

 مصلحة اإلحصاء واالستشـراف؛ مصلحة التوجيو واإلعـالم؛ -مصلحة متابعة برامج البناء وذبهيز اجلامعة.

ثانيا :األمانة العامة.

تتكفل األمانة العامة دبا يأيت:

 ضمان تسيَت ادلسار ادلهٍت دلستخدمي اجلامعة مع احًتام صالحيات الكلية وادلعهد يف ىذا اجملال؛
 ربضَت مشروع ميزانية اجلامعة ومتابعة تنفيذىا؛
 ضمان متابعة سبويل أنشطة ادلخابر ووحدات البحث؛
 السهر على السَت احلسن للمصاحل ادلشًتكة للجامعة؛
 وضع برامج األنشطة الثقافية والرياضية للجامعة وترقيتها؛
 ضمان متابعة وتنسيق سلططات األمن الداخلي للجامعة بالتنسيق مع ادلكتب الوزاري لألمن الداخلي؛
 ضمان تسيَت وحف األرشيف والتوثيق دلديرية اجلامعة؛
 ضمان مكتب تنظيم اجلامعة وتسيَته.
وتشمل األمانة العامـة اليت يلحق هبا مكتب التنظيم العام ومكتب األمن الداخلي ادلديريات الفرعية اآلتيـة:
 -5المديرية الفرعية للمستخدمين والتكويـن :تتكفل دبا يأيت.
 تسيَت ادلسار ادلهٍت للمستخدمُت التابعُت دلديرية اجلامعة واجلامعة وادلصاحل ادلشًتكة وكذا الذين يتوذل مدير
اجلامعة تعيينهم؛
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 إعداد وتنفيذ سلططات التكوين وربسُت ادلستوى وذبديد معلومات ادلستخدمُت اإلداريُت والتقنيُت وأعوان
ادلصاحل للجامعة؛
 ضمان تسييـر تعداد مستخدمي اجلامعة مع ضمان التوزيع ادلنسجم بُت الكليات وادلعاىد وادللحقات؛
 تنسيق وإعداد سلططات تسيَت ادلوارد البشرية للجامعة.
وتشمـل ىذه المديرية الفرعية المصالح اآلتية:
 -مصلحة مستخدمي األساتذة؛

 مصلحة ادلوظفُت اإلداريُت والتقنيُت وأعوان ادلصاحل؛ مصلحة التكوين وربسُت ادلستوى وذبديد ادلعلومات. -2المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة :تتكفل دبا يأيت.
 ربضَت مشروع ميزانية اجلامعة على أساس اقًتاحات عمداء الكليات ومديري ادلعاىد وادللحقات؛
 متابعة تنفيذ ميزانية اجلامعة؛
 ربضَت تفويض االعتمادات إذل عمداء الكليات ومديري ادلعاىد وادللحقات وضمان مراقبة تنفيذىا؛
 متابعة سبويل أنشطة البحث اليت تضمنها ادلخابر والوحدات؛
 ربسُت زلاسبة اجلامعة.
وتشمل ىذه المديرية الفرعية المصالح اآلتيـة:
 مصلحة ادليزانية واحملاسبة؛ مصلحة سبويل أنشطة البحث؛ مصلحة مراقبة التسيَت والصفقات. -2المديرية الفرعية للوسائل والصيانة :تتكفل دبا يأيت.
 ضمان تزويد اذليئات التابعة دلديرية اجلامعة وادلصاحل ادلشًتكة بوسائل السَت؛
 ضمان صيانة ادلمتلكات ادلنقولة وغَت ادلنقولة دلديرية اجلامعة وادلصاحل ادلشًتكة؛
 مسك سجالت اجلرد؛
 ضمان احلفاظ على أرشيف اجلامعة وصيانتو؛
 ضمان تسيَت حظَتة السيارات دلديرية اجلامعة.
وتشمل ىـذه المديرية الفرعية المصالح اآلتيـة:
 -مصلحة الوسائل واجلرد؛

 مصلحة النظافة والصيانة؛ -مصلحة األرشيف.
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 -0المديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية :تتكفل دبا يأتـي.
 ترقية وتنمية األنشطة العلمية والثقافية يف اجلامعة لفائدة الطلبة؛
 تنظيم األنشطة الًتفيهية؛
 دعم األنشطة الرياضية يف إطار الرياضة اجلامعية؛
 القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة مستخدمي اجلامعة.
وتشمل ىذه المديرية الفرعية المصلحتين اآلتيتين:
 مصلحة األنشطة العلمية والثقافية؛ مصلحة األنشطة الرياضية والًتفيهية.ثالثا :المصالح المشتركة.
تتكون ادلصاحل ادلشًتكة للجامعة شلا يأيت:
 -5مركز التعليم المكثف للغات :يتكفل دبا يأيت.
 ضمان الدعم التقٍت ادلدروس وربسُت ادلستوى وذبديد ادلعلومات يف اللغات اليت تنظمها الكليات وادلعاىد؛
 السهر على سَت األجهزة ادلتخصصة يف تعليم اللغات وصيانتها؛
ويشمل ىذا المركز على الفرعين اآلتيين:
 -فرع الربرلة؛

 فرع النظافة والصيانة. -2مركز الطبع والسمعي البصري :يتكفل دبا يأيت.
 طبع كل وثيقة إعالمية حول اجلامعة؛

 طبع الوثائق البيداغوجية والتعليمية والنشرات العلمية؛
 ضمان الدعم التقٍت لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية للوثائق البيداغوجية والتعليمية.
ويشمل ىذا المركز على الفرعيين اآلتيين:
 -فرع الطبع؛

 فرع السمعي البصري. -2مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد :يتكفل دبا يأيت.
 استغالل ىياكل الشبكات وإدارهتا وتسيَتىا؛
 استغالل تطبيقات اإلعالم اآلرل لتسيَت البيداغوجية وتطويرىا؛
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 متابعة مشاريع التعليم ادلتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذىا؛
 ضمان الدعم التقٍت للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق اإلعالم اآلرل؛
 تكوين وتأطَت ادلتدخلُت يف التعليم عن بعد.
ويشمل ىذا المركز على الفروع اآلتية:
 فرع األنظمة؛ -فرع الشبكات؛

 فرع التعليم ادلتلفز والتعليم عن بعد. -0البهو التكنولوجي :يتكفل دبا يأيت.
 ضمان الدعم التقٍت للكليات و /أو ادلعاىد يف تنظيم وسَت األعمال ادلوجهة والتطبيقية يف العلوم التكنولوجية؛
 تسيَت وصيانة التجهيزات الضرورية لسَت األعمال التطبيقية وادلوجهة.
رابعا :المكتبة المركزية.

يشمل الرصيد الوثائقي للمكتبة ادلركزية مجيع ادلطبوعات ادلوجودة بأربع لغات (العربية ،األمازيغية ،الفرنسية،

االصلليزية) ،ادلقتناة واخلاصة دبختلف ادليادين والتخصصات ادلوجودة باجلامعة ،وقد أدرجت كل ىذه ادلطبوعات يف
سجل اجلرد والفهرس البيبليوغرايف اآلرل.
تتكفل المكتبة المركزية للجامعة بالمهام اآلتية:





اقًتاح برامج اقتناء ادلراجع والتوثيق اجلامعي باالتصال مع مكتبات الكليات وادلعاىد؛
مسك بطاقية الرسائل وادلذكرات دلا بعد التدرج؛
تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة ادلركزية باستعمال أحدث الطرق للمعاجلة والًتتيب؛
مساعدة مسؤورل مكتبات الكليات وادلعاىد يف تسيَت اذلياكل ادلوضوعة ربت سلطتهم؛

 صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة ادلركزية والتحيُت ادلستمر لعملية اجلرد؛
 وضع الشروط ادلالئمة الستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة واألساتذة؛
 مساعدة األساتذة والطلبة يف حبوثهم البيبليوغرافية.
وتشمل المكتبة المركزية المصالح اآلتية:
 مصلحة االقتناء؛ مصلحة ادلعاجلة؛ مصلحة البحث البيبليوغرايف؛ -مصلحة التوجيو.
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المطلب الثالث :اإلحصائيات والدعائم البيداغوجية.
سيتم التطرق يف ىذا ادلطلب إذل القوى البشرية والكفاءات اليت تقوم بتسيَت جامعة أكلي زلند أوحلاج،
باإلضافة إذل الدعائم البيداغوجية.
أوال :إحصاء الطلبة.
تعداد الطلبة اإلمجارل خالل السنة اجلامعية 2013/2012ادلوضح يف اجلدول األيت:
الجدول رقم ( :)02إحصاء عدد الطلبة بالجامعة.

األقسام

بعد التدرج

قبل التدرج

المجموع

LMD

كالسيك

ماستر

ماجستير

S.T

2485

/

/

/

S.M

141

/

11

/

كلية علوم الطبيعة

علوم الطبيعة والحياة

579

/

/

/

والحياة وعلوم األرض

علوم األرض

/

/

/

/

آداب ولغات

/

155

/

األدب واللغة الفرنسية

114

/

/

األدب العربي

2299

/

/

أماريغية

146

/

61

العلوم االجتماعية

917

/

185

/

العلوم اإلنسانية

611

/

/

/

1125

215

158

12

1720

2851

549

629

16

2997

112

/

/

/

112

24111

999

2148

54

21614

كلية العلوم والتكنولوجيا

كلية اللغات واألدب العربي

كلية العلوم االجتماعية
واإلنسانية
كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير
كلية الحقوق
معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية الرياضية

المجموع

26

2854

579

2213

2944

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على وثائق ادلؤسسة ادلقدمة من طرف مصلحة اإلحصاء واالستشراف.
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ثانيا :إحصاء األساتذة.
يشرف على طلبة اجلامعة حوارل  446أستاذ موزعُت كما ىو موضح يف اجلدول األيت:
الجدول رقم ( :)03إحصاء عدد األساتذة.

الرتبة

عدد األساتذة

أستـاذ التعليم العالي

09

أستـاذ محاضر صنف ( أ )

18

أستـاذ محاضر صنف (ب)

25

أستـاذ مساعد ( أ )

221

أستـاذ مساعد (ب)

173

المجمـوع

446

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على وثائق ادلؤسسة ادلقدمة من طرف مصلحة اإلحصاء واالستشراف.

ثالثا :الدعائم البيداغوجية.

نقصد بالدعائم البيداغوجية باإلعالم اآلرل ،االنًتنت ،السمعي البصري ،التعليم عن بعد ،حيث عرف التعليم
باجلامعة قفزة نوعية ويتمثل ذلك يف:
 -5اإلعالم اآللي.

تتوفر اجلامعة على ثالث قاعات لإلعالم اآلرل سلصصة للطلبة ،تتواجد إحداىا على مستوى كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،هبا  26جهازا وتقدر طاقة استيعاهبا  11مقعدا أي حسب عدد طلبة الفوج الواحد ،تستعمل
لتدريس مادة اإلعالم اآلرل وتستقبل ىذه القاعة الطلبة ادلسجلُت بالكلية يف فرع ل.م.د.

أما الثانية خاصة بطلبة كلية العلوم االقتصادية فرع ل.م.د ،هبا  25جهازا وتقدر طاقة استيعاهبا ب
أما على مستوى كلية العلوم التكنولوجية فتوجد  41قاعات هبا  26جهازا لكل قاعة.

14

مقعد،

 -2االنترنت.
توجد على مستوى اجلامعة قاعات لالنًتنت ،واحدة على مستوى مكتبة العلوم االقتصادية والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،هبا  14جهازا موصولة بشبكة االنًتنت .والثانية على مستوى كلية اللغات واآلداب العريب هبا  16جهازا
قابلة للتوسيع موصولة بشبكة االنًتنت .أما الثالثة فهي سلصصة لطلبة كلية العلوم التكنولوجية هبا  14جهاز.
باإلضافة إذل ثالث قاعات سلصصة لألساتذة موزعة على الشكل ادلوارل:
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 األوذل تتواجد على مستوى كلية اللغات واآلداب العريب هبا  48أجهزة؛
 القاعة الثانية تتواجد على مستوى كلية احلقوق والعلوم السياسية وهبا  45أجهزة؛
 القاعة الثالثة تتواجد على مستوى كلية العلوم وهبا  41أجهزة؛
 القاعة الرابعة تتواجد على مستوى كلية العلوم.
 -2السمعي البصري.

من بُت الدعائم البيداغوجية ادلهمة اليت تتوفر عليها اجلامعة حاليا صلد قاعة السمعي البصري اليت تقدر طاقتها

ب  14مقعدا يتم استغالذلا يف الندوات العلمية واحملاضرات خاصة منها ادلتعلقة بطلبة ادلاجستَت أو يف الندوات
العلمية واحملاضرات والنشاطات العلمية والثقافية .وتوجد ىذه القاعة على مستوى مكتبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
والعلوم االقتصادية ،اليت تعد مكتبة شبو مركزية .باإلضافة إذل وجود قاعة أخرى بكلية العلوم سلصصة لنفس الغرض.
 -0التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.

اجلامعة دل تزود بعد بأجهزة التعليم ادلتلفز وذلك بسبب عدم وجوده يف قائمة ادلستفيدين من مشروع التعليم
ادلتلفز والتعليم عن بعد .وحاليا اجلامعة يف انتظار اكتمال اإلجراءات القانونية من أجل االستفادة من ىذا ادلشروع.

 -0المخابر.

يوجد على مستوى كلية العلوم  14سلرب موزعُت على النحو التارل:
 سبع ( )47سلابر خاصة بالفيزياء؛ سبع ( )47سلابر خاصة بالكيمياء؛ -ست ( )46سلابر خاصة باإلعالم اآلرل.
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الم ــبحث الثانـي :المنهجي ــة المتبع ــة ف ـ ــي الدراس ــة.
قبل القيام باختبار صحة الفرضيات اليت قام عليها موضوع البحث ،ال بد أوال من عرض اإلطار ادلنهجي،
حيث نبُت رلاالت الدراسة وسلتلف التقنيات ادلستخدمة جلمع ادلعطيات اخلاصة بالدراسة ادليدانية .وعليو سيتم
التطرق يف ىذا ادلبحث إذل العناصر التالية:
 حدود ورلال الدراسة؛
 الدراسة االستطالعية؛
 رلتمع وعينة الدراسة.

الـمطلب األول :حـدود ومجـال الدراسة.
سبت ىذه الدراسة يف إطار حدود زمنية ومكانية وبشرية معينة كما يلي:
أوال :الحدود الزمنية.

تستلزم أي دراسة فًتة زمنية إلجرائها ،واليت تتحدد حسب طبيعة ادلوضوع وقدرة الباحث على مجع ادلعلومات
الالزمة عنو ،ويف ىذه الدراسة ،لقد مت ربديد الفًتة الزمنية للقيام بالدراسة ابتداء من أكتوبر  1421إذل غاية جوان
01421

فبعد إعداد االستمارة واألشخاص ادلبحوثُت قمنا بإجراء لقاء مع األمُت العام للجامعة ،وبعض ادلسؤولُت وكذا
مع نائب رئيس اجلامعة للتنمية واالستشراف ،وبالتارل ال بد من احلصول على موافقتهم إلجراء مقابلة معهم.
ثانيا :الحدود المكانية.
هب دف التعرف على دور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيَت يف ادلنظمة ،ولتحقيق ىذه الدراسة اخًتنا
جامعة أكلي زلند أوحلاج الكائن مقرىا بوالية البويرة وذلك للتغيَت الذي طرأ عليها يف جوان  1421من مركز جامعي
إذل جامعة.
ثالثا :الحدود البشرية.

تقتصر ىذه الدراسة على اإلدارة ادلركزية جلامعة آكلي زلند أوحلاج دبا يف ذلك ادلوظفُت اإلداريُت يف ىذه
اجلامعة ،ورؤساء ادلصاحل ،األمُت العام للجامعة ،نائب رئيس اجلامعة للتنمية واالستشراف ،وكذا عينة من األساتذة
اإلداريُت دلعرفة انطباعاهتم حول التغيَت احلاصل.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

المطلب الثانـي :الدراسـة االستطالعية.
تسمى أيضا بالبحث الكشفي أو الصياغي ،يلجأ الباحث إلجراء دراسة استطالعية عندما يكون مقدار ما
يعرفو عن ادلوضوع قليال جدا ال يؤىلو لتصميم دراسة وصفية وذلك عن طريق إجراء منهجية زلددة لتحقيق أىداف
الدراسة االستطالعية وؽلثل ىذا النوع من الدراسات أو األحباث يف الغالب نقطة البداية يف البحث العلمي بشقيو
النظري والتطبيقي.
فمن خالل الدراسة االستطالعية نسعى إذل:
 ربديد ادلفاىيم األساسية ذات الصلة بادلوضوع الذي اختاره الباحث للدراسة أو البحث. -أخذ بعُت االعتبار آراء وأفكار ادلستجوبُت دلعرفة مشاكل واختالفات ادلوظفُت.

 فتح رلال الدراسة يف ىذا ادلوضوع لدراسات الحقة إلسبام ما توصلنا إليو والوصول إذل نتائج أحسن.كما أن عينة الدراسة االستطالعية عبارة عن عينة عشوائية سهلة أخذت على أساس اإلمكانيات ادلتاحة
وتعترب شلثلة للمجتمع ادلدروس إذل حد ما.
ومن أجل احلصول على ادلعلومات الالزمة إلجراء البحث ادليداين ،وكأي دراسة يعتمد الباحث على أكثر من
1
أداة جلمع ادلعلومات حول مشكلة الدراسة سواء من أجل إغلاد اإلجابة على أسئلة الدراسة أو لفحص فرضياهتا،
وىذا ما مت العمل بو من خالل دراستنا.
فلقد مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ثالثة أدوات جلمع البيانات ،استخدمنا االستبيان كأداة أساسية واليت
مت توجيهها للموظفُت يف اإلدارة ادلركزية للجامعة وكذا رؤساء ادلصاحل ،كما مت تدعيم االستبيان دبقابلة مع نائب مدير
اجلامعة للتنمية واالستشراف واألمُت العام للجامعة ومع عينة من األساتذة اإلداريُت ،واستخدمنا ادلالحظة بشكل أقل
نسبيا كوسيلة مكملة.
أوال :المقابلة.

تعد ادلقابلة من الوسائل اذلامة جلمع البيانات وادلعلومات يف دراسة األفراد والسلوك اإلنساين ،وتعرف على أهنا

" حوار أو زلادثة أو مناقشة موجهة ،تكون بُت الباحث عادة وبُت جهة أخرى سبثل شخص أو رلموعة أشخاص،
وذلك بغرض التوصل إذل معلومات تعكس حقائق أو مواقف زلددة ػلتاج الباحث للتوصل إليها يف ضوء أىداف
معينة" ،وتصنف ادلقابلة إذل:
-5

المقابلة المغلقة :ىي نوع من أنواع ادلقابالت تكون مبنية بناءا زلكما مسبقا حيث تكون أسئلتها زلددة سلفا
ومقننة اإلجابات ،فهي تشبو أسئلة االستبيان ،وتكون عملية تصنيف البيانات فيها وربليلها إحصائيا أسهل
بكثَت من أنواع ادلقابالت األخرى.

1

عامر قىذيلجي ،البحج العلمي واستخذام مصادر المعلىمات التقليذية وااللكترونية ،دار المسيرة ،عمان ،1448 ،ص 0254
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المقابلة المفتوحة :ىي اليت يقوم فيها الباحث بطرح أسئلة غَت زلددة ،أي أسئلة تستدعي إجابة مفتوحة.

-2

المقابلة المفتوحة – المغلقة :ىي اليت تكون األسئلة فيها مزغلا بُت النوعُت السابقُت وىي أكثر ادلقابالت
شيوعا ،وذبمع بُت ميزات النوعُت السابقُت من حيث غزارة ادلعلومات وإمكانية تصنيفها وربليلها إحصائيا.

1

ونظرا لطبيعة موضوع حبثنا اخًتنا ادلقابلة ادلفتوحة – ادلغلقة وىذا مع األمُت العام للجامعة ونائب رئيس
اجلامعة للتنمية واالستشراف من خالل طرح استفسارات وطلب إيضاحات متعلقة بالظاىرة ادلدروسة.
ثانيا :استمارة االستبيان.

تعد االستمارة أداة أساسية جلمع ادلعطيات البيانية ،واستمارة االستبيان ىي من أكثر األساليب شيوعا ألهنا
تسمح باحلصول على معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسو يف اجملال ادلبحوث لكوهنا معلومات ال
2
ؽللكها إال صاحبها ادلؤىل قبل غَته على البوح هبا.
وق د مت إعداد األسئلة من خالل االطالع على رلموعة من األحباث والدراسات السابقة ادلتعلقة بادلوضوع أو
دبواضيع قريبة منو ،باإلضافة إذل االتصال باألستاذ ادلشرف الختيار األسئلة ادلناسبة لتغطية موضوع الدراسة ،ومن مث
اختبارىا مع رلموعة من ادلوظفُت للتأكد من أن صياغة األسئلة ستمكننا من الوصول إذل األىداف ادلرجوة ،وقد
استدعى األمر إجراء بعض التغيَتات لوضع االستبيان يف صيغتو النهائية ادلوضحة يف ادللحق رقم (.)45
وتتكون صحيفة االستبيان من ( )27سؤال وقد مت مراعاة ما يلي:
 استخدام عبارات واضحة وسهلة الفهم باللغة العربية تتناسب مع مستوى ادلستجوبُت؛ احلرص على تقدمي االستمارة يدويا للمستجوب واحلضور شخصيا لشرح مضمون السؤال.وسبت صياغة االستمارة على أساس احملاور التالية:
 احملور األول :البيانات العامة ( الوظيفة ،ادلستوى التعليمي ،سنوات اخلربة )؛
 احملور الثاين :واقع االتصال الداخلي يف اجلامعة؛
 احملور الثالث :دور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيَت يف اجلامعة.
ثالثا :وثائق المؤسسة.

تعترب الوثائق من األدوات األساسية اليت تساعد الباحث يف مجع ادلعلومات ادلوثقة حول الظاىرة زلل الدراسة،
ويف دراستنا ىذه سبكننا من احلصول على رلموعة من الوثائق اليت ساعدتنا يف التعرف على اجملالُت ادلكاين والبشري
للدراسة.

1
2

محمذ الشريف عبذ هللا ،مناهج البحج العلمي ،مؤسست الثقافت ،اإلسكىذريت ،1448 ،ص ص 0214 – 219
أحمذ به مرسي ،مناهج البحج العلمي في علىم اإلعالم واالتصال ،ديىان المطبىعاث الجامعيت ،الجسائر ،الطبعت الثاويت ،1445 ،ص 0114
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حيث ربصلنا على وثائق زبص إنشا ء جامعة آكلي زلند أوحلاج وسلتلف كلياهتا ،كما ربصلنا على اجلريدة
الرمسية اليت تتضمن التنظيم اإلداري للجامعة اجلزائرية والذي مت على أساسو بناء الدراسة ادليدانية ،بعد أن تعرفنا على
التقسيمات اإلدارية للجامعة ومهامها ادلختلفة.
رابعا :المالحظة.

تعترب ا دلالحظة اخلطوة األوذل يف البحث للتحقق من صحة فرضياتو ،ومن أجل ذلك يهتم العلم هبا كأداة
حبث دلالحظة الظواىر احلسية ،وتصنيفها والكشف عن سلتلف أبعادىا للوصول إذل إصدار أحكام وصفية للوقائع
اليت سبثل يف األساس قوانُت العلم 1.ويف ىذا الصدد يعرفها رشيد زروايت كما يلي " :ادلالحظة ىي إحدى أدوات مجع
البيانات ،وتستخدم يف البحوث ادليدانية جلمع البيانات اليت ال ؽلكن احلصول عليها عن طريق الدراسة النظرية ،كما
2
تستخدم يف البيانات اليت ال ؽلكن مجعها عن طريق االستمارة أو ادلقابلة أو الوثائق." ...
وقد اعتمدنا على ادلال حظة كوسيلة ثانية ومكملة إذل جانب ادلقابلة ادلوجهة ،بغرض تفحص اجلوانب ادلبحوثة
عن قرب يف إطار ظروفها الطبيعية غَت ادلصطنعة.
لكن ذبدر اإلشارة إذل أن ادلالحظة ادلعتمدة يف دراستنا كانت مالحظة بسيطة بدون مشاركة ،فهذه األخَتة
تقوم على فكرة قيام الباحث دبراقبة اجلماعة دون أن يشًتك معهم يف نشاطاهتم ،حبيث ال تتعدى ادلالحظة :النظر،
االستماع ،ادلراقبة ،ومتابعة ادلواقف دون ادلشاركة الفعلية واالطلراط يف تلك اجلماعة ،ويصعب يف ىذه احلالة التفهم
التام لسلوك اجلماعة لعدم معرفة الباحث لتصرفات وتغَتات األفراد ،إال أهنا سبتاز بادلوضوعية واحليادية ،وذلك بسبب
3
عدم اطلراط الباحث وتأثره سلبيا أو اغلابيا بسلوك اجلماعة.

الـمطلب الثالـث :مجتمع وعينة الدراسة.
يف ىذا ادلطلب سيتم التطرق إذل كل من رلتمع الدراسة وعينة الدراسة.
أوال :مجتمع الدراسة.

تقتصر ىذه الدراسة ادليدانية على رلموعة من اإلداريُت ،أو بتعبَت أخر على األفراد الذين يشغلون مناصب

إدارية جبامعة أكلي زلند أوحلاج وربديدا يف اإلدارة ادلركزية للجامعة ،ورلموعة من األساتذة اإلداريُت الذين يشغلون
مناصب إدارية يف اجلامعة وكذا بعض ادلسؤولُت كنائب رئيس اجلامعة للتنمية واالستشراف واألمُت العام للجامعة.
وقد وقع االختيار على اإلدارة ادلركزية للجامعة ألهنا مصدر للتغيَت واقًتاح األفكار اجلديدة ،كما أن التغيَت
الذي وقع يف جوان  1421أحسن مثال لدراسة دور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيَت يف ادلنظمة.

1
2
3

الهادي خالذي ،عبذ المجيذ قذي ،المرشذ المفيذ في المنهجية وتقنيات البحج العلمي ،دار هىمت للطباعت والىشر ،الجسائر ،2996 ،ص 014
رشيذ زرواتي ،تذريبات على منهجية البحج العلمي في العلىم االجتماعية ،دار هىمت للىشر ،الجسائر ،1441 ،ص0254
أحمذ حسيه الرفاعي ،مناهج البحج العلمي (تطبيقات إدارية واقتصادية) ،دار وائل للىشر والتىزيع ،عمان ،الطبعت الخامست ،1447 ،ص 0114
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ثانيا :عينة الدراسة.
عندما يصعب على الباحث دراسة كل وحدات اجملتمع األصلي ،فإنو يلجأ إذل دراسة جزء منو والذي يتمثل
يف العينة ،حيث يتم حصر كل رلتمع الدراسة يف سبثيل مصغر ،وتعرف العينة بأهنا " :ذلك اجلزء ادلستخدم وادلختار
1
للدراسة ،الذي يستغل من أجل احلكم على الكل ،فهي جزء من اجملتمع الكلي".
ودبا أن ادلوضوع الذي ضلن بصدد معاجلتو ىو" :دور االتصال الداخلي يف عملية التغيَت يف ادلنظمة" ،فإن حبثنا
ادليداين قد مت إجراؤه على عينة من ادلوظفُت اإلداريُت وبعض رؤساء ادلصاحل وادلسؤولُت يف اجلامعة وكذا عينة من
األساتذة اإلداريُت جبامعة آكلي زلند أوحلاج ،واالختيار كان متعمد جلامعة آكلي زلند أوحلاج بالبويرة للتغيَت الذي
حدث يف جوان  1421من مركز جامعي إذل جامعة.
وعلى أساس تركيبة جامعة أكلي زلند أوحلاج وادلوضحة يف اذليكل التنظيمي احلارل للجامعة وادلوضح يف
ادللحق رقم ( )41فاجلدول رقم ( )04يبُت توزع الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية للمستجوبُت.
الجدول رقم ( :)04الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة.
الخاصية

الوظيفة

المستوى التعليمي

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة %

أستاذ إداري

46

20

تقٍت سامي يف اإلعالم اآلرل

48

26.67

رئيس مصلحة

46

20

موظف إداري

24

33.33

دراسات عليا

46

20

جامعي

25

50

ثانوي

48

26.67

مستوى آخر

42

3.33

أقل من  41سنوات

47

23.33

من 41إذل  45سنوات

49

30

من 45إذل 24سنوات

24

33.33

أكثر من  24سنوات

44

13.33

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج االستبيان.
1

محجىب عطيت الفذاوي ،طرق البحج العلمي في البحىث االجتماعية ،مىشىراث جامعت عمر المختار البيضاء ،ليبيا ،2994 ،ص0275
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الشكل رقم ( :)08متغير الوظيفة في عينة الدراسة.

أستاذ إداري
تقنً سامً فً اإلعالم
اآللً
رئٌس مصلحة

%20

%33

%27
%20

موظف إداري

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (.)04

نالح من خالل اجلدول رقم ( )04أن  %20من أفراد العينة ؽلثلون أساتذة إداريُت ،و %20أيضا من العينة
سبثل رؤساء مصلحة ،بينما  %26.67من العينة سبثل تقنيُت ساميُت ،و %33.33من العينة عبارة عن موظفُت إداريُت،
تبُت ىذه النسب أن أفراد العينة ػلتلون مناصب إدارية مهمة فهذا ما يدل على صدق إجابة االستبانة.
الشكل رقم ( :)09متغير المستوى التعليمي في عينة الدراسة.
%3

دراسات علٌا
جامعً

%20

%27

ثانوي
مستوى آخر

%50

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (.)04

فيما ؼلص ادلؤىل العلمي فتشَت النتائج إذل أن أفراد العينة بنسبة كبَتة ذلم مستوى جامعي بنسبة  %55يتوزعون
على محلة ليسانس ،مهندسُت ،وتقنيُت ساميُت ،و %20من العينة ذوي دراسات عليا ،بينما  %26.67من العينة
وىي نسبة أقل من األوذل سبثل مستوى ثانوي و %3.33من العينة ذلم مستوى آخر ،تدل ىذه النسب على تفهم
العينة ألسئلة الدراسة ومدى أعليتها.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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الشكل رقم ( :)10متغير عدد سنوات الخبرة في عينة الدراسة.

أقل من  03سنوات
%23

%13

من  03إلى  05سنوات
من  05إلى 10سنوات

%34
%30

أكثر من  10سنوات

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)04

يتبُت من خالل اجلدول أعاله وباالستعانة بالشكل رقم

()24

أن الفئة الغالبة يف ىذه العينة تًتاوح خربهتا ما

بُت  41إذل  24سنوات واليت سبثل  %64من العينة ،و %23من العينة سبثل فئة حديثة التكوين واليت ذلا خربة أقل من
 41سنوات ،و %13من العينة ذلا أكثر من  24سنوات يف ىذه اجلامعة.
فمن خالل ىذه النتائج يتبُت لنا أن ادلناصب اإلدارية يف اجلامعة يتم توزيعها يف الغالب على األفراد ذوي
اخلربة بُت  41إذل  24سنوات ،وىذا يدل على إعطاء عامل اخلربة جانبا مهما يف شغل ادلناصب اإلدارية يف اجلامعة.
وعليو ؽلكن استنتاج أن معظم أفراد العينة عاشت التغيَت احلاصل يف ىذه اجلامعة.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

المبحث الثالث :واقع االتصال الداخلي ودوره في نجاح عملية التغيير في الجامعة.
تزداد أعلية االتصال يف ادلؤسسات اجلزائرية يوما بعد يوم خاصة وأهنا تبحث عن نوع من التسيَت الذي يسمح
ذلا بالتكيف مع التغَتات احلاصلة يف احمليط وذلك بتقدمي ادلعلومات الضرورية ألفراد ادلؤسسة للسماح ذلم بالقيام
بعملهم بطريقة صحيحة والتعبَت عن آرائهم حول الوظائف اليت يقومون هبا وكذا ربقيق األىداف ادلسطرة فمن خالل
الًتبص الذي أجري يف جامعة أكلي زلند أوحلاج سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث إذل:
 مكانة االتصال الداخلي يف اجلامعة؛

 دور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيَت يف جامعة أكلي زلند أوحلاج.

المطلب األول :مكانة االتصال الداخلي في الجامعة.
للتعرف على مكانة االتصال الداخلي يف جامعة آكلي زلند أوحلاج اعتمدنا على طريقة ادلقابلة حيث مت
تصميم رلموعة من األسئلة اليت مت طرحها على بعض ادلسؤولُت ورؤساء ادلصاحل كما مت إجراء مقابلة مباشرة مع نائب
مدير اجلامعة للتنمية واالستشراف .ولإلدلام أكثر بادلوضوع ارتأينا االعتماد على االستبيان ،حيث أخذنا عينة تتكون
من  14موظف واليت زبتلف مؤىالهتم العلمية ،وظائفهم ،وسنوات خربهتم ( ،كما ىو موضح يف الصفحة ،) 66
ويتضمن االستبيان رلموعة من األسئلة (انظر ادللحق رقم (.))45
أوال :نتائج المقابلة.
من خالل نتائج ادلقابلة توضح لنا أنو ال توجد ىيئة اتصال رمسية موضحة يف اذليكل التنظيمي للجامعة ،لكن
مدير ىذه اجلامعة مهتم دبوضوع االتصال وذلك إلدراكو مدى أعلية االتصال يف تسهيل العمليات التسيَتية ،فهو
بصدد إنشاء خلية لالتصال هتتم بتنظيم االتصال الداخلي واخلارجي يف اجلامعة ،وحسب أجوبة ادلسؤولُت أثناء
ادلقابلة فإن الصفة الغالبة يف اتصال اجلامعة ىي صفة االتصال الرمسي ،باإلضافة إذل كل ىذا يتم نشر اإلرساليات
والقوانُت اخلاصة بسَت اجلامعة والقوانُت الداخلية ولوحات النشر دون الرجوع إذل االستفسار عنها من اإلدارة.
ثانيا :عرض وتحليل المعطيات حول واقع االتصال الداخلي في الجامعة.
 -5ماذا يعني لكم االتصال؟
الجدول رقم ( :)05حسب السؤال رقم (.)01
االقتراحات

التكرار

النسبة %

وسائل االتصال

48

26.67

الربيد والرسائل الصادرة والواردة

44

13.33

نشاط حركي

42

3.33

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
نقل معلومات وأفكار بُت األفراد

25

54

تعاريف أخرى

41

6.67

المجموع

14

100

25

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)11اعتمادا على الجدول رقم (.)05
وسائل االتصال
البرٌد والرسائل الصادرة
والواردة
نشاط حركً

%7
%27
%13

%50

نقل معلومات وأفكار بٌن
األفراد
تعارٌف أخرى

%3

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم

(0)45

من خالل اجلدول رقم ( )45يتبُت لنا أن  %54من العينة تعرف االتصال على أنو نقل معلومات وأفكار بُت
األفراد ،و %26.67من العينة ترى أن االتصال عبارة عن وسائل االتصال ،و %13.33من العينة يعرفون االتصال على
أنو الربيد والرسائل الصادرة والواردة ،بينما باقي العينة فلهم تعاريف أخرى لالتصال منها:
 االتصال ىو تبادل ادلعلومات واألفكار وكذا حسن ادلعاملة بُت األفراد والتعبَت اجليد مع إيصال الفكرةوادلفهوم إذل الفرد اآلخر.
 االتصال ىو عملية تبادلية يتم من خالذلا نقل الرسالة من شخص إذل آخر ومتابعة الرد عليها.يتبُت لنا من خالل ادلعطيات أعاله أن  %51من العينة يتحكمون يف مفهوم االتصال بينما  %44من العينة
نالح غياب ادلفهوم الواضح لالتصال لديهم وكذا أعلية ىذا ادلوضوع ففهم معٌت االتصال من طرف العامل أو
ادلوظف يعد أمر بالغ األعلية لتحقيق اتصال فعال يف اجلامعة.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

25

 -2ما ىي العناصر الواجب توفرىا لتتم عملية االتصال؟
الجدول رقم ( :)06حسب السؤال رقم (.)02
االقتراحات

التكرار

النسبة %

ادلرسل وادلرسل إليو

46

20

ادلرسل وادلرسل إليو والرسالة

48

26.67

وسيلة االتصال

44

13.33

كل العناصر السابقة  +ادلعلومات ادلرتدة

21

40

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)12اعتمادا على الجدول رقم (.)06
المرسل والمرسل إلٌه
%20

المرسل والمرسل إلٌه
والرسالة
وسٌلة االتصال
كل العناصر السابقة +
المعلومات المرتدة

%40

%27
%13

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)06

من معطيات اجلدول أعاله نرى أن  %40من العينة أجابت إجابة ظلوذجية وذلك بوجوب توفر كل من
ادلرسل ،ادلرسل إليو ،الرسالة ،الوسيلة ،وادلعلومات ادلرتدة ،و %26.67من العينة أجابت بوجوب توفر ادلرسل وادلرسل
إليو والرسالة ،و %20من العينة ترى أن توفر كل من ادلرسل وادلرسل إليو كاف لتتم عملية االتصال ،أما  %13.33من
العينة تعترب أن االتصال عبارة عن وسيلة االتصال.
نستنتج من خالل ذلك أن األغلبية توافق على اإلجابة النموذجية وذلك من خالل ربديد العناصر الواجب
توفرىا لتتم عملية االتصال لكن فئة من ىذه العينة ال تدرك أعلية التغذية العكسية وىذا ما يفسر عدم اىتمام

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

ادلسؤولُت يف ىذه اجلامعة بآراء وانشغاالت األفراد العاملُت هبا شلا يؤدي إذل عدم شعورىم باالنتماء ،فهذا يعترب أمر
سليب يؤدي إذل نقص الوالء ومقاومة أي مشروع تغيَت.
 -2ماذا يعني لكم االتصال الداخلي؟
الجدول رقم ( :)07حسب السؤال رقم (.)03
االقتراحات

التكرار

النسبة %

تستخدمو ادلؤسسة أو ادلديرون لتوفَت ادلعلومات لباقي األطراف األخرى

47

11011

وسيلة لتكوين مجاعات العمل وعالقات العمل والصداقات

41

6067

وسيلة سبكن العمال من التعبَت عن شكاويهم

44

13.33

وسيلة إلحداث التغيَت

41

10

كل ما سبق

24

46067

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)13اعتمادا على الجدول رقم (.)07
تستخدمه المؤسسة أو
المدٌرون لتوفٌر المعلومات
وسٌلة لتكوٌن جماعات
العمل
وسٌلة تمكن العمال من
التعبٌر عن شكاوٌهم
وسٌلة إلحداث التغٌٌر

%23

%47

%7
%13

%10

كل ما سبق

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)07

 %11011من العينة يرون أن االتصال الداخلي تستخدمو ادلؤسسة أو ادلديرون لتوفَت ادلعلومات لباقي األطراف
الداخلية األخرى ،و %13.33من العينة يعتربون االتصال الداخلي وسيلة للتعبَت عن شكاويهم ،بينما  %10من ىذه
العينة فَتون أنو وسيلة إلحداث التغيَت ،أما  %46067من أفراد العينة يعتربون أن االتصال الداخلي ىو كل
االقًتاحات السابقة.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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من خالل ىذا التحليل يتبُت لنا أن نسبة كبَتة من العينة يدركون أعلية االتصال الداخلي يف اجلامعة وكذا يف
عملية التغيَت وذلك من خالل إجابتهم ادلتمثلة يف كون االتصال الداخلي وسيلة إلحداث تغيَت ناجح وأن اجلامعة
تستخدمو لتوفَت ادلعلومات لباقي األطراف الداخلية األخرى ،وىذا ما ؼلدم اإلجابات يف السؤالُت السابقُت
فمن خالل ذلك نالح أن األفراد العاملُت يف اجلامعة يتحكمون يف مفهوم االتصال والعملية االتصالية واالتصال
الداخلي فهذا يعترب أمر إغلايب فإدراك أعلية االتصال الداخلي من طرف األفراد العاملُت يؤدي إذل سهولة ربقيق
اتصال فعال.
(2و)1

 -0ما ىي طرق االتصال المستعملة عندكم في الجامعة؟
الجدول رقم ( :)08حسب السؤال رقم (.)04
االقتراحات

التكرار

النسبة %

االتصاالت الشفوية

46

20

االتصاالت الكتابية

25

50

االتصاالت الشفوية والكتابية

49

30

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)14حسب الجدول رقم (.)08

االتصاالت الشفوٌة

%20

%30

االتصاالت الكتابٌة
االتصاالت الشفوٌة
والكتابٌة

%50

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)08

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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من خالل معطيات اجلدول أعالي صلد أن  %50من العينة أجابت أن شكل االتصال يف ىذه ادلؤسسة عبارة
عن اتصاالت كتابية ،و %30من ىذه العينة ترى أن االتصال يف ىذه ادلؤسسة (اجلامعة) يأخذ الشكلُت أي صلد
اتصاالت شفوية واتصاالت كتابية بينما  %20من ىذه العينة ترى أن ادلؤسسة (اجلامعة) تعتمد على الطرق الشفوية.
نستنتج من ىذه ادلعطيات أن ادلؤسسة (اجلامعة) تعتمد على الطرق الكتابية ادلتمثلة يف التقارير ،ادلراسالت،
األوراق والوثائق ادلتعلقة بالعمل كما تعتمد أيضا على الطرق الشفوية ادلتمثلة يف االجتماعات غَت الرمسية ،االتصال
عن طريق اذلاتف ،ادلناقشات ولكن يف ىذه ادلؤسسة صلد االتصاالت الكتابية أكثر من االتصاالت الشفوية ىذا ما
يعٍت أن االتصال يف ىذه اجلامعة يأخذ صفة االتصال الرمسي ،فاالتصاالت الشفوية يف ادلؤسسة تؤدي إذل ربسُت
العالقة بُت األفراد العاملُت وادلسؤولُت كذلك سهولة االتصال وضمان وصول الرسالة إذل ادلرسل إليو مع مالحظة رد
فعل ادلرسل إليو.
 -0ما ىي اتجاىات االتصال المستعملة في الجامعة؟
الجدول رقم ( )09حسب السؤال رقم (.)05
االقتراحات

التكرار

النسبة %

االتصال من األعلى إذل األسفل

27

56.67

االتصال من األسفل إذل األعلى

44

13.33

االتصال يف نفس ادلستوى الوظيفي

49

30

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)15اعتمادا على الجدول رقم (.)09

االتصال من األعلى إلى
األسفل
االتصال من األسفل إلى
األعلى

%30
%57

االتصال فً نفس
المستوى الوظٌفً

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)09

%13

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

20

من خالل اجلدول رقم ( )09نالح أن نسبة  %56.67أي أكثر من نصف العينة أجابت بأن االتصال
يكون من األعلى إذل األسفل ،ونسبة  %30يرون أن االتصال يكون يف نفس ادلستوى الوظيفي ،أما  %13.33من
العينة أجابت بأن االتصال يكون من األسفل إذل األعلى.
نستنتج من خالل اجلدول أن أغلب االتصاالت تكون من األعلى إذل األسفل أي من اإلدارة العليا إذل
رؤساء ادلصاحل ومن رؤساء ادلصاحل إذل ادلوظفُت ويكون ذلك على شكل أوامر قرارات تنفذ ،كما صلد أيضا االتصال
يف نفس ادلستوى الوظيفي وذلك من أجل القيام بالعمل ادلطلوب منهم وتنفيذ األوامر والقرارات أما االتصال من
األسفل إذل األعلى فيكون بنسبة ضئيلة وىو االتصال من رؤساء ادلصاحل إذل اإلدارة العليا .فهذا ما يبُت غياب
االىتمام بالتغذية العكسية أي رد فعل األفراد العاملُت ذباه القرارات واألوامر اليت تصدر من اإلدارة العليا شلا يؤدي
إذل عدم شعور األفراد العاملُت باالنتماء واالىتمام من طرف اإلدارة فهذا ما يؤدي إذل عدم احلرص على ربقيق
أىداف ادلؤسسة.
 -2ما ىي وسائل االتصال األكثر استعماال في مؤسستكم؟
الجدول رقم ( :)10حسب السؤال رقم (.)06
االقتراحات

التكرار

النسبة %

مقابلة رمسية

22

36.66

اجتماع رمسي

48

26.67

اذلاتف

05

16.67

مذكرة عمل

41

6.67

تقرير

41

6.67

صندوق الشكاوي

42

3.33

لوحة اإلعالنات

42

3.33

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج االستبيان.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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الشكل رقم ( :)16اعتمادا على الجدول رقم (.)55
مقابلة رسمٌة

%3

اجتماع رسمً

%7

%17

%3

%7

الهاتف
مذكرة عمل

%27
%36

تقرٌر
صندوق شكاوي
لوحة اإلعالنات

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)24

من خالل اجلدول رقم

()24

نرى أن  %36.66من العينة ذبعل ادلقابالت الرمسية أىم الوسائل ادلستعملة يف

االتصال يف اجلامعة ،و %26.67من العينة تعترب أن االجتماعات الرمسية أىم الوسائل ادلستعملة يف االتصال باجلامعة
اليت يعملون فيها ،و %16.66من العينة يرون أن اذلاتف ىو أىم عنصر ،بينما  %6.67من العينة يعتربون التقارير
ومذكرة عمل أىم الوسائل ادلستعملة ،و %3.33من العينة يرون أن أىم الوسائل ىي صندوق الشكاوي ولوحة
اإلعالنات ولكنها نسب ضعيفة.
نستنتج من ذلك أن أىم وسائل االتصال ادلستعملة يف اجلامعة ىي ادلقابالت الرمسية واليت تكون بُت
ادلرؤوسُت والرؤساء أو بُت ادلدير ورؤساء ادلصاحل وىذا ما يبُت التناسق مع اإلجابة يف السؤال اخلامس حيث أن
اذباىات االتصال ادلستعملة يف اجلامعة ىي االتصال من األعلى إذل األسفل كذلك التناسق مع اإلجابة يف السؤال
الرابع حيث أن طرق االتصال ادلستخدمة يف اجلامعة ىي االتصاالت الكتابية وذلك من خالل ادلقابالت الرمسية
واالجتماعات الرمسية وكذا صندوق الشكاوي.
 -7أثناء قيام رئيسك في العمل باالتصال بك على ماذا يركز؟
الجدول رقم ( :)55حسب السؤال رقم (.)07
االقتراحات

التكرار

النسبة %

إعطاء التعليمات واألوامر لتنفيذىا فقط

11

76.66

إعطاء التعليمات واألوامر لتنفيذىا واالىتمام دبعرفة ردود األفعال

47

23.33

المجموع

14

100

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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الشكل رقم ( :)17حسب الجدول رقم (.)55

%23

اعطاء التعلٌمات واألوامر
لتنفٌذها فقط
اعطاء التعلٌمات واألوامر
لتنفٌذها واالهتمام بمعرفة
ردود األفعال

%77

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)22

من خالل اجلدول السابق فإن

%76.66

من العينة أجابت بأن ادلسؤول يف العمل يركز فقط على إعطاء

التعليمات واألوامر لتنفيذىا فقط وىذا ما يدل على وجود اتصال من جانب واحد فقط ،بينما  %23.33من العينة
أجابوا بأن ادلسؤول يف العمل يهتم دبعرفة ردود أفعال ادلوظفُت ولكنها نسبة قليلة مقارنة باألوذل.
نستنتج من كل ىذا أن ادلسؤولُت يف العمل ال يهتمون بانشغاالت العمال فاالتصال يكون نازل من األعلى
إذل األسفل ويف اذباه واحد أي ما يؤكد انعدام االتصال الصاعد واالتصال ذو االذباىُت الذي يؤدي إذل تعزيز روح
االنتماء لدى األفراد العاملُت واإلحساس باىتمام اإلدارة هبم.

المطلب الثاني :دور االتصال الداخلي في نجاح عملية التغيير في الجامعة .
قبل عرض وربليل النتائج ادلتعلقة بدور االتصال الداخلي يف صلاح عملية التغيَت يف اجلامعة ،ال بد من
معرفة أىم التغيَتات اليت حدثت يف اجلامعة بعد ربوذلا من مركز جامعي إذل جامعة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم

 142-21ادلؤرخ يف 24رجب عام 2411ه ادلوافق ل  44جوان  ،1421يتضمن إنشاء جامعة البويرة.
أوال :أىم التغييرات في الجامعة.

 تضم مديرية اجلامعة إضافة إذل ادلكتبة ادلركزية واألمانة العامة  44نيابات مديرية ،بدال من  00نيابات مديريةعندما كانت مركز جامعي؛
 أصبحت ادلعاىد كليات ،وكل كلية ذلا عميد ونائب العميد؛ -ميزانية التسيَت قبال كانت شلركزة أما حاليا فكل كلية لديها ميزانية التسيَت ،استقاللية مالية؛

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

 ادلشاكل اليت ربدث داخل الكلية ،العميد يتصرف ينسق نشاط الكليات ،دبعٌت ادلشاكل ربل يف الكليةبتدخل عميد الكلية؛
 تغيَت الرمز اخلاص باجلامعة.ثانيا :عرض وتحليل المعطيات حول دور االتصال الداخلي في نجاح عملية التغيير في الجامعة.
 -5ما مدى معرفتك باألىداف األساسية للجامعة ؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم

(0)55

االقتراحات

التكرار

النسبة %

واسعة

22

16066

نوعا ما

27

56067

ال تعرف أصال

41

6067

المجموع

14

244

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)18اعتمادا على الجدول رقم (.)52
%7
واسعة

%36

نوعا ما
ال تعرف أصال

%57

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)21

من اجلدول أعاله نالح أن معرفة أفراد العينة زبتلف باختالف ادلستويات الوظيفية ،فهناك  %16066من عينة
الدراسة أكدوا أن لديهم معرفة واسعة بأىداف ادلؤسسة وىذا ألهنم يقومون بادلهام التنفيذية وال بد من معرفة ماذا
سيقومون بو ولتنفيذ ادلهام ادلوكلة إليهم .حيث يرى  %56067من العينة أن لديهم معرفة متدنية والبقية أكدوا أن ال
معرفة ذلم بأىداف اجلامعة وإظلا ما يعرفونو ىو اصلاز ادلهام واألشغال ادلوكلة إليهم فقط.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

ومن خالل ىذه األرقام نستنتج أن أغلبية أفراد العينة ال يعرفون سباما باألىداف األساسية دلؤسستهم وذلك
بنسبة  %56067باإلضافة إذل الذين ال يعرفون أصال ىذه األىداف ىم ؽلثلون  %6067من عينة الدراسة .شلا ػلتم
على ادلؤسسة مراجعة أسلوب التعامل وإعالم أكرب لألفراد بأىدافهم ،خاصة ذوي ادلستويات الدنيا.
 -2ىل تخبركم اإلدارة عندما تريد إحداث تغيير ما في العمل ؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم (0)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

دائما

46

14

يف معظم األحيان

48

16067

نادرا

21

41011

أبدا

41

24

المجموع

14

244

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)19اعتمادا على الجدول رقم (.)52

دائما

%20

%10

فً معظم األحٌان
نادرا

%27

%43

أبدا

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)21

يبُت لنا اجلدول أعاله أن أغلبية عينة الدراسة يرون أن اإلدارة ال زبربىم مسبقا بطبيعة التغيَتات اليت تستخدمها
وذلك بنسبة  ،%41011فيما يرى  %16067من العينة أن اإلدارة زبربىم أحيانا دبا تريد القيام بو من تغيَتات ،أما
الذين يعرفون دائما طبيعة التغيَت ادلرتقب فيمثلون  %14من العينة وىذا دائما ألهنم ادلبادرين بالتغيَت أو ىم
ادلستشارين يف مثل ىذه التغيَتات .أما  %24من العينة فهم الذين يرون أن اإلدارة ال زبربىم أبدا.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

25

نستنتج من ىذا اجلدول أن أغ لبية أفراد ادلؤسسة ال يعرفون طبيعة ادلتغَتات اليت ستحدث نظرا ألن اإلدارة ال
زبربىم بذلك ،وإظلا ينتظرون تنفيذ ىذه التغيَتات دلعرفة مدى مالئمتها مع تطلعاهتم أم ال.
 -2ىل ترى أن التغيير ؟
الجدول رقم ( :)50حسب السؤال رقم (.)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

ضرورة

19

63.33

اختيار

11

36.67

المجموع

14
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)20اعتمادا على الجدول رقم (.)50

%37

ضرورة
إختٌار

%63

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)24

من اجلدول أعاله نرى أن معظم أفراد عينة الدراسة يرون أن التغيَت احلاصل ال زلالة ،لكن اختلفوا يف ضرورة
التغيَت من عدمو .فنسبة  %36.67من العينة يرون أن التغيَت ىو اختيار فيما يرى  %63.33من العينة أن التغيَت ىو
ضرورة تفرضها الظروف .فيما ؼلص الذين يقرون أن التغيَت ىو ضرورة كانت التفسَتات ادلقدمة تتمثل يف سبكُت
اجلامعة من التقدم والتطور ،وتغيَت ديناميكية العمل.
وؽلكن استنتاج أن التغيَت يف حد ذاتو أصبح ضرورة ملحة يف بيئة تتميز بالتغيَت والتعقيد .فكل شيء معرض
للتغيَت وال ؽلكن البقاء على حالة واحدة بصفة دائمة.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

25

 -0ما ىو موقفك عندما يمسك التغيير؟
الجدول رقم ( :)50حسب السؤال رقم (.)50
االقتراحات

التكرار

النسبة %

ترفض

24

46067

ال تبارل

24

11011

تقبل بسهولة

46

14

المجموع

14
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على

االستبيان0

الشكل رقم ( :)21اعتمادا على الجدول رقم (.)50

%20
ترفض

%47

ال تبالً
تقبل بسهولة

%33

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)25

من خالل اجلدول رقم ( )25يتبُت لنا أن نسبة الرفض تقدر ب  %46067من عينة الدراسة يف حُت أن نسبة
األفراد الذين ال يبالون يقدر ب  %11011فيظهر لنا عدد الرافضُت أكرب من الذين يقبلون أو ال يبالون هبذا التغيَت،
ويأيت الرفض خاصة من األفراد الذين مناصبهم سبنح ذلم بعض االمتيازات وكذا التعود على الطريقة احلالية يف العمل
تزيد من رفض األفراد لفكرة التغيَت ،أما الفئات الوظيفية األخرى فإن التغيَت ال يؤثر فيها كثَتا إال إذا كان يعٍت اإلبعاد
النهائي من ادلؤسسة فهنا ؽلكن أن يكون فيها مواقف أخرى.
وؽلكن تفسَت القبول التام لبعض األفراد لعملية التغيَت واليت تقدر نسبهم ب  %14من العينة نظرا ألفكار
مسبقة أو رغبة منهم يف لفت نظر ادلدير وبالتارل منحهم امتيازات إضافية على ادلساعدة اليت أبدوىا يف عملية التغيَت.
أما األفراد الرافضُت فيعربون عن ذلك بسلوكات متعددة فمنهم من يكتب تقرير وتقدمي شكوى ،وىناك من يطلب

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

تقدمي توضيحات وتربيرات كافية عن ىذه العملية ،وىناك من يقوم بتقدمي طعن واالستفسار ،ومنهم من يقدم
احتجاج رمسي على التغيَت الذي مسو ،وىناك من يعرب بطرق أخرى ...اخل.
ولكن ؽلكن للتفسَت الذي تقدمو اإلدارة العليا أن ذبعل الرافضُت يًتاجعون عن مواقفهم.
واالستنتاج األساسي من ىذا اجلدول ىو أن التغيَت ينتج عنو مقاومة متفاوتة فيجب التعامل معها من قبل
ادلديرين.
 -0ىل ىناك مقاومة من قبل العاملين بالجامعة؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم (.)50
االقتراحات

التكرار

النسبة %

نعم

25

54

ال

25

54

المجموع
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)22اعتمادا على الجدول رقم (.)52

نعم
%50

%50

ال

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)26

من خالل اجلدول والشكل أعاله نالح أن نصف عينة الدراسة أي  %54يقاومون التغيَت والنصف األخر
ال يقاوم التغيَت أي  0%54وؽلكن تفسَت ذلك إذل أن نسبة  %54من العينة الذين يقاومون التغيَت يرجع إذل أسباب
عديدة وسلتلفة تدفع ادلوظفُت إذل ادلقاومة وىذه األسباب تتمثل يف عدم وضوح أىداف التغيَت ،اخلوف من اجملهول،
اخلوف من فقدان الوظيفة وتفضيل االستقرار ،اإلشاعات السلبية اليت تسبق التغيَت ،حدوث التغيَت بشكل مفاجئ
وعدم اإلعداد الكايف لألفراد لقبولو ،إحساس األفراد بأن التغيَت سيحملهم ادلزيد من األعباء...،اخل.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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أما الذين ال يقاومون التغيَت فالتفسَتات ادلقدمة تتمثل يف أن البعض منهم دل يشعروا بالتغيَت أصال ،والبعض
األخر عدم إحساسهم بأن التغيَت مسهم أو ؽلس مناصب عملهم ،وىناك آخرون يرون أن التغيَت أمر حتمي
وضروري لقبولو ،كذلك ىم رلربون لقبولو ،كما أن ىناك من يرى أن التغيَت ىو لفائدة ادلؤسسة وىو اغلايب ومقتنع
بأعليتو والنتائج اجليدة من وراءه فهؤالء يسعون إذل االستفادة والنمو والتطور من خاللو.
وكاستنتاج إن كل تغيَت يواجو مقاومة ،حيث أن حدة ادلقاومة تتوقف على درجة القبول واالقتناع ،إذ من ادلعلوم
بأن التغيَت "ؼليف" و "يزعج" ألنو يف عمومو غلرب األفراد على إعادة النظر يف الظروف والسلوكيات وطرق العمل
احلالية اليت اعتادوا عليها دبا يؤدي هبم إذل زلاولة رفض الوضع اجلديد أو مشروع التغيَت ادلراد وضعو زلل الوضع القائم
من خالل سلتلف أشكال ادلقاومة.
 -2عندما تحدث الجامعة تغييرات كيف ىي التوضيحات التي تقدمها لكم؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم (.)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

كافية جدا

45

26067

كافية

41

24

نوعا ما

24

11011

غَت كافية

21

44

المجموع

14
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.
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كافٌة جدا
كافٌة

%17
%40

%10

نوعا ما
غٌر كافٌة

%33

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)27

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
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من خالل النسب ادلعروضة يف اجلدول السابق نالح أن أغلبية العينة يرون أن التوضيحات ادلقدمة نوعا ما
غَت كافية أو غَت كافية وذلك بنسبة  %11011نوعا ما غَت كافية و %44غَت كافية ،بينما يرى  %26067من عينة
الدراسة أن التوضيحات ادلقدمة كافية جدا ،فيما يرى  %24من العينة أن التوضيحات ادلقدمة كافية.
وؽلكن تعليل عدم كفاية التوضيحات إذل غياب قنوات اتصالية فعالة ،وىدا ما ؼلدم السؤال رقم ( )45من
احملور األول من االستبيان .وبالتارل ادلعلومات اليت تصلهم تكون قليلة بادلقارنة مع أعضاء اإلدارة اليت تتوفر أغلبهم
على ادلعلومات الكافية ،ولكن تنشيط النظام االتصارل قد يسهل عملية استقبال ادلعلومات والتوضيحات من اإلدارة
العليا إذل ادلستويات الوظيفي الدنيا.
فتقدمي تفسَتات حول دوافع إحداث التغيَت من شأنو أن يقلل من درجة ادلقاومة ،بل قد ػلمل العمل على
التعاون مع اإلدارة لتحقيق أىدافها ومن مث التعاون والتكامل بُت اإلدارة العليا وادلوظفُت.
 -2ىل ترى أن االتصال الفعال في الجامعة يسهل من عملية التغيير؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم (.)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

نعم

19

96067

ال

42

1011

المجموع

14
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.
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%3

نعم
ال
%97

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)28

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

20

من خالل تفحص اجلدول رقم ( )28نالح أن  %96067من ادلستجوبُت يرون أن االتصال الفعال يسهل
من عملية التغيَت ،بينما يرى  %1011منهم أن االتصال الفعال ال يسهل من عملية التغيَت .من خالل ىذه األرقام
ؽلكن أن يربز لنا مدى إدراك ادلستجوبُت ألعلية االتصال الفعال ،وبالتارل يدركون أن االتصال الفعال يؤدي إذل
تسهيل عملية التغيَت.
ومن ىذا ادلنطلق نستنتج أن االتصال الفعال يف ادلؤسسة لو مساعلة كبَتة يف تسهيل من عملية التغيَت إذ أن
االتصال دبا يتضمنو من تواصل واحتكاك وتفاعل مع ادلعنيُت بالتغيَت يستعمل كأداة أساسية للتأثَت عليهم وعلى
مدركاهتم من خالل إعالمهم بالتغيَت ،وإقناعهم بضرورتو .وىذا بعد إعطائهم فرصة ادلشاركة فيو دبناقشة زلتواه وطرق
تنفيذه ودراسة مقًتحاهتم.
 -2ىل إشراك الموظفين في عملية التغيير يقلل من مقاومتهم لو؟
الجدول رقم ( :)52حسب السؤال رقم (.)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

نعم

17

94

ال

41

24

المجموع
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المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على االستبيان.

الشكل رقم ( :)25اعتمادا على الجدول رقم

(0)52

%10
نعم
ال
%90

المصدر :من إعداد الطالبتُت باالعتماد على اجلدول رقم (0)29

من خالل اجلدول السابق ،يقر أغلب ادلستجوبُت بأن إشراك العمال يف عملية التغيَت يسهل من إجرائها
وذلك بنسبة  ،%94فيما يرى  %24فقط أن إشراك العمال ال يسهل من عملية التغيَت.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

بالنسبة للذين يرون يف إشراك العمال ضرورة لتسهيل عملية التغيَت يعلمون بأن التغيَتات يف النهاية تقع على
ىؤالء وبالتارل من األفضل إشراكهم يف القرارات ادلتخذة ،وىذا من أجل أن يكونوا على دراية .وكنتيجة لذلك ذبنب
اإلدارة ادلقاومة والرفض من طرفهم ،وىي بذلك ربقق ىدفُت إحداث التغيَت ادلطلوب وإرضاء رغبات وتطلعات
ادلوظفُت واألفراد .أما الصنف الذين يرون أنو ال جدوى من إشراك ادلوظفُت ،ذلك يرجع إذل أنو ؽلكن ذلذا ادلشاركة
أن تفشل مشروع التغيَت من أساسو ،وذلك بالرف ض ادلطلق للموظفُت إن عرفوا دبحتواه ،ويرون من األفضل إحداث
تغيَت فجائي عليهم وبسرعة حىت ال يسمح ذلم بإعداد مقاومة عنيفة وإرغامهم على قبول التغيَت.
كاستنتاج ؽلكن القول أن إشراك العمال يف العملية التسيَتية شيء أساسي حىت ػلدث تكامل بينهم وبُت
اإلدارة ،ومن مث معرفتهم للتغيَتات قد ذبعلهم يتجاوبون مع ما تريد اإلدارة العليا القيام بو.
 -2ىل ترى أن االتصال الداخلي في الجامعة ىو أسلوب إلحداث تغيير ناجح؟
الجدول رقم ( :)25حسب السؤال رقم (.)52
االقتراحات

التكرار

النسبة %

نعم

19

96067

ال

42

1011

المجموع

14
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الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

يتبُت لنا من خالل اجلدول السابق أن االتصال الداخلي ىو أسلوب إلحداث تغيَت ناجح حسب
من ادلستجوبُت ،فيما يعترب  %1011أنو ليس أسلوب إلحداث تغيَت ناجح ،ومن خالل ىذه ادلعطيات نفهم أو ندرك
%96067

أن أغلبية ادلستجوبُت يرون أن لالتصال الداخلي دور بارز يف عملية التغيَت ،وؽلكن توضيحو:
 أوال :دور االتصال الداخلي يف إعالم األفراد بأعلية وضرورة التغ يَت وأن الوقت حان إلعادة النظر يف الوضع القائم،فالدور الذي ؽلكن أن يوكل للمكلفُت باالتصال ىو دفع األفراد إذل تبٍت مشروع التغيَت بتزويد األفراد بادلعلومات اليت
تظهر الفارق بُت السلوكيات ادلنتظرة منهم وسلوكياهتم احلالية.

 ثانيا :ربديد كيفيات إحداث التغيَت والسعي دلرافقة ومساندة ادلتأثرين بو يف ظل الظروف اجلديدة اليت يفرضهامشروع التغيَت من خالل إعطاء اإلمكانية لألفراد للمشاركة من خالل عقد اللقاءات واالجتماعات معهم لالستماع

لتساؤالهتم وادلشاكل اليت تواجههم يف ظل الظروف اجلديدة ومساندهتم بالتطمينات الالزمة اليت تؤكد أن مشروع
التغيَت سيعطي من دون شك نتائج أفضل من الوضعية احلالية.
كاستنتاج ؽلكن القول أن الدور الذي نراه أساسيا لالتصال الداخلي خالل عملية التغيَت ىو سبكُت األفراد من
فهم مشروع التغيَت واالقتناع بو وتبنيو والعمل على إصلاحو ،وكذلك أن االتصال كل عمل يسعى إذل تقليل من
ادلعارضة وذباوز ادلقاومة وبالتارل فهو شرط أساسي إلصلاح عملية التغيَت.
وعن االقتراحات والحلول المناسبة لتحقيق تغيير ناجح أعطيت اقتراحات منطقية وتتلخص في:
 -5االتصال :وذلك بوضع قنوات اتصالية فعالة بُت سلتلف مكونات اجلامعة حىت يتمكن ادلوظفُت من معرفة ما تريد
اإلدارة القيام بو ،ومن جهة ثانية تكون اإلدارة العليا على دراية بطموحات ورغبات ادلوظفُت وبالتارل تقوم بإحداث

تغيَتات ربقق أىداف ورغبات ادلوظفُت يف نفس الوقت.
 -2قنوات الحوار :وذلك بفتح باب النقاش بُت سلتلف فعاليات اجلامعة قصد تبادل األفكار وادلقًتحات اليت ؽلكن
أن تكون ذلا أثر فعاال يف عملية التغيَت.

-2

التدرج في عملية التغيير :وذلك بتغيَت أجزاء معينة ،مث تعميمها قصد سبكُت األفراد من االستيعاب وكذا

اكتشاف اغلابيات ىذا التغيَت ومن مث قبول ىذه العملية وتعميمها.
 -0التركيز على المكون الفكري للموظفين :باعتبارىم ذو أحاسيس وطموحات وبالتارل رغبتهم يف األفضل بالنسبة

إليهم وتفسَت األفكار واخللفيات أمر ضروري إلصلاح عملية التغيَت.

الفصل الثالث :دراسة حالة جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة

22

خالصة الفصل.
من خالل الدراسة ادليدانية اليت أجريناىا جبامعة أكلي زلند أوحلاج يف إطار دور االتصال الداخلي يف عملية
التغيَت يف ادلنظمة ،الحظنا أن عملية االتصال يف ىذه اجلامعة تتم من خالل عالقات رمسية تربط سلتلف ادلصاحل
واألقسام يف رلال سَت العمل ،فاالتصال بُت ادلدير وادلرؤوسُت ذو اذباه واحد وال ػلمل تأثَتا متبادال حيث يأخذ
شكل ىرمي من القمة إذل القاعدة وادلسؤولُت ال يهتمون دبعرفة انطباعات أو آراء ادلوظفُت حول موضوع أو قرار ما،
ويف بعض األحيان يكون ذلك سيئا حيث أن اإلدارة ال تنشر ادلعلومات الالزمة يف آجاذلا احملددة من أجل تنفيذ
القرارات والتغيَتات.
وقد تبُت لنا أن االتصال الداخلي أداة أساسية يف كل عملية تغيَت داخل ادلنظمة ،إذ بواسطتو ؽلكن جعل
األفراد العاملُت يقتنعون دبشروع التغيَت ادلراد إحداثو بعد التأكد من فهمو على حقيقتو ألنو من خاللو ؽلكن تبديد
سلاوفهم بإبراز النتائج اإلغلابية لو من جهة  ،ومن جهة أخرى ربفيزىم إلصلاح التغيَت وبالتارل ربويلهم من مقاومُت
للتغيَت إذل مساندين لو.
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يتميز عادل ادلنظمات اليوم بالتغيريات والتطورات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية .الذي يفرض عليها
إعادة النظر بشكل مستمر يف طرق أداء أعماذلا بغية التكيف معها ،وكرد فعل على ىذه ادلتغريات تقوم ادلنظمة
بإحداث التغيري .لكن برامج ومشاريع التغيري اليت تعتمدىا ىذه ادلنظمات عادة ما تواجهها ظاىرة ادلقاومة من قبل
األفراد العاملني هبا ،وىذا العتبارات عديدة من بينها اخلوف شلا حيملو التغيري من إمكانية فقدان الوظيفة أو زيادة
األعباء الوظيفية أو فقدان بعض ادلزايا والصالحيات.
ىذه ادلخاوف اليت يبديها األفراد حيال التغيري ترجع أحيانا إذل نقص ادلعلومات حول مشروع التغيري ادلراد وضعو
موضع التنفيذ .حيث أن إ خفاق الكثري من زلاوالت التغيري ناتج عن مقاومة األفراد لو بسبب نقص ادلعلومات عن
أسبابو ونتائجو ادلتوقعة ،أو نقص التواصل بني اإلدارة والعاملون.كما تبني أيضا أن االتصال الداخلي أداة أساسية يف
كل عملية تغيري داخل ادلنظمة ،إذ بواسطتو ميكن تبادل ادلعلومات بني الطرفني ،حيث تتيح لإلدارة فرصة عرض
وشرح مشروع التغيري وأسبابو وخطواتو ونتائجو ادلتوقعة ...ويعطي من جهة أخرى فرصة للعاملني للتبليغ سلاوفهم
واقرتاحاهتم .ومن خالل ىذا كلو ميكن القول أن صلاح عملية التغيري يف ادلنظمة يتطلب اطلراطا من طرف الفاعلني
ادلعنيني بو ،الشيء الذي لن حيدث إال يف وجود برنامج اتصارل مرافق لو يكون معدا سلفا بوضوح ودقة تسهيال
لعملية االنتقال ضلو الوضعية ادلرغوب هبا.

نتائج الدراسة.
من خالل دراسة اجلوانب النظرية للموضوع وحتليل معطيات الدراسة التطبيقية توصلنا إذل النتائج التالية:
 تعتمد جامعة أكلي زلند أوحلاج بالبويرة على عملية االتصال من أجل نقل ادلعلومات واألوامر وحلادلشاكل واخلالفات؛
 االتصال يف اجلامعة يكون بني ادلدير ورؤساء ادلصاحل ،وبني ادلصاحل وادلوظفني يف رلال سري العمل (اتصالنازل ،اتصال أفقي يف نفس ادلستوى الوظيفي)؛
 ىناك عدة معوقات لالتصال الداخلي يف اجلامعة :نقص الوسائل ،اخللفيات لدى األفراد يف اجلامعة...اخل؛ ال توجد ىيئة رمسية لالتصال يف اجلامعة.من خالل ىذه النتائج يتبني لنا أن الفرضية األولى " االتصال الداخلي ىو أحد الركائز ادلهمة يف أي

منظمة " ،مطابقة وىذا لكون جامعة أكلي زلند أوحلاج بالبويرة تعتمد على االتصال يف إيصال ادلعلومات
ونقل األوامر والتنسيق بني ادلصاحل ،لكنها ال حتظى هبيئة مستقلة فوظيفة االتصال يف اجلامعة تابعة لنيابة
مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العلمية.
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 الت غيري أمر زلتوم على ادلنظمة ال ميكن رفضو وال جتاىلو .حيث أن ادلوظفني اإلداريني يف اجلامعة يدركون أنالتغيري أصبح ضرورة لتطويرىا؛
 وجود مؤيدين لعملية التغيري يف اجلامعة يقابل ذلك وجود معارضني .إال أن وجود ادلؤيدين يشجع اجلامعةبشكل أكرب يف إجراء عملية التغيري؛
 التغيري ينتج عنو مقاومة ألسباب عديدة ،فمقاومة بعض ادلوظفني اإلداريني يف اجلامعة للتغيري( ادلعارضني)سببو الرئيسي ىو نقص ادلعلومات حول مشروع التغيري؛
 تلعب نوعية عالقات العمل دورا ىاما يف التغيري ،إذ أن وجود نظام اتصال فعال وقدرة على تبادل األفكارومناقشتها بني سلتلف األفراد يسهل عملية التغيري .وىذا ما ال صلده يف اجلامعة؛
 ادلوظفني اإلداريني يف اجلامعة يدركون أمهية االتصال الداخلي كأسلوب إلصلاح التغيري ،ألنو لكي يكونالتغيري ناجحا ال بد من اإلعداد لو من خالل االتصال مبختلف األطراف اليت ميسها التغيري ،مث تقدمي
ادلعلومات الكافية عن اذلدف من التغيري للحصول على رد فعل اجيايب.
وعلى ضوء ىذه النتائج يتنب لنا أن الفرضية الثانية واليت مضموهنا " تربز أمهية االتصال الداخلي من خالل

الدور الذي يلعبو يف التقليل من حدة مقاومة األفراد للتغيري" ميكن إثباهتا ،وذلك من خالل أن االتصال يف اجلامعة
ىو اتصال غري فعال وىذا يؤدي إذل وجود مقاومة من طرف ادلوظفني اإلداريني سببو رئيسي ىو غياب ادلعلومات
باخلصائص ادلطلوبة عن مشروع التغيري وأىدافو .وعليو يتبني لنا أمهية االتصال الداخلي من خالل الدور ادلهم يف
القضاء على نقص ادلعلومات ،وبالتارل التقليل والتغلب على حدة ادلقاومة.

االتقترااا..
بناءا على النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن تقدمي بعض االقرتاحات التالية:
 إعطاء مكانة جيدة لالتصال على أنو وسيلة للتسيري وعامل للتغيري وتقليل ادلقاومة؛ ضرورة االىتمام مبوضوع التغيري وإجراء دراسات حولو ألنو قد أصبح ضرورة حتمية تقتضيها الظروف احلاليةاليت تتميز بسرعة التغيري وعدم التأكد؛
 إشراك كافة العاملني يف عملية التغيري وتنفيذه جبعلهم جزءا ال يتجزأ منو .ألن مشاركتهم يف ىذا التغيريستجعلهم أكثر إدراكا ألىدافو ونتائجو وكيفية تنفيذه وادلشكالت اليت ميكن أن حتد من فعاليتو؛
 حتسني نظام االتصال من أجل التخلص من الرتدد وتقدمي فرص واسعة لطرح ادلقرتحات البناءة واألفكاراجلديدة ذات الصيغة االبتكارية؛
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 ضرورة وجود وظيفة لالتصال على مستوى اجلامعة من أجل تنظيمو بشكل يساعد على توزيع عادلللمعلومات بالتارل دراية العمال دلا حيدث حوذلم؛
 زلاولة التوفيق بني أنواع االتصاالت يف مجيع االجتاىات (الصاعد ،النازل ،األفقي) ،من أجل حتقيق التوازنالداخلي؛
 ضرورة تغيري النظرة التقليدية للعمال عن طريق منحهم صالحيات أكرب ،وضرورة إشراكهم يف مناقشة التغيريوالسماح ذلم بتقدمي االقرتاحات ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن استخدام أسلوب اإلجبار من أجل إحداث أي
أمر؛
 دراسة ادلقاومة احملتملة للتغيري قبل البدء يف تنفيذ عملية التغيري وحتليل أسباهبا وزلاولة تغيري تفكري العاملنيبادلنظمة حول التغيري ،وتوضيح أىدافو وشرح ادلزايا ادلمكن حتقيقها من وراء تطبيقو للمنظمة ككل وعلى
مستوى الفرد لكل عامل .كما على اإلدارة أيضا أن تعمل على التخلص من سلاوف العاملني ادلتعلقة بعدم
ثقتهم يف التعامل مع احلالة اجلديدة والشعور بعدم األمن الوظيفي واخلوف من التسريح؛
 إجراء ادلزيد من الدراسات واألحباث حول موضوع االتصال الداخلي والتغيري يف ادلنظمة من أجل الوصولإذل نتائج أكثر عمقا تساعد يف تطور وتغيري ادلنظمات إذل وضع أفضل.

آفاق الدراسة.
من أجل التوسع يف ىذا ادلوضوع أكثر نقرتح إجراء الدراسات التالية:
 تأثري ثقافة ادلنظمة على االتصال الداخلي. التغذية العكسية كمحور للعملية االتصالية يف اإلدارة. دور ثقافة ادلنظمة يف مقاومة التغيري. -دور النسق االتصارل يف إحداث التغيري يف ادلنظمة.
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أوال :المراجع باللغة العربية.
 -1الكتب

.

الرقم

اسم ولقب المؤلف

عنوان الكتاب

دار النشر

بلد النشر

الطبعة

السنة

01

أمحد بن مرسي

مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال

ديوان ادلطبوعات اجلامعية

اجلزائر

الثانية

2005

02

أمحد حسني الرفاعي

مناىج البحث العلمي

منشورات جامعة عمر ادلختار البيضاء

ليبيا

اخلامسة

1994

03

أمحد اخلطيب

اإلدارة الحديثة

عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع

عمان -األردن

2009

04

أمحد ماهر

إدارة التغيير

الدار اجلامعية اإلسكندرية

مصر

2012

05

أمحد ماهر

تطوير المنظمات

الدار اجلامعية اإلسكندرية

مصر

2007

06

أمحد زلمد ادلصري

االدارة الحديثة

دار اليازوري للنشر والتوزيع

عمان

2008

07

أمحد عبد اهلل الصباب

أساسيات اإلدارة الحديثة

دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع

جدة

2005

08

إبراهيم وهيب فهد

العالقات العامة وإدارتها

دار الوراق للنشر والتوزيع

األردن

2011

09

إحسان دهش جالب

إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير

دار صفاء للنشر والتوزيع

عمان

2011

10

بشر العالق

تنظيم وإدارة العالقات العامة

دار اليازوري للنشر والتوزيع

عمان -األردن

2010

11

بشري العالق

اإلدارة الحديثة

دار اليازوري للنشر والتوزيع

عمان

2008

21

ثابت عبد الرمحن إدريس

إدارة األعمال نظريات ونماذج وتطبيقات

الدار اجلامعية اإلسكندرية

مصر

2007

21

جان مارك لوغال

إدارة الموارد البشرية

رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع

لبنان

2008

29

حسني عثمان

أصول اإلدارة العامة

منشورات احلليب احلقوقية

بريوت – لبنان

2007

21

خليل زلمد حسن الشماع

نظرية المنظمة

دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة

عمان

الثانية

2000
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21

راسم زلمد اجلمال

إدارة العالقات العامة

ادلكتبة اإلعالمية للنشر والتوزيع

القاهرة

2005

21

رحبي مصطفى عليان

أسس اإلدارة المعاصرة

دار صفاء للنشر والتوزيع

عمان

2007

21

رشيد زروايت

تدريبات على منهجية البحث العلمي

دار هومة للنشر

اجلزائر

2002

24

رضوان احملمود

العالقات العامة في اإلعالم

دار أسامة للنشر والتوزيع

عمان  -األردن

2011

12

زاهد زلمد ديري

السلوك التنظيمي

دار ادلسرية للنشر والتوزيع

عمان

2011

12

زكريا الدوري

وظائف وعمليات منظمات األعمال

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2010

11

زهري احدادن

مدخل العلوم واالتصال

ديوان ادلطبوعات اجلامعية

اجلزائر

1991

11

زياد زلمد الشرمان

مبادئ العالقات العامة

دار صفاء للنشر والتوزيع

عمان– األردن

2001

19

زيد منري عبوي

فن اإلدارة باالتصال

دار دجلة للنشر والتوزيع

عمان

2008

11

شعبان فرج

االتصاالت اإلدارية

دار أسامة للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2009

11

صاحل مهدي زلسن العامري

اإلدارة واألعمال

دار وائل للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2006

11

صالح الدين زلمد عبد الباقي

السلوك التنظيمي (مدخل تطبيقي معاصر)

الدار اجلامعية اجلديدة

مصر

2003

11

عامر قندحيلي

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية

دار ادلسرية

عمان

2008

14

عبد الرزاق الرحاحلة

السلوك التنظيمي

مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع

عمان– األردن

2011

12

عبد اهلل زلمد الشريف

مناىج البحث العلمي

مؤسسة الثقافة

اإلسكندرية

2008

12

عبد اجمليد قدي ،اذلادي خالدي

المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمي

دار هومة للطباعة والنشر

اجلزائر

1996

11

عبد الناصر أمحد جرادات

أسس العالقات العامة

الدار اخللدونية للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2009

11

عبد العزيز النداوي

عولمة وإدارة الموارد البشرية

دار ادلسرية للنشر والتوزيع

عمان

2009

19

عبيدة صبطي

مدخل إلى العالقات العامة

الدار اخللدونية للنشر والتوزيع

اجلزائر

2010
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11

العطية ماجدة

سلوك المنظمة

دار الشروق للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2003

11

عمر وصفي عقيلي

اإلدارة المعاصرة

دار زهران للنشر والتوزيع

عمان

2007

11

فاروق السيد عثمان

قوى إدارة التغيير في القرن الحادي والعشرون

دار الوفاء للطباعة والنشر

مصر

2000

11

فريد راغب النجار

تكنولوجيا االتصاالت

الدار اجلامعية للنشر

اإلسكندرية

2008

14

فهمي زلمد العدوي

مفاىيم جديدة في العالقات العامة

دار أسامة للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2011

92

قوي بوحناية

االتصاالت اإلدارية والمنظمات المعاصرة

ديوان ادلطبوعات اجلامعية

اجلزائر

2011

92

كامل زلمد ادلغريب

السلوك التنظيمي

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

عمان

91

زلجوب عطية الفداين

طرق البحث العلمي في البحوث االجتماعية

منشورات جامعة عمر ادلختار البيضاء

ليبيا

1994

91

زلمد أبو مسرة

االتصال اإلداري واإلعالمي

دار أسامة للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2009

99

زلمد بن يوسف النمران

إدارة التغيير والتحديات للمدير

دار حامد للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2006

91

زلمد الدبس السردي

االتصال والعالقات العامة

دار إثراء للنشر والتوزيع

األردن

2011

91

زلمد صاحب سلطان

العالقات العامة ووسائل االتصال

دار ادلسرية للنشر والتوزيع

عمان– األردن

2011

91

زلمد الصرييف

االتصاالت اإلدارية

مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع

اإلسكندرية

2006

91

زلمد الصرييف

إدارة التغيير

دار الفكر اجلامعي

اإلسكندرية

2008

94

زلمد فريد الصحن

العالقات العامة

الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع

اإلسكندرية

1997

12

زلمد قاسم القريوين

نظرية المنظمة والتنظيم

دار وائل للنشر والتوزيع

عمان – األردن

12

مدحت زلمد أبو النصر

إدارة وتنمية الموارد البشرية

رلموعة النيل العربية

مصر

2007

11

زلمود أمحد قياس ،عيسى يوسف قدادة

مبادئ اإلدارة

دار صفاء للنشر والتوزيع

عمان

2010

11

زلمود سلمان العميان

السلوك التنظيمي في منظمات األعمال

دار وائل للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2002

الثالثة

الثالثة

2004

2008
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19

زلمود عودة

أساليب االتصال والتغيير االجتماعي

دار النهضة العربية للطباعة والنشر

القاهرة

1988

11

موسي اللوزي

أسس العالقات العامة

دار زمزم للنشر والتوزيع

عمان – األردن

2010

11

ناصر دادي عدون

االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة

دار احملمدية العامة للنشر والتوزيع

اجلزائر

2004

11

ناصر قاسيمي

االتصال في المؤسسة ،دراسة نظرية وتطبيقية

ديوان ادلطبوعات اجلامعية

اجلزائر

2011

11

نعيم إبراهيم الطاهر

اإلدارة الحديثة

عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع

عمان– األردن

2011

14

هاشم محدي رضا

تنمية مهارات االتصال والقيادة اإلدارية

دار الراية للنشر والتوزيع

عمان

2009

 -1المذكرات.
 مذكرات الماجستير. محيد دليل ،دور ثقافة المؤسسة في التغيير التنظيمي ،مذكرة ماجسرت غري منشورة ،كلية علوم االقتصاد والتسيري ،جامعة سعد دحلب ،البليدة،

.2007

 عائشة شتاحتة ،إحداث التغيير التنظيمي من خالل مدخل ثقافة المنظمة ،مذكرة ماجسرت غري منشورة ،كلية علوم االقتصاد والتسيري ،جامعة اجلزائر،

.2007

 نصرية عالوي ،اليقظة االستراتيجية كعامل للتغيير في المؤسسة ،مذكرة ماجسرت غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة تلمسان.2011،

 مذكرات الماستر. عبد الصمد زايدي ،االتصال ودوره في تغيير السلوك التنظيمي ،مذكرة ماسرت غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة البويرة،
 صربينة تايل ،دور االتصال الداخلي في المؤسسة ،مذكرة ماسرت غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة البويرة،

.2012

.2012
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 مذكرات الميسانس. مجال بن زروق ،الثقافة التسييرية وأىمية االتصال ،مذكرة ليسانس غري منشورة ،معهد علوم االتصال ،جامعة باجي سلتار ،عنابة.2011 ،

 -1الملتقيات و

المجالت.

 الداوي الشيخ ،مدخل في تحليل التغيير التنظيمي وطرق تعاملو مع مشكل المقاومة ،ادللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف ادلنظمات احلديثة ،البليدة،
يومي  2010/05/13 -12من ادلوقع

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads.doc

 حسني رحيم ،عالوي عبد الفتاح ،التغيير التنظيمي(دوافعو ،أىدافو ومداخلو) ،ادللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف ادلنظمات احلديثة ،البليدة يومي
 2010/05/13-12من ادلوقع

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads.doc

 أمحد ادلصري ،التغيير التنظيمي ،رللة اإلدارة ،العدد الرابع ،مصر.1997 ،
 عبد الرمحن توفيق ،أدوات تقييم األداء ،رللة اإلدارة العليا ،اجلزء الرابع ،مصر،

 -9مواقع االنترنت.
www.etudiant-dz 
www.faculty.ksu.edu.sa/hamed/documents 
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Nom de l’auteur

Titre

Lieu d’édition

Pays

01

François pichault

Gestion du changement

Edition Boeck

Paris

2009

02

carole Gresse

Les entreprises en difficultés

Edition économique

Paris

1994

Jean brilman

Les meilleures pratiques du
management au cœur de la
performance

Edition d’organisation

Paris

3

04

Jean pierre lehnish

La communication dans les
entreprises

Press universitaires de France

Paris

7

05

John Schermerhorn et
davidSchappele

Principales de management

Edition alphatek

Cannada

06

Yahongicquel

Communication des
entreprises

Le génie des galaciersediteur

03

France

Edition

éme

2000

éme

2011
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éme

3

édition

2010

19

‡¼ 1425 ÂUŽ ÊU³Fý 11
Â 2004 WMÝ d³L²³Ý 26

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
62 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

W? ?³?ðdÐ ’
Ò U? ?« h? B
Ò ?? ?? ²?? L?« s¹uJ?²« Z0U?½dÐ ≠ 6

wLKF« Y×³«Ë wUF« rOKF²« …—«“Ë
∫ r¹dJ« Ê¬dI« r KÒ F0
Ò R?? ?? 0 „d?? ?? ?²?? ?? A?? ?? ?0 Í—«“Ë —«d?‡‡?Z
1425 ÂU? ? ?Ž V?ł— 8 w?I Œ—
r?OE?M?²
Ò « œ b
Ò ? ? ? ?×?¹ ¨2004 W?‡M?Ý X?A?? ?? ž 24 o?I«u? ? ? L?«

rZ— ÒÍc?O?HM?Ò²« Âu?Ýd?L« s0 39 ∫ …ÒœU?L«¢ ∫ lłd?L«
‰Òb? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ?L?« ¨1991 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 27 w?I ŒÒ—R?? ? ? ? ? ? L?« 114≠91

b?? ??N?? ??F?? ??L«Ë W?? ??O?KJ?«Ë W?? ?F?? ??0U?? ??−?« W¹d?¹b?? ??L Í—«œù«
Æ¢ÁöŽ√ —uDcL«Ë rÒL²L«Ë
ÆWDd²AL« UN×UB0Ë WF0U−« WI×K0Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
q0UFL«

XOZu²«

Òœ«uL«

2

©2® ÊU²ŽUÝ

¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
¨WÒOUL« d¹“ËË

b¹u−ð

2

©3®

UŽUÝ ÀöŁ

tIH«

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

¡UA½ù«

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d??H? ? 29 wI ŒÒ—R?? ?L«

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

»œ_«

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

Wžö³«

138≠04 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

¡ö0ù«

q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«

3

©3®

¨wLKF« Y×³«Ë wUF« rOKF²« d¹“ËË
136≠04 r?Z— Òw?ÝUzÒd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?Ð ≠

UŽUÝ ÀöŁ

WGÒK« bŽ«uZ

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
2

©2® ÊU²ŽUÝ

2

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

Y¹b×« ÂuKŽ

W?? ? ? F? ? ? ?0U?? ? ? −« ÒÂU?‡?‡‡?‡?‡‡?‡?‡?‡‡?N? ? ? ?0 œÒb? ? ? ?×¹ Íc?Ò« 2003 W?‡M?Ý X?A? ? ? ž

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

…dOÒ«

U‡?L? ? ÒO? ? Ý ô ¨U‡?¼d‡?‡O?? ?ÝË U‡?N? ? L? ? OE?M²?Ð W‡‡?ÒU‡?« b‡?Ž«u‡?I«Ë

2

©2® ÊU²ŽUÝ

…bOIF«

2

©2® ÊU²ŽUÝ

a¹—U²«

∫ wðQ¹ U0 ÊË—d
Ò I¹

1

©1® …bŠ«Ë WŽUÝ

Âu?? ?Ýd?? ?L?« s0 8 …ÒœU?? ?L?K U?? ? I? ? O? ? ³?Dð ∫ vË_« …œÒ U? ? ?L«

2

©2® ÊU²ŽUÝ

W?? O½U?? ¦« ÈœU?? L? ?ł 24 wI ŒÒ—R?? ?L« 279≠03 rZ— ÒÍc?? O? H?MÒ²«

1
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U¼c?? ?IUM?0Ë W?? F? ? 0U?? −« t?ML?? ?Cð ÍcÒ« w?L? ?OK?F? ?²?« —U?? ? ? L«
¨W‡‡ÒOMNL«

s?O?‡?‡‡?L? ? ? ? ?¦?ð t?‡?‡?½Q‡?ý s?‡?‡?0 ◊U?‡?‡?‡A?½ Òq?‡?‡?J?Ð ÂU?‡?‡O?? ? ? ? I?« ≠
¨Y×‡³« ZzU‡‡²½
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W??F? 0U??−K wLKF?« fK−??L« d??O? Ý W?F?ÐU??²?0 ÊU??L? { ≠

U?N½Qý s?0 W0uKF?0 ÒqD W?³KD« ·Òd?Bð X×ð l{Ë ≠
¨rNNOłuð —UO²š« vKŽ rNðbŽU0

ÆtHOý—√ vKŽ ÿUH×«Ë
∫ WOðü« `UBL« qLAðË

¨W³KD« ÂöŽ≈ WDA½√ WOZdð ≠

¨rOOIÒ²«Ë V¹—«b²«Ë rOKFÒ²« W×KB0 ≠

Z0«d?Ð c?? ? O? ? ?HM?ð ÊU?? ? L? ? {Ë ¡U?M³?« Z0«d?Ð W?? ? FÐU?? ? ²? ? ?0 ≠
ÆWÒOMFL« `UBL« l0 ‰UBðôUÐ WF0U−« eON−ð

¨ ôœUFL«Ë

«œUNA« W×KB0 ≠
∫ WOðü« `UBL« qLAðË

q?O¼Q?? ? ²?«Ë ÃÒ—b?? ? ²« b?? ? F?Ð U?? ? L s?¹uJ?Ò²« W?? ? ×?KB?? ? 0 ≠
¨·«dA²Ýô«Ë ¡UBŠù« W×KB0 ≠

¨wF‡0U‡‡−«
Æq«u²L« s¹uJÒ²« W×KB0 ≠

¨ÂöŽù«Ë tOłuÒ²« W×KB0 ≠

jO?AMÒ²?K W?F?0U?−« W¹d¹b?0 WÐU?O?½ qÒHJ²ð ∫ 9 … œÒ U?L«

ÆW‡‡F0U−« eON−ðË ¡UM³« Z0«dÐ WFÐU²0 W×KB0 ≠

W?‡?ÒO? ? ? ? ?ł—U‡??«

U?‡?Zö?? ? ? ? F?«Ë wL?K?‡?F?« Y?×? ? ? ? ?³?« W?? ? ? ?O? ? ? ? ?Zd?ðË
∫ wðQ¹ U‡LÐ ÊËU‡F²«Ë

Y×?³« dÐU??0Ë
¨b¼UFL«Ë

«b?Šu Y×?³« WDA½√ W?FÐU?²?0 ≠
UOÒKJ« l0 oOMÒ²UÐ WKOB×« œ«bŽ≈Ë

w½U¦« ŸdH«
WK J
Ò AL« WF0U−« U¹d¹b0
W¹d¹bL« UÐUO½ (3) ÀöŁ s0
s?0 W½Òu?JL?« W?? ? ?F? ? ?0U?? ? ?−« W?¹d?¹b?? ? 0 r?EM?ð ∫ 7 …œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ ULD (3) Àö¦« W¹d¹bL«

s?O‡?‡?L? ? ? ?¦?ð t?‡‡?‡?½Q?? ? ? ý s?‡?‡0 ◊U?‡?‡?‡A?½ Òq?‡?‡J?Ð ÂU?‡‡?‡?O? ? ? ?I?« ≠

UÐUO½

¨Y×‡³« Z‡zU‡‡²½
w?U?? ? ? ?F?« s?¹uJ?Ò²?K? W?? ? ? ?F? ? ? ? 0U?? ? ? ? −« W?¹d?¹b?? ? ? ?0 W?ÐU?? ? ? ?O?½ ≠
wŽU?L?²?łô« U?NDO?×?0 l0 W?F?0U?−«

U?Zö?Ž W?O?Zdð ≠

¨ «œUNA«Ë q«u²L« s¹uJÒ²«Ë

¨WD«dA« Z0«d³Ð …—œU³L«Ë ÍœUB²Zô«Ë
Y×³« W?OZdðË jO?AM²K WF?0U−« W¹d¹b?0 WÐUO½ ≠
¨ÊËUF²«Ë WÒOł—U«

U??0 ‰œU?³? ²« W??O? Zdð qł√ s0 ◊U??A½ ÒqJÐ …—œU??³? L« ≠
¨Y×³«Ë rOKFÒ²« wU−0 wI ÊËUF²«Ë

UZöF«Ë wLKF«

UF0U−« sOÐ
·«d??A? ²? Ýô«Ë W??O? LM²?K W??F? 0U??−« W¹d?¹b??0 WÐU??O½ ≠
ÆtO‡‡łuÒ²«Ë

¨‰UBðô«Ë jOAMÒ²« ‰ULŽQÐ …—œU³L« ≠
¨UN²OZdðË WOLKF«

«d¼UE²« rOEMð ≠

b¹b−?ðË Èu²?L« sO?×ð Z0«dÐ WFÐU?²0 ÊU?L{ ≠
ÆUN0U−½«Ë …cðU‡Ý_«

U0uKF0

s¹uJ?Ò²K W??F? 0U??−« W¹d¹b??0 WÐU??O½ qÒH?J²ð ∫ 8 … œÒ U? L«
∫ wðQ¹ ULÐ

«œUNA«Ë q«u²L« s¹uJÒ²«Ë wUF«

rO?KF?? ?Ò²?« d?? ?O? ? ?Ð W?? ?IÒK?F? ? ²? ? L?« qzU?? ?? ? ?L« W?? ?F?ÐU?? ?²? ? 0 ≠
¨WF0U−« UNLEMð w²« V¹—«b²«Ë

∫ sO²Oðü« sO²×KBL« qLAðË
w?²« s?¹u?J?Ò²« ÷Ëd?? ? ? Ž ÂU?? ? ? ?−? ? ? ??½« vK?Ž d?? ? ? N? ? ? ??« ≠
¨t−zU²½ sOL¦ðË Y×³« WDA½√ WFÐU²0 W×KB0 ≠
¨WF0U−« WOLMð jD0 l0 b¼UFL«Ë

UOÒKJ« UN0ÒbIð

U?? F? 0U?? −« sOÐ U?? 0 ‰œU??³? ?²«Ë ÊËU?? F? Ò²« W?? ×KB?? 0 ≠
wI t?Ð ‰u?? L? ? F? ?L?« rO?EMÒ²?« Â«d?? ²? ? Š« vKŽ d?? ?N? ? « ≠
ÆW‡‡D«d‡A«Ë
·—U??F?L?« W?³? Z«d??0Ë qO??−?? Ò²« …œU??Ž≈Ë qO??−? ?Ò²?« ‰U?−? 0
W?O?LM²K W?F?0U?−« W¹d¹b?0 W?ÐU?O½ qÒHJ²ð ∫ 10 … œÒ U?L«
∫ wðQ¹ ULÐ tOłu²«Ë ·«dA²Ýô«Ë

¨ÃÒ—b²« W³KÞ ‰UI²½«Ë
WDA½√ W??O?ZdðË b?FÐ sŽ s?¹uJÒ²« WDA½√ W?F?ÐU?²?0 ≠
¨WF0U−« wI q«u²L« s¹uJÒ²«

l?¹—U?? ? ? A? ? ? ? 0 œ«b?? ? ? Žù W?¹—Ëd?? ? ? C?« d?? ? ? ?UM?F?« l?L? ? ? ?ł ≠
¨WF0U−« WOLMð

UDD0

U??F? ?ÒZuð ‰u??Š W?? O? I«d??A? ?²? Ý« W?? Ý«—œ ÒqJÐ ÂU??O? ?I« ≠
¡«d‡?ł≈ ÒqD Õ«d?? ²? ? Z«Ë W‡?F? ?0U‡?−K w?ÐöD« œ«b?‡‡?F? ?²« —Òu?Dð

«¡«d?? ? ? ?łù«Ë r?O?E?M?Ò²« Â«d?? ? ? ? ²? ? ? ? Š« v?K?Ž d?? ? ? ?N? ? ? ? ?« ≠
¨ ôœUFL«Ë

«œUNA« rOKð ‰U−0 wI UNÐ ‰uLFL«

¨UNMOO×ðË W³KDK WOLÝô« WLzUI« p0 ÊUL{ ≠

d??OÞQ??²« —uDð ‰U??−? 0 wI U??L? ÒO? Ý ô ¨rNÐ qÒHJ²?« qł√ s0
U??L s¹uJ?Ò²« d??O? Ð W??IÒKF??²? L« qzU??? L« W??FÐU??²? 0 ≠
¨Í—«œù«Ë włuž«bO³«
qO¼Q?²« «c??DË hÒB??²?L« ÃÒ—b?²« b?FÐ U??0Ë ÃÒ—b?²« b?FÐ
W?‡?‡?F? ? ? ? ? 0U?‡?−?K? W?‡?O?zU?‡?B? ? ? ? ?Šù« W?‡?O? ? ? ? ? ZU?‡?D?³?« p?? ? ? ? ? 0 ≠
¨U‡¹—Ëœ U‡NMOO×ðË

‰uFHL« Í—U« rOEMÒ²« oO³Dð vKŽ dN«Ë wF0U−«
¨‰U−L« «c¼ wI
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sO0b?²LK WÒOŽd?H« W¹d¹bL« qÒHJ²ð ∫ 12 … œÒ UL«
∫ wðQ¹ U‡LÐ s¹uJÒ²«Ë
sO?FÐU²« s?O0b?²??LK wMN?L« —U?L« d?OO?ð ≠

—U???L« ‰U??−? 0 wI W??O?0ö??Ž≈ rzU??Žœ œ«b?ŽS?Ð ÂU?O? I« ≠
¨WÒOMNL« U¼cIUM0Ë WF0U−« tMLCð Íc« wLOKF²«
U?N½Qý s?0 W0uKF?0 ÒqD W?³KD« ·Òd?Bð X×ð l{Ë ≠
¨rNNOłuð —UO²š« vKŽ rNðbŽU0

s¹c?« «c??DË W?? Dd?? ²? ?A? L?« `U?? B? ?L«Ë W?? F? 0U?? −« W?¹d¹b?? L
¨rNMOOFð WF0U−« d¹b0 vu²¹

Z0«d?Ð c?? ? O? ? ?HM?ð ÊU?? ? L? ? {Ë ¡U?M³?« Z0«d?Ð W?? ? FÐU?? ? ²? ? ?0 ≠
s?O? ? ?? ? ?×ðË s?¹uJ?Ò²«

U?DD?? ? ?0 c?? ? O? ? ?HM?ðË œ«b?? ? Ž≈ ≠

sO¹—«œù« s?O?0b??? ²? ? L«

ÆWÒOMFL« `UBL« l0 ‰UBðôUÐ WF0U−« eON−ð

U??0uKF??0 b¹b??−ðË Èu??²? ? L«
∫ WOðü« `UBL« qLAðË

¨WF0U−K `UBL« Ê«uŽ√Ë sOOMI²«Ë
¨·«dA²Ýô«Ë ¡UBŠù« W×KB0 ≠
W‡‡?F? 0U‡−?« w0b‡‡?? ²? ? 0 œ«b‡?‡Fð d‡‡?O? O? ð ÊU?‡L??{ ≠
b¼U‡F??L«Ë

U??OKJ« s?O‡Ð r−??ML« l‡?¹“u?Ò²« ÊU??L? { l‡0

¨ÂöŽô«Ë tO‡łuÒ²« W×KB0 ≠

¨ U‡‡I×KL«Ë

ÆWF0U−« eON−ðË ¡UM³« Z0«dÐ WFÐU²0 W×KB0 ≠

œ—«u?L« dO?Oð

UDD?0 cO?HMðË œ«bŽ≈ oO?Mð ≠
w½U¦« rI«
ÆWF0U−K W¹dA³«
W‡ 0
Ò UF« W½U0_«
∫ WOðü« `UBL« qLAðË
∫ wðQ¹ ULÐ WÒ0UF« W½U0_« qÒHJ²ð ∫ 11 …œÒ UL«
¨…cðUÝ_« w0b²0 W×KB0 ≠
w0b?? ? ?²? ?? ?L wMN?? L?« —U??? ?L?« d??O? ?O? ?ð ÊU?? L? ?{ ≠

s?O? ? ? ? O?MI?? ? ? ?²?«Ë s?O?¹—«œù« s?O‡?H?þu?? ? ? ?L?« W?‡×?K?B? ? ? ? 0 ≠

b‡‡?N? F? L?«Ë W‡‡O‡?KJ«

¨`U‡BL« Ê«u‡Ž√Ë
b‡¹b‡?−ðË Èu?²? ? L« sO?? ×ðË s¹uJ?Ò²« W‡×KB??0 ≠

¨‰U−L« «c¼ w‡I
W?‡‡?F? ? ? ?0U?‡?−« W?‡?‡O?½«e?? ? ? O? ? ? ?0 ŸËd?‡?‡‡?A? ? ? ?0 d?? ? ? O?‡?‡C?? ? ? ×?ð ≠

Æ U‡‡0u‡‡KFL«
W?? ? ÒOU?? ? L?K W?? ? ÒO? ? ?Žd?? ?H?« W¹d?¹b?? ? L« q?ÒHJ?²ð ∫ 13 … œÒ U? ? ?L«

¨U¼cOHMð W‡FÐU‡²0Ë
d?‡ÐU?‡?? ? ? L?« W‡?D?A½√ q?‡?¹u?? ? ?L?ð W?? ? ?F?ÐU?? ? ?²? ? ? ?0 ÊU?? ? ?L? ? ? ?{ ≠
¨Y×³«

∫ wðQ¹ U‡LÐ W³ÝU×L«Ë
”U?Ý√ vK?Ž W?F?0U?−?« W?O½«e?O?0 ŸËd??A?0 d?O? C?×ð ≠
¨ UI×KL«Ë b¼UFL« Íd¹b0Ë

UOKJ« ¡«bLŽ

«b‡ŠËË

`?U?‡?‡?B? ? ? ? L?K? s?‡?? ? ? ? ?×?« d?? ? ? ? O? ? ? ? ??« vK?‡?Ž d?? ? ? ? N? ? ? ? ??« ≠
¨W‡F0U‡−K W‡Dd‡‡²AL«

UŠ«d²Z«

¨WF0U−« WO½«eO0 cOHMð WFÐU²0 ≠

U‡?‡O??Šö??  Â«d‡‡²?? Š« l‡‡0 W‡?‡‡F??0U?? −«

W?? ? ?O? ? ? {U?¹Òd?«Ë W?? ? ?ÒO? ? ? IU?? ? ?I? ? ? ?¦« W?D?A½_« Z?0«dÐ l?{Ë ≠
¨UN²OZdðË WF0U−K

U?OKJ« ¡«bL?Ž v≈

«œUL?²?Žô« i¹uHð d?OC?×ð ≠

¨U¼cOHMð W³Z«d0 ÊUL{Ë

UI×KL«Ë b¼UFL« Íd¹b0Ë

wKš«b« s0_«

UDD0 oO?MðË WFÐU²?0 ÊUL{ ≠

¨wKš«b« s0ú Í—«“u« V²JL« l0 oOMÒ²UÐ WF0U−K
U?? N?ML?? ?Cð w²?« Y×?? ?³« WD?A½√ q¹u?? ?Lð W?? ?FÐU?? ?²? ?0 ≠
¨ «bŠu«Ë dÐUL«

o?OŁu?? ? ²?«Ë nO?? ? ?ý—_« kH?? ? ŠË d?? ? ?O? ? ?O? ? ??ð ÊU?? ? L? ? ?{ ≠
¨WF0U−« W¹d¹bL

ÆWF0U−« W³ÝU×0 sO×ð ≠
ÆÁdOOðË WF0U−« rOEMð V²J0 ÊUL{ ≠
∫ WOðü« `UBL« qLAðË
V?²?J0 U?? ? ? ?N?Ð o×?K?¹ w?²« W?? ? ? ?Ò0U?? ? ? ?F« W?½U?? ? ? ?0_« q?L? ? ? ?A?ð
¨W³ÝU×L«Ë WO½«eOL« W×KB0 ≠
U?¹d??¹b?? ? ? ? ? ?L?« w??K?š«b?« s?0_« V??²?J?0Ë ÒÂU?? ? ? ? ? ? F?« r?O?E? M?Ò²?«
¨Y×³« WDA½√ q¹uLð W×KB0 ≠

∫ W‡ÒOðü« W‡ÒOŽd‡H«

Æ UIHB«Ë dOO²« W³Z«d0 W×KB0 ≠

¨s¹uJÒ²«Ë sO0b²LK WÒOŽdH« W¹d¹bL« ≠

qzU?? ? ÝuK? W?? ?ÒO? ? ?Žd?? ?H« W?¹d¹b?? ? L« q?ÒHJ?²ð ∫ 14 … œÒ U? ? ?L«

¨W³ÝU×L«Ë WÒOULK WÒOŽdH« W¹d¹bL« ≠

∫ wðQ¹ U‡LÐ W½UOÒB«Ë
W?F0U?−« W¹d¹bL W?FÐU²«

U?¾O?N« b¹Ëeð ÊUL?{ ≠

¨dOÒ« qzUÝuÐ WDd²AL« `UBL«Ë

¨W½UOB«Ë qzUÝuK WÒOŽdH« W¹d¹bL« ≠
W?‡?‡?O? ? ? ? ? L?K?F?« W?‡?‡?D?A?½ú? W?? ? ? ? ?ÒO? ? ? ? ? Žd?? ? ? ? ?H?« W?¹d?¹b?? ? ? ? ?L?« ≠
ÆWÒO{U¹Òd«Ë W‡ÒOIU‡I¦«Ë
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rOKFð wI W?B?ÒB?²?L« …eN?ł_« d?OÝ v?KŽ dN?« ≠
ÆUN²½UOË

d?? ? O? ? ?žË Wu?? ? I?ML«
UGÒK«

¨WDd²AL« `UBL«Ë WF0U−« W¹d¹bL WuIML«

∫ sOOðü« sOŽdH« qLA¹Ë
¨W‡−0d³« Ÿd‡I ≠
ÆW‡½UOÒB«Ë WIUEM« Ÿd‡I ≠

U?JK?²? ? ?L? ? ?L« W?½U?? ?O? ? ? ÊU?? ? L? ? ?{ ≠

¨œd−«

Òö−Ý p0 ≠

¨t²½UOË WF0U−« nOý—√ vKŽ ÿUH×« ÊUL{ ≠
W¹d?¹b?? ?L?

«—U?? ?O? ? ?« …d?? ? OEŠ d?? ? O? ? O? ? ?ð ÊU?? ? L? ? { ≠
ÆW‡‡‡F0U‡‡−«

Íd?B³?« wFL?«Ë l³D« e?Dd?0 qÒHJ²¹ ∫ 18 …œÒ U?L«
∫ WOðü« `UBL« qLAðË

∫ wðQ‡¹ U‡‡LÐ
¨WF0U−« ‰uŠ WO0öŽ≈ WIOŁË ÒqD l³Þ ≠

¨œd−«Ë qzUÝu« W×KB0 ≠

W?? ? ?O? ? ? L? ? ? OK?F? ? ? ²?«Ë W?? ? ?O? ? ? łu?? ? ?ž«b?? ? O? ? ? ³?« o?zUŁu?« l³?Þ ≠

¨W½UOÒB«Ë WIUEM« W×KB0 ≠

¨WOLKF«

«dAM«Ë
ÆnOý—_« W×KB0 ≠

r?zU?? ? ŽÒb?« ÒqD q?O? ? ? −? ? ?? ? ? ² w?MI?? ? ?²?« rŽÒb?« ÊU?? ? L? ? ? { ≠
ÆWOLOKF²«Ë WOłuž«bO³« ozUŁuK W¹dB³« WOFL«

W?DA?½ú W?? ? ÒO? ? ?Žd?? ? H?« W¹d?¹b?? ? L« q?ÒHJ?²ð ∫ 15 … œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ ULÐ WO{U¹Òd«Ë WOIUI¦«Ë WOLKF«

∫ sOOðü« sOŽdH« qLA¹Ë
W‡?O? IU?‡I?? ¦«Ë W‡O?? LK?F« W‡?DA½_« W?? O? ?LMðË W‡?O? Zd?‡ð ≠
¨l‡³D« Ÿd‡I ≠
¨W³KD« …bzUH ¨WF0U−« wI
ÆÍdB³« wFL« Ÿd‡I ≠
¨WONOId²« WDA½_« rOEMð ≠
Âö??Žù«

UJ³??ýË W??LE½_« e??Dd??0 qÒH?J²¹ ∫ 19 …œÒ U?L«

W?? ? ? ? ? {U?¹Òd? « —U?Þ≈ w?I W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?{U?¹Òd? « W?D?A?½_« r?Žœ ≠

∫ wðQ¹ ULÐ bFÐ sŽ rOKFÒ²«Ë eHK²L« rOKFÒ²«Ë ‰UBðô«Ë
¨U¼dOOðË UNð—«œ≈Ë
d?? ?O? ? ?O? ? ? ? ?² w?ü« Âö?? ?Žù«

UJ³A« qDUO¼ ‰öG²Ý« ≠

¨W‡‡ÒOF0U‡‡−«
w0b?? ? ²? ? ?0 …bzU??H W?? O? ŽU??L? ?²? ł« WD?A½QÐ ÂU??O? ?I« ≠
ÆW‡‡‡F0U‡‡−«

U?? ? I? ? O? ? ?³D?ð ‰ö?? ?G? ? ?²? ? Ý« ≠
¨U‡¼d¹uDðË WOłuž«bO³«

∫ sO²Oðü« sO²×KBL« qLAðË

rO?‡‡KF?? Ò²«Ë e‡?HK²?? L« rO‡?KF??Ò²?« l‡¹—U‡?A? 0 W‡?FÐU‡²?? 0 ≠

¨WOIUI¦«Ë WOLKF« WDA½_« W×KB0 ≠

¨U‡¼cOHMðË b‡FÐ s‡Ž
ÆWONOId²«Ë WO{U¹Òd« WDA½_« W×KB0 ≠
”Ë—b« ÃU??²½≈Ë rO?L? B?²?K wMI??²« rŽÒb« ÊU??L?{ ≠
¨wü« ÂöŽù« o¹dÞ sŽ

W??F? 0U??−K W??Dd??²? A? L« `U??B? L« ÊÒu?J²ð ∫ 16 …œÒ U? L«
∫ wðQ‡¹ U‡‡ÒL0

ÆbFÐ sŽ rOKF²« wI sOKÒšb²L« dOÞQðË s¹uJð ≠

¨ UG‡ÒK nÒ¦JL« rOKFÒ²« eDd0 ≠
∫ WOðü« ŸËdH« qLA¹Ë
¨ÍdB³« wFL«Ë l³D« eDd0 ≠
¨W‡LE½_« Ÿd‡I ≠
rOKF?Ò²«Ë ‰UBðô«Ë Âö?Žù« WJ³ýË W?LE½_« eDd?0 ≠
¨ UJ³A« Ÿd‡I ≠
¨bFÐ sŽ rOKFÒ²«Ë eHK²L«
ÆbFÐ sŽ rOKF²«Ë eHK²L« rOKF²« ŸdI ≠
w²?«
∫ wðQ¹ ULÐ włuuMJ²« uN³« qÒHJ²¹ ∫ 20 …œÒ UL«
b¼U‡?‡F??L?« Ë√ ØË

U??O‡ÒK?‡JK w?MI??²?« r‡ŽÒb« ÊU?? L? { ≠

U?? F? ?0U?? −?K W?? ³? ??ÒMUÐ w?łuuM?J²« u?? N? ? ³« ≠
ÆWOłuuMJ²«Ë WIOZb« ÂuKF« wI rOKFÒ²« sLCð

U?? G‡ÒK? nÒ¦JL?« rOKF?? Ò²« e?? Dd?? 0 qÒHJ?²¹ ∫ 17 … œÒ U? L«

W‡?O? I? ?O? ?³?D²«Ë W‡?‡N?? Òłu‡L?« ‰U‡L?? Ž_« d?‡‡O‡?ÝË rO‡?‡EMð w?‡I
∫ wðQ‡¹ U‡‡LÐ
¨WOłuuMJ²« ÂuKF« w‡I
W?? ? ?O?M?O? ? ? N? ? ? L? ? ? ²?« ”Ë—b?K w?MI?? ? ? ²« r?ŽÒb?« ÊU?? ? ?L? ? ? { ≠
d??O? W¹—Ëd??C«

«e??O?N? −? ²« W½U?O? Ë d??O?O? ð ≠
ÆWNÒłuL«Ë WOIO³D²« ‰ULŽ_«

w²«

UGÒK« wI

U0uKFL« b¹b−ðË Èu²L« sO×ðË
¨b¼UFL«Ë

UOKJ« UNLEMð
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YU¦« rI«

U?? ? ? ? Ý«—Òb?UÐ n?ÒK?J?L?« b?? ? ? ? O? ? ? ? L? ? ? ? ?F?« V?zU?½ b?? ? ? ?ŽU?? ? ? ? ?¹

WF0U−K W¹eDdL« W³²JL«

∫ tÒ0UN0 wI W³KDUÐ WD³ðdL« qzUL«Ë
¨f¹—b²« W×KB0 fOz— ≠

W‡F?? 0U‡−K W?‡¹e‡Dd??L?« W‡³??²J?L« q‡ÒH‡?J²ð ∫ 21 …œÒ U? L«
∫ W‡Oðü« ÒÂU‡NLUÐ ULÒOÝ ô

¨rOOI²«Ë rOKFÒ²« W×KB0 fOz— ≠
ÆtOłuÒ²«Ë ÂöŽù«Ë

UOzUBŠù« W×KB0 fOz— ≠

o?O?Łu?? ? ? ?²?«Ë lł«d?? ? ? ? L« ¡U?M?²? ? ? ? Z« Z?0«d?Ð Õ«d?? ? ? ?²? ? ? ? Z« ≠
¨b¼UFL«Ë

UOÒKJ«

U³²J0 l0 ‰UBðôUÐ wF0U−«

b??F?Ð U??LÐ nÒK?JL« b?? O? L? F?« VzU½ qÒH?J²¹ ∫ 23 … œÒ U? L«
b‡F?Ð U??L
W?‡?ÒO? ? ? ? ? ł—U?‡??«

«d‡?‡ÒDc??L«Ë qzU?‡Ýd‡« W??O? ?ZU‡DÐ p?‡??0 ≠

U?‡?Zö?? ? ? ? ?F?«Ë w?L?K?‡?F?« Y?×? ? ? ? ? ³?«Ë ÃÒ—b?‡?²?«
¨ÃÒ—b‡‡‡²«
∫ W‡ÒOðü« ÒÂU‡‡NLUÐ
W¹e?? ?Dd?? ?L?« W?? ?³? ? ²J?LK w?IzU?Łu« b?? ?O? ? Òd« r?OE?Mð ≠

b?? ?FÐ U?? ?LÐ ‚U?? ?×? ?²ô«

U?½U?? ×? ? ²? ? 0« d?? O? ? Ý W?? F?ÐU?? ²? ? 0 ≠

¨VOðd²«Ë W−UFLK ‚dD« ÀbŠ√ ‰ULF²ÝUÐ

¨ÃÒ—b‡‡‡²«
b‡¼U‡?F?L«Ë
ÊU?? ?L? ?C W?¹—Ëd?? C?«

«¡«d?? łù« Õ«d?? ?²? ?Z« Ë√ c?? ?š√ ≠

U‡O?ÒKJ«

U?³? ²J0 wËR?? 0 …b?ŽU???0 ≠

¨rN²DKÝ X×ð WŽu{uL« qDUON« dOOð wI

¨ÃÒ—b²« bFÐ UL s¹uJÒ²« dOÝ
W¹e?? ?Dd?? L« W?? ³? ? ²JL?K wI?zUŁu« b?? ?O? ?Òd« W½U?? ?O? ? ≠
U?ŠËdÞ√Ë

«d?ÒDc?L« WA?ZUM0 d?O?Ý vKŽ d?N?« ≠

¨œd−« WOKLF dL²L« sOO×²«Ë

¨ÃÒ—b‡²« b‡FÐ U‡0
b?? ?O? ? d?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô W?? ?L?zö?? ?L« ◊Ëd?? ?A?« l{Ë ≠
¨wLKF« Y×³« WDA½√ dOÝ WFÐU²0 ≠
U?? ? ? ŽU?D?I« l?0 W?? ? ? D«d?? ? ? A?« ‰U?? ? ? L? ? ? ?ŽQ?Ð …—œU?? ? ? ³? ? ? ?L?« ≠

¨…cðUÝ_«Ë W³KD« q³Z s0 wIzUŁu«
r?N?Łu?? ? ? ? ×?Ð w?I W?? ? ? ? ?³?KD?«Ë …c?ðU?? ? ? ? ?Ý_« …b?? ? ? ? ŽU?? ? ? ? ?? ? ? ? ?0 ≠
ÆWOI«džuOK³³«

¨W¹œUB²Zô«Ë WOŽUL²łô«
ÊËU‡F?Ò²« rŽœË jOAM?ð q‡ł√ s0 ‰UL?ŽQÐ …—œU³?L« ≠
¨WOËb«Ë WOMÞu«

∫ WOðü« `UBL« qLAðË

UF0U−« sOÐ U‡0
¨¡U‡‡M²Zô« W×KB0 ≠

…c?ðU‡?Ý_« Èu?‡?²? ? ? ?? ? ? ?0 s?O?‡?? ? ? ?×?ð Z0«d?‡?Ð c?? ? ? O? ? ? ? HM?ð ≠
¨W‡−U‡FL« W×KB0 ≠
¨rNðU0u‡KF0 b‡¹b‡−ðË
¨wI«džuOK³³« Y×³« W×KB0 ≠
WEIU×?L«Ë WOKJK wLK?F« fK−L« dO?Ý WFÐU?²0 ≠
ÆtO‡łuÒ²« W×KB0 ≠
Æt‡HO‡ý—√ vK‡Ž
w½U¦« qBH«

ÃÒ—b?? ?²« b?? ?F?Ð U?? ?LÐ nÒK?JL?« b?? ?O? ? L? ? F« VzU?½ b?? ?ŽU?? ?¹
∫ tÒ0UN0 wI WÒOł—U«

W‡O KÒ J«

UZöF«Ë wLKF« Y×³«Ë

‰Ë
Ò _« ŸdH«

b?? ?F?Ð U?? ?L? ? ?O? ? I s¹u?JÒ²?« W?? ?F?ÐU?? ?²? ? 0 W?? ? ×K?B? ? 0 f?Oz— ≠

bOLF« »«u
Ò ½

¨ÃÒ—b‡‡‡²«
¨Y×³« WDA½√ WFÐU²0 W×KB0 fOz— ≠
ÆWÒOł—U«

UZöF«Ë ÊËUFÒ²« W×KB0 fOz— ≠

n?ÒK?J?L?« b?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?F?« V?zU?½ q?‡? ÒH?‡?J?²?¹ ∫ 22 …œÒ U? ? ? ? ? ?L?«
W?‡? ‡?³?K? D?U?Ð W?‡? ‡?‡?D? ³?ðd?‡? L?« q?‡? zU?‡?‡?‡? ? ? ? ? ? ? ?L?«Ë

U?‡? ‡?Ý«—Òb?‡? U?Ð

∫ W‡‡Oðü« ÂU‡‡NLUÐ
w½U ¦
Ò « ŸdH«
¨ÃÒ—b²« W³KÞ

öO−ð WFÐU²0Ë dOOð ÊUL{ ≠

WOKJK W 0
Ò UF« W½U0_«
Õ«d?? ²? ?Z« Ë√ c??š√Ë r?OKF?? Ò²« WD?A½√ d?? O? Ý W?? FÐU?? ²? ?0 ≠
∫ wðQ¹ ULÐ WOKJK WÒ0UF« W½U0_« nÒKJð ∫ 24 … œÒ UL«
œ—«u?? ? L« d?? ? O? ? ?O? ? ?ð jD?? ? ?0 ŸËd?? ?A? ? ?0 d?? ? O? ? ?C? ? ?×ð ≠
¨ÁcOHMð ÊUL{Ë WOÒKJK W¹dA³«
¨WOÒKJ« w0b²L wMNL« —UL« dOOð ≠

¨tMO×ð qł√ s0 ¡«dł≈ ÒqD bOLF« vKŽ
¨W³KDK WOzUBŠù«Ë WOLÝô« WLzUI« p0 ≠
W?? ? ? ³?K?D?« …bzU?? ? ? ?H w?łu?? ? ? ž«b?? ? ? ?O? ? ? ?³?« Âö?? ? ? Žù« l?L? ? ? ?ł ≠
ÆÁd‡A½Ë t‡²−U‡F0Ë
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nÒK?JL?« r?? ?I?« fO?z— b?? ?ŽU?? ?? ? 0 Âu?? ? I¹ ∫ 29 … œÒ U? ? L«

W?? ? ? O?ÒKJ?« o?O?ŁuðË n?O? ? ? ?ý—_« d?? ? ? O? ? ? ?O? ? ? ??ð ÊU?? ? ? L? ? ? ?{ ≠
¨ULNOKŽ WEIU×L«Ë

∫ WOðü« ÒÂUNLUÐ ÃÒ—b²« wI rOKFÒ²«Ë WÝ«—ÒbUÐ
qO?‡−?? ?ð …œU?‡Ž≈Ë q?O‡−?? ?? ? ²«

U?? ?O?KL?? ?Ž W?? ?FÐU?? ?²? ? 0 ≠
¨ÃÒ—b‡‡²« W‡³‡KÞ

¨rOKFÒ²K s×« dO« vKŽ dN« ≠

¨ÁcOHMð ÊUL{Ë WOÒKJ« WO½«eO0 ŸËdA0 dOC×ð ≠
W?O? {U¹Òd«Ë W‡O?IU‡?I?¦«Ë W‡O??LKF« WDA½_« W??O?Zdð ≠
W?‡ÒO?M?F? ? ? ?L?«

U?? ? ? ¾? ? ? ? O? ? ? ?N?« l0 o?O?‡?M?Ò²?U?Ð W?? ? ? ³?KD?« …b?zU?‡H?
¨W‡F0U‡−« W‡¹d‡¹bL

U?½U?? ? ?×? ? ? ?²? ? ? ?0ö s?? ? ? ?×?« d?? ? ?O? ? ? ??« vK?Ž d?? ? ? N? ? ? ?« ≠
W?? ?OÒKJ?K W¹—U?? ?I? ?F?«Ë Wu?? ?IML?« qzU?? ?Ýu« d?? ?O? ?O? ? ð ≠
Æ·—U‡FL« W³Z«d0

«—U³²š«Ë
¨UN²½UO vKŽ dNÒ«Ë

∫ s0 ÒqD ÁbŽU¹Ë
ÆWOKJK wKš«b« s0_« jD0 cOHMð ÊUL{ ≠
¨f¹—b²« W×KB0 fOz— ≠
V²J0 U?NÐ o?×K¹ w²« W?OÒKJK W?Ò0U??F« W½U?0_« qL?Að
ÆrOOI²«Ë rOKFÒ²« WFÐU²0 W×KB0 fOz— ≠
nÒK?‡JL?« r?? ?I« f?Oz— b?? ?ŽU‡?? ?0 Âu?? ?I¹ ∫ 30 … œÒ U? ? L«
∫ WOðü« ÒÂUNLUÐ wLKF« Y×³«Ë ÃÒ—b²« b‡FÐ U‡LÐ

∫ WOðü« `UBL« wKš«b« s0_«
¨sO0b²L« W×KB0 ≠
¨W³ÝU×L«Ë WO½«eOL« W×KB0 ≠

¨ÃÒ—b²« bFÐ ULOI rOKFÒ²« dOÝ vKŽ dN« ≠

¨WO{U¹Òd«Ë WOIUI¦«Ë WÒOLKF« WDA½_« W×KB0 ≠

ÃÒ—b?? ? ?²« b?? ? ?FÐ U?? ? ?L s?¹uJ?Ò²« d?? ? ?O? ? ?Ý v?KŽ d?? ? ?N? ? ??« ≠

ÆW½UOB«Ë qzUÝu« W×KB0 ≠

¨hÒB²L«
s?O‡?‡0b?? ? ?? ? ?²? ? ? ? ? ? L« W?‡×?‡?KB?? ? ?0 q‡?L? ? ?A?ð ∫ 25 … œÒ U? ? ?L«
¨Y×³« WDA½√ WFÐU²0 ÊUL{ ≠

∫ sOOðü« sOŽdH«

ÆrIK WOLKF« WM−ÒK« dOÝ WFÐU²0 ÊUL{ ≠

¨…cðU‡‡Ý_« Ÿd‡I ≠

∫ s0 ÒqD ÁbŽU¹Ë

s?O? ? ? ÒOM?I? ? ? ²«Ë s?O?¹—«œù« sO?‡0b?? ? ?? ? ? ²? ? ? ? ? ? L?« Ÿd?? ? ?I ≠
Æ`U‡BL« Ê«u‡Ž√Ë

ÃÒ—b?²« b??FÐ U?L wU?F?« s¹uJÒ²« W?×K?B?0 fOz— ≠
¨hÒB²L« ÃÒ—b²« bFÐ U0Ë

W?³?ÝU?×?L«Ë W?O½«e?O?L?« W?×KB?0 qL?Að ∫ 26 … œÒ U?L«
∫ sOOðü« sOŽdH«

ÆY×³« WDA½√ WFÐU²0 W×KB0 fOz— ≠

¨WÒO½«eOL« Ÿd‡I ≠
lÐ« d
Ò « rI«
ÆW³ÝU×L« Ÿd‡I ≠

WO KÒ J« W³²J0
∫ wðQ¹ ULÐ WOÒKJ« W³²J0 nÒKJð ∫ 31 …œÒ UL«

W½U?? ?O? ? B?«Ë qzU?? ?Ýu?« W?? ×?KB?? ?0 q?L? ? Að ∫ 27 …œÒ U? ? L«
∫ sOOðü« sOŽdH«

o?OŁu?? ? ?²?«Ë

U?? ? ?HÒR?? ? ?L?« ¡UM?²? ? ? Z« Z?0«dÐ Õ«d?? ? ?²? ? ? Z« ≠
¨qzUÝu« Ÿd‡I ≠
¨wF‡0U‡‡−«
ÆW½UOÒB« Ÿd‡I ≠

Àb?? ? Š√ ‰U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ÝU?Ð wI?zUŁu?« b?? ? O? ? ?Òd« r?OE?Mð ≠
¨VOðd²«Ë W−UFLK ‚dD«
d??L?²? ?L?« sO?O? ×?²?«Ë wIzUŁu« b??O?Òd?« W½U?O?  ≠
¨œd‡‡−« W‡OKLF

YU¦« ŸdH«
rI« fOz—
∫ rI« fOz— bŽU¹ ∫ 28 … œÒ UL«

b?? ?O? ? Òd?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô W?? ?L?zö?? ?L« ◊Ëd?? ?A?« l{Ë ≠
f?¹—b?? ? ? ?Ò²?U?Ð nÒK?J?L?« r?? ? ? ? I?« f?Oz— b?? ? ? ? ŽU?? ? ? ?? ? ? ? 0 ≠
¨…cðUÝ_«Ë W³KD« q³Z s0 wIzUŁu«
¨ÃÒ—b²« wI rOKFÒ²«Ë
r?N?Łu?? ? ? ? ×?Ð w?I W?? ? ? ? ?³?KD?«Ë …c?ðU?? ? ? ? ?Ý_« …b?? ? ? ? ŽU?? ? ? ? ?? ? ? ? ?0 ≠
ÆWOI«džuOK³³«

ÃÒ—b??²?« b??FÐ U?? LÐ nÒK?JL« r?? I« fO?z— b??ŽU?? ? 0 ≠
ÆwLKF« Y×³«Ë
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b?? ? ? N? ? ? ?F? ? ? ?L?K? wL?K?F?« fK?−? ? ? ?L?« d?? ? ? O? ? ? ?Ý W?? ? ? F?ÐU?? ? ? ²? ? ? ?0 ≠

∫ sO²Oðü« sO²×KBL« WOKÒ J« W³²J0 qLAðË

ÆtHOý—√ vKŽ WEIU×L«Ë
¨wIzUŁu« bOÒd« dOOð W×KB0 ≠
∫ s0 ÒqD ÁbŽU¹Ë

ÆwI«džuOK³³« Y×³«Ë tOłu²« W×KB0 ≠

¨ÃÒ—b²« bFÐ UL s¹uJÒ²« WFÐU²0 W×KB0 fOz— ≠
YU¦« qBH«
¨Y×³« WDA½√ WFÐU²0 W×KB0 fOz— ≠
ÆWÒOł—U«

WF0U−« qš«œ bNFL«

UZöF«Ë ÊËUFÒ²« W×KB0 fOz— ≠
‰Ë
Ò _« rI«
ÊËbŽUL« ÊËd¹bL«

w½U ¦
Ò « rI«

n?ÒK?JL?« b?? ? ? ?ŽU?? ? ? ?? ? ? ?L?« d?¹b?? ? ? ?L« Âu?? ? ? ?I?¹ ∫ 32 …œÒ U? ? ? ?L?«

WO
Ò UL«Ë …—«œû WOŽdH« W¹d¹bL«

W?‡? ‡?‡?³? K?D?U?‡? Ð W?‡?‡? ‡?D?³? ðd?‡?‡? L?« q?zU?‡? ‡?? ? ? ? ? ? ?L?«Ë
…—«œû? W?? ? ? ÒO? ? ? ? Žd?? ? ? ?H?« WÒ¹d?¹b?? ? ? ?L?« nÒK?J?ð ∫ 34 … œÒ U? ? ? ?L?«

U??‡?Ý«—Òb?‡? U?Ð

∫ W‡‡Oðü« ÒÂU‡‡NLUÐ

∫ wðQÐ ULÐ ’uBUÐ WÒOUL«Ë
W?³KD« qO?−?ð

U?OKL?Ž WFÐU?²?0Ë d?O?Oð ÊU?L?{ ≠

W¹d?A?³« œ—«u??L« d?O?O?ð jD??0 ŸËd?A?0 œ«b?Ž≈ ≠

¨ ÃÒ—b²« wI

¨ÁcOHMð ÊUL{Ë b‡NFLK
Õ«d‡²??Z« Ë√ c?‡š√Ë rO‡K?F? Ò²« WDA½√ d??O? Ý W?‡FÐU??²? 0 ≠
w?M?‡?‡? N? ? ? ? ? ?L?« —U?‡?‡?‡?? ? ? ? ? ? L?« d?‡?‡?‡?O? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ??ð ÊU?‡?‡? ‡?L? ? ? ? ? ?{ ≠

¨tMO×ð qł√ s0 ¡«dł≈ ÒqD bNFL« d¹b0 vK‡Ž

¨b‡NFL« w0b‡‡²L
¨W³KDK WOzUBŠù«Ë WOLÝô« WLzUI« p0 ≠
o?O?‡?‡?‡?Łu?? ? ? ? ? ²?«Ë n?O?‡?‡?‡?ý—_« k?H?‡?‡?ŠË d?‡?‡?‡?O? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?ð ≠
W?? ? ? ³?K?D?« …bzU?? ? ? ?H w?łu?? ? ? ž«b?? ? ? ?O? ? ? ?³?« Âö?? ? ? Žù« l?L? ? ? ?ł ≠
¨b‡‡NFLUÐ Ò’U‡‡‡«

ÆÁd‡‡A½Ë t‡²−U‡F0Ë

¨U¼cOHMð ÊUL{Ë bNFL« WO½«eO0 ŸËdA0 œ«bŽ≈ ≠

∫ s0 ÒqD ÁbŽU¹Ë

…bzU‡‡‡H W‡O{U¹Òd«Ë W‡OIU‡‡I¦« W‡‡DA½_« W‡‡OZd‡ð ≠

¨f¹—b²« W×KB0 fOz— ≠

W‡?¹d‡?¹b?? ? L W?? ? ÒOM?F? ? ?L« q?‡DU?? ? O? ? ?N« l?‡0 o?O‡?M?Ò²U?Ð W‡?³K?D«
¨rOOI²«Ë rOKFÒ²« W×KB0 fOz— ≠
¨W‡F0U−«
ÆtOłu²«Ë ÂöŽù«Ë

UOzUBŠù« W×KB0 fOz— ≠

WuIML« dO?žË WuIML« qzUÝu« dOO?ð ÊUL{ ≠
¨UNOKŽ ÿUH×«Ë UN²½UO vKŽ dN«Ë bNFLUÐ WÒU«

n?ÒK‡?‡J?L« b?? ? ?ŽU‡?‡?? ? ?L« d?‡‡?¹b?? ? L?« Âu‡?‡I?¹ ∫ 33 …œÒ U? ? ?L«
W‡ÒOł—U«

UZöF«Ë wLKF« Y×³«Ë ÃÒ—b²« b‡FÐ U‡‡‡LÐ

ÆbNFLK wKš«b« s0_« jD0 cOHMð ÊUL{ ≠
∫ W‡‡Oðü« ÂU‡‡NLUÐ
W?‡ÒO?U?? ? L?«Ë …—«œû? W‡?ÒO? ? ? Žd‡?H« W?‡Ò¹d?‡?¹b?? ? L?« q?‡‡?L? ? ?A?ð
‚U‡?‡×?? ?²ô«

U‡?‡I?ÐU‡?? ?0 d‡?‡O?? ?Ý W‡‡?FÐU?‡²?? ?0 ÊU‡L?? ?{ ≠

∫ WOðü« `UBL« wKš«b« s0_« V²J0 UNÐ o×K¹ w²‡«
¨ÃÒ—b‡‡‡²« b‡‡FÐ U‡‡LÐ
¨sO0b²L« W×KB0 ≠
ÊU??L? C W¹—Ëd??C?«
¨W³ÝU×L«Ë WÒO½«eOL« W×KB0 ≠

«¡«d??łù« Õ«d??²? Z« Ë√ –U??ð« ≠

d‡?‡N?? ? «Ë ÃÒ—b?‡²« b?‡‡?FÐ U?‡L? s¹u‡?J‡?Ò²«
¨ÃÒ—b²« bFÐ UL qzUÝÒd«Ë

U?‡OK?L? ? Ž d?‡‡?O? ? Ý

«dÒDcL« WAZUM0 dOÝ vKŽ

¨WO{U¹Òd«Ë WOIUI¦«Ë WOLKF« WDA½_« W×KB0 ≠
¨Y×³« WDA½√ dOÝ WFÐU²0 ≠
ÆW½UOB«Ë qzUÝu« W×KB0 ≠
U?? ? ? ?ŽU?D?I?« l?0 W?? ? ? ?D«d?? ? ? ?A?« W?D?A?½Q?Ð …—œU?? ? ? ?³? ? ? ? L?« ≠
sO?‡‡?0b?? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?« W‡?‡×?‡KB?? ? 0 q?‡‡?L? ? ?Að ∫ 35 … œÒ U? ? ?L«

¨W¹œUB²Zô«Ë WOŽUL²łô«

∫ sOOðü« sOŽdH«
ÊËU?F?Ò²« b?OÞuðË qO?F?Hð b?B?Z WDA½QÐ …—œU?³?L« ≠
¨…cðU‡‡Ý_« ŸdI ≠
s?O? ? ? O?MI?? ? ?²?«Ë s?O¹—«œù« s?O?‡0b?? ? ?? ? ? ?²? ? ? ? ? ? L?« Ÿd‡?I ≠
Æ`U‡‡BL« Ê«u‡‡‡Ž√Ë

¨WOËb«Ë WÒOMÞu«

UF0U−« sOÐ U0

…c?ðU‡?‡Ý_« Èu?? ? ? ²? ? ? ? ? ? 0 s?O? ? ? ? ? ? ×?ð Z0«d?‡Ð c?? ? ? O? ? ? HM?ð ≠
¨rNðU0u‡KF0 b‡¹b‡−ðË
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¨qzUÝu«Ë W³ÝU×L«Ë WO½«eOL« W×KB0 ≠
¨f¹—b²« W×KB0 ≠

W?³?ÝU?×?L«Ë W?ÒO½«e?O?L?« W?×KB?0 qL?Að ∫ 36 … œÒ U?L«
∫ sOOðü« sOŽdH«

¨rOOIÒ²«Ë rOKFÒ²« W×KB0 ≠

¨W‡ÒO½«eOL« ŸdI ≠

ÆwKš«b« s0_« V²J0 ≠

ÆW³ÝU×L« ŸdI ≠

…b?¹d?? ? ? ? ? ?−?« w?I —«d?? ? ? ? ? ?I?« «c?¼ d?? ? ? ? ? ?A?M?¹ ∫ 41 … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

W‡?½U?? O? ? ÒB«Ë q?zU?? Ýu?« W?? ×?KB?? ?0 qL?? ?Að ∫ 37 …œÒ U? ? L«
∫ sOOðü« sOŽdH«
¨qzUÝu« ŸdI ≠

24 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž Vł— 8 wI d?z«e?? −U?Ð —Òd? ?Š

ÆW½UOÒB« ŸdI ≠

Æ2004 W‡MÝ XAž
WO
Ò UL« d¹“Ë sŽ

wUF« rOKF ²
Ò « d¹“Ë

YU ¦
Ò « rI«

ÒÂUF« sO0_«

wLKF« Y×³«Ë

rI« fOz—

q×J r¹dJ« b³Ž

WOÐË«dŠ bOý—

∫ s0 ÒqD rI« fOz— bŽU¹ ∫ 38 … œÒ UL«
rO?KF?? ? Ò²?«Ë f¹—b?? ? ²?« W?? ? FÐU?? ? ²? ? ?0 W?? ? ×?KB?? ? 0 f?Oz— ≠
¨ÃÒ—b²« wI rOOIÒ²«Ë

W0uJ×« fOz— sŽ
tM0 i¹uH²ÐË
WO
Ò 0uLF« WHOþuK Â
Ò UF« d¹bL«

ÃÒ—b?? ? ? ?²?« b?? ? ? ? FÐ U?? ? ? ? L? s¹u?J?Ò²?« W?? ? ? ?×?K?B? ? ? ? 0 f?O?z— ≠
ÆY×³« WDA½√ WFÐU²0Ë

wýdš ‰ULł
lÐ« d
Ò « rI«

wŽUL²łô« ÊULC«Ë q‡LF« …—«“Ë
14 oI«uL« 1425 ÂUŽ WO½U¦« ÈœULł 27 wI Œ—
Ò R0 —«d‡‡Z
Ò ?« s?L
Ò ?? ?? ??C?? ?? ?²?¹ ¨ 2004 W?‡?MÝ X?A?? ?? ??ž
w?K?š«b« r?O?E?M ²
d?? ?? ?? ł_« W?? ?? ??Žu?? ?? ?? Ib?? ?? ?? L« q?D?F?K? w?M?Þu?« ‚ËbM?B?K?
wI W?¹u?? −« ‰«u?? Š_« ¡u?? Ý sŽ W?? L?? łU?M« WUD?³«Ë
ÆÍd
Ò «Ë WO
Ò 0uLF« ‰UGý_«Ë ¡UM³«

UŽUDZ

b‡NFL« W³²J0
∫ wðQ¹ ULÐ bNFL« W³²J0 nÒKJð ∫ 39 … œÒ UL«
U?? HÒR?? L?« ¡UM²?? ZU?Ð W?? IÒKF?? ²? ?L« Z?0«d?? ³« Õ«d?? ²? ?Z« ≠
¨wF0U‡−« oOŁu²«Ë
Àb?? ? Š√ ‰U?? ? L? ? ?F? ? ?²? ? ÝU?Ð wI?zUŁu?« b?? ? O? ? ?Òd« r?OE?Mð ≠
¨VOðd²«Ë W−UFLK ‚dD«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨wŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF« d¹“Ë ÒÊ≈
ÊUC0— 2 wI ŒÒ—RL« 01≠97 rZ— d0_« vC²ILÐ ≠
f?ÒÝR¹ Íc?Ò« 1997 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 11 o?I«u?? ? ? ? ?L?« 1417 ÂU?? ? ? ? Ž

Òd? L?²? ?L?« sO?O? ×?²?«Ë wIzUŁu« b??O?Òd?« W½U?O?  ≠
¨Áœd‡ł WOKLF
b?? ?O? ? Òd?« ‰U?? ?L? ? F? ? ²? ? Ýô W?? ?L?zö?? ?L« ◊Ëd?? ?A?« l{Ë ≠
¨…cðUÝ_«Ë W³KD« q³Z s0 wIzUŁu«

W?¹u?? ? −« ‰«u?? ? Š_« ¡u?? ? ?Ý sŽ W?? ? L? ? ? łUM?« WU?D³?« i¹u?? ? F?ð
œÒb×¹Ë ÍÒd«Ë WÒO?0uLF« ‰UGý_«Ë ¡UM³«

U?ŽUDZ ‰UÒLF

rN?ŁU?? ×Ð√ ‰U?? −? ?0 wI W?? ³K?D«Ë …cðU?? Ý_« …b?? ŽU?? ? ?0 ≠
ÆWOI«džuOK³³«

¨tðUOHODË t×M0 ◊Ëdý
138≠04 r?Z— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

∫ sO²Oðü« sO²×KBL« bNFL« W³²J0 qLAð

q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«

¨wIzUŁu« bOÒd« dOOð W×KB0 ≠

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

ÆwI«džuOK³³« Y×³«Ë tOłu²« W×KB0 ≠

45≠97 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
d¹«d?? ?³? ? I 4 oI«u?? ?L« 1417 ÂU?? ?Ž ÊU?? C? ? 0— 26 wI ŒÒ—R?? ?L«

lÐ«d
Ò « qBH«

qDF?K wMÞu« ‚Ëb?MB« ¡U??A½≈ s?ÒL? C? ²? L«Ë 1997 WMÝ

WF0U−« WI×K0

‰«u?? Š_« ¡u?? ?Ý sŽ W?? ?L? ?łUM?« WUD?³«Ë d?? ł_« W?? ?Žu?? Ib?? ?L«
¨ÍÒd«Ë W?ÒO? 0u?L?F« ‰U?G? ý_«Ë ¡UM³«

∫ WOðü« `UBL« WF0U−« WI×K0 qLAð ∫ 40 … œÒ UL«

U?ŽUDZ w?I W¹u?−«

¨tM0 3 …ÒœUL« ULÒOÝ ô

¨sO0b²L« W×KB0 ≠
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18

اHﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(

 .4ﻟﻴﻨﻴﻔﻴﺪي
.

م .ﻣﻨﺘﻴﺪي

اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎدي

ﻏﻨﺎﺗﻮﻧﻐﺮﻳﻮم دﻧﺘﺎﺗﻮم

ﻏﻨﺎﺗﻮﻧﻐﺮﻳﻮم دﻧﺘﺎﺗﻮم

اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎدي

ﻣﻴﻜﻮﺑﻴﺴﺘﺲ ﺑﻠﻮدﻳﻜﻮﻻ

ﻣﻴﻜﻮﺑﻴﺴﺘﺲ ﺑﻠﻮدﻳﻜﻮﻻ

إرﻳﺲ أوراﺗﻮرﻳﺎ

إرﻳﺲ أوراﺗﻮرﻳﺎ

ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ روﻟﻴﺠﻴﻮزا

ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ روﻟﻴﺠﻴﻮزا

أودو ﺗﻮراﻛﺲ
ﺗﻨﺠﻴﺘﺎﻧﻮس

أودو ﺗﻮراﻛﺲ
ﺗﻨﺠﻴﺘﺎﻧﻮس

رﻳﻔﺘﻴﻨﺎ ﻓﺴﻴﺎﺗﺎ

رﻳﻔﺘﻴﻨﺎ ﻓﺴﻴﺎﺗﺎ

ﺑﺎﺗﻴﻔﻮﻧﺘﺲ ﻏﺮاﺳﻴﻠﻴﺲ

ﺑﺎﺗﻴﻔﻮﻧﺘﺲ ﻏﺮاﺳﻴﻠﻴﺲ

ﺳﻔﻮدروﻣﻮﻧﺘﻴﺲ
ﺑﻴﺄوﻛﻮﻻﺗﺎ

ﺳﻔﻮدروﻣﻮﻧﺘﻴﺲ
ﺑﻴﺄوﻛﻮﻻﺗﺎ

 .1ﻣﻨﺘﻴﺪي
.

 .5ﻟﻴﻜﻮزﻳﺪي
.
أوﻏﻨﺎ ردﻳﺎﺗﺎ

أوﻏﻨﺎ ردﻳﺎﺗﺎ

 - IIﻋﺪﻳﺪات اﻷرﺟﻞ
 .1ﺳﻜﻨﺪﻳﻠﻴﺪي
.
ﺳﻜﻮﺗﻴﺠﻴﺮا ﻛﻮﻟﻮﺑﺘﺮاﺗﺎ

ﺳﻜﻮﺗﻴﺠﻴﺮا ﻛﻮﻟﻮﺑﺘﺮاﺗﺎ

ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﻮس اﻛﺰ~ﻴﻮس

ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﻮس اﻛﺰ~ﻴﻮس

 .2ﺳﻜﻮﻟﻮﺑﻨﺪرﻳﺪي
.
إﺗﻤﻮﺳﺘﻴﻐﻤﻮس
ﺗﺮﻳﻐﻮﻧﻮﺑﻮدوس

إﺗﻤﻮﺳﺘﻴﻐﻤﻮس
ﺗﺮﻳﻐﻮﻧﻮﺑﻮدوس

 - IIIﻋﻨﻜﺒﻴﺎت )أراﻛﻨﻴﺪ(
 .1دﻳﺴﺘﺮﻳﺪي
.
دﻳﺴﺪرا أﻣﻴﻔﻴﺮا

دﻳﺴﺪرا أﻣﻴﻔﻴﺮا

 .2ﺑﻠﺒﻴﻤﺎﻧﻴﺪي
.
ﻋﻨﻜﺒﻮت ﻗﺎﺗﻠﺔ

ﺑﻠﺒﻴﻤﻮس ﺟﻴﺒﻮﻟﻮس
 .3إرﺳﻴﺪي
.
إرزوس ﻟﺘﻴﻔﺴﻴﺎﺗﻮس

إرزوس ﻟﺘﻴﻔﺴﻴﺎﺗﻮس

ّخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  241-12ﻣــﺆر
 p2012ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء
p
 1433اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲp
 وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴّ ـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدّﺗ ــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 و› ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أوّل دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و› ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  28ﻣﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  454-91اHﺆرخﻓﻲ  16ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1412اHـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻧـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  1991اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷ ـ ــﺮوط إدارة اﻷﻣﻼك اﳋ ـ ــﺎﺻـ ــﺔ
واﻟـﻌــﺎﻣـﺔ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮﻫــﺎ وﻳـﻀــﺒﻂ ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت
ذﻟﻚ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  279-03اHﺆرخﻓﻲ  24ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ
 2003اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤـﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ  pاHﻌـﺪل واHﺘﻤﻢ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد  3و10
و 25ﻣﻨﻪp
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 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  300-05اHﺆرخ

ﻓـﻲ  11رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏـ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  279-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ

ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓـﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  p2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ

واHﺬﻛـﻮرأﻋﻼه pﺗـﻨـﺸـﺄ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات ﻃﺎﺑـﻊ ﻋﻠـﻤﻲ

وﺛـﻘﺎﻓﻲ وﻣﻬـﻨﻲ ﺗﺘـﻤﺘﻊ ﺑـﺎﻟﺸـﺨﺼﻴـﺔ اHﻌـﻨﻮﻳـﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل

اHﺎﻟﻲ pﺗﺴﻤﻰ" ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة".

ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻋــﺪد اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت وا Hـﻌــﺎﻫــﺪ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻜ ـﻮّن ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎp

 ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﳊﻴﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرضp ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎتp ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔp -ﻛـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻮم اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ وﻋ ـﻠــﻮم

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ p

 ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp -ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻮم وﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ

واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ـﺎدّةة :: 2زﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ اﻷﻋـﻀـﺎء اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHـﺎدة 10
اHـﺎد

ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  279-03ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓـﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ p2003

اHـ ـﻌـ ــﺪل واHـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Hــﺬﻛ ــﻮرأﻋـﻼه pﻳـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ إدارة

ﺟـﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺒـﻮﻳﺮة ﺑـﻌﻨـﻮان اﻟﻘﻄـﺎﻋﺎت اﻟـﺮﺋﻴـﺴﻴـﺔ اHﺴـﺘﻌـﻤﻠﺔ

ﻣﻦ :

19

ـﺎدّةة  : 3ﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدة  25ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
ا Hـ ــﺎد

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  279-03اHــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ

ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓـﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨــﺔ  p2003اHـﻌــﺪل واHـﺘـﻤـﻢ

واHﺬﻛـﻮرأﻋﻼه pﺗـﻀﻢ ﻣـﺪﻳـﺮﻳﺔ اﳉـﺎﻣـﻌﺔ pزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﻣـﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ واHﻜﺘﺒﺔ اHﺮﻛﺰﻳﺔ pأرﺑﻊ ) (4ﻧﻴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎHﻴﺎدﻳﻦ اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻮرﻳـﻦ اﻷول واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ

واﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ا Hـﺘـﻮاﺻﻞ واﻟـﺸـﻬــﺎدات pوﻛـﺬا اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺪرجp

 -اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄــﻮر اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ واﻟـ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ

اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ pوﻛــﺬا اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرجp

 -اﻟـ ــﻌﻼﻗ ـ ــﺎت اﳋـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﻴﻂ

واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔp

 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺤﻞ اHــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺎﻣ ـﻌـﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﻮﻳ ــﺮة ا Hـﻨ ـﺸــﺄ
اHــﺎد

›ــﻮﺟﺐ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  300-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 11

رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  p2005اHـ ـ ـﻌـ ــﺪل

واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 5ﲢـ ــﻮل ﺟـ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ اHـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ـ ـﻜـ ــﺎت واﻟ ـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ
اHـ ــﺎد

واﳊﻘـﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﺤﻮزﻫـﺎ اHﺮﻛـﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ

ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة اﶈﻞ ›ﻮﺟﺐ اHﺎدة  4أﻋﻼه pإﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة.

اHﺎدّةة  : 6ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﺤـﻮﻳﻞ اHﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHﺎدة 5
اHﺎد

أﻋﻼه ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1إﻋـﺪاد ﺟــﺮد ﻧـﻮﻋﻲ وﻛـﻤﻲ وﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮي ﺗـﻌــﺪه pﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻟﻠﻘﻮاﻧـ Wواﻟﺘﻨـﻈﻴﻤـﺎت اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ pﳉـﻨﺔ ﻳﻌـ Wأﻋﻀﺎءﻫﺎ

ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻠﻴـﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ

ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔp

 - 2ﲢــﺪﻳــﺪ إﺟــﺮاءات ﺗـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻎ ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ

اﻟﺘﻲ ﺗﺘـﻌﻠﻖ ›ـﻮﺿﻮع اﻟـﺘﺤـﻮﻳﻞ اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة

 5أﻋﻼه.
 ©ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪلp ©ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةp © -ــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ وا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرp
 ©ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔp© -ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔp

 ©ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢp© -ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣـ ــﻮ اHـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﳉـ ــﺎﻣـ ــﻌﻲ
اHـ ــﺎد

ﺑـﺎﻟﺒـﻮﻳﺮة إﻟﻰ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻟـﺒﻮﻳـﺮة ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﺗ ـﺒــﻘﻰ ﺣ ـﻘــﻮق اHـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــ Wا Hـﻌـ ـﻨ ـﻴــ Wوواﺟ ـﺒــﺎﺗــﻬﻢ

ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴــﺔ أو اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ أو

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻠ ــﻐﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 300-05
اHــﺎد

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 p2005اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

الملحق رقم :- 03 -

الهيكل التنظيمي لجامعة أكلي محند ولحاج بالبويرة

مدير الجامعة

المجمس العممي

نائب رئيس الجامعة لمتكوين العالي

والتكوين المتواصل والشهادات

ن.ر الجامعة لمتكوين العالي في الطور

مجمس اإلدارة

ن.ر الجامعة لمتنشيط والترقية

الثالث والتأهيل الجامعي والبحث

البحث العممي والعالقات

العممي وكذا العالي فيما بعد التدرج

مصمحة التكوين

واإلشراف والتوجيه

مصمحة اإلحصاء

مصمحة متابعة أنشطة

والتدريب والتقييم

البحث والتثمين العممي

مصمحة الشهادات

مصمحة التعاون والتبادل

والمعادالت

واالستشراف

مصمحة التوجيه
واإلعالم

ما بين الجامعات

االجامعات

مصلحة التكوين لما بعد
التدرج والتأهيل
الجامعي

مصمحة متابعة برامج
البناء تجهيز الجامعة

الكميات

مصمحة التكوين
المتواصل

نائب رئيس الجامعة لمتنمية

كمية العموم

المكتبة المركزية
لمجامعة
كمية عموم الطبيعة

والتكنولوجيا

والحياة وعموم األرض

كلية العموم االقتصادية

كمية الحقوق والعموم

والعموم التجارية وعموم
التسيير

واإلنسانية
البدنية والرياضية

المصدر :وثائق خاصة بالمؤسسة مقدمة من طرف مصلحة التوجيه واإلعالم.

مصلحة المعالجة

السياسية
كمية العموم االجتماعية

معهد تقنيات النشاطات

مصمحة االقتناء

كمية اآلداب والمغات

مصمحة البحث
البيوغرافي

مصمحة التوجيه

الملحق رقم -04-

موضوع الدراسة :دور االتصال الداخلي يف عملية التغيري يف املنظمة.

 .1ما هو االتصال حسب رأيكم؟ وفيما تتمثل العناصر األساسية له؟
........................................................................................
 .2ما هي الوسائل املعتمدة لالتصال يف اجلامعة؟
........................................................................................
 .3هل هناك اتصال بالنسبة للفروع املوجودة يف اجلامعة؟
........................................................................................
 .4هل هناك نظام إدارة معلومات يسهل انسحاب البيانات واملعلومات؟
........................................................................................
 .5ما هي معوقات االتصال يف اجلامعة ( تنظيمية ،فنية ،مادية)؟
........................................................................................
 .6ما هي أهم التغيريات اليت حدثت يف اجلامعة؟
........................................................................................
 .7هل املناخ العام للجامعة ال يقاوم التغيري ،بل يشجع عليه؟
........................................................................................
 .8هل يساهم االتصال الداخلي يف جناح عملية التغيري يف اجلامعة؟
........................................................................................
 .9يف األخري ماذا ميكن القول وهل لديكم مالحظات ميكن أن تدعموا هبا حبثنا؟
........................................................................................
1

2

الملحق رقم -05-

في إطار اإلعداد لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير ،تخصص إدارة األعمال اإلستراتيجية بعنوان
 ،نرجوا منكم أن تمدوا لنا يد المساعدة باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان بدقة حيث أن صحة نتائج
هذا البحث تعتمد بالدرجة األولى على صحة اختياركم وذلك بوضع اإلشارة (×) في الفراغ الذي يوافق رأيكم
مقابل كل عبارة من العبارات ،مع العلم أن المعلومات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
وفي األخير لكم جزيل الشكر على مساعدتكم وتعاونكم.

أوال :البيانات العامة.
 الوظيفة............................ :
 سنوات اخلربة.
أقل من  3سنوات

من  3إىل  5سنوات

من  5إىل  01سنوات

أكثر من  01سنوات

 املستوى التعليمي.
دراسات عليا

ثانوي

جامعي

مستوى آخر

ثانيا :رأي المبحوث عن واقع االتصال في الجامعة.
 -1ماذا يعين لكم االتصال ؟ هل االتصال هو:
الربيد والرسائل الصادرة والواردة

وسائل االتصال
تعاريف أخرى
...........................................................................................
...........................................................................................
1

نقل معلومات وأفكار بني األفراد

 -2ما هي العناصر الواجب توفرها لتتم عملية االتصال ؟
 املرسل واملرسل إليه
 املرسل واملرسل إليه والرسالة
 وسيلة االتصال ( هاتف ،اجتماع ،تقرير)
 كل العناصر السابقة  +املعلومات املرتدة
 -3ماذا يعين لكم االتصال الداخلي ؟
 تستخدمه املؤسسة أو املديرون لتوفري معلومات لباقي األطراف األخرى وسيلة لتكوين مجاعات العمل ،وعالقات العمل ،والصداقات وسيلة دتكن العمال من التعبري عن شكاويهم وسيلة إلحداث التغيري كل ما سبق -4ما هي طرق االتصال املستعملة عندكم يف اجلامعة ؟ هل هي:
االتصاالت الشفوية

االتصاالت الشفوية والكتابية

االتصاالت الكتابية

 -5ما هي اجتاهات االتصال املستعملة يف اجلامعة ؟
 االتصال من األعلى إىل األسفل ( من اإلدارة العليا إىل العمال)
 االتصال من األسفل إىل األعلى ( من العمال إىل املسؤولني)
 االتصال يف نفس املستوى الوظيفي.
 -6ما هي وسائل االتصال األكثر استعماال يف مؤسستكم ؟ رتبها من  0إىل .7
 مقابلة رمسية -تقرير

 اجتماع رمسي -صندوق الشكاوي

 مذكرة عمل اهلاتف -لوحة اإلعالنات

 -7أثناء قيام رئيسك يف العمل باالتصال بك ،على ماذا يركز ؟
 إعطاء التعليمات واألوامر لتنفيذها فقط إعطاء التعليمات واألوامر لتنفيذها ،واالهتمام مبعرفة ردود األفعال2

ثالثا :دور االتصال الداخلي في نجاح عملية التغيير في جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة.
 -1ما مدى معرفتك باألهداف األساسية للجامعة ؟
واسعة

ال تعرف أصال

نوعا ما

 -2هل ختربكم اإلدارة عندما تريد إحداث تغيري ما يف العمل ؟
دائما

يف معظم األحيان

أبدا

نادرا

 -3هل ترى أن التغيري:
اختيار

ضرورة

ملاذا؟..............................................................................................
 -4ما هو موقفك عندما ميسك التغيري ( تغيري املنصب مثال أو مكان العمل) ؟
ترفض

تقبل بسهولة

ال تبايل

إذا كنت ترفض ما هو التصرف الذي تقوم به ؟
………………………………………………..................................
 -5هل هناك مقاومة للتغيري من قبل العاملني يف اجلامعة ؟
ال

نعم

إذا كان نعم ،ملاذا ؟ ...............................................................................
...................................................................................................
 -6عندما حتدث اجلامعة تغيريات كيف هي التوضياات ال ي تقدمها لكم ؟
كافية جدا

نوعا ما

كافية

 -7هل ترى أن االتصال الفعال يف اجلامعة يسهل من عملية التغيري ؟
ال

نعم
3

غري كافية

 -8هل إشراك املوظفني يف عملية التغيري يقلل من مقاومتهم له ؟
ال

نعم

 -9هل ترى أن االتصال الداخلي الفعال يف اجلامعة هو أسلوب إلحداث تغيري ناجح ؟
ال

نعم

 -11ما هي أهم االقرتاحات ال ي تراها مناسبة إلجناح كل تغيري ميس اجلامعة ؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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