
 
 

 :عنوان المداخلة 
ـ دراسة  مستوى جودة الممارسة االتصالٌة فً اإلدارة الجامعٌة الجزائرٌة 

   ـمٌدانٌة بجامعة المسٌلة 

 

 

الهيئبت العلمية واإلدارية في جودة : الملتقى الوطنً حول 

 الجبمعة الجسائرية 

 ـ سؤال الطبقة وبحث الىضعيبت ـ 

مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



 :إلى الدراسة تهدف هذه 

 تشخٌص واقع ممارسة الهٌئات اإلدارٌة والعلمٌة لوظائفها  ـ

 .االتصالٌة كعصب ومحور للعملٌة اإلدارٌة

 ترقٌة األداء اإلداري والعلمً للهٌئات الجامعٌة لٌتصف

 .بالشفافٌة والدقة والسرعة واالنفتاح

 تفعٌل العالقة بٌن الهٌئات الجامعٌة بما ٌسمح بممارسة إدارٌة

 .عصرٌة تستجٌب لمتطلبات الحاضر وأمال المستقبل

 قٌاس مستوى جودة الممارسة االتصالٌة بٌن أطراف اإلدارة

 .الجامعٌة من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام

  مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً والثانوي 



تساؤالت الدراسة  : 

 ما مستوى جودة الممارسة االتصالٌة فً اإلدارة الجامعٌة بجامعة المسٌلة من وجهة نظر
 : العمداء ورؤساء األقسام؟   وٌتفرع هذا التساؤل إلى التساؤالت الفرعٌة التالٌة 

  ـ ما مستوى جودة الممارسة االتصالٌة الكتابٌة فً جامعة المسٌلة من وجهة نظر العمداء
 ورؤساء األقسام؟ 

 ـ ما مستوى جودة الممارسة االتصالٌة الشفوٌة فً جامعة المسٌلة من وجهة نظر العمداء
 ورؤساء األقسام؟ 

 ـ ما مستوى جودة الممارسة االتصالٌة الصاعدة فً جامعة المسٌلة من وجهة نظر عمداء
 الكلٌات ؟ 

 ـ ما مستوى جودة الممارسة االتصالٌة النازلة فً جامعة المسٌلة من وجهة نظر رؤساء
 األقسام؟ 

 ـ هل ٌوجد اتفاق بٌن رؤساء األقسام وعمداء الكلٌات فً تقدٌرهم لمستوى جودة الممارسة
 االتصالٌة؟

 

 

 

 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات  

  التعلٌم العالً والثانوي 



  تقاس جودة الممارسة االتصالٌة فً هذه الدراسة بدرجة شفافٌة

إمكانٌة الوصول إلٌها بسهولة فً جو اتصالً  والمعلومة 

مفتوح؛ لتحقٌق شراكة بٌن أطراف الجامعة من أجل رفع األداء 

الدقة فً البٌانات من خالل  واإلداري؛ وكذا السرعة فً التبلٌغ 

العمداء ورؤساء األقسام ومدٌري : أراء الممارسٌن الفعلٌٌن مثل

 .  المعاهد

 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات

  التعلٌم العالً والثانوي  



مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً 

  والثانوي 

تقاس جودة الممارسة االتصالٌة فً هذه الدراسة بدرجة شفافٌة المعلومة و إمكانٌة 

الوصول إلٌها بسهولة فً جو اتصالً مفتوح؛ لتحقٌق شراكة بٌن أطراف 

الدقة فً  الجامعة من أجل رفع األداء اإلداري؛ وكذا السرعة فً التبلٌغ و

العمداء ورؤساء األقسام : البٌانات من خالل أراء الممارسٌن الفعلٌٌن مثل

 :وقد تمت معالجة الموضوع من جانبٌن ؛هما . ومدٌري المعاهد

  

 

 جانب نظري 
 جانب ميداني

 :المصطلح تحدٌد



 وتناول الجانب النظري  : 

 مفهوم االتصال اإلداري 

أهمٌة االتصال فً اإلدارة. 

أهداف االتصال فً اإلدارة. 

وظائف االتصال فً اإلدارة. 

أنواع االتصال اإلداري. 

 (خصائصه ،متطلباته)االتصال اإلداري الفعال 

 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



التعرٌف بالجامعة : 

من خالل فتح معهد التعلٌم العالً فً المٌكانٌك وفً  1985أنشئت جامعة المسٌلة عام 

تم فتح معهدي الهندسة المدنٌة والتقنٌات الحضرٌة ثم تحولت إلى مركز  1989عام 

 01بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  2001وأصبحت جامعة عام  1992جامعً فً 

تداول على .قسما  23بها آنذاك أربع كلٌات و 18/09/2001المؤرخ فً  274/

تضم (  2016/2017خالل الموسم الجامعً )وهً اآلن. رئاستها سبعة مدٌرٌن 

مخبرا للبحث  23و.كلٌات ومعهدٌن ومدرسة علٌا لألساتذة  7قسما   43أزٌد من 

وٌتمدرس بها .أستاذ  1402موظفا و حوالً  1265ٌقدر عدد الموظفٌن بالجامعة .

 .ألف طالب فً مختلف التخصصات  30أزٌد من  

  (www.univ.msila) 

 

 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



 اتبع المنهج الوصفً لكونه ٌناسب هذه الدراسات من اجل

 .االستكشاف والترتٌب وتقصً الوقائع والحقائق العلمٌة

 وتم تطبٌق استبٌان موجه إلى عمداء الكلٌات و إلى رؤساء

عمداء (9)عبارة أجاب عنها(40)األقسام ٌتكون من 

رئٌس قسم، (43)رئٌس قسم من بٌن(35)؛ومعهد ومدٌر

وتمت معالجة النتائج . 2016/2015خالل الموسم الجامعً 

 .بالتكرارات والنسب المئوٌة

 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



 الدراسة المٌدانٌة  عرض النتائج

ي الجبمعة فالكتابية يىضح مستىي جىدة الممبرسة االتصبلية( 1)جدول 

 الجسائرية

 فئة رؤساء األقسام فئة العمداء  العبارات

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



 اراتـــــبــــــالع
  

 

      

       

       

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 يىضح مستىي جىدة الممبرسة االتصبلية الشفىية( 2)جدول



 مخبر تطوٌر نظم الجودة فً مؤسسات 

  التعلٌم العالً والثانوي 



 مستوى الجودة الـعـبــــارات 

 منخفض متوسط مرتفع
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

%    

 الصبعدةيىضح مستىي جىدة الممبرسة االتصبلية ( 3)جدول



من وجهة نظر  الصاعدةمستوى جودة الممارسة االتصالٌة 

 عمداء الكلٌات



 مستوى الجودة ات العبار
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 النبزلة يىضح مستىي جىدة الممبرسة االتصبلية ( 4)جدول



مستوى جودة الممارسة االتصالٌة النازلة  من وجهة 

 رؤساء األقسام نظر



 خالصة النتـــــائــــــــــــج

 توصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى جودة الممارسة االتصالٌة عموما متوسط من خالل تصرٌح كل من

عمداء الكلٌات ولم ترق إلى مستوى الجودة المطلوبة فً اإلدارة الجامعٌة ؛خاصة مع التقدم التكنولوجً 

 .  فً مجال االتصال اإلداري وتعدد وتنوع  الوسائط االتصالٌة 

      فمستوى جودة االتصال الكتابً رغم ضرورته وأهمٌته فً اإلدارة الجامعٌة وفق القوانٌن

والتشرٌعات الرسمٌة التً تمجد المكتوب فً ممارساتها االتصالٌة إال أنه لم ٌنفد باآللٌة الجٌدة سواء كان 

فً حٌن تباٌنت تقدٌرات مستوى جودة الممارسة االتصالٌة الشفوٌة بٌن المتوسط  .معلقا أو مؤرشفا 

والمرتفع والمنخفض ، إال أن المستوى المتوسط كان الصفة المشتركة والمتقاربة بٌن رؤساء األقسام 

 .وعمداء الكلٌات 

     وقدر عمداء الكلٌات أن مستوى جودة االتصال الصاعد متوسط فً غالبه خاصة ما تعلق بالوضوح

وسالمة اللغة واحترام القواعد التنظٌمٌة للصٌاغة؛ رغم أن رؤساء األقسام لم ٌتعرضوا لدورات تكوٌنٌة 

أما رؤساء األقسام فٌرون أن مستوى جودة الممارسة االتصالٌة .قبل ممارستهم ألدوارهم اإلدارٌة  

النازلة كان متوسطا فً عمومه خاصة ما تعلق باحترام التوقٌت المناسب وتحدٌد الهدف من االتصال فً 

  .جو من الشفافٌة ومعالجة الشكاوى المقدمة بوضوح 

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبٌل 

 



 

 

 شكرا على كرم اإلصغاء 

 وحسن المتابعة 

 الدورة التدريبية األولى في مهارات وتقنيات البحث العلمي 

2016نوفمبر 30وكيفيات إعداد األطروحات الجامعية يوم   


