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إن هذا العصر الذي يتميز بالسرعة والتغيير على كافة األصعدة والميادين ،يبررز جليرا مرده يهميرة

تفعيل االتصال لضرمان ششرر افافرة التجديرد داخرل الم.سسرا  .حير

يعتبرر االتصرال ميلبرا ضررور ا لتحفير

شجرراع عمليررة التجديررد وهررذا لضررمان بفررا واسررتمرار ة الم.سسررة فرري ةررل المشافسررة الشررديدة .فرراادارة الجيرردة
تحرص على االتصرال الفعرال مرم عمالهرا فري كافرة المسرتويا

بهردم إشر ار ه فري التخيري والتشةري لعمليرة

التجديد لتفادي المفاومة في الم.سسة.
الكلمات المفتاحية :االتصال ،التجديد ،افافة الم.سسة.

The role of communication in spreading the culture of innovation
in the Algerian institutions
 - A field studyAbstract :
This era which is characterized by speed and change at all levels and fields,
clearly highlights the importance of activating the contact to ensure the
dissemination of a culture of innovation within the institutions. Where
communication is a necessary requirement to achieve the success of this renewal
process and to ensure the survival and continuity of the organization in light of the
good competition organisation is keen on effective communication with its
workers at all levels in order to involve them in the planning and organization of
the process of renewal in order to avoid resistance in the organization.
Keywords: Communication ,Innovation, Culture d’Organization.
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مقدمة

يعتب ررر التجدير ررد مر ررن بر ررين األسر رراليت اادار ر ررة الحديار ررة التر رري يصر ررب يعتمر ررد علي ر ر لرفر ررم وتعز ر ررز تشافسر ررية

الم.سس ررا
التغيير ر ار
ااعر

ف رري الوار ر

الجزاةر ررة ته ررت به ررذى األس رراليت حت ررى تس ررتييم موا ب ررة

الح ررالي .ل ررذا شج ررد الم.سس ررا

الت رري يفرض ررها المح رري الخ ررارجي له ررذى الم.سس ررا  ،والمتمال ررة ف رري :ش رردة المشافس ررة ،تي ررور وس رراةل
رر ة األورو متوسرريية حيررز
واالتصررال ،ازديرراد وعرري المسررتهل ين ،اشفترراع األسرواة ،دخررول اتفاايررة الشر ا

التشفيذ واالشضما المرتفت للمشةمة العالمية للتجارة.
كل هذى التحديا

فرض

على الم.سسا

االهتما بالتجديرد لموا برة هرذى التغيير ار والتيرو ار

فالتجديد يعتبر هردفا يساسريا تسرعى لتحفيفر الم.سسرا

المسرتمرة،

فهرذى األخيررة بحاجرة ماسرة إلير باعتبرارى يسراس تشميرة

وتفوية تشافسية الم.سسا .
ويعتبر االتصال من الدعاة األساسية للم.سسة مهما كاش

يبيعة ششايها ،بحي

يخلر جروا مرن الافرة

المتبادلررة بررين يفرادهررا ،فيز ررد مررن التفررارت واالشسررجا العملرري وتحسررين مسررتوه يداةه ر  .لررذا فاالتصررال يما رل

الوسيلة األساسية في كل الم.سسا  ،ويحض باهتما جميم المسير ن والباحاين شة ار لدورى ال بيرر فري تفعيرل
إسررتراتيجية الم.سسررا  ،وبصررفت عشص ر ار ال يمكررن االسررتغشا عش ر فرري يي م.سسررة .وحي ر

الفعرال داخررل الم.سسررة فري الحصررول علررى معلومرا

صررحيحة فرري الوار

يمك رن االتصررال

المشاسررت عررن يررة جمررم البياشررا

التي تخرص عمليرة التجديرد ،هرذا يعشري اشر مرن برين األسراليت التري تسرتعملها الم.سسرة لضرمان شجراع عمليرة
التجديد وذلك عن ير التخيي والتشةي لهذى العملية ،وللحد من مفاومة التجديد من يرم الفاعلين.
وباعتبررار الم.سسررة شةامررا مفتوحررا ،تشمررو وتتيررور وتتفاعررل مررم فرررص وتحررديا

محييهررا الررذي تششر فير ،

هررذا مررن يجررل ضررمان االسررتفرار .فهررذا األخيررر لرريس معشرراى الجمررود وعررد التغييررر بررل الررت  .مررم األوضررا
المحيية والحاصلة مرن حولهرا ممرا يحرت علرى الم.سسرة مواجهرة تحرديا

السررهل يو الهررين ،واشمررا يتيلررت مشهررا تبشرري إسررتراتيجيا

التجديرد .فهرذا األخيرر لريس براألمر

اويررة تسررم لهررا باالسررتمرار فرري ةررل حاجتهررا للتجديرد

المستمر للمحافةرة علرى مواعهرا التشافسري وتيرو رى فري حاضررها ومسرتفبلها .فشسرتييم الفرول ين التجديرد يمرر

ضروري للم.سسا  ،كما يش عملية يحمل في يياتها داةما التغيير والتيو ر .ول رن ال تسرتييم الم.سسرة ين
تشج في عملية التجديد إذا ل يكن هشاك اتصال جيد.

واشي ارا ممرا تفررد فرتن التسررا.ل الجروهري الررذي شحراول ااجابررة عشر هررو :هللن نشلر ثقافللة التجديللد فللي

المؤسسة مرتبط بفعالية التصال؟
ابررل التيرررة اج ر ار ا

الد ارسررة الميداشيررة سررتفو الباحاررة بررالتعرض إلررى مفهررو التجديررد ضررمن المرردخل

الشةري الذي سأتشاول في المحاور التالية :
 حاجة الم.سسة ل تصال.

 االتصال وسيرورة التجديد في الم.سسا .
 ع اة االتصال وعملية التجديد.
أول :حاجة المؤسسة لالتصال

إن كلمررة االتصررال تفابلهررا فرري اللغررة الفرشسررية  communicationوتعشرري التعبيررر والتفاعررل مررن خ ر ل

بعررض الرمرروز لتحفي ر هرردم معررين وتشي روي علررى عشصررر الفصررد والتعبيررر 1.كمررا ورد مفهررو االتصررال مررن
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ال لمررة ال تيشيررة  communisالترري تعشرري باللغررة االشجليز ررة  communيي مشررترك يو اشررتراك .2فاالتصررال
يعرررم بأشر  « :شفررل المعلومررا

واألفكررار بصررفة مسررتمرة بررين األفرراد بررين بعضرره الرربعض فرري كررل المسررتويا

التشةيمية بين المدير ن واادارة العليا وبين الموةفين والمشرفين يي شبكة ترب كل يعضا الم.سسة»
ومش ر شسررتشت ين االتصررال يتمتررم بأهميررة كبررره فرري شفررل المعلومررا

الف ر ار ار وريرهررا ،بمعشررى يش ر يرردخل فرري تسرريير الم.سسررا
والمشرراعر والرمرروز والفرري داخررل الم.سسررا

3

داخررل وخررار الم.سسررة وكررذا اتخرراذ

بصررفة عامررة ،فهررو يداة شفررل المعلومررا

واألفكررار

و هرردم إلررى خل ر االسررتفرار والتفاعررل والافررة بررين كررل يي ررام

العملية االتصالية.
ثانيا :التصال وسيرورة التجديد في المؤسسات

تمال الم.سسة شسفا يصغر ضمن شس ي بر هو المحي  ،فهرو بحاجرة للتعامرل مرم الم.سسرا

األخرره

في يداةها لوةاةفها ويششريتها وتحفير يهردافها ،وشتيجرة لهرذا التفاعرل فرتن بفرا الم.سسرة مرهرون بمرده اردرتها
على الت يف مم الديشاميكية والتعفيد المتشاميان للمحي  ،والتي ال تسرم بوجرود يشسراة سرا شة وريرر متحركرة،

بررل تتيلررت وجررود م.سسررا

ديشاميكيررة تعتمررد علررى التجديررد ،المروشررة ،التبررادل والفابليررة للتيررور والتغييررر ،وفرري

هرذا السرياة يررره "إيللرت تريسلت " " « :"Eric Tristين الم.سسررة إن لر تررتعل كيرف تتيررور فري معام تهررا،

في محاولة داةمة للتجديد ،و تلخص

فتشها لن تستييم ين تساير و تواج حفاة المحي » 4.إذا فالم.سسا

ذلك من خ ل االشتفال من وضعية إلى يخره ،سوا بصرفة شراملة يو جزةيرة ،ويفرول  « :Simpsonعلرى
ين التجديررد هررو العمليررة الفررادرة علررى تحفير شررو مررن االششررفاة عررن مسررا ار

التفكيررر العررادي لتفرردي تصررو ار

جديدة ،مختلفة كليا ».
ومن شروط شجاع التجديد* الذي يي ير في الم.سسة ،هو اشدما جميم الفاعلين داخل الم.سسة والتفاه
حررول محترواى ،وسرريرورة تشفيررذى ،وعملهر علررى بلورر ألهدافر  ،وهررذى يهر مهررا االتصررال والترري ال تشحصررر فرري
ااع

ففر  ،برل تتعرده ذلرك إلرى وضرم بررام تهردم إلرى إاشرا األفرراد بتبشري سرلوكيا

مترتبة عن التفسير والعمل على توفير الشروط الجيدة لتأييد التجديد.
وبالتالي فاالتصال يعتبر مرن يهر خصراةص الم.سسرا

وممارسرا

5

الفاةمرة علرى التجديرد .حير

كوش عامل استراتيجي وفعال في كافة مراحل العملية اادار ة:

جديردة،

تبررز يهميتر مرن خر ل

6

 التخيي  :يعتبر االتصال الوسيلة التي ت فل التجديد األمال لألهدام بااضافة إلرى التعررم الروااعيواامكاشيا  ،كما يعد يداة إع ن الخية ومتابعتها.

على االحتياجا

 -التشةرري  :يعتبررر االتصررال هررو العشصررر الحيرروي فرري فاعليررة الم.سسررة ،حير

ين وجررود اشروا

واضررحة

ل تصال بين األفراد ،ي.دي شجاع الم.سسة في تحفي يهدافها.
 -التوجير ر  :ل تصر رال دور يساس رري ف رري شج رراع مه ررا الف ررادة وف رري ت رروفير الفاعلي ررة للحر روافز والتع رررم عل ررى

حاجا

األفراد ودوافعه .

 الراابررة :يع رد االتصررال روع العمليررة الراابيررة فرري كشررف األخيررا واالشح ارفررااشجاع ااج ار ا

التصحيحية.

 -اتخرراذ الف ر ار ار  :يماررل االتصررال مجموعررة مررن ااج ر ار ا

التخاذ ا ار ار

وترروفير التوجي ر المشاسررت

سليمة.

الترري ت فررل اسررتخدا البياشررا

ال زمررة توافرهررا
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وهررذا مررا يبرررز يهميررة االتصررال فرري عمليررة التجديررد باعتبررارى (االتصررال) يسررم بترردف المعلومررا
لعمليررا

التجديررد والعمررل علررى حررل المشررك

ال زمررة

الترري تواجر هررذى العمليررا  .فاالتصررال يعررد م.شر ار هامررا لتهيةررة

محرري الم.سسررة ليتماشررى و رردع التجديررد ،ومررن يهر المشررا ل والمعواررا
والتي يمكن ين ت.ار على عملية التجديد هي شفص المعلوما
فاادارة الحدياة تسعى إلى االستفادة من تفشيا

فرري مجررال االتصرراال

يو تأخر وصولها في الوا

والمعلومررا

المحدد.

االتصرال فري ممارسرة مهامهرا اادار رة المختلفرة ،باعتبرار

االتصرال الفعرال هرو وسريلة اادارة الشاجحرة لتحفير يهردافها مرن خر ل السررعة فري شفرل المعلومرا

التري تفيررد

اادارة ف رري إشج رراز عمله ررا .ويعتب ررر االتص ررال يح ررد العوام ررل األساس ررية الحاس ررمة ف رري شش ررر افاف ررة التجدي ررد ف رري
الم.سسررة ،إذ يلعررت دو ار هامررا فرري خل ر وعرري لررده العرراملين بأهميررة التجديررد وضرررورت لضررمان اسررتمرار ة
الم.سسررة .كمررا تسرراعد هررذى العمليررة اادار ررة فرري تعز ررز الررروع المعشويررة للعرراملين فرري الم.سسررة .و رروفر له ر

الفرص ليرع يفكاره التي تساه في تيو ر الم.سسة ورايها ،وهذا ما يعزز الوال واالشتما لها.
ثانيا :دور التصال في عملية التجديد

إن االتصال اليو حلفة الوصل برين جميرم المتغير ار  ،ويمكرن تلخريص دور االتصرال فري إشجراع عمليرة

التجديد في الشفاط التالية:

7

♦ حركة المعلومات و تدفق التصال :إن حركة المعلوما

(شازلة ،صاعدة ،يففية) تسم للفاعلين معرفة

ما يفم داخل م.سسته  ،مما ي.دي إلى الفضا على تمركرز المعلومرا

والشركل الهرمري للم.سسرة ،ممرا يرفرم

من روع االشتما والتمسك بالم.سسة عشد الفاعلين خ ل تبادله للششايا
التجديد ،ويحاولون إشجاح ومن امة تحفي الفاعلية في الم.سسة.

ممرا يجعلهر يلتفرون حرول مشررو

♦ الفهم :إن فه مشرو التغيير يعتمد اعتمادا كبي ار على حركة المعلوما  ،ألن ذلك يفضي علرى البعرد

الموجود بين المستويا

وةهور روع المبادرة عشد الجميرم ،كمرا ير.دي إلرى إاامرة ع ارة حسرشة برين الم.سسرة

وفاعليهررا مررن جهررة ،وبررين المسررير ن والفرراعلين مررن جهررة يخررره ،إضررافة إلررى ذلررك فررتن فه ر الفاعررل لمشرررو
الم.سسة يجعل يحس ين شجاح مرتب بشجاحها ،ولهذا فهو يرب بين مشجزات وتيورها.

♦ تقويللة النسللجام :إن فه ر الفرراعلين لمشرررو التغييررر ،يجعله ر يسررل ون شفررس السررلوكا

تفر بررا تجرراى

الم.سسررة ويهرردافها ،فاالتصررال المشررترك بيررشه يسررم له ر باالشتمررا والتمايررل الموحررد لم.سسررت  ،ممررا يجعررل

التغيير ممكشا إذا كان جميم الفاعلين يكوشون ايبا متجاشسا.

♦ القضاء على مظلاهر المواجهلة :إن االشسرجا والتضرامن برين الفراعلين ،يسرمحان بخلر لغرة موحردة

عشررده  ،الشرري الررذي يسررم بةهررور الح روار وتبررادل ال رريي وتفرردير جميررم األفكررار واالات ارحررا  ،مررن خ ر ل
استشررارة الجميررم ،هررو الشرري الررذي يعيرري مكاشررة ودور ل ررل فاعررل داخررل الم.سسررة فيةهررر شررو مررن التعرراي
اايجابي الذي يفضي على الشزاعا
وبالتالي فالم.سسا

ومفاومة كل ما هو جديد.

اليو تعمل في ةل محي

يتميز بالتغيير المستمر سوا كان التغيير في

المحي االاتصادي يو االجتماعي يو السياسي يو الت شولوجي .و خل هذا التغيير في المحي ضغويا
كايرة على الم.سسا

مما يحت عليها ضرورة الت يف والتأال مم مال هذى التغيي ار

من يجل البفا

واالستمرار .ويعد التجديد هو السبيل الوحيد يما الم.سسة ويكون ذلك ببشا افافة تشةيمية يكون التغيير
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محورها ،حي

أ .ليليا عين سوية

يلعت االتصال دو ار بار از في بشا افافة التجديد داخل الم.سسة كتمهيد ادما التجديد على

يرضية م ةمة تتضمن شجاحها وتفبلها والتخفيض من الرفض والمفاومة المتواعة.
ثالثا :أساليب عالج مقاومة التجديد

بعد التيرة إلى مفهو التجديد سوم شحراول التعمر ي ارر فري معالجرة يهر المشرا ل التري تواجهر يي

عمليرة تجديرد يال وهري موضرو المفاومرة * ،ومرم ت ازيرد شردة المفاومرة فري الم.سسرة ،فرتن احتمراال

شجراع

التجديد تصب محدودة جدا ،وبالتالي ال يستييم مسيرو الم.سسة ين يتجاهلوا هذى المفاومة ،بل يجت عليه

السررعي التخرراذ شررتى الوسرراةل وااج ر ار ا

اليرة التالية:

للتخفيررف مررن حرردة هررذى المفاومررة .ومررن بررين تلررك ااج ر ار ا

● التصال :يعتبر االتصال ضمن مفهو التجديد المصردر الرةيسري لشفرل المعلومرا

تستييم بذلك تغيير السلوك لديه  .لهذا كاش

شررذكر

برين األفرراد ،التري

يه صفة يجت ين يتمتم بها المسير في الم.سسة هي المفردرة

علررى االتصررال مررم األف رراد بشرركل فعررال ،و تواررف ذلررك علررى ارردرة المسررير علررى شفررل المعلومررة إلررى العمررال
والعكس ،ومش فاالتصال الفعال سوم ير.دي لتفبرل الرسرالة مرن ابرل األفرراد و شرت عرن هرذا التفبرل تغييرر فري
سلوكه واتجاهاته  .فالمسير الشاج يتميز بال فا ة ومهارة االتصال.
● إشلرات العللاملين بالعمللن :يمكررن إشرراك المسررير ن والعرراملين فرري مهررا ويششررية عمررل متخصصررة ،ماررل

مجموعا

العمل التي ترت ز على مجال .واذا ما شعر األفراد بأشه اد سراهموا فري تصرمي التغيير ار  ،فغالبرا

مرا ترشخفض درجرة مفراومته لهررا .هرذا ويمكرن للمشراركة ين تسراعد ييضررا علرى التخفيرف مرن المفاومرة الشاتجررة
عن التغيير المتبم ،ومن المخاوم حول تأاير التغيير ،يو يارى عليه وعلى ادرته على الت يف.
● تقللديم التسللهيالت والللدعم الالزمللين للعللاملين :يعشرري تأسرريس مجموعررا

وتفرردي الخرردما

االستشررار ة لألف رراد الررذين يواجهررون مصرراعت وضررغويا

وتسررهيل الصررعوبا

عمررل لرردع عمليررة التجديررد

معيشررة فرري العمررل بعررد التجديررد،

علررى األف رراد باالسررتعاشة بمستشررار ن إمررا مررن داخررل الم.سسررة يو مررن خارجهررا للمسرراعدة

والشصر  ،يو ترروفير مرردير تشفيررذي يسررتييم األف رراد اللجررو إلير عشررد الحاجررة ،وتفرردي الرردع الر ز لألف ر ارد عررن

ير االتصال واد يكون مال هرذا الردع ضررور ا جردا لربعض األفرراد الرذين لرديه مخراوم مرن يارر التجديرد
عليه  ،وان يفضل ير فة اعيا األفراد مال هذى الفوة هي عن ير إش ار ه في الفرار.

8

وللتغلررت عل ررى مفاومررة التجدي ررد فرري الم.سسررة شجررد ين يهر ر األدوار الترري يف ررو بهررا مررن يتررولى عمليررة
التجديرد فرري الم.سسرة هررو إدخررال التغييررر بالير فررة التري تحفر األهرردام مررن خر ل إشرراك العمررال والحصررول
على تأييده لعملية التجديد ،ألن الدور األساسري لمرن يردخل التجديرد هرو تعر رف ابخرر ن بر وامرت ك الفردرة

على إدارت من خ ل وضم خيوا

ممررن اررد يعرراشون مررن صررعوبا

محددة وتيو ر ااج ار ا

الت يررف معر خر ل فتر ار

والشة التي تسراعد العراملين جميعرا وخاصرة

التجديررد .وبالتررالي فعمليررة إدمررا التجديررد يجررت ين

تأخذ ير فها بأال ادر ممكن من اازعا داخل الم.سسة ،وذلرك مرن خر ل إدراك يهميرة ابرول العراملين لهرذا
التغيير ،والت يف مم المحي الخاص بذلك.

9
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الدراسة الميدانية:
أهلللدال الدراسلللة :إن الهرردم مررن هررذى الد ارسررة هررو محاولررة معرفررة مررده االرتب رراط بررين االتصررال وعمليررة

التجديررد ،ومررده اهتمررا مسرريرو الم.سسررا

الصررغيرة والمتوسررية بهررذى الع اررة .ولهررذا يمكررن تلخرريص بعررض

األهدام الرةيسية كما يلي:

 إبراز الع اة بين االتصال كمصدر يساسي في الم.سسة وعملية التجديد. -محاول ررة معرف ررة م ررده مس رراهمة االتص ررال ف رري تبش رري التجدي ررد ف رري الم.سس ررا

الص ررغيرة والمتوس ررية

الجزاةر ة.
هررذى الد ارسررة بمجمررم عمررر بررن عمررر هررو عبررارة عررن م.سسررة عاةليررة تشش ر فرري

المجللال المكللاني :يجر ر

س ررشة  1984بالمشيفررة الص ررشاعية الفج ررو – ڤالم ررة ،-يص رربح

مجررال إشت ررا المر رواد الغذاةي ررة يشش ررأ

مجمعررا يض ر العديررد مررن الم.سسررا

الي ررو

مررن بيشهررا م.سسررة العجرراةن الغذاةيررة والترري سأخصصررها بالد ارسررة .واررد

اختر هذى الم.سسة كمجال للدراسة ألشها:
♦ م.سسة تتوفر على شروط الدراسة خاصة وين التجديد ل شجدى في معة الم.سسا
المجال الزمني :لفد تم

الدراسة على مرحلتين:

المرحللللة اىوللللى :تمالر ر

ف رري الد ارس ررة االس ررتي عية والت رري اس ررتغرا

م رردة شررهر يي خر ر ل ش ررهر م ررارس

 ، 2015والترري ت ر فيهررا التعرررم علررى المجمررم بأاسررام  ،وكررذا الحصررول علررى المعلومررا

بمجال الدراسة البشري والمكاشي.

المرحلة الثانية :ت فيها توز م االستمارة في الميدان ،ار جمعهرا والتري دامر

يفر ل .2015

الملللنه  :تماشرريا مررم يبيعررة الموضررو فررتن الباحاررة اعتمررد

الد ارسررا

التي زرشاها.

ال زمررة والخاصررة

حروالي  15يرو خر ل شرهر

علررى المررشه المسررحي والررذي يرردخل ضررمن

الوصررفية ،فررالمشه المسررحي يتعل ر بالوضررم ال رراهن يو الوااررم الحررالي والتعرررم علررى جواشررت الفرروة

والضررعف في ر مررن اجررل معرفررة مررده ص ر حية هررذا الوضررم يو مررده حاجت ر إلررى إحرردا

تغيي ر ار

يساسية في  .واد اعتمدشا في هذى الدراسة على هذا المرشه مرن يجرل التوصرل إلرى جمرم المعلومرا

جزةيررة يو
والبياشرا

على الوحدة التي اخترشاها للدراسة ،يال وهي م.سسة " عمر بن عمر " من يجل ال شف عن ع اة االتصال
بعملية التجديد في هذى الم.سسة.

مجتمللا البح ل  :بمررا ين الد ارسررة الراهشررة تشرردر ضررمن الد ارسررا

بالعيش ررة ،الت رري تعتب ررر يداة م ررن يدوا
مستخدمين في ذلك ااجر ار ا
 781عام

الم ررشه الوص ررفي بحير ر

الوصررفية ففررد اعتمرردشا علررى ير فررة المسر

ي ررت وصر ررف واا ررم اي ررا يو جماع ررة معيش ررة،

المشهجيرة الميبفرة فري المرشه الوصرفي .و بلرم عمرال م.سسرة عمرر برن عمرر

مفسمين إلى الفةا

المهشية التالية:

 -فةة اايا ار

(االدار ين )133

 -فةة االيا ار

العليا ()13

 -فةة عمال التشفيذ()635

وباختيار شسبة  %20يكون مجمو يفراد العيشة كالتالي:
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 -فةرة اايررا ار

(اادار رين  ،)27فةررة اايررا ار

أ .ليليا عين سوية

العليرا ( ،)3فةررة عمررال التشفيرذ( )127وبررذلك تحصررلشا

على مجمو  157مفردة.
أدوات جما البيانات :ولجمم المعلوما
 – 1المالحظلللة :حير ر

استعملشا عدة يدوا

تع ررد م ررن األدوا

الحفرراة واألحرردا  ،مررن خر ل الز ررا ار

والتي تتمال في:
وتس ررجيل ووص ررف

المهم ررة الت رري س رراعدتشا ف رري جم ررم البياش ررا

الميداشيررة للم.سسررة ففررد مكشتشررا مررن التحفر مررن يمررور اررد ت ررون مبررالم

فيهرا مرن يررم العمرال كرالتعرم علرى ةرروم عملهر مرا وادراك مرده سرعي مسريري الم.سسرة شحرو تحفيررز
العمال والتشسري فيمرا بيرشه  ،وبالترالي تجشبشرا الم حةرة الوارو فري األخيرا التري ارد تصراحت جمرم البياشرا
وذلك من خ ل م حةة االشفعاال
 -2المقابللللة :اام ر

التي تدل على الصحة في الرد على األسةلة.

الباحاررة باسررتخدا هررذى األداة مررم ر.سررا األاسررا فرري الم.سسررة وه ر كرراألتي اس ر

الجودة ،التسو  ،المستخدمين(الموارد البشر ة) ،المحاسبة والمالية .بهدم جمم بياشا
من األخيا وذلك بتبسي وتوضي األسةلة للعمال من يجل إعيا إجابرا

المستخدمين المعلوما

المتعلفة بالم.سسة والعمال ،واد يفادتشي هذى المفاب

دايفة وواضحة خالية
ارد لشرا رةريس اسر

وافيرة .حير

التي يجر تها في ال شف عن

بع ررض الجواش ررت الهام ررة الت رري تخ ررد الد ارس ررة الحالي ررة ،والمتمال ررة ف رري الفض ررايا المتعلف ررة باالتص ررال م ررن حير ر
اتصرراله ب رراادارة  ،كيفي ررة اتص ررال اادارة بالعم ررال ،مشررا ل االتص ررال ،م ررده اهتم ررا اادارة بمش ررا ل العم ررال
المتعلفة بالعمل ...،حي
 – 3الستمارة :جا

وهي:

ي د العمال على ين الم.سسة تمتلك يحد

واالتصال.

وساةل ت شولوجيا ااع

استمارة الدراسة الحالية معتمدة على ثال محراور لججابرة علرى تسرا.ل الد ارسرة،

المحور اىول :يحتوي على  10يسةلة لتبين دور االتصال في تزو د الفاعلين بالمعلوما .

المحور الثاني :يحتوي على  09يسةلة لتبين شةرة الفاعلين للتجديد داخل الم.سسة.

المحور الثال  :يحتوي على  07يسةلة لتبين مساهمة االتصال في التغلت على مفاومة التجديد.

تحلين بيانات الدراسة:

الجدول رقم  :01يبين دور التصال في تزويد الفاعلين بالمعلومات
تزويد بالمعلومات

الرقم

01

 -تفد الم.سسة جميم المعلوما

02

 لديك اشاعة بأن جميم المعلومالديك.

الخاصة بالعمل.
الخاصة بالعمل متوفرة

التك اررات

النسبة المئوية%
نعم

نعم

ل

99

58

36.94 63.02

48

119

75.79 30.57
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03

04

05

 -عد المشاركة في اتخاذ الف ار ار تعد إحده معواا

أ .ليليا عين سوية

كفا ة

115

42

26.75 73.24

 -االتصال المباشر هو الوسيلة الوحيدة التي تستعملها

30

127

80.89 19.10

 -تهت الم.سسة بحل مشا ل العمال.

22

135

85.98 14.01

15

142

9.55

90.44

95

60.50 39.49
15.92 84.07

4.45

شة االتصاال

داخل الم.سسة.

اادارة في االتصال مم العمال.

06

 -ي.خذ بعين االعتبار ااتراحا

07

 -تتلفى الرد من يرم اادارة بعد اتصالك بها.

62

08

 -تعدد مواام الم.سسة وبعدها الجغرافي عن بعضها ي.دي

132

25

150

07

95.54

57

100

36.30 63.69

09

10

وي ار العمال.

إلى مشا ل في االتصال.
 -اخت م الفي واألفكار والافافا

يعي عملية االتصال بين

الفاعلين في الم.سسة.
 -يدخل االتصال ضمن يولويا

الم.سسة.

 157عامن

المجموع

%100

المصدر :الدراسة الحالية
فشتاة الجدول رقم  :01ت.كد ما تيراشا لر فري الجاشرت الشةرري فالتوجر شحرو التجديرد مرن يجرل ضرمان

اسررتمرار ة م.سسررة عمررر بررن عمررر وتيو رهررا ،حي ر

يررت االعتمرراد علررى العديررد مررن األسرراليت لضررمان شجرراع

عمليررة التجديررد داخررل الم.سسررة .ومررن بررين هررذى األسرراليت شجررد االتصررال الررذي يعتبررر مررن يهر العشاصررر الترري
تس رراعد الم.سس ررة عل ررى تحفير ر الشج رراع .فعملي ررة االتص ررال وس رريلة وليسر ر

ه رردفا ف رري ح ررد ذاته ررا فه رري عملي ررة

ضرور ة ،فاالتصال الجيد يميل إلى تشجيم وتحفيز العمال لتحسين يداةه وز ادة إشتاجيته  ،وهرذا مرا يضرمن
تشفيررذ الخير والبررام وتحفير يهرردام الم.سسررة .وبالتررالي فغيررات االتصررال بررين اادارة والفرراعلين يرر.دي إلررى
شفص في ال فاية ااشتاجية.
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وفعالية االتصال في الم.سسة لها يهمية كبيرة في توجي ششرايها مرن خر ل يهميتر فري العمليرة اادار رة
مررن تخي رري  ،وتوجير ر  ،اتخ رراذ الفر ر ار ار وريره ررا م ررن العمليررا
الم.سسرة .فعمليرة التجديرد تتيلرت التشسري برين مختلرف مسرتويا

وه ررذا كلر ر لض ررمان شج رراع عملي ررة التجدي ررد ف رري
اادارة فري الم.سسرة والتشسري الجيرد يعتمرد

إلررى حررد كبيررر علررى سررهولة االتصررال وفعاليتر  ،ذلررك ين عمليررة االتصررال تماررل مسررار الررب الررذي يجمررم بررين
كافررة مسررتويا

اادارة ،وتعتبررر عمليررة االتصررال مررن يهر األمررور الترري تعرراشي مشهررا اادارة ،فضر عررن كوشهرا

إحده المها األساسية التي تفم على عات المكلف بتسيير الم.سسة.
الجدول رقم  :02يبين نظرة الفاعلين للتجديد داخن المؤسسة
نظرة الفاعلين

الرقم

النسبة المئوية %

التك اررات
نعم

ل

11

 -يش

داخل الم.سسة.

50

107

68.15 31.84

12

 -تتلفى تفاصيل عملية التجديد من يرم اادارة

126

31

19.74 80.25

في

10

147

6.36

9363

14

 -شدة المشافسة هي سبت التجديد في الم.سسة.

157

00

100

000

15

 -اش

راض على إدما التجديد في الم.سسة .

116

41

26.11 73.88

16

 -إدارة الم.سسة لديها الفشاعة بتبشي التجديد.

145

1َ2

92.35

7.64

17

 -االتصال داخل الم.سسة جيد.

128

29

18.47 81.52

18

 -يساعد االتصال على فه وتفبل الفاعلين ل ل ما

157

00

13

على دراية بكل ما يحد

العليا.
 -يش

على عل بكل التجديدا

التي تحد

الم.سسة.

هو جديد.

ل

نعم

100
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19

 -يساه االتصال في ااع

حول مشرو
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157

التجديد ويهداف .
المجموع

00

100

157عامن

00

%100

المصدر :الدراسة الحالية
فمن خ ل شتاة الجدول رقم  02ت.كد ما تيراشا ل في الجاشت الشةري ،إن شجاع الم.سسة يعتمد على

إدمررا التجدي ررد ض ررمن إس ررتراتيجيتها ،وهررو ير ررتب ب رردع مس رريري الم.سس ررة وتبشرريه لسياس ررة التجدي ررد ف رري ك ررل
األششية والعمليا

التي تمارسها الم.سسة ،كما شجد ين الم.سسة مهما كران ششرايها فهري بحاجرة ل تصرال،

وذلررك بترروفير المعلومررا

الضرررور ة الخاصررة بعمليررا

التحك في سير هذى المعلوما
الرس رراةل وتبادله ررا عب ررر اشر روا

التجديررد وذلررك لضررمان اسررتمرار ة العمليررة اادار ررة ،ار

داخل بشاةها التشةيمي باعتبار االتصال هرو العمليرة التري ترت مرن خر ل شفرل
اتص ررالية تفرض ررها يبيع ررة الع ا ررا

الم.سسرة .وذلرك بغرررض الترأاير علررى سرلوكيا

المهشي ررة الت رري تر ررتب بمختل ررف مس ررتويا

العمررال والتغييرر فيهرا يو التعررديل وكرذا تيررو ر يسراليت العمررل

وششر افافة التجديد .وذلك بتوفير محي عمل مشاست مبشي علرى يسراس ع ارة جيردة برين العمرال والمشررفين
وذلررك بترروفير سرربل االتصررال تمكررن مررن معرفررة مشررا ل العمررال وسرربل حلهررا فرري جررو يسررودى الرضررا عررن العمررل
واعترام اادارة بأهمية ما يفد العامرل مرن يدا وذلرك بوضرع فري موضرم تفردير واحتر ار  ،فرتذا مرا تحفر كرل

هذا يكون الرضا ،فالريي الساةد هو ين االتصال الجيد يشيروي علرى ي ارر مرن فاةردة فبدوشر ال يمكرن ين تفرو
ايادة صالحة وشاجحة وبدوش ال يمكن ين تراى الم.سسة إلى مستوه يعلى.

الجدول رقم  :03يبين مساهمة التصال في التغلب على مقاومة التجديد
الرقم

مساهمة التصال

النسبة المئوية %

التك اررات
نعم

ل

نعم

ل

133

24

84.71

15.28

21

 -ضعف االتصال يعتبر من معواا

التجديد.

152

05

96.81

3.18

22

 -عد وضوع يهدام التجديد ي.دي إلى وجود

131

26

83.43

16.56

20

 ففدان المركز الوةيفي هو سبت مفاومةالتجديد في الم.سسة.
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مفاومة ل .
23

 -الخوم من الفشل ي.دي إلى مفاومة للتجديد.

129

28

82.16

17.83

24

 -تعتمد إدارة الم.سسة إجبار الفاعلين على ابول

149

08

94.90

5.09

143

14

91.08

8.91

 -مركز ة الفرار وضعف االتصال بين مستويا

154

03

98.08

1.91

 -عد إشراك العمال في التخيي لعملية التجديد

142

15

90.44

9.55

25

26

27

التجديد.
 -شفص المعلوما

في الم.سسة ت.دي إلى

مفاومة للتجديد.

اادارة تعتبر عاةفا في تجسيد عملية التجديد.

تعد عاةفا في تجسيد هذى العملية.

 157عامن

المجموع

%100

المصدر :الدراسة الحالية
فشترراة الجللدول رقللم  03ت.كررد مررا تيراشررا لر فرري الجاشررت الشةررري ،يي ين يسرربات مفاومررة التجديررد داخررل

الم.سسررة عديرردة ومررن بيشهررا عررد سررو االتصررال ابررل الفيررا بعمليررة التجديررد سرري.دي بالضرررورة إلررى وجررود

مفاومة .بااضافة إلى عد تفبرل العمرال للتجديرد ألشهر يررون فير تهديردا لمشاصربه يو تخفريض فري األجرور،
لرذا يجررت توعيررة العمررال بضرررورة التجديررد لضررمان اسرتمرار ة الم.سسررة .وذلررك بتفرردي كررل المعلومررا

الخاصررة

بالتجديررد للعمررال واش ر ار ه فرري التخيرري للتجديررد وكررذا اتخرراذ الفرر ار ار  .والعمررل عل ررى االهتم ررا بتفعيررل دور

االتصال داخل الم.سسة .باعتبار ين هذا األخير يه األساليت التي تساعد العمال على تفبرل التجديرد ،ومرن
األدوا

المهمة التي تستخدمها الم.سسة لششر افافة التجديد داخلها .والبد على مسيري الم.سسة العمل على

تش ررجيم العم ررال لتف رردي األحس ررن .إن االهتم ررا بتي ررو ر شة ررا االتص رراال

يعتم ررد يساس ررا عل ررى إدخ ررال يفض ررل

الوسرراةل الحدياررة بفرردر مررا يجررت االهتمررا ي اررر بعمليررة االتصررال ذاتيررا الترري يفررو بأداةهررا المررورد البشررري ،هررذا
األخيررر الررذي تفررو علي ر االتصرراال

بدرجررة ا بررر و تفرررر شجاحهررا بمررده اسررتعدادى ورربت ر فرري يدا وةيفررة

االتصال على ي مل وج .
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خاتمة:
الدراسة الحالية إلى عدة نتائ أهمها مايلي:

توصل

 .1ضرورة اعتماد الم.سسة عملية التجديد كأسلوت إداري متيور بدال من األسراليت التفليديرة لرجدارة مرن

يجل الوصول إلى التحسين المستمر في جميم مستويا

الششراط بالم.سسرة وين تعمرل عرل كيفيرة الترأال معر

بالتركيز على يسلوت االتصال لضمان شجاع هذى العملية.
.2ال تترروفر الم.سسررة محررل الد ارسررة علررى المحرري المشاسررت والافافررة الم ةمررة لتبشرري التجديررد ،وهررذا يتضر

جليا من خ ل شم التسريير السراةد فري الم.سسرة بحير

ال يشرجم علرى التشراور والمشراركة فري عمليرة اتخراذ

الف ار ار  ،ألن معة هذى األخيرة يت اتخاذها بشكل مركزي لذا يجت على الم.سسة.

شترراة الد ارسررة علرى عررد فعاليررة المشةومرة االتصررالية علررى مسرتوه م.سسررة عمررر برن عمررر ،ممررا

 .3دلر

يده ذلك إلى شفص المعلوما

ورموضها ،حي

ي د معة الفاعلين على ين له الرربرة فري الحصرول علرى

كل المعلوما

الخاصة بم.سسته إال ين هشاك إجما على ين الم.سسة ال توفر المعلوما

التجديد .حي

ي د معةر الفراعلين يشهر ليسر

المعلومررا
عمليا

فررأرلبه يرررون شفررص فرري المعلومررا

مهمة ال يتلفون حولها معلوما

الخاصة بعملية

لرديه د اريرة بمرا يجرري داخرل الم.سسرة يمرا فيمرا يخرص توز رم

خاصررة فيمررا يتعل ر بعمليررة التجديررد علررى اعتبررار يش ر توجررد

حتى يت ا تشافها بالصدفة.

 .4ي ررد معة ر يف رراد عيشررة الد ارسررة ين تيبي ر عمليررة التجديررد دون العل ر بأهداف ر ويهميت ر يجعررل الفرراعلين

يواجهررون هررذى العمليررة بررالرفض والمفاومررة وذلررك ارجررم لعرردة يسرربات يهمهرا الخرروم مررن ففرردان الوةيفررة ،شفررص
المعلوما

الخاصة بعملية التجديد ،عد إشراك العمال في التخيي لعمليرة التجديرد ،مركز رة الفررار وضرعف

االتصررال بررين مسررتويا

اادارة .لررذا علررى الم.سسررة ين تعمررل اصررار جهرردها لتضررمن فعاليررة االتصررال فرري

الم.سسة.
 .5مرن خر ل الشترراة يتضر ضرعف االتصررال فري الم.سسرة محررل الد ارسرة لرذا وجررت علرى الم.سسرة بشررا

شةررا معلومررا

ارروي يسررم بترروفير المعلومررا

ال افيررة للعمررال .ألن شجرراع الم.سسررة ال يتواررف علررى كفررا ة

العمال فف واشما على التعاون الفاة بيشه وتحفي العمرل الجمراعي وهرو الردور الرذي يفرو بر االتصرال وهرذا

ما ي.كد ضرورة االتصال بالشسبة للم.سسة.
 .6إن الم.ش ار

تدل على ين م.سسة عمر بن عمرر تعتبرر ين التجديرد يصرب حتميرة لضرمان اسرتمرار ة

الم.سسرة وتيورهرا .بالمفابررل شجرد الفرراعلين يررون ين هشرراك تفصرير اتجراهه عشررد الفيرا بعمليررة التجديرد وذلررك
مررن خر ل تجرراهله بعررد إشر ار ه فرري التخيرري لعمليررة التجديررد وعررد األخررذ باات ارحرراته لررذا شجررد ين مسرريرو
الم.سسة يعتمدون على سليته اجبار العمال على ابول التجديرد فري حالرة رفضره دون مشااشرة حير
ين االتصال في هذى الم.سسة يكون في اتجاى واحد والمتمال في إصدار األوامر والف ار ار .
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