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هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  نوع العالقة بين االتصال الداخمي  وتحسين األداء البشري في ت  :ملخص
، كما تهدف الى الوقوف عمى واقع نظام وعممية االتصال  في المؤسسة، ولتحقيق GL2Zمؤسسة سوناطراك مركب 

يمي لتحميل البيانات، التي تم الحصول هذا الغرض  اعتمدنا في هذه الدراسة عمى المنهج الوصفي والمنهج التحم
ختبار فرضيات  88عميها باعتماد االستبيان،  والموزع عمى عينة  مكونة من  فرد عامل بالمؤسسة، كما تم معالجة وا 
، معتمدين عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية spss20الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية

( والمتوسطات الحسابية واالنحراف العياري، معامل االرتباط بيرسون. وبعد Cronbach alphaكمعامل الثبات)
المعالجة والتحميل توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أثبتت وجود عالقة إيجابية قوية )طردية(،بين 

ل تتطمب نظام جيد ومجهز االتصال الداخمي واألداء البشري في المؤسسة، واعتبرت الدراسة ان عممية االتصا
عصري يواكب التطورات الهائمة في مجال االتصاالت، كما تبقى عممية االتصال واالداء البشري متوسطة  كما  

 اعتبرت الدراسة أن أداء العنصر البشري أساس تحسن أداء المؤسسة ككل.
البشري، مؤسسة سوناطراك مركب  عممية االتصال، نظام االتصال، مشاركة االتصال، االداء الكممات المفتاحية:

GL2Z  
Abstract: The aim of this study is to identify the type of relationship between internal 

communication and improve human performance in the Sonatrach  Foundation GL2Z. It 

also aims to identify the reality of the communication system in the institution. To 

achieve this purpose, we adopted the descriptive approach and the analytical approach to 

data analysis, The questionnaire was distributed to a sample of 88 individuals working at 

the institution. The study hypotheses were also processed and tested using the statistical 

package of social sciences (SPSS20), based on a set of statistical methods such as 

Cronbach alpha, arithmetic mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient. 

After the analysis and analysis, the study reached a set of results that proved a strong 

positive relationship between the internal communication and the human performance in 

the institution. The study considered that the communication process requires a good and 

modern equipped system that keeps abreast of the tremendous developments in 

communications. The study also considered that the performance of the human element 

is the basis for improving the performance of the institution as a whole. 
Keywords: Communication Process, Communication System, Communication Sharing, 

Human Performance, Sonatrach GL2Z Composite 
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 مقدمة: 
أصبح األداء ػلظى بأعلية بالغة يف بيئة األعمال شلا جعل  ادلؤسسات ادلعاصرة اليوم تسعى لتحقيق النجاح يف عملياهتا وأنشطتها 

سي الذي تنصب حولو جهود ادلدراء كونو يشكل أىداف ادلؤسسة. باستمرار لبناء مركز اسًتاتيجي شليز، وأضحى احملور الرئي
وتشاد فعاليات وحدة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة على فرض رئيسي مفاده أن ىناك عالقة إغلابية بُت الفرد ادلختار واألداء 

كبَت وضروري لتحسن من   ادلطلوب، ومن مث تنطوي ىذه الفعاليات على تنبئ ضمٍت بالفعالية. فادلؤسسات اليوم أمام حتدي
أداءىا من أجل البقاء واالستمرار، ويف ظل ىذا أصبح تقييم أداء األفراد العاملُت يف ادلؤسسات الناجحة خاصة الكبَتة منها 

الئمة عنصرا أساسيا يف ترشيد استخدام ادلوارد البشرية، مبا يوفره من بيانات عن أداء األفراد تساىم يف اختاذ القرارات اإلدارية ادل
للمؤسسة، وكذا الوقوف على احتياجات كل فرد منهم دلواجهة التقادم، فاستعمال نظام لتقييم األداء يؤدي إىل حتسُت النتائج 

داء البشري في االتصال الداخلي في تحسين األ كيف يساهم، وانطالقا من ىذا نطرح االشكالية التالية: الفردية واجلماعية
 المؤسسة االقتصادية؟

 هداف الدراسة: وأ أهمية
تظهر أعلية ىذه الدراسة من خالل حداثة التطرق دلوضوع االتصال الداخلي يف ادلؤسسة بصفة خاصة واالتصال بصفة عامة 
وغياب ربط العالقة بُت متغَتاهتا، كما ان تداخل ادلصطلحات االقتصادية والعلمية يف ظل الفكر االداري احلديث يعطي أعلية 

مق أكثر يف ىذا اجلانب، اضافة دلا هتدف اليو ىذه الدراسة من خالل زلاولة اغلاد العالقة النظرية والتطبيقية بُت اكرب للتعرف والتع
االتصال الداخلي وحتسُت أداء العنصر البشري، وكذا الوقوف على واقع االتصال الداخلي يف ادلؤسسة ادلدروسة، حيث ستقتصر 

مثلة لالتصال الداخلي)نظام االتصال، مشاركة االتصال، عملية االتصال( وربطها الثالثة ادلألبعاد على دراسة العالقة واثر كل من ا
 بادلتغَت التابع )االداء البشري(.  

 منهج الدراسة:
سنعتمد يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي، ا وحتليل واختبار صحة فرضياهتالدراسة إشكالية لإلجابة عن 
 ادلفاىيم اخلاصة بالدراسة وزلاولة حتليلها وإغلاد العالقة بُت متغَتات الدراسة. للوقوف على

 هيكل الدراسة:
لإلجابة عن اشكالية ىذه الدراسة والتعمق أكثر يف ادلوضوع فقد مت تقسيم ىيكل الدراسة اىل زلورين يشمل عاجل احملور االول 

واقع االتصال الداخلي يف ادلؤسسة ادلدروسة وكذا اغلاد العالقة بُت متغَتات اجلانب النظري، يف حُت جاء احملور الثاين ليقف على 
 الدراسة واختبار فرضياهتا.
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 المحور األول: انعكاسات االتصال الداخلي على العنصر البشري في المؤسسة
ية كبَتة واابع خاص، ونظام من نظرا للتغَتات الديناميكية يف البيئة احمليطة بادلؤسسة يبقى االتصال الداخلي يف ادلؤسسة لو أعل

األنظمة اليت تساعد على حتقيق أىداف ادلؤسسة من بقاء وظلو واستقرار على ادلدى الطويل، وعليو سنتطرق يف ىذا اجلانب اىل  
 كل من االتصال الداخلي وكذا االداء البشري يف ادلؤسسة. 

علية قصوى يف مؤسساتنا العصرية مهما كان حجمها واختالف يعد موضوع االتصال الداخلي من ادلواضيع ادلهمة والذي ػلظى بأ
، وعليو يعرف االتصال بأنو نوع من العمليات اليت يتم مبوجبها نقل معلومات أو 1ابيعتها بغية حتقيق الرحبية والتنمية ادلستدامة

رمزو ذات معاين مرتبطة هبا، ويف  تعليمات اىل جهة اخرى، هبدف ضمان استمرارية العمل يف ادلنشأة، ويهي بذلك ارسال واستالم
، لذا تتوقف احلالة ادلعنوية لألفراد يف سلتلف ادلستويات التنظيمية 2األخَت يبقى سلوك انساين بُت شخصُت أو رلموعة من األفراد

ككل دلا لو من أن نعرج عن اداء ادلؤسسة   ، قبل التطرق دلفهوم األداء البشري غلب 3على مدى فعالية وكفاءة االتصال يف التنظيم
ويعترب مفهوم اسًتاتيجي عملي للفًتة القصَتة ويدل كذلك 4يعرب األداء احلكم عن نتيجة ماعالقة مباشرة بالعنصر البشري حيث 

، ومن نظرة مالية فيعترب األداء 5على بعض ادلؤشرات مثل السلم االجتماعي، هنضة اإلبداعات وادلكانة الرفيعة ادلمنوحة للزبائن
، وىو وسيلة مساعدة 6رلموعة من ادلؤشرات ادلالية وغَت ادلالية اليت تقدم معلومات من أجل حتقيق أىداف ادلؤسسةعبارة عن 

ويف تعريف آخر ىو اإلنتاج العايل احملقق بأفضل كفاءة ، 7لقياس النتائج والتحكم يف التكاليف وحتقيق اذلدف العام للمؤسسة
قد دتتلك ادلؤسسة رأس ادلال وقد . وانطالقا من ىذا ف"9قياس لتحقيق أىداف ادلؤسسة، اذا فهو م8والنمو الدائم بأفضل فعالية

دتتلك التكنولوجيا وال حتقق أداء جيد إذا غاب العنصر الثالث العامل البشري الذي يعترب أساس حتقيق وحتسُت أداء 
ة عن قيام ادلوظف بعملو وتتضمن جودة األداء، ، وعليو يشَت  األداء البشري إىل رلموعة السلوكيات اإلدارية ادلعرب 10ادلؤسسات

وحسن التنفيذ واخلربة الفنية ادلطلوبة يف الوظيفة، فضاًل عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء ادلؤسسة وااللتزام باللوائح اإلدارية 
قوم هبا الفرد وتكون مكونة ، كما يعرف مبختلف األنشطة وادلهام اليت ي11اليت تنظم عملو والسعي ضلو االستجابة ذلا بكل حرص

الفنية  ، ويتأثر جملموعة من العوامل12لعملو، وسلوك إنساين يف مواقع العمل وىذا يعٍت أن أداءه ناتج عن جهده العقلي أو البدين
لعمل اليت تؤثر بشكل واضح ومباشر على كفاءة ادلؤسسة واألفراد، والعوامل اإلنسانية  اليت تشمل القدرة على األداء الفعلي ل

ويتحدد مبجموعة من احملددات كاجلهد ادلبذول من ارف الفرد للقيام بادلهمة داخل ادلؤسسة،  13وتتضمن ادلعرفة والتعليم واخلربة
، كما يتأثر باختالف معايَت قياسو 14والقدرات اليت تشمل اخلصائص الشخصية ادلستخدمة ألداء الوظيفة، وإدراك الدور أو ادلهمة

، 15رس مقًتنا بالتدريب ووضوح ادلهمة ادلطلوبة فطبيعة العمل وتناسبو وااقات الفرد البشري يف ادلؤسسةوظلط االشراف ادلما
، وكذا يف قدرات العنصر البشريواالستثمار  خلق مناخ للعملمن خالل   ظهر أعلية تقييم األداء البشري على مستوى ادلؤسسةوت

يساعد ادلؤسسة على معرفة إن  ، كما 16وضع معدالت أداء معياريةف البشرية تقييم الربامج والسياسات على مستوى إدارة ادلوارد
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وفر تقييم األداء مقياسًا دلدى صلاح ادلؤسسة ، حيث ي17كانت العملية صحيحة أم ال، كما يوفر معلومات يف الوقت ادلناسب
بالعاملُت يف ادلؤسسة إىل حتريك البواعث يعد نوعا من احلوافز اليت تدفع ، و بواسطة سعيها دلواصلة نشااها بغية حتقيق أىدافها

ويتحدد أداء  :18تنشيط األجهزة الرقابية على أداء أعماذلا عن اريق ادلعلومات اليت يقدمها تقييم األداء، و الذاتية لديهم ضلو العمل
،كما تعترب كل من: 19وظيفةجودة أداء العمل، أو كمية العمل اضافة اىل ادلعرفة وااللتزام مبتطلبات الالبشري من  خالل  العنصر 

 : 20اجلهد، القدرات، اإلدراك، الوظيفة، البنية التنظيمية الداخلية، واحمليط اخلارجي زلددات ػلدد هبا أداء الفرد
 
 

    GL2Zالمحور الثاني: واقع االتصال الداخلي وعالقته باألداء البشري في مؤسسة سوناطراك
والوقوف على دوره يف حتسُت األداء البشري، وصواًل لوجود عالقة نظرية بُت  لداخليلالتصال ابعدما تطرقنا يف اجلانب النظري 

ىذه النتيجة دوظلا تأكيدىا على أرض  العتمادواألداء البشري يف ادلؤسسة اإلقتصادية، يعترب ىذا غَت كايف  االتصال الداخلي
لدواء، ولتكون الدراسة أكثر واقعية ونتائج أكثر نسبية وجب ولعل معرفة الداء تكون نصف ا ،الواقع ادلعاش يف ادلؤسسات اجلزائرية

قد وقع إختيارنا على مؤسسة سونااراك ذات األعلية الكبَتة يف اإلقتصاد الواٍت بصفة فوضوع، ادلعلينا إختيار مؤسسة تتناسب و 
 .وضوع بصفة خاصةادلعامة وتتناسب و 

 أواًل: التحليل اإلجرائي للدراسة الميدانية
دراسة ميدانية إحصائية ال بد من حتديد رلتمع وعينة الدراسة كأول خطوة لتحديد إجتاه ىذه األخَتة، وىو ما سنتطرق  إلجراء أي

 لو يف ىذا الفرع يف ما يلي: 
"رلموعة زلددة من األشخاص أو ادلؤسسات أو األسواق التجارية أو الطالب أو غَتىا اليت ذلا بعض  يعرف رلتمع الدراسة بأنو:

عامل مقسمُت  800"، إن رلتمع ىذه الدراسة  يتمثل يف مجيع عمال ادلؤسسة الدائمُت الذي يبلغ عددىم 21ص ادلشًتكةاخلصائ
على مجيع األقسام يف ادلؤسسة، يف حُت العينة ىي :"رلموعة مصغرة وجزئية من رلتمع الدراسة ويعتمد عليها لتجميع 

ح الشامل جملتمع الدراسة ألسباب خارج عن نطاقنا ومتعلقة بادلؤسسة خاصة، "، ونظرًا لعدم القدرة على القيام بادلس22البيانات
 فرد عامل يف ادلؤسسة. 88فقد وجب علينا اعتماد أسلوب العينات من أجل مجع البيانات، لذا مت إختيار عينة  عشوائية قدرىا 

 مع البيانات رلتمعة يف:اعتمدت الدراسة على رلموعة من األساليب واألدوات جل    أساليب جمع البيانات 1
"  موضحة كما  23أداة اإلستبيان الذي يعترب" أداة لفظية بسيطة اذلدف منها معرفة إجتاه ادلستجوبُت ضلو موضوع معُت -

 يلي:
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 (:وصف فقرات اإلستبيان1الجدول )
 عدد الفقرات األبعاد الممثلة لكل متغير  متغيرات الدراسة

 5 نظام االتصال المتغير المستقل 
4 
5 
5 

 مشاركة االتصال
 عملية االتصال

 االداء البشري  المتغير التابع
 المصدر: من إعداد الباحثين

 مقياس الدراسة  2
( 5( حيث تعطي الدرجة )2لقد اعتمدت ىذه الدراسة على مقياس ليكرت اخلماسي كما ىو موضح يف اجلدول) 

 ما يلي:( لغَت موافق دتاماً يف 1دلوافق دتاماً والدرجة )
 (: مقياس ليكرت الخماسي2الجدول )

 غَت موافق دتاما غَت موافق زلايد موافق موافق دتاما التقييم
 1 2 3 4 5 الدرجة

 المصدر: من إعداد الباحثين
 واجملاالت موضحة يف اجلدول )( كما يلي: وقد مت تقسيم مقياس ليكرت اخلماسي حسب حتديد ادلدى 

 عليو يتم حتديد درجة ادلوافقة) منخفض، متوسط، مرتفع(.و  1.33= 1/3-5 =اول الفئة 
 همية بالنسبة للفقرات: درجة األ(3)الجدول

 مستوى األعلية اجملال

 منخفض [1 -2.33 [
 متوسط [3.66-2.34 [

 مرتفع [3.67- 5[
 المصدر: من إعداد الباحثين

 صدق األداة  3
سة غلب القيام هبا ويعرف بأنو" قدرة أداة القياس على قياس ما ىو مطلوب يعترب صدق األداة )اإلستبيان( مهم جداً يف أي درا

 "،  وىو ما سنقوم بو يف ىذه الدراسة يف ما يلي:24قياسو
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 ثبات أداة الدراسة 4
يعترب ألفا كرومباخ من أىم ادلقاييس والطرق اليت ميكن قياس هبا ثبات أداة القياس ويقصد بثبات أداة القياس"أن يعطي 

 استخدمنالتحقق من ثبات أداة الدراسة " ومن أجل ا25ج نفسها إذا أعيد تطبيق االستبانة على نفس العينة يف نفس الظروفالنتائ
( 4تطبيقياً يف العلوم اإلنسانية واجلدول )مقبولة   (Alpha ≥0.60)  حيث تعترب القيمةحلساب الثبات  كرومباخألفا   معادلة 

 خلي:  يوضح لنا معامل ثبات االتساق الدا
 (: معامل الثبات )ألفا كرومباخ(4الجدول )

 قيمة ألفا كرومباخ الكلية  عدد العبارات
 0.75 عبارة  23

 المصدر: من إعداد الباحثين
القيمة باعتباره أكرب من وىو معامل جيد، ( 0.75)ت قيمتو بلغ الذي  كرومباخمعامل الثبات الكلي ألفا  نالحظ أن 

شلا يؤكد ستبيان اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، ن اإلأ( وىذا يدل على 0.60)سانية اإلنالطبيعية يف العلوم 
 الدراسة ادليدانية.صالحية استخدامو ذلذه 

 تعتمد ىذه الدراسة على رلموعة من األساليب اإلحصائية نذكرىا يف: األساليب اإلحصائية المستعملة:  5
 ثبات أداة القياس؛للتحقق من    (Cronbach alpha)اختبار ألفا كرومباخ  -
 ادلتوسطات احلسابية دلعرفة درجة أعلية إجابات عينة الدراسة وكذا ترتيب العبارات  -
 االضلراف ادلعياري دلدا اضلراف اإلجابات بانسجام أو تشتت العبارة  -
 البشري يف ادلؤسسة. معامل االرتباط بَتسون: دلعرفة مدى وجود عالقة بُت االتصال الداخلي واألداء -

 : الوصف اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة ثانياً 
يشتمل الوصف االحصائي لعينة الدراسة على اخلصائص الدميغرافية ذلا وتتمثل يف ) اجلنس، السن، ادلستوى العلمي، 

 اخلربة ادلهنية(، سيتم حتديد نسبة وتكرار كل عامل من ىذه العوامل يف ما يلي.
 ( خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس:5اجلدول رقم )يبُت الجنس:  1

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5الجدول رقم)
 %النسبة  التكرار اجلنس/  أفراد العينة

 60.2 53 ذكر
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 39.8 35 أنثى

 100 88 المجموع الكلي

 المصدر: من إعداد الباحثين
توضح اعتماد ادلؤسسة على  بادلئة اناث  39.8بقى بادلئة  ذكور وت 60.3نسبتو  نالحظ من خالل اجلدول ان ما

الذكور اكثر من عنصر االناث الذي يبقى خاص بوظائف معينة يف ادلؤسسة من جهة، وراجع لطبيعة عمل ادلؤسسة من جهة 
 أخرى.

 ( خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث مت توزيعها على أربع فئات:6: يبُت اجلدول )السن 2
 عينة الدراسة حسب السن (: توزيع6الجدول )

 %النسبة  التكرار السن/ أفراد العينة
 12.5 11 29إىل  20ما بُت 
 20.5 18 39إىل  30ما بُت 
 48.9 43 49إىل  40ما بُت 
 18.1 16 فما فوق 50

 100 88 الكلي المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثين
 ة من خالل ادلستوى العلمي.( خصائص عينة الدراس7ينب اجلدول ) المستوى العلمي: 3

 يبُت اجلدول التايل ادلستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة وسيتم توضيحها يف ما يلي:
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي7الجدول )

 أفراد العينة                       
 المستوى العلمي  

 %النسبة  التكرار

 9.1 8 تقني سامي

 65.9 58 ليسانس

 21.6 19 مهندس

 3.4 3 ماستر 

 100 88 المجموع الكلي

 المصدر: من إعداد الباحثين
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بادلئة ذوي مستوى جامعي سواء ليسانس او ماسًت او  90.9نسبتو  يربز اجلدول ادلمثل دلستوى عينة الدراسة ان ما
 3.4وبادلئة  21.6بادلئة ،  65.5لنسب )مهندسُت، يفسر اعتماد ادلؤسسة على الكفاءات، ادلتخرجة من اجلامعة حيث جاءت ا

وىذا  9.1بادلئة( شلثلة ادلستوى العلمي ) ليسانس، مهندس، ماسًت( على الًتتيب، يف حُت اقتصرت نسبة التقنيُت السامُت على 
  ينب كذلك اعتماد ادلؤسسة على سلتلف ادلستويات حسب الوظيفة والقسم وكذا ادلهمة ادلوكلة.

  اجلدول التايل اخلربة ادلهنية ألفراد عينة الدراسة حيث سيتم توضيحا يف ما يلي:يبُت: الخبرة المهنية 4
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية8الجدول )

 أفراد العينة                          
 المستوى التعليمي 

 %النسبة  التكرار

 3.4 03 سنوات5أقل من 

 47.7 42 سنة 15سنوات إىل  6من 

 30.7 27 سنة 25سنة إىل  16من 

 18.2 16 سنة 25أكثر من 

 100 88 المجموع الكلي

 المصدر: من إعداد الباحثين
سنة  15سنوات اىل 6بادلئة ذوي خربة ما بُت  47.7يبُت اجلدول توزيع نسب اخلربة ادلهنية حيث جاءت النتائج 

شلثلُت  18.2سنة، واقتصرت فئة ذوي اخلربة الكبَتة على نسبة  25 اىل 16بادلئة دتثل ادلدة من  30.7متصدرة الًتتيب يف حُت 
سنة من العمل والعطاء، وىي نسبة كبَتة تدل على احتفاظ ادلؤسسة بذوي اخلربة الكبَتة هبا، باعتبارىم رأس ماذلا  25ألكثر من 

 بادلئة.  3.4سنوات بسبة  5ة أقل من احلقيقي وال ميكن االستغناء عنو أبداً، وتدعيمها من فًتة ألخرى بعمال جدد ذوي خرب 
سيتم من خالل نتائج اإلستبيان والدراسة ادليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد وذلك من   : تحليل أبعاد الدراسةثالثاً 

من خالل ما  ( سابقاً 3خالل ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها حسب مستوى األعلية ادلبينة يف اجلدول)
 يلي:  

ػلدث من اتصاالت بُت العمال ويف كل االجتاىات وعلى مجيع ادلستويات مهما   يعرب نظام االتصال عن كل ما  نظام االتصال 1
 كان نوع اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة. 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد نظام االتصال.9الجدول)
 الترتيبمستوى  االنحرافالمتوسط  العبارة 
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 األهمية المعياري سابيالح
 3 مرتفع 1,18 3,74 للمؤسسة شامل اتصال نظام ادلؤسسة توفر

 2 مرتفع 0,99 3,84 ادلستويات مجيع بُت واضحة اتصال قنوات ادلؤسسة توفر

 بصفة واالتصال العمل ارق عن ادلعلومات كافة ادلؤسسة تقدم
 للجميع متاحة

4,26 0,85 
 1 مرتفع

 5 متوسط 1,42 3,31 ادلراد االتصال نوع حسب االتصال ارق بتنويع ادلؤسسة تقوم

 4 متوسط 1,37 3,56 لالتصال احلديثة الوسائل على ادلؤسسة تعتمد

 مرتفع 1,16 3,74 اجملموع الكلي 

 المصدر: من إعداد الباحثين
قد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد نظام االتصال  أنو spss20( ونتائج اإلستبيان وباالعتماد على 9من خالل اجلدول )

يدل على تشتت اجتاه اجابات عينة الدراسة، كما يفسر قوة  1.16مبستوى أعلية مرتفع واضلراف معياري قدره  3.74
 وفعالية نظام االتصال يف ادلؤسسة ادلدروسة.

 مشاركة االتصال 2
قها على ارض الواقع او مشاركتها الفرد العامل هبا وذلذا تبقى عملية ال ميكن صلاح أي عملية تقوم هبا ادلؤسسة دون تطبي

 مشاركة االتصال مرحلة مهمة من مراحل حتقيق أىداف ادلؤسسة مهما كان نوعها. 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد مشاركة االتصال.11الجدول)

المتوسط  العبارة  الرقم  
 الحسابي

 االنحراف
 ريالمعيا

مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 4 متوسط 1,11 3,02 تشرك ادلؤسسة مجيع األفراد يف عملية التواصل 
 2 مرتفع 1,00 3,88 تعمل ادلؤسسة على توفَت اجلو وادلناخ ادلناسب ال صلاح عملية االتصال

 3 مرتفع 1,23 3,72 يساىم الفرد العامل بادلؤسسة يف عملية اختاذ القرار 

 1 مرتفع 1,01 4,03 ة سلتلف االقًتاحات ومساعلات الفرد العامل يف العلتتقبل ادلؤسس

 متوسط 1,08 3,66 المجموع الكلي 
 المصدر: من إعداد الباحثين
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أنو قد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد مشاركة  spss20( ونتائج اإلستبيان وباالعتماد على 11من خالل اجلدول )
اجابات عينة الدراسة، وىو يعكس  هيدل على تشتت اجتا 1.08متوسط واضلراف معياري قدره مبستوى أعلية  3.66االتصال 

 بذلك مستوى تشارك االتصال يف ادلؤسسة.
 عملية االتصال  3

 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد عملية االتصال.11الجدول) -
 الًتتيب مستوى األعلية ادلعياري االضلراف ادلتوسط احلسايب العبارة  الرقم  
 3 مرتفع 1,09 3,77 ادلؤسسة افراد مجيع بُت اتصال سهولة يوجد        1  

      وبُت بينهم العالقات على العمال ػلافظ         2
 الرؤساء

3,85 1,07 
 1 مرتفع

         كل حول ادلعلومات ايصال ىناك              
    ادلستويات يعمج وعلى  االدارية الوظائف        3

 ادلؤسسة يف والقيادة
3,15 1,03 

 5 متوسط

 األسفل اىل االعلى من تنازليا االتصال يكون        4  
 السلطة اذلرم حسب

3,83 ,830 
 2 مرتفع

 كانت سواء االتصال ارق وسهولة وضوح         5 
 شفوية أو مكتوبة

3,18 1,26 
 4 متوسط

 متوسط 1,05 3,55 اجملموع الكلي 

 المصدر: من إعداد الباحثين
أنو قد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد عملية  spss20( ونتائج اإلستبيان وباالعتماد على 13من خالل اجلدول ) -

يدل على تشتت اجتاه اجابات عينة الدراسة، ويبُت  1.05مبستوى أعلية متوسط واضلراف معياري قدره  3.55االتصال 
 ال داخل ادلؤسسة.أعلية ومستوى عملية االتص

 األداء البشري 4
يهدف ىذا احملور إىل تقييم أداء الفرد البشري العامل يف ادلؤسسة ، كما ميثل ىذا احملور ادلتغَت التابع للدراسة )األداء البشري(، 

( سابقاً 3دول)حيث سيتم حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها حسب مستوى األعلية ادلبينة يف اجل
 من خالل ما يلي: 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير األداء البشري.12الجدول) -
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المتوسط  العبارة الرقم  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 4 متوسط 1,09 3,13 العمل مهمة سهلت كلما ادلعلومات توفرت كلما        1    

 5 متوسط 1,41 3,09 األعمال تنفيذ سرعة اىل الفعال االتصال يؤدي          2

                    ككل ادلؤسسة فعالية عوامل حدأ ادلؤسسة يف الداخلي االتصال يعترب         3
 العامل والفرد

3,56 1,37 
 3 متوسط

 1 مرتفع 0,46 4,69 ادلهنية  قدراتك على القرارات مشاركة عملية تنعكس        4     

 احًتام عنها ينتج شلا العالقات احًتام اىل اجليدة االتصال عملية تؤدي         5    
 جبودة العمل وتنفيذ العمل اوقات

3,61 0,82 
 2 متوسط

 متوسط 1,03 3,61 المجموع الكلي 
 المصدر: من إعداد الباحثين

أنو قد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي دلتغَت األداء البشري  spss20ى ( ونتائج اإلستبيان وباالعتماد عل12من خالل اجلدول )
يدل على تشتت اجتاه اجابات عينة الدراسة، حول أداء العنصر  1.03مبستوى أعلية متوسط واضلراف معياري قدره   3.61

 البشري يف ادلؤسسة كما يًتجم مستوى االداء اخلاص بكل عنصر.
 تبار الفرضيات اً: وصيف نموذج الدراسة وإخرابع

  التعريف بالنموذج 1
واألداء البشري يف مؤسسة سونااراك  االتصال الداخلي من خالل ىذا سوف نؤكد أو ننفي العالقة الطردية القائمة بُت    

GL2Z ، دنابُت ادلتغَتين، وبغية التأكد من ىذه األخَتة فقد اعتمعالقة اردية ىناك إثبات سابقا بأن كما غلب اإلشارة أنو مت 
 للحصول على البيانات وادلعلومات لتحليلها ومعاجلتها وتفسَتىا للوصول إىل ىذه العالقة.على اإلستبيان كوسيلة 

 التعريف بمتغيرات النموذج: 2
التابع األداء تغَت ستقل االتصال الداخلي وادلظلوذج قياسي، يتكون من متغَتين )ادلتغَت ادل ة على دراسىذه النعتمد يف  

اريقة  وباستعمالخطية العالقة بُت ادلتغَتين  افًتاضمبعٌت Y= ƒ(X) ىذا النموذج الصيغة الرياضية التالية: ويأخذ، )البشري
Y α يأخذ النموذج القياسي الشكل التايل:و، ادلربعات الصغرى يف عملية التقدير x    :حيث  

 ؛أ العشوائي)رلموع ادلتغَتات األخرى اليت مل تدرج يف النموذج(حد اخلط عبارة عن ىي : 
Y : (؛التابع )ادلتغَتاألداء البشري 
X : ميثل أبعاد االتصال الداخلي وادلتمثلة يف )نظام االتصال، عملية االتصال، مشاركة االتصال(.ادلتغَت ادلستقل الذي 
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 اختبار ومناقشة الفرضيات 3
ة سيتم اإلعتماد على معامل االرتباط بَتسون وحتليل اإلضلدار البسيط دلعرفة وجود االرتباط إلثبات فرضيات ىذه الدراس

 بُت ادلتغَتات، ومعامل التحديد لتفسَت بكم يساىم ادلتغَت ادلستقل يف  تفسَت ادلتغَت التابع من خالل ما يلي:
 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية األولى: 
بُت نظام االتصال واألداء البشري يف مؤسسة  α≤ 0.05صائية عند مستوى داللة ىناك عالقة ذات داللة إح

 .GL2Zسونااراك
بُت نظام االتصال واألداء البشري  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .GL2Zيف مؤسسة سونااراك

بُت نظام االتصال واألداء البشري يف  α≤ 0.05ة إحصائية عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات دالل  :H1 الفرضية البديلة
 . GL2Zمؤسسة سونااراك

 واألداء البشري نظام االتصالالبسيط لبعد  : نتائج معامل اإلنحدار(13)الجدول
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

رتباط معامل اال
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0.80 0.51  0.71 0.52 0.000 0.159 1 0.159 ضلداراإل

  0.002 86 0.149 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 المصدر: من إعداد الباحثين
وىذا  R=0,71نالحظ من خالل ادلعطيات أن معامل االرتباط بَتسون بُت نظام االتصال واألداء البشري بلغ القيمة 

 وىو  R2 =0, 52يدل على وجود عالقة اردية متوسطة بُت نظام االتصال واألداء البشري، كما بلغت قيمة معامل التحديد
، GL2Zيف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة سونااراك % 52دليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل نظام االتصال بـــــ

 لعوامل غَت مشخصة ميثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.    %48الدراسة وتبقى ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه 
ومبا أن إشارة ادلعلمة نظام االتصال موجبة  A=0.80كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل نظام االتصال 

حيث إذا تغَت نظام االتصال بوحدة واحدة فإن األداء  ي،ىذا يدل على وجود عالقة اردية بُت نظام االتصال واألداء البشر 
وىي قيمة  92احملسوبة  Fوحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد ىذا االرتباط يف حُت بلغت قيمة  0.80البشري يتغَت بــ 
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 يةنرفض الفرض وومن =SIG 0.00ـــقدر ب معنوية الذيدالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى  .F=3,92أكرب من قيمتها اجلدولية 
بُت نظام االتصال واألداء البشري يف  α≤ 0.05ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري

 ≥αبوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  اليت تقر  H1 الفرضية البديلة ونقبل، GL2Z مؤسسة سونااراك
   . GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكبُت نظام االتصال  0.05

 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية الثانية: 
بُت مشاركة االتصال واألداء البشري يف مؤسسة   α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .GL2Zسونااراك
بُت مشاركة االتصال واألداء   α≤ 0.05ى داللة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  :H0الفرضية الصفرية

 .GL2Zالبشري يف مؤسسة سونااراك

بُت مشاركة االتصال واألداء البشري   α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .GL2Zيف مؤسسة سونااراك

 واألداء البشري ركة االتصال مشا(: نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد 14الجدول)
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0.68 0.51  0.72 0.52 0.000 0.159 1 0.159 ضلداراإل

  0.002 86 0.149 اخلطأ

   87 0.307 اجملموع
 المصدر: من إعداد الباحثين

 R=0,72واألداء البشري بلغ قيمة مشاركة االتصال نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معامل االرتباط بَتسون بُت 
  R2 =0,52ء البشري، كما بلغت قيمة معامل التحديداواألدمشاركة االتصال وىذا يدل على وجود عالقة اردية متوسطة بُت 

يف تفسَت ادلتغَت التابع األداء البشري دلؤسسة  %  52بـــــ مشاركة االتصالة ادلتغَت ادلستقل دليل على قدر  وىو
لعوامل غَت مشخصة ميثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل   %48، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى GL2Zسونااراك

 مل تدرج يف النموذج.  
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مشاركة االتصال ومبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.68مشاركة االتصال دلستقل كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ا
بوحدة مشاركة االتصال حبيث إذا تغَتت  ء البشري،اواألدمشاركة االتصال موجبة ىذا يدل على وجود عالقة اردية بُت بُت 

احملسوبة  Fاالرتباط يف حُت بلغت قيمة وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد ىذا  0,68واحدة فإن األداء البشري يتغَت بــ 
 وومن =SIG 0.00ـــقدر ب معنوية الذيحصائيا بالنظر إىل مستوى ادالة  .F=3,92وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  91

مشاركة االتصال بُت  α≤ 0.05 ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالصفري يةنرفض الفرض
بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند اليت تقر  H1 الفرضية البديلة ونقبل، GL2Zداء البشري يف مؤسسة سونااراكواأل

   . GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكمشاركة االتصال بُت  α≤ 0.05مستوى داللة  
 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية الثالثة: 

واألداء البشري يف مؤسسة عملية االتصال بُت   α≤ 0.05عند مستوى داللة ىناك عالقة ذات داللة إحصائية 
 .GL2Zسونااراك

واألداء البشري  عملية االتصالبُت   α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية
 .GL2Zيف مؤسسة سونااراك

واألداء البشري عملية االتصال بُت   α≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة   :H1 الفرضية البديلة
 .GL2Zيف مؤسسة سونااراك

 (: نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد عملية االتصال واألداء البشري 15الجدول )

رلموع  العامل
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

الرتباط معامل ا
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0.72 0.32  0.57 0.33 0.000 0.101 1 0.101 ضلداراإل

  0.002 86 0.206 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 المصدر: من إعداد الباحثين
وىذا  R=0,57من خالل نتائج نالحظ أن معامل االرتباط بَتسون بُت عملية االتصال واألداء البشري بلغ قيمة 

 وىو  R2 =0.33ء البشري، كما بلغت قيمة معامل التحديدايدل على وجود عالقة اردية متوسطة بُت عملية االتصال واألد
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، ويؤكد GL2Zيف تفسَت ادلتغَت التابع األداء البشري دلؤسسة سونااراك % 33بـــــعملية االتصال دليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل 
 لعوامل غَت مشخصة ميثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج.   %67دراسة وتبقى مدى صحة ودقة ىذه ال

عملية االتصال ومبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.72عملية االتصال كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل 
بوحدة واحدة فإن عملية االتصال حيث إذا تغَتت  ي،واألداء البشر عملية االتصال موجبة ىذا يدل على وجود عالقة اردية بُت 

وىي  42احملسوبة  Fوحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد ىذا االرتباط يف حُت بلغت قيمة  0,72األداء البشري يتغَت بــ 
أقل من مستوى   =SIG 0.00ـــدالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية  الذي قدر ب F=3,92قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية 

  0.05الداللة ادلعتمد 
عملية بُت  α≤ 0.05ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن

بوجود عالقة ذات داللة إحصائية اليت تقر  H1 الفرضية البديلة ونقبل، GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكاالتصال 
  . GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكعملية االتصال بُت  α≤ 0.05مستوى داللة  عند 

 واليت تنص على أنو:الفرضية الرئيسية: 
 .GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكاالتصال الداخلي بُت  ىناك عالقة اردية قوية

 ا يف الفرضيات الفرعية التالية:الفرضية الرئيسية طلترب معنويتها حىت يتم قبول أو رفضه تال ثبا
واألداء  االتصال الداخلي بُت  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .GL2Zالبشري يف مؤسسة سونااراك

واألداء البشري داخلي االتصال البُت   α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .GL2Zيف مؤسسة سونااراك

 (: نتائج معامل اإلنحدار البسيط بين االتصال الداخلي واألداء البشري 16لجدول )ا

رلموع  العامل
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل التحديد 
(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

 0.82 0.68 0.000 0.210 1 0.21 ضلداراإل

  0.001 86 0.98 اخلطأ
   87 0.307 اجملموع

 المصدر: من إعداد الباحثين
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وىذا  R=0.82من خالل نتائج نالحظ أن معامل االرتباط بَتسون بُت االتصال الداخلي واألداء البشري بلغ القيمة 
 وىو  R2 =0.68غت قيمة معامل التحديدء البشري ، كما بلاي واألدليدل على وجود عالقة اردية قوية بُت االتصال الداخ

، ويؤكد مدى GL2Zيف تفسَت ادلتغَت التابع األداء البشري دلؤسسة سونااراك % 32بـــــ االتصال دليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل 
 حُت بلغت لعوامل غَت مشخصة ميثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل مل تدرج يف النموذج، يف %68صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى 

وىي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية  الذي قدر . F=3,92وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  184احملسوبة  Fقيمة 
ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة الصفري يةنرفض الفرض وومن 0.05أقل من مستوى الداللة ادلعتمد   =SIG 0.00ـــب

الفرضية  ونقبل، GL2Zواألداء البشري يف مؤسسة سونااراكاالتصال الداخلي بُت  α≤ 0.05  إحصائية عند مستوى داللة
واألداء البشري يف االتصال الداخلي بُت  α≤ 0.05بوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  اليت تقر  H1 البديلة

 ة حيث توجد عالقة اردية قوية بُت متغَتات الدراسة.نؤكد صحة الفرضية الرئيسيوانطالقاً من ىذا  ،GL2Zمؤسسة سونااراك
 الخاتمة: 

يًتبع األداء على أولويات ادلؤسسات ادلعاصرة اليوم، قناعة منها على أنو أحد ادلقومات األساسية  دلن تريد حتقيق البقاء 
يف سوق زللي وعادلي تزداد فيو ادلنافسة واالستمرارية يف ظل التحديات اليت تواجهها، وما يشغلها اليوم من كيفية النجاح والتميز 

حدة يوما بعد يوم، وىذا الرتباط فعاليتها ارتبااا وثيقا بفعالية أفرادىا وىو ما جعلها ملتزمة باالىتمام هبم من خالل التحفيز 
األداء، فهذه األخَتة وتنمية القدرات وبالتايل تثمُت أحد أصوذلا، إال أن ىذا وحده ال يكفي إذا مل يكن ىناك عملية تقييم ىذا 

ألن تقييم أداء  ،صالحية أداء أفرادىا وسلوكياهتم دتثل أحد الوظائف الرئيسية يف ادلؤسسة وتنبع أعليتها من ضرورة التأكد من
ية األفراد وفاعليتهم ال يتحقق فقط حبسن التخطيط والتصميم ذلذا التقييم، وإظلا يعتمد أيضا على دقة التنفيذ للقائمُت على العمل

فمن الضروري أن تقوم  ،واحلكم على كفاءة ادلؤسسة مبقارنة فعالية التنفيذ يف هناية فًتة معينة مبا كان ينبغي حتقيقو من أىداف
ادلؤسسة بتقييم نتائج أعماذلا حىت ولو مل حتصل من خالل ىذه النتائج على عائد أو مكافأة، فعدم قدرة ادلؤسسة على تقييم 

وعليو فبعدما تعرفنا على مفهوم األداء والعوامل  ،يو وعلى عجزىا للوصول ألداء أفضلمكانية الرقابة علنشااها يؤدي إىل عدم إ
 .ادلؤثرة عليو وكذا عملية تقييم األداء ومراحلها ادلختلفة

 توصلت الدراسة جملموعة من النتائج النظرية والتطبيقية ميكن حصرىا يف ما يلي:  النتائج:
 وي يعمل على التنسيق بُت سلتلف األقسام وادلستويات مبا ميثلها العنصر البشري؛للمؤسسة نظام اتصال ق -
ة وغلب فتح اجملال اكثر للفرد واعطاءه نوع من احلرية يف االتصال افقياً او عمودياً تبقى عملية مشاركة االتصال متوسط -

 يف ادلؤسسة؛
 ية مرتفع؛مبستوى اعل 3.74بلغ ادلتوسط الكلي لبعد نظام االتصال القيمة  -
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 مبستوى اعلية متوسطة ؛ 3.66بلغ ادلتوسط الكلي لبعد مشاركة االتصال القيمة  -
 مبستوى أعلية متوسطة؛ 3.55بلغ ادلتوسط الكلي لبعد  عملية االتصال القيمة  -
 =0.71Rوجود عالقة قوية بُت  نظام االتصال واالداء البشري يف ادلؤسسة ميثلها معامل االرتباط بقيمة   -
 =0.72Rقة متوسطة اردية بُت ماركة االتصال واالداء البشري يف ادلؤسسة مبعامل ارتباط بلغ وجود عال -
 =0.57Rوجود عالقة متوسطة اردية بُت عملية االتصال وحتسُت االداء البشري يف ادلؤسسة  مبعامل ارتباط بلغ  -
 R=0.82دلؤسسة القيمة بلغ معامل االرتباط الكلي بُت االتصال الداخلي وحتسُت االداء البشري يف ا -

 من خالل ىذه الدراسة وبناًء على نتائج الدراسة ادليدانية سيتم تقدمي رلموعة من التوصيات متمثلة يف:   التوصيات:
عمليات القرار يف ادلؤسسة، والقيام بورشات وعقد ندوات حول  اختاذتعزيز مشاركة العاملُت أكثر يف عملية  -

 ؛األفراد العاملُت يف ادلؤسسة باقيوحسن التعامل مع  االتصال 
تشجيع الفرد العامل على تدعيم مهراتو العلمية للوصول للمعرفة وحسن التعامل مع التغَتات والتقنيات اجلديدة  -

 ؛ لثورة االتصاالت
 من جتارب ادلؤسسات األخرى خاصة العادلية والعاملة يف نفس اجملال؛ واالستفادة االحتكاك -
 كثر وتثمُت معارف وخربات العاملُت وتدريب العمال اجلدد على يد خرباء متخصصُتأ االىتمامعلى ادلؤسسات  -

  ؛االستمراريةلضمان 
ادلؤسسة  باحتياجاتػلوي فريق عمل مؤىل يتكفل بنظام االتصال على ادلؤسسة اليوم ختصيص قسم خاص  -

  ادلعرفية من جهة، وسلطط دلتطلبات واإلحتياجات ادلستقبلية ذلا من جهة أخرى.
 قائمة الجداول:

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 3 وصف فقرات اإلستبيان 1

 4 مقياس ليكرت اخلماسي 2

 4 علية بالنسبة للفقراتدرجة األ 3

 5 معامل الثبات )ألفا كرومباخ( 4

 5 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس 5

 6 توزيع عينة الدراسة حسب السن 6

 6 ادلستوى العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  7

 7 توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة ادلهنية 8

 7 ادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري لبعد نظام االتصال 9
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 8 ادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري لبعد مشاركة االتصال. 10

 01 ادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري لبعد عملية االتصال. 11

 01 دلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري دلتغَت األداء البشريا 12

 00 ريواألداء البش نظام االتصالالبسيط لبعد  نتائج معامل اإلضلدار 13

واألداء البشريمشاركة االتصال نتائج معامل اإلضلدار البسيط لبعد  14  01 

 02 ء البشرينتائج معامل اإلضلدار البسيط لبعد عملية االتصال واألدا 15

 14 نتائج معامل اإلضلدار البسيط بُت االتصال الداخلي واألداء البشري 16
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