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  دور االتصال اإلداري قي تحسين أداء المنظمة
 



 داءـــــــــــــاإله

ذي كان ٌعنً لً األمل حنانها العطفها ورة جهدي إلى التً غمرتنً بحبها ومثأهدي 

أمً الغالٌة فلكً منً كل العزٌمة بمواصلة الطرٌق إلى الهدف المنشود إلى واإلرادة و

. التقدٌر الشكر و

ٌبخل علً لم دربً بحسن توجٌهٌه وعظٌم نصحه و بً إلى الذي أنارعمرة تثوأهدي 

 .الحبٌبالمحبة إلى أبً س فلك منً جزٌل الشكر ويبالغالً وال بالنف

 وأخواتً إلى إخوتً 

 إلى، نادٌة ، فرٌدة ونبٌةوردة ، نجاة ، خدٌجة ، : أصدقاء الدرب الطوٌل  إلىو

.  ، خالد زمالئً حسنً ، محمد ، زكرٌاء

كل من  الدراسً وإلىأختم إهدائً إلى كل من وقف بجانبً و أعاننً فً مشواري و

 .قلمًحفظهم قلبً ولم ٌدركهم كل الذٌن عرفتهم و إلىلً و حتمنوا النجا

مليكة     ةبوست                   

  



 

 شكر و عرفانكلمة 

المرسلين محمد بن عبد هللا وق السالم على أشرف الخلالحمد هلل رب العالمين والصالة و

 :بعدعلى أله و صحبته أجمعين أما و

فضيله بإشرافه على هذه الرسالة على ت "لحبيب بليه " الدكتور  األستاذ إلىأتوجه بالشكر 

ين قشنامالشكر للبعلى ما بذله من جهد و إرشاد طول فترة إعداد هذه الرسالة ، كما أتوجه و

ى لكم مزيدا من الرقي والتقدم تعالفاسأل هللا سبحانه و األطروحة لقبولهم مناقشة هذه

. هللا خير الجزاء  جزاكمو

جهد ووقت و توجيه لما قدموه لنا من ( قسم العلوم السياسية ) تذة اوكما ال ننسى جميع األس

. يد العون  مستمر طيلة المسيرة الدراسة وكل من ساهم من قريب أو بعيد في مد

كمال هلل وحده إليه لت فاخطأد هللا و إن أنإن كنت قد أحسنت فهذا فضال من ع األخيرفي و

 .م المصيرنعم المولى و نعناء كله ثيرجع ال

. و الحمد هلل رب العالمين 
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تعتبر دراسة اإلتصاالت اإلدارية  من أكثر الموضوعات و الدراسات أىمية وشيوعا في 
وضرورية و تبادل معمومات في منزلة ىامة االتصال ذ تعد عمميةإالمعاىد التعميمية و التربوية  

بأي وظيفة دون االعتماد عمى بحث ال يمكن لمرئيس اإلداري أن يقوم  بالنسبة لممنظمة  لمغاية
المعمومات و اإلرشادات و التوجييات و األوامر كما ينفذ اإلتصال أحد عناصر األساسية 

تقدم مممومس في عن طريق أنظمة اإلتصاالت الجيدة والتي بفضميا أحرز ف ،لتفاعل اإلنسانيا
 . إقتصاديا و اجتماعيا و تظير أىمية اإلتصال بشكل واضح في المنظمات نمو المجتمعات 

ات حيث يعمل عمى تسييل التسيير ركيزة أساسية داخل المنظم اإلدارييعتبر االتصال 
التنفيذي والرئيس والمرؤوس والمعمم  ، حيث نجد اإلداريواالنسجام و التعاون بين أفرادىا

اىتم العديد من الباحثين و المفكرين لممنظمة  ، كما.اللمتعمم كل يقتضي وقتو في االتصاو
باعتبارىا تمثل تكامال بين جيود أعضائيا و ال يتم ذلك إال من خالل عممية االتصال اإلداري  

يخالفونو   قد قد تكون ليم نفس خصائص وفوجود الفرد عميو تفاعل و تواصل مع أعضاء أخرين 

حول موضوع دور االتصال االداري في تحسين أداء  نيةاميدومن خالل دراستنا نظرتو و 
سين أداء المنظمة تصال اإلداري فعاال كمما أدى بتحكمما كان اال المنظمة إذ أننا اكتشفنا بأن

ذلك ألن فاعمية  ،ال اإلداري من دور ميم و حيوي في عمل أجيزة المنظمةلما يمعبو االتص
لتي ترتبط االمختمفة واتصاالتو كفاءة قنوات و ةيفي أي جياز تتوقف عمى فاعل اإلداريةالعممية 

التنسيق يستطيع القادة  بالتالياعل ويتعامل معو وبين المجتمع الذي يتفبين وحداتو اإلدارية و
تشجيعيم لموصول إلى مستوى توجيو جيودىم وسموكيم الوظيفي والتأثير في ىم وبين مرؤوس

  .أداء أمثل

 : أهمية الدراسة 

الدراسة في الكشف عن الدور الذي يمعبو االتصال اإلداري في تحسين أداء تكمن أىمية 
المنظمة باعتباره موضوع ميم، كونو يبحث في الجانب اإلداري لمالو دور في العمميات اإلدارية 
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معرفة حيث يتفاعل مع المستجدات فيم وسيمة ميمة لتنمية الفكر اإلداري لدى الموظفين، و
.  محاولة معالجتيازيادتيا ومعرفة نقاط الضعف و نقاط القوة والعمل عمى

كما تكمن أىمية الدراسة كذلك في مدى فعالية االتصال اإلداري الذي يؤدي بدوره إلى 
يتجمى من خالل تأثيره في أداء بحيث لو دور كبير و تحسين أداء المنظمة في شتى المجاالت،

 .تصال اإلداريلحق باالالمعيقات الذي ت أىماألفراد وكذلك ال ننسى 

 : أهداف الدراسة
:  تتمثل أىداف الدراسة فيما يمي

دور االتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة وىذا من حيث إسياماتو بيان أىمية و -1
. في أداء الوظائف اإلدارية وكذلك الرفع من كفاءة األفراد من خالل تقييم أداءىم

. فعالية تحسين أداء المنظمةتحديد مدى مساىمة االتصال اإلداري في  -2
 .الوقوف عمى المعيقات التي تحد من كفاءة دور تقنيات االتصاالت اإلدارية  -3

: الموضوع  اختيارأسباب 

من بين األسباب التي أدت بي إلى اختيار ىذا الموضوع دون غيره والتي تم تصنيفيا إلى  -
موضوع  ،ميولي الشخصي ليذا الموضوع :موضوعية وذاتية، فاألسباب الذاتية تتمثل فيما يمي

يساعد عمى توسيع نطاق المعرفة فيما يخص التعامل  كما جد ميم حيث يفيدنا عند التوظيف
أما أسباب الموضوعية تمثمت في معرفة مدى فعالية اإلتصال اإلداري في تحسين أداء . اإلداري

 .لناجمة التي تستفيد منيا المنظمةالمنظمة و معرفة حدود ا

: دراسات السابقة ال

ي االتصال اإلداري باىتمام خاص من قبل الباحثين وعمماء اإلدارة وذلك لما لو دور حظ
ميم في نقل و تبادل المعمومات إلدارة ونجاح أي منظمة وتحقيق أىدافيا، وليذا تعددت 

 . الدراسات السابقة المتعمقة باالتصال اإلداري ومدى مساىمتو في تحسين أداء المنظمة
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تحت  1989 ةباألردن سن قدميا لمعيد اإلدارة العامة" عامر الكبيسي": دراسة نظرية بقمم  -
عالج الباحث مفيوم االتصاالت الداخمية  "االتصاالت و فاعميتها في التنظيم اإلداري " عنوان 

التي تحدث داخل المنظمة وفي نياية الدراسة تناول الكاتب مشاكل ومعوقات االتصال اإلداري 
و من أىم النتائج :و تأثرىا بالتقدم الحاصل االتصاالتما أىمية : و طرح اإلشكالية التالية 

بأن االتصاالت تكمن أىميتيا في تمكين المنظمة من توضيح أىدافيا وسياستيا   :متوصل إلييا
من تجميعيا البيانات وباإلضافة إلى  تييئة المعمومات والحقائق و العامة ألفراد العاممين فييا

 داخل المنظمة أو من خارجيا، 

مستوى فاعمية االتصال اإلداري في قطاع "  : "إبراىيم اسماعيل الخموف" دراسة قام بيا  -
 1999في لنيل شيادة الماجستر في اإلدارة العامة بجامعة اليرموك لسنة  "العام األردني 

شاغمي لموظائف ىي دراسة ميدانية حاول خالليا الباحث تناول وجيات نظر و موضوع
االستراتجية في الدوائر الحكومية في محافظة اربد نحو مستوى فاعمية االتصال اإلداري السائد 

االىتمام ، التوقيت المناسب الشفافية،: عن طريق التعرف عمى مدى توافر الخصائص التالية 
 صال السائد ؟الخصائص في نضام االتما مدى توافر :  و طرح اإلشكالية التالية . المشاركة و

كان مدى الموافقة العام ألفراد مجتمع الدراسة نحو مستوى  المتوصل إلييا النتائج أىم  من
انحراف معياري و(  3.75) فاعمية االتصال اإلداري بدرجة عالية نسبيا بوسط حسابي 

 كان توفر مجاالت الدراسة في نظام االتصال اإلداري السائد في الدوائر الحكومية (. 0.61)
الشفافية، التوقيت المناسب، اختيار الوسيمة : مرتبة تنازليا كما يمي " إربد " في محافظة 

توصمت الدراسة إلى وجود معوقات تحد من فاعمية   .االتصالية المناسبة واالىتمام والمشاركة
(.  2.35)نظام االتصال السائد في الدوائر الحكومية بدرجة منخفضة نسيا بوسط حسابي 

 1988سنة  اإلداري أنواعه أسالبه االتصال أعدىا محمد إبراىيم التويجري بعنوان  دراسة -
ومن أىم النتائج  ؟االتصاليةميام ومعوقات العممية رح اإلشكالية التالية ما خصائص وط
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اإلتصال ودوره في الحياة الفكر الحديث و تناولو األدب العربي القديم  ما إبراز إليياالمتوصل 
 .اإلنسانية 

دور اإلتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة من الدراسات السابقة ودراستنا لموضوع  -
أن اإلتصال اإلداري عنصرا ؟أساسيا وىاما لتحسين أداء المنظمة، بحيث ال يمكن  إلىتوصمت 

و الذي بدوره عمى الفصل بينيما إذ أن النشاط اإلداري ال يتم ما لم يكن ىناك اتصال فعال 
 .تفاعل بين األفراد من خالل ما تقوم بو أفراد المنظمة كل حسب وظيفتوال إحداث

:  اإلشكالية 

 : التالية اإلشكاليةمن أجل اإلحاطة بمختمف جوانب الموضوع المدروس نطرح 

 ؟ما مدى مساىمة االتصال االداري في تحسين أداء المنظمة -

 :التالية و من خالل ىذه اإلشكالية يمكننا طرح التساؤالت 

 اإلداري ؟ باالتصالمدى نقصد  -

 داخل المنظمة ؟ اإلدارياالتصال  كيف تتم عممية -

 ؟ اإلداريمعيقات االتصال  أىمما  -

: فرضيات الدراسة 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى مجموعة من الفرضيات التي تيدف إلى االجابة عن تساؤليا و 
عمى السؤال التالي قبل عرض الفرضيات الدراسة تحقيق أىدافيا، و تحاول الدراسة اإلجابة 

إلى أي مدى يساىم االتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة ؟   :المتمثل في 

. االتصال اإلداري الفعال يساىم في تحسين أداء المنظمة -

  .كمما كان االتصال اإلداري فعاال في المنظمة كان أداء المنظمة حسنا -
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 .المنظمة حسنا أداءكمما قمت عراقيل االتصال اإلداري كمما زاد  -

: المنهج المتبع في الدراسة 

المنيج الوصفي التحميمي  نظرا لمالئمة ىذا المنيج لطبيعة الدراسة اعتمدنا في بحثنا عمى 
والتي تستوجب وصف ظاىرة االتصاالت اإلدارية ودورىا في تحسين أداء المنظمة، حيث يتم 

المعمومات الحقيقية حول الظاىرة المدروسة ويقوم بتحميل األوضاع من أجل الوصول إلى جمع 
يقوم بدراسة الحوادث والوقائع و ذلك بالرجوع  المنيج التاريخيكذلك عمى  .األىداف المرجوة

. إلى التطور التاريخي الذي مر بو االتصال اإلداري و مدى فعاليتو في تحسين أداء المنظمة

 :راسة حدود الد

م والحدود المكانية  2019-2018الحدود الزمنية كانت دراستنا ميدانية خالل العام الجامعي 
 بمستغانم  

:  تقسيمات الدراسة

ىما مقدمة و ألجل اإلحاطة بمختمف جوانب موضوع الدراسة فقد تم تقسيمو إلى فصمين تسبق
و  لالتصال اإلداري والمنظمةالفصل األول يشكل اإلطار المفاىيمي والنظري فتنتيي بخاتمة 

االتصال اإلداري، وأىمية االتصال اإلداري، خصائصو، أنواع ماىية  ولالمبحث األ فيو تناول
المنظمة، أىمية المنظمة،  ،أما المبحث الثاني فعالج ما ىيةوعناصر االتصال اإلداري 
والذي جاء تحت عنوان فعالية االتصال اإلداري  الفصل الثانيأما . خصائص ووظائف المنظمة

في تحسين أداء المنظمة حيث تطرقنا فيو إلى عممية االتصال اإلداري، دور االتصال اإلداري 
جاءت .قات االتصال اإلداريالمنظمة، مبادئ إنجاح االتصال اإلداري وفي األخير إلى معوّو في 

إجابة عن اإلشكالية والفروض التي تم الخاتمة بمثابة حوصمة لما جاء في متن المذكرة و
 .طرحيا

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األولل
 اإلطار المفاهيمي والنظري لالتصال اإلداري والمنظمة
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س بطرق ذات كممة االتصال من الكممات القميمة التي يستخدميا كثير من النا إنّن   
يتصور بعض الناس المؤلف الذي " االتصال"عند ذكر كممة معان عديدة مختمفة، و

قد تعني و. ىو واقف خمف المنصةالمستمعين و يخاطب فيو أحد المتحدثين جميورا من
لى أيضا النقاش الحماسي بين الزمالء أثناء حضورىم في اجتماع أو قد تشير أيضا إ

يعتقد آخرون أن المعنى األساسي ليذا المفظ ما يشير تبادل النظرات بين األصدقاء و
. الراديوالت وف، التمفزيون، الكتب، المجالصح: إلى وسائل االتصال الجماىيرية مثل

من ىنا تظير أىمية ، ونصرا أساسيا لتحسين أداء المنظمةيعتبر االتصال اإلداري ع
 .داخل المنظمةاإلداري االتصال 

. ماىية االتصال اإلداري: المبحث األول
اإلداري بأنو تبادل معمومات بين األفراد بغرض تحقيق  يعتبر اإلتصال

ىو كذلك يسود  اعةمالتفاعل في معناه الواسع و بتالي تحقيق ديناميكية الج
 .المؤسسات الكبيرة و احدى الوظائف الرئيسية في عممية القيادة 

. تعريف االتصال اإلداري: المطمب األول
بين العاممين في تنظيم لتأدية األعمال  اإلداري ىو إيجاد الفيم المشترك االتصال

وىو العممية التي يتم عن طريقيا تمرير و التي يسعى اإلداريون لتحقيقيا المطموبة منيا 
 . فرد و آخرالمعمومات و تفيميا بين 

 تعريف االتصال : الفرع األول
مشتقة أصال من (communication) إن كممة اتصال المترجمة عن االنجميزية 

 commun care) التي تعني الشيء المشترك وفعميا  (communies)الكممة الالتينية 

  .1أي يذيع أو يشيع

                                                           

.20، ص2006 :، مصرتك الجامعيةاكيف ترفع مهارأحمد ماىر،  - 1  
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بأنو نقل المعمومات واألفكار واالتجاىات من طرف إلى آخر " عاطف العبد"ويعرفو 
وىي عممية يقصد  تمرة و ليس ليا بداية و ال نيايةمن خالل عممية ديناميكية مس

.  1در بواسطتيا إثارة استجابة نوعية لدى مستقبل نوعيمص
ث في وسيمة مناسبة بحيو( رسالة)وضع األفكار في صياغات ه يعرف كذلك بأنّن و

 2.يتصرف بالشكل المطموبيمكن أن يتفيميا الطرف اآلخر و
باعتباره تبادال لممعمومات والذي يمكن أن نسميو الرسالة يتطمب وجود طرفين عمى  االتصال''

 3 .''وىو المرسل إليو( المستمع)وىو المرسل، و( المتكمم)األقل، 
4 .''تحادثينلمعمومات بين اثنين من الما لبث باعتباره وظيفة االتصال تعمل''

 

مستقبل ىو االتصاالت مع ظل التطور اليائل في تكنولوجيا االتصال فإن و
 ،عالم لمبادئ الحكومة االلكترونيةااللكترونية خصوصا في ظل تطبيق أغمب دول ال

. 5الخاصة مراعاة أىمية ىذا النوع من االتصاالتلذا يجب عمى منظمات الحكومية و

 تعريف االتصال اإلداري  :الفرع الثاني

مميات الميمة جدا في تنمية تعتبر عممية االتصال اإلداري وتبادل المعمومات من الع
لقد ظيرت ف ،حياة األفراد إذ أنيا العممية األىم في دعم استمرار الحياة بكل مظاىرىا

الكيفية التي يتم فييا نقل ىو الطريقة و: عدة تعريفات لمفيوم االتصال اإلداري
األفكار من شخص آلخر أو من مجموعة ألخرى فيو  أوالتوجييات  أوالمعمومات 

.  التبادل بين األفرادالتي يتم عن طريقيا التفاعل و يةالعمل

                                                           

.22.، ص2007 ،والتوزيعدار الفجر لمنشر : ، القاىرةاالتصال الفعال لمعالقات العامةمحمد منير حجاب،  - 1  
دار الصفاء للنشر :  ، عماناالتصال والعالقات العامةربحً مصطفى علٌان ومحمد عدنان الطوباسً،  -2

.20، ص2005والتوزٌع، ،   
3- El Korso Kamel ,communication Oral et Ecrite science de l’information et de la  communication(Oran, 

Dar édition El Gharb, 2005), p 11. 
4-Thierry libert ، préface de jacques swaut, le plant de communication, définir et organiser votre stratégie 

de communication  édition ، ( paris ،2008 ) ،p10 
، رسالة ومدى تأثيره االتصال الفعال في المصارف التجارية في األردن الترسيمالحناوي رويدة نايف،  - 5

. 27، ص1993 ماي كمية الدراسات العميا بالجامعة األردنية، الماجستير في اإلدارة العامة،
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إيجاد الفيم المشترك بين : "هاالتصال اإلداري بأنّن ( ر يونسعبد الغفو)يعرف 
العاممين في التنظيم لتأدية األعمال المطموبة منيم و التي يتوقع اإلداريون تحقيقيا، أو 

". آخرير المعمومات و تفيميا بين فرد وىو عممية تمر
ي الييكل التنظيمي االتصال اإلداري ىو إيصال معمومات من أي نوع من عضو ف

االتصال قد يكون من أعمى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعمى أو في إلى عضو آخر و
إال كان مجرد شترط أن يكون االتصال ذو فائدة ومستوى أفقي بين الرؤساء و ي

 .ضوضاء
ل المعمومات بين األفراد عمى شكل يعرف كذلك االتصال اإلداري بأنو تباد -

بالتالي بتحقيق دينامكية تحقيق التفاعل في معناه الواسع ومستويات إدارية بغرض 
. 1الجماعة

أنو و ،أنو عامل يسود المؤسسات الكبيرة االتصال اإلداري في أبسط تعاريفو يعني -
. إحدى الوظائف الرئيسية في عممية القيادة

المعمومات بأنو إنتاج أو توفير البيانات و االتصال اإلداري الحجازييعرف  -
. ورية الستمرار العممية اإلداريةالضر

داخل  ذلك االتصال اإلنساني أو المكتوب الذي يتم" بأنو  إبراهيم عرقوبيعرفو  -
تقوية و تطوير أساليب العملساىم في و ،المؤسسة عمى مستوى الفرد والجماعة

 أو( أفقي صاعد، ىابط،)ىو إما اتصال رسمي بين الموظفين و القات االجتماعيةالع
  .غير رسمي

 

                                                           

.2014، جامعة مستغانم كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، محاضرة في مقياس اإلدارة المحليةلقرع بن علً،  - 1  
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القرارات التعميمات والتوجييات واألوامر وتدفق المعمومات و"  :يعرف كذلك بأنو -
الضرورية منيم في صورة  البياناتتمقي المعمومات ولى المرؤوسين ومن جية اإلدارة إ

 .1ذلك بقصد اتخاذ قرار معينو شكاويوتقارير وأبحاث ومذكرات واقتراحات 
تعمل عمى اتصال البيانات  لوكية،سري ىو عممية إدارية واجتماعية واالتصال اإلدا

القرارات إلى أفراد المنظمة لموصول إلى اليدف المشترك يتفاعل من المعمومات وو
المرسمين و المستقبمين اجتماعا وتخمق الروابط خالل االتصال بمجموعة األفراد 

 .الشبكات فيؤثرون و يتأثرون في بعضيم البعض والصالت و
المكتوب الذي يتم ة عن االتصال اإلنساني المنطوق واالتصال اإلداري ىو عبار -

عمى المستوى الفردي و الجماعي ويسيم في تطوير أساليب العمل  داخل المؤسسة
 .2لعالقات االجتماعية بين الموظفينتقوية او

 بــــــــــــــــــــــسم اهلل الرحــــــمن الرحــــــــــــيم     
لسالم عمى من اتبع اليدى ا ،ول اهلل إلى النجاشي عظيم الحبشةمن محمد رس

: أما بعد
لك القدوس السالم المؤمن ال الو إال ىو الم  فإني أحمد إليك  اهلل الذي

كممتو ألقاىا إلى مريم البتول و أشيد أن عيسى بن مريم روح اهلل و  ،المييمن
إني حو و نفخو، كمما خمق آدم بيده، والطيبة الحصينة و حممت بعيسى من رو

تؤمن بالذي أن تتبعني والموالة مع طاعتو وأدعو إلى اهلل وحده ال شريك لو و
قد بمغت جل، وني فاني رسول اهلل و إني أدعوك وجنودك إلى اهلل عز وجاء
. 3سالم عمى من اتبع اليدىاليحتي ونصحت فأقبل نصو

- صدق رسول اهلل صمى اهلل عمية وسمم -
                                                           

 .145.، ص2003دار صفاء للنشر والتوزٌع،: ، عمانمفاهيم إدارية حديثةالصٌرفً محمد عبد الفتاح،  -1

 .126.، ص 2006دار الثقافة لمنشر و التوزيع،  : عمان ،القيادة اإلدارية نواف كنعان، -2
 .47 .،ص1983 الفرزدق، مطابق: الرياض اإلدارية، االتصاالت محمد، راشد لطفي -3
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 :أهمية االتصال اإلداري: المطمب الثاني
ث يتم إدراك المعاني ال يمكن لالتصال اإلداري أن يؤدي دوره إال إذ كان فعاال بحي   

رغم أن  ،بالشكل نفسو الذي قصده المرسل المعمومات من قبل المتصل بووالمشاعر و
ىذا االتصال المثالي من النادر حدوثو في الحياة الواقعية بفعل كثرة المتغيرات التي 

.  تحرف بشكل أو بآخر مضمون عممية االتصال
ل المدراء بالمعمومات وتنبع عممية االتصال اإلداري  المعطيات في الوقت كونو يموّن

. االستراتيجي مما يساعد عمى اتخاذ القرارات
: صاالت اإلدارية وظائف ثالثةتؤدي االت -
. تجميع المعمومات -1
.  وسيمة لمتأثير في اآلخرين أي عممية التوجيو و التحفيز -2
لحفاظ عمى العالقات االجتماعية وتغريزىا ما بين شخص وشخص أو ا  -3

.  1جماعةشخص وجماعة أو جماعة و
أداء المنظمة، الواقع العممي يثبت أن االتصاالت الفعالة تؤدي إلى تحسين و

الصراحة تماعي بعين االعتبار، فالوضوح واالجصا إذا ما أخذ الجانب اإلنساني وخصو
االستماع الجيد داء الرأي و تقديم االقتراحات، وتؤدي إلى شعور الموظف بالحرية في إب

ي تكونت نتيجة يمكّنن العاممين بالمنظمة االستفادة من وجيات النظر المختمفة الت
تساىم بشكل كبير في التقميل من حدة الصراعات افات وتعددىا  واختالف الثق

(conflict)، في وجيات النظر  أن الصراع ىو الوحيد الذي يستطيع زيادة االختالف إذ
 .2ويمنع االبتكار

                                                           

 .569 .، ص2003دار الجامعة الجديدة، : ، اإلسكندريةاإلدارة العامةمصطفى أبو زيد فيمي، حسين عثمان،  -1
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ن ثم تحقيق نجاحات يمكن المنظمة من تسويق إنتاجيا  م التصال اإلداري الجيدا
ذلك ليرتبط من ثم فإن ىدف عممية االتصال ليس داخميا فقط بل يتجاوز وكبيرة، 

. االحتفاظ بو كزبون دائم بالبيئة الخارجية   وذلك يجذب العميل و
أىدافيا مجند في فريق الدعاية لممنظمة و إذا تطمب األمر بتحويمو إلى عضو

.  ومنتجاتيا
مدى استعمال ىذا األخير  عادة ما يقصد األمريكيون في دراستيم بوظيفة االتصال
تصال في عممية التنظيم في مختمف الظروف لتحقيق أىداف معينة و تأثيرىا ىذا اال

. 1بصفة عامة
يمكن تشبيو االتصاالت داخل المنظمة بالدم الذي يجري في عروق اإلنسان يحمل 

ال يمكن ه ال يمكن تسيير أمور المنظمات والغذاء إلى كافة أنحاء الجسم حيث أن
 .وا أعماليم ما لم يكن ىناك اتصالمديرين أن يؤدلل

إذا تعثر االتصال  يصعب اتنا اليومية  داخل التنظيمات، ولالتصال دور في حي
 .نتخذ الخطوة األولى في تحقيق التعاون بين األفراد أنعمينا 

تظير أىمية االتصال اإلداري أيضا من خالل تأكيد بعض النظريات القيادية عمى 
المشاركة كأساس لمقيادة الناجحة و بالخصوص المدخل السموكي في القيادة حيث مبدأ 

ل تعد المنظمات من وجية نظر السموكية عالقات اتصالية تجري في محيط العم
 .2القيادي من خالل عممية االتصال

الجماعي لمعاممين في دور ميم في توجيو وتغيير السموك الفردي ولالتصال اإلداري 
.  المنظمة

 

                                                           

 .50 .، ص2006دار النيضة العربية،   :، بيروت نظريات االتصالمي عبد اهلل،  -1
ٌّد فهمً،  -2  .24. ، ص2006،  المكتب الجامعي الحديث :اإلسكندرٌة تكنولوجيا االتصال،محمد س
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.  من خالل االتصال اإلداري يستطيع الرئيس اإلطالع عمى أشكال الفساد اإلداري
عمى مسبق ذكره أن االتصال اإلداري ىو عماد ووسيمة القيام بالوظائف  استنتاجاو  

الخطة ال يمكن تحقيق  المتصمة بالعممية اإلدارية فبدون االتصال السميم أثناء تنفيذ
  .1التنفيذمعرفة طريقة المتابعة و

   .اإلداريخصائص االتصال : المطمب الثالث
 :تبيّنن طبيعتيا منيا ما يأتي ةيدعدّن  خصائصب اإلدارياالتصال يتميّنز 

 .االتصال عممية ليا صفة التمقائية -1
 . االتصال ظاىرة اجتماعية عامة ليا صفة االنتشار  -2
 . واقعيةاالتصال عممية موضوعية و -3
 .تحقق ترابط المجتمعاالتصال عممية  -4
. االتصال عممية ليا صفة الجانبية  -5
ل اجتماعي يتم تبادل المعمومات االتصال عممية دينامكية أي أن االتصا -6

.  واألفكار بين الناس
، االتصال حقيقة من حقائق الكون المستمرة إلى األبد االتصال عممية مستمرة -7

الكون المحيط ل دائم مع أنفسنا ومجتمعنا وتصافميس لدييا بداية أو نياية فنحن في ا
. بنا

ال تسير عممية االتصال في خط واحد من شخص : االتصال عممية دائرية -8
. يث يشترك الناس جميعا في االتصالآلخر فقط بل تسير في شكل دائري، ح

 
 

                                                           

  –291.ص .صدار الجامعة الجديدة شار سوتير، : األزارطية ،اإلدارة العامة ،محمد رفعت عبد الوىاب -1
292. 
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رسالة االتصالية بتغير األزمان واألوقات االتصال عممية ال تعاد وال تتغيّنر ال -9
 .1كذلك معناىاوالمستقبل و الجميورو

: ئص أخرى لالتصال نذكرىا فيما يميىناك خصاو
لكن المعاني كممة اتصال محيرة في أول األمر وفقد تبدو أسباب اختالف معاني 

يخ الطويل لدراسة عمم االتصال، المختمفة ليذه الكممة فقد نشأت و تطورت عبر التار
قد نتعرف ييا كممة االتصال وعيد لألنشطة التي تشير إليكفينا اآلن أن ندرك المدى البو

.  عمى بعض العوامل التي ساىمت في اكتسابيا كل ىذه المعاني المختمفة
من العوامل اليامة في ىذا الصدد أن كممة االتصال تشير  : المجال و األنشطة*

إلى مجموعة أنشطة تشير إلى مجال دراسي، فالناس يدرسون االتصال كما أنيم 
يتصمون ببعضيم البعض، فالدارس قد يدرس المغة االنجميزية و ييتم بكتابتيا و لكن 

األنشطة معا دراسة وفي حالة االتصال ال تممك إال لفظا واحدا يشير إلى كل مجال ال
.  2وفي آن واحد

العامل الثاني الذي قد ساىم في تعدد معاني ىذا المفظ ىو تعدد  :الفنالعمم و*
الطرق التي اتبعيا الباحثون في دراسة االتصال، وقد زاد االىتمام في السنوات األخيرة 

ين طوال باالتجاه العممي في دراسة االتصال و مع ذلك فقد بقي ىناك عدد من الباحث
ء من العموم ىذه السنوات ييتمون بدراسة عمم االتصال بالطريقة التقميدية التي تعتبر جز

فاالتصال يعتبر ظاىرة عممية يمكن فيميا باستخدام الطرق  ،اإلنسانية واألدبية
. 3، خالقابينما يراه البعض نشاطا إبداعيا، ذاتيا الرياضية و البحثية المنضبطة،

                                                           

 01العدد: الكفاية اإلنتاجية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، مصر مجمة، وسائل االتصالنصر قنديل سيد،  - 1
. ، بدون ترقيم1984جانفي 

، دار المعرفة الجامعية،  :، األزراطية المفاهيم والمداخل المقاربة، االتصال واإلعالمنظريات جمال أبو شنب، -2
. 23-22 .، ص2007

مكتبة األنجلو المصرٌة، : ، القاهرة، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعيإبراهٌم أبو عقروب -3

.51.، ص 1999   
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 .اسةعندما نفكر في االتصال باعتباره نشاطا أكثر منو مجاال لمدر :هادفطبيعي و*
أنو عممية التحدث و  تظير أمامنا معان أخرى كثيرة يمكن النظر لالتصال عمى

. من جية أخرى نشاطا مقصودا بذاتواالتصاالت و

كثيرة إن أحد استخدامات كممة االتصال تشير إلى األنشطة ال :المحترفالهاوي و*
دون تدريب معين أو ميارة خاصة  الكتابة التي يقوم بيا الناسالكالم والقراءة و، منيا 

الدعاية سويق وتالمحترفون في التشير ىذه الكممة إلى األنشطة التي يزاورىا و
. 1واإلرشاد

ىذه الكممة  من العوامل التي تساعد عمى تعدد معاني:  االتصاالتاالتصال و*
ن مجال فاألشخاص الذين اىتموا باالتصال كا االتصاالت،الخمط بين االتصال و

تصاالت لتشير إلى قد درج الناس عمى استخدام مصطمح االاىتمام التقنية ووسائل، و
. إلى رسائل معينة تنقل بدراسة وسائل أخرى ىذه التقنيات و

العامل األخير الذي ساىم في تعدد معاني ىذه الكممة ىو  :الشيوع االنتشار و*
وع االىتمام البالغ بعموم االتصال في السنوات األخيرة، ففي خالل االنتشار وشي

الوسائل العشرين السنة الماضية زاد عدد الكتب الخاصة باالتصال و كذلك المجاالت 
  .2ألقسام التي تيتم بدراسة االتصالاوالمدرسون والدارسون و

 

 

 

                                                           

أعضاء قسم الوسائل و تكنولوجيا التعميم،  :رت اإلدارة العامة لمبحوث، االتصال والسموك اإلنساني نت روبن،ابر -1
. 20  -18. ص.، بدون عربية لمنشر، ص 

.  134 .، ص2002دار حامد لمنشر والتوزيع،   :عمان ،االتصاالت التسويقية والترويجالبكري تامر،  -2
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  .اإلداريأنواع االتصال عناصر و: المطمب الرابع
االتصال عممية يستطيع من خالليا طرفان أن يشتركان في فكرة أو مفيوم أو  إنّن  
ىذا يعني أن أحد الطرفين لديو معمومات و ،ة أو إحساس أو اتجاه أو عمل معينميار

 . أو ميارات أو أفكار آراء معينة يريد أن ينقميا إلى الطرف اآلخر مشتركا معو فييا
  .اإلدارياالتصال  رعناص: الفرع األول

فيي في حقيقة األمر  ،اطة التي تبدو بيا عممية االتصالعمى الرغم من البسو
ت اجتماعية عممية معقدة إنيا عممية اجتماعية تتم في تنظيم بشكل أساسي بين وحدا

. وليس بين كيانات مادية( ، جماعاتأفراد)
:  تضم ىذه العممية العناصر الرئيسية التالية 

، ردة الفعل، االستجابة، المستقبل ،يمة االتصالالرسالة، وسالمصدر أو المرسل، 
. ، والتشويشزرمو
تبدأ عممية االتصال بالمصدر،  :  (sender or source)المصدر أو المرسل  -1

عن إعداد و توجيو المعمومات و المفاىيم و اآلراء  أو المبادئ التي  فيو المسؤول
قد يكون ىذا ت في موقف معين ويحتاجيا من يتعامل معيم من األفراد أو الجماعا

المصدر موجيا في مؤسسة و في حاالت أخرى قد يكون المرسل منظم أو ىيئة مثل 
  .1الصحافة أو ىيئة اإلذاعة

ىي فحوى أو مضمون الرسالة الذي ينقمو المصدر من و  : (Message) الرسالة  -
م أو أمرا أو اقتراحا أو خالل الوسيمة أي األفكار أو المفاىيم أو الميارات أو القي

 فنفس محتوى االتصال قد ال يعني ،شكوى، ومن الضروري إدراك فحوى الرسالة

                                                           

جامعة مستغانم، كمية الحقوق والعموم  ،ممتقى االتصال والعالقات العامةمحاضرة في مقياس بمقاسم لطروش ،  - 1
 .2013 السياسية،
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بسبب تأثير العوامل ذلك األفراد والجماعات وبالضرورة نفس الشيء بالنسبة لمختمف 
. النفسية االجتماعية و

يمكن تشبيو الوسيمة بأنيا القناة أو القنوات التي : (Medium)وسيمة االتصال  -

صار عبارة عن قنوات تمر من خالليا الرسالة بين المرسل و المستقبل فيي باخت
موز المستخدمة في نقل المعاني نقل المعرفة ، و ىي مجموعة من الرلالتصال و

إن الغير لفظية ولة منيا المفظية واألفكار التي تتضمنيا الرسالة عديدة و متدخو
. 1فاعمية االتصالاعد في إيجابية وتكامميا يسو انسجاميا

ة و يقوم بترجمتيا إلى المستقبل شخص يتسمم الرسال:  (Receiver)المستقبل  -4
قد يكون مختمفا المرسل وطابقا لممعنى الذي قصده ، قد يكون ىذا المعنى ممعنى معين

.  عنو أو حتى مناقضا لو 
تتكون أي لغة من ذخيرة من المفردات ،و استطاع اإلنسان : (Means)الترميز  -1

ن من المفردات رموز ليا معاني جديد : ة و التعبير عن المعنى لو طريقينأن ُيكوّن
ىي  الثانيةقة ىي الرموز المفظية و يطمق عمييا المغة الحقيقة، أما الطريو األولى

مثل التي تحكم ىذه الرموز ال تحكميا قواعد تسمسل و تتابع الرموز غير لفظية و
. 2نقول أن الرموز ىي أساس االتصال لذلكالرموز المفظية، و

: أو المفعول االرتجاعي:  (beak feed)التغذية الرجعية  -
تختمف نجاحيا في تحقيق ما ىدفت إليو و مدىىي عممية تبين جدوى التعميمات وو

ال يقتصر ذلك عمى البيئة الداخمية القنوات المستخدمة في االتصال و طرقيا باختالف
لممنظمة بل يمتد لمبيئة الخارجية بكافة مؤثراتيا و التي يفترض أن يتم لمعرفة ردود 

                                                           

.  150.ص ،مرجع سابق ،محمد رفعت عبد الوىاب -1
الشركة العربية المتحدة التسويق :،القاىرة االتصال والعالقات العامةتيسير أبو عرجة، وصالح أبو أصبع  -2

. 08 .، ص2010والتوريدات، 



اإلطار النظري والمفاهيمي لالتصال اإلداري والمنظمة           ول        الفصل األ  

 

 
13 

 ةلمجوانب السمبي ، بحيث يتم التقويمإيجابافعميا حول ما يجري داخل المنظمة سمبا أو 
 1.قد تكون التغذية العكسية قوية و إعالمية التغرير لمجوانب اإليجابية وو

يشير إلى أي و بمعوقات االتصال يعرف أيضا و: (Distortion)التشويش   -7
ىي تشير أيضا إلى ن أن يؤثر في فيم رسالة المرسل ونوع من التدخل الذي يمك

العوائق االنفعالية القائمة بين المرسل زات والمفاىيم والتحيّن الكثيرة كاالتجاىات والتأثيرات 
 2.والمتسمم

 اإلداريأنواع االتصال  :الفرع الثاني
 :تنقسم االتصاالت التي تجرييا المنظمة اإلدارية إلى نوعين رئيسيين

اتصاالت خارج ي نطاق اليرم اإلداري لممنظمة، واتصاالت داخل المنظمة ذاتيا ف
غيرىا من المنظمات اإلدارية أو الوزارات أو غير خارجية بين المنظمة والمنظمة أي 

التعاليم المذكرات وألوامر والتنظيمات وذلك من المنظمات من األعمى إلى األدنى كا
 .  3رؤساء إلى مرؤوسيم لمعمل بموجبياالتي تصدر عن ال

ا المرؤوسين، واالتصاالت من األدنى إلى األعمى كالتقارير والدراسات التي يرفعو
ع عمى تقسيم االتصال إلى أنواع وتتفق أغمب الدراسات التي تناولت ىذا الموضو

، الشخصي، االتصال الجماىيري، االتصال االتصال الذاتي: عدة من أبرزىا نماذجو
 .4ي أو المجتمعي، االتصال التنظيمياالتصال الجمع

مع نفسو و اتصال تحدث الفرد يحدث داخل الفرد حينما ي :االتصال الذاتي  ( أ
في ىذه الحالة يكون المرسل أو و ل الفرد يتضمن أفكاره وتجارتو ومدركاتو ،عق داخل

رأ أو ال يقرأ كتابا من المتمقي شخص واحد، فالفرد قد يناقش مع نفسو ما إذا كان سيق
                                                           

. 113 .، ص2006دار الوفاء لمطابعة والنشر،  :،اإلسكندريةاإلدارياالتصال السعيد مبروك إبراىيم ،  -1
.  239.، ص  2004دار الصفاء لمنشر والتوزيع،  :، عمان السموك التنظيميحمود خيضر، -2
دار حامد لمنشر  :، األردنالقيادة والرقابة واالتصال اإلداريمعن محمود عياصرة، مروان محمد بني أحمد،  -3

. 162. ، ص 2008والتوزيع،  
. 29 .مرجع سابق ،ص ،أحمد ماىر -4
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                              .                         يسمع حديثا في الراديو يشاىد برنامج في التمفزيون أو الكتب أو
ال الذاتي في اإلنسان كيف يشعر ويفكر وكيف يستقبل المعمومات يبحث االتصو
 .1كيف يترجم الخبرات إلى معانلحواس الخمس ويحمميا ويفسرىا والرموز عبر او
ىو االتصال الذي   (Interpersonal communication):الشخصي  االتصال -(ب

ثل يتم بين شخصين أو أكثر يسمى أيضا االتصال الوجيي و ىو في إطاره العام يم
المقاءات الشخصية بين اثنين أو أكثر في شكل مباشر أشكاال مختمفة من المقابالت و

النوع من االتصال يحدث  ىذاتخدام وسائل االتصال المختمفة، ودون المجوء إلى اس
صال بين اآللة ما يحدث االتألفراد أنفسيم أو بين األفراد ويمكن أن يكون بين اوميا، وي

شارات المرو . 2رالحاسوب أو بين السائق وا 

قد بينت بعض الدراسات العممية في ىذا الميدان ضرورة توافر العوامل التي تمعب و 
التصاالت الشخصية من دورا في زيادة فعالية االتصال الشخصي كتفضيل الناس ا

األسرة الذي يمعب  االجتماعي مع عاملاألكاديمي ووحيث العمر والمستوى الثقافي 
د األفراد خاصة في مرحمة في عممية االتصال الشخصي عنىاما دورا رئيسيا و

. 3الطفولة
ىو اتصال منظم و مدروس يقوم عمى إرسال رسائل  :االتصال الجماهيري-( ج

مؤسسة، إذاعية أو )عن مؤسسة إعالمية لالتصال الجماىيري عمنية عامة صادرة 
عبر وسيمة اتصال جماىيرية ( صحفية أو وكالة ،إعالن أو دار نشر أو تمفزيونية 

سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية إلى جميور عريض من الناس بقصد التأثير عمى 
ماىيري تتكون من ال الجكما أن مادة االتص ،وماتيم و اتجاىاتيم أو سموكياتيممعل

                                                           

، 01، العدد 11عالم الفكر، وزارة اإلعالم الكويت، المجمد  مجمة، سيكولوجية االتصالمنصور طمعت،  -1
.144. ، ص1980  

. 87. دار صفاء لمنشر والتوزيع،  ص: ، عمان  االتصال  العالقات العامةيحي محمد عميان ،  -2
. 209. إبراىيم أبو عرقوب، مرجع سابق، ص - 3
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المغة اإلشارات فكميا أشياء ىامة تساعد القائم بعممية االتصال الجماىيري األفكار و
ألخرى من النقاش في المعمومات إلى الطرق الى توصيل ما يريده من المواضيع وع

 .1نفس الموضوع
يتم ىذا االتصال بين شخصين أو مجموعة و: االتصال الجمعي أو المجتمعي -

و تتصف المجموعة الصغيرة عادة بأن ،صغيرة أو مألوفة بشكل مباشر محددة أو
األمور المختمفة ولدييم معايير ومصالح مشتركة يتباحثون في وآخرىا غالبا ما يتقابمون 

. يسعى إلى تحقيقياعمى الرغم من لكل واحد منيم أىدافو الخاصة التي و
:  ويتمثل االتصال الجمعي بالطرق التالية 

  المحاضراتالدروس و. 

 الخطاب في المناسبات المختمفة. 

 الندوات و المؤتمرات. 

 المقاءات االجتماعية و الحفالت االجتماعية . 

 برامج التدريب. 

يتم ىذا النوع من االتصال باستخدام وسائل و قنوات   :االتصال التنظيمي -
تحقيق دتيا في االتصال المختمفة بشكل فعال داخل المنظمات و المؤسسات لمساع

تزداد أىمية االتصال التنظيمي في المؤسسات و المنظمات التي .  أىدافيا التنظيمية
توفير مناخ فعال االتصال و خاصة أننا نعين في تسعى إلى تعميق صمتيا بالجميور و

يغمب عمى االتصاالت التنظيمية أسموب االتصال الشخصي أو و ،عصر المؤسسات

                                                           

  .658 .، ص2005 :حمب،العممية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداريطارق مجدوب ،  -1
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تصال الشخص ثنائيا كالحوار والمحادثة أو مع اال المواجيي وجيا لوجو سواء كان
 1في شكل لقاءات واجتماعات لألقسام، أو كان جماعيا رالمدي
 :نصيف المعتمد عمى الدرجة الرسميةالت -

:  تقسيم الباحثون االتصال من حيث رسميتو إلى
ىو ذلك االتصال الذي يتم عمى المستويات اإلدارية المختمفة و :االتصال الرسمي -

ىا ومنيا الخطابات والمذكرات مؤسسة بالطرق الرسمية المتفق عمي أوفي تنظيم ىيئة 
التقارير الرسمية، يتم وضعيا مع إعداد الييكل التنظيمي، لتوضيح كيفية االتصال و

  .الييكللمختمفة التي يتضمنيا ا اإلداريةبين الوحدات 

 ي فيو يتم التفاعل بطريقة غير رسمية بين العاممين فو :االتصال غير الرسمي
األفكار أو وجيات النظر في الموضوعات التي مؤسسة ما من تبادل المعمومات و

تيتم و تتصل بعمميم، أو تبادل المعمومات من خارج من قد االتصال الرسمية 
تسمح بنقل المعمومات المناسبات التي  المقاءات غير الرسمية في مناسبة من :مثل

. 2بين األشخاص
: التصنيف المعتمد عمى درجة المشاركة االتصالية  -
ىو تصنيف يعتمد عمى النماذج االتصالية التي وضعيا عمماء االتصال لتوضيح و

صال وفقا ليذا من ثم فاالتية فيما بين المرسل والمستقبل ومسار العممية االتصال
:  إلى التصنيف ينقسم

 االتصال في اتجاه واحد مستقيم ومباشر كالقطار  فيو يسيرو :االتصال الخطي
. ذي ثالث عربات

                                                           

دار المعرفية  :، مصراالتصال واإلعالم تكنولوجيا المعمومات سامية أحمد جابر،  نعمات أحمد عثمان، -1
 .39.، ص2003الجامعية، 

دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة : ، الجزائراالتصاالت االدارية داخل المنظمات المعاصرةبوحنٌة قوي،  -2
.48.، ص 2010المركزٌة، بن عكنون،    



اإلطار النظري والمفاهيمي لالتصال اإلداري والمنظمة           ول        الفصل األ  

 

 
17 

 ليس بالضرورة  أن يكون االتصال شفويا فعند رفض  :االتصاالت غير الشفوية
االتصال بشخص معين يعد بذاتو رسالة االتصال، حيث تقدر البحوث المنجزة 

في مجال االتصال أن الجزء الكبير أو الوقوف ، اليدين ، نبرة الصوت ، الجنس 
. 1الخ... 

 وعمى الوجو ورىا إلى اتصاالت نازلة وصاعدة تنقسم بدو :االتصاالت العمودية
: اآلتي

من الرئيس إلى المرؤوس ،حيث يحقق ىذا النوع من  :اتصاالت نازلة ( أ
المذكرات، المقاءات : لكيفية أدائو مثت تعريف العاممين بطبيعة العمل واالتصاال
 .منشورات المنظمةمناقشة الموازنات وو الجماعية

شرح ط وئج تنفيذ الخطتضم نتا من المرؤوس إلى الرئيس  :اتصاالت صاعدة ( ب
 . اآلراء الصاعدة إلى الرئيسصعوبات في التنفيذ والمالحظات والالمعوقات و

تصدر من أعمى إلى أسفل و :((downard communication االتصال الهابط -1
شكل أوامر وتعميمات من مستوى إداري أعمى إلى مستوى إداري أدنى عادة في 

 .2حمول المشكالتوتوجييات وقرارات و
من أسفل إلى أعمى : ( Up -ward . Communication): االتصال الصاعد -2

تصدر من مستوى إداري أدنى إلى مستوى إداري تكون من المرؤوس إلى الرئيس وو
  .شكاوىتكون في شكل تقارير والتنظيمي وأعمى في الييكل 

و تكون بين المستويات اإلدارية  : (lateral communication )االتصال األفقي  -3
ن رؤساء األقسام بيالمتساوية أو التي تقع عمى المستوى نفسو في التنظيم اإلداري 

                                                           

 لإلشارات والتطوير ليا مركز وايد سيرفيس: ر، مصاالتصاالت اإلدارية والمداخل السموكيسعيد يس عامر،  - 1
 .61.، ص2000 اإلداري،

.84. ،ص2006دار مكتبة األوراسية ،   ، ، الممكن السهل في تفجير الطاقات البشريةحمام محمد زىير - 2  
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ييدف ء الذين يعممون في القسم نفسو وكذلك االتصال بين الزمالىو اتصال أفقي و
 .1تبادل األخبارصال إلى التعاون واالت

عميو يتوق بقاؤىا فبدون االتصال المنظمة وال اإلداري مفتاح نشاط يعتبر االتص 
ىذا بالشكل المطموب وعمى أحسن وجو ويصعب عمى الموظفين القيام بالميام اإلدارية 

 األعمال مما يقضي عمى روح التعاونى استحالة التنسيق بين الوحدات وما يؤدي إل
لة جسم اإلنسان التي نجدىا متص عميو فاالتصاالت بالنسبة لممنظمة كشريانو
  .مترابطة مع بعضيا البعض فاالتصاالت تعمل عمى استمرارية النشاط اإلداريو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  65 .مرجع سابق، ص  سعيد يس عامر، -1
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  .المنظمة ماهية: الثانيالمبحث 

تشكل عممية االتصال اإلداري أحد العناصر األساسية لمتفاعل اإلنساني إذ بواسطة    
تتمكن و البعضاعات و المنظمات مع بعضيا أنظمة االتصاالت الجيدة تتفاعل الجم

ء كثير المنظمة من تحقيق تقدم ممموس كما أن أنظمة االتصال السيئة تؤدي إلى نشو
 .1ادية وخفض فعالية أداء المنظماتاالقتصمن المشكالت االجتماعية و

  .تعريف المنظمة :المطمب األول

عميو يتعذر أن نتصور وجود أي منظمة دون اتصاالت في عصر يطمق عميو و
، عالم (ما كموىان )  ( مارشال)عصر االتصاالت بدءا من دراسات الكثيرون 

) االجتماع الكندي القائل بفكرة أن الكون تحول إلى قرية صغيرة شاممة وصوال إلى 
(   The Nerves Of Govermmentأعصاب الحكومة) الذي نشر كتابا عنوانو ( دويح
 و دوائرىا حيث شبو فيو قنوات االتصاالت و مسالكيا بين أجيزة الحكومة 1993عام 

 . 2المعاني شبكة األعصابتنتقل التقارير والبيانات و
دىا أو من حيث أداءىا االتصال الجيد ىو جوىر المنظمة سواء من حيث وجو

نيا أن العمل وسيمة لمحياة و اإلنسان ىو الوحدة األساسية التي تتكون ملوظائفيا و
 من العالقات، بل ىي إلى جانب ذلكالمنظمة التي ىي ليست مجرد ىيكل جامد 

 . لدييم أنماطا سموكيةيضم أفرادا يسيرون العمل فييا ويتقنونو و الييكل الحيوي الذي
 

                                                           

 ،2009 التوزيع،ودار زىران لمنشر  :، عماناإلدارة المعاصرة التخطيط ، التنظيم، الرقابة مصطفى عقيمي، -1
  .12.ص
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 2، طوسائل االتصال والتكنولوجيا في التعميمعبد الحافظ محمد سالمة،  - 2

. .16، ص1998
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: تعريف المنظمة  

  (Structure) غير رتبطون مع بعضيم بعالقات رسمية وىي جماعة من األفراد م
أن الفرد الذي يقبل األىداف ليس بمجرد أفراد، وبجماعات ومل رسمية، فيي تع

ليس الفرد ىي لذلك تصبح الجماعة وفي جماعة و التنظيمية إنما يفعل ذلك كعضو
  . الوحدة األساسية لممنظمة

المنظمة نظام متكامل بمعنى أنو متناسقا داخميا، حيث كل نشاط يكمل األنشطة    
  .1األخرى

المنظمة نظام كمي مفتوح عمى البيئة يؤثر   Rensis likartرنسيس ليكرت في نظر 
 .2من متغيرات ويتأثر بيا من خالل ما يحدث فييا فييا
عمى  المنظمة تعرف  the social système schoolجتماعيمدرسة النظام اال  -
إفراد متحدون متعاونون، تحدث بينيم اتصاالت مستمرة نظام تعاوني يوجد بداخمو  أنيا
 .أىداف مشتركةلدييم رغبة في تحقيق و

بأنيا نظام كمي يعمل ضمن نظام  المنظمةيعرف  chester barnardرد اشستر بارن
كنفيا ويتكون من فردين فأكثر يعممون في ىو مفتوح عن البيئة التي يعمل فييا اكبر و

 .3سبيل تحقيق ىدف محدد معتمدين بشكل أساسي عمى التعاون

لكمي لممنظمات تعد سمة أساسية تميّنز المجتمعات الحديثة في إنّن ظاىرة التزايّند ا
 .السياسية واالجتماعية الثقافية وغيرىا المجاالتمختمف 

                                                           

.50.عبد الحافظ محمد سالمة، مرجع سابق، ص - 1  
.04. ، ص2002-2001 الدار الجامعٌة،: ، االسكندرٌة، تحليل وتصميم المنظماتعلً عبد الهادي مسلم - 2  
.11. ، ص1992،مطبعة الصفدي :نعما ،نظريات منظمات األعمالأمٌمة الدهان،  - 3  
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من أجل مساعدتو عمى تمبية حاجاتو لمتغمب  اآلخرينيعتمد عمى  اإلنسانولما كان  
التنسيق والتعاون مع غيره من األفراد  إلىعمى محدودية طاقاتو الجسمانية، فانو لجأ 

 .ومن ىنا جاءت فكرة المنظمة

 : مرتكزات المدارس الفكرية إذ تعرفلممنظمة عدة تعريفات مختمفة باختالف و

لييكل الذي نشأ عن المنظمة بأنيا التكوين أو البناء أو ا :المدرسة الكالسيكية -
ىي بذلك تأسيس العالقات وو ات والسمطاتتعيين المسؤوليتحديد العمل وتجميعو و

 .ترتكز عمى البناء أو تقسيم العمل

التي ترتكز عمى العنصر البشري، فتعرف المنظمة عمى أنيا و :المدرسة السموكية -
 . مجموعة من األفراد يعممون من أجل تحقيق ىدف أو أىداف مشتركة

ودة لتحقيق عرفت المنظمة عمى أنيا نظام أو وحدات اجتماعية مقص :مدرسة النظم -
 .1أىداف محددة 

مارس بالتالي فالمنظمة ىي وحدة إدارية تضم وظيفة أو عدة وظائف محددة تو
 .2المنشأة ،الييئة ،المؤسسة: ثلليا تسميات كثيرة منشاطاتيا لتحقيق ىدف معين و

 

 

 

                                                           

 .60عمي عبد اليادي مسمم، المرجع السابق، ص  -1
،  2002، بدون دار النشر ، (البناء ، العمميات ، النمط اإلداري ) المنظمات العامة محمد حافظ حجاري ،  -2

 . 19 – 18 – 17 .ص
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 (01)شكل رقم 

 

المنظمة كٌان أو كائن/ الجتماعٌة الوحدة ا   

 

(مصالح مشتركة)أهداف مشتركة   

(لغة مشتركة)عالقات اجتماعٌة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مديرية دار التكاملعمم المنظمة األصول والتطور ومحمد حربي حسين  :المصدر
 .75، ص 1988الموصل  ،النشرالكتب لمطباعة و
تعاون ن النشاط التنظيمي اإلنساني يتولد عنو تفاعل وأ( 01)رقم يوضح الشكل 

 العممياتصالح المشتركة عن طريق األنشطة والماجتماعي لتحقيق األىداف و

 تفاعل اجتماعي       

 أنشطة و عمميات اجتماعية
 

 تقسيم عمل و توزيع ميمات

 نظام اتصاالت و معمومات 

(نشاط منمط)سموك اجتماعي منتظم  

ثقافة )قيم وتقاليد ومعايير سموكية 
( مشتركة  

صالحيات )أدوار و مراكز وظيفية 
 و مسؤوليات

(      منظمة ) جماعة منتظمة   

 

 المنظمة 

 نشاط ، فعلً / التنظٌم اإلجتماعً 
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ظيمي حركي بين النشاط التنظيمي والكيان التنظيمي االجتماعية، بمعنى ىناك ترابط تن
 .1ىو ما ندعوه المنظمةو

 خصائص المنظمة :  المطمب الثاني

أخرى ومن  إلىىناك العديد من الخصائص لممنظمات التي قد تختمف من منظمة 
 :أىميا

ئة مفتوحة تتمقى لمنيج النظم فالمنظمة تعمل في ظل بيا وفق :القدرة عمى التعمم -1
في  تقدم إلييا مخرجاتيا في ظل وجود تغذية عكسية تتحكم بيامنيا مدخالتيا و
فحتى تحقق المنظمة ذلك يجب أن تكون ليا القدرة عمى جمع  ،شتى عممياتيا

يتيح ليا القدرة و ،تحقيق أىدافياة التي تعينيا عمى أداء مياميا والمعمومات الالزم
  .والنمو االستمراراء والشيء الذي يساعدىا عمى البق ،عمى التكيف مع بيئتيا

ت من أىمية لنجاح أي في ظل ما تمثمو االتصاال :وجود نظام اتصاالت فعال  -2
 يتوفر فيا نظام معمومات فعال يتيحمن خصائص المنظمات الفعالة أن عمل فإنّن 

المعمومة المناسبة في الوقت المناسب التخاذ القرار المناسب لكافة المستويات 
س فييا بيئة تنظيمية يحة المنظمة من أن تعمل عمى خمق فال بد من إدار ،اإلدارية

الشيء الذي  ،الحرية حتى يتمكن من اإلبداعن الثقة وكل عضو عامل بشيء م
الحرية فشعور الفرد بالثقة و ،يساعد المنظمة عمى تحقيق ما تصور إليو من أىداف

 2.نجاح الالزمولية التي بفضميا تحقق المنظمات اليولد فيو اإلحساس بالمسؤ
ظل بيئة تنافسية البقاء المنظمات اليوم تعمل في  :المرونة والقدرة عمى اإلبداع -3

فأذواق  ،يستطيع أن يواكب التغيير المستمر في كل شيء من حولنافييا لمن 

                                                           

 .80.ص ،2008دار أسامة،: ، عماناإلتصال اإلداري و اإلعالميمحمد عبد أبو سمرة،  -1
مركز تطوير األداء والتنمية، : ، مصرمهارات االتصال فن االستماع والحديثىالل محمد عبد الغني حسن، -2

 .132.، ص1996
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العاممة ونظم أساليب اإلدارة  القوىوالتكنولوجيا في تغيير وتغيير  المستيمك في
أن لذلك لكي تستطيع المنظمة مواكبة ىذا التغيير يجب عمييا ، والمعموماتو

  .االبتكارو تتصف بالمرونة الالزمة مع القدرة عمى اإلبداع
 أىداف المنظمة العامة يجب إنّن : التكامل الوظيفي بين وحدات المنظمة -4

تحقيقيا عن طريق األىداف الفرعية لوحدات المنظمة الفرعية، لذلك ال بد أن تعمل 
ىدافيا تتعارض  أىذه الوحدات الوظيفية بشيء من التنسيق و التكامل حتى ال 

بالتالي تؤثر سمبا عمى تحقيق األىداف العامة الفرعية مع بعضيا البعض و
 . 1لممنظمة

ال تستطيع أي منظمة تحقيق أىدافيا ما لم يتم في أفرادىا ثقافة : إتقان العمل  -5
تقان العمل في أداء عممياتيا المختمفة المباشرة منيا أو المساعدة  .وا 

 تسعى المنظمة الناجحة إلى خمق ارتباط: نظمة بأهدافهاارتباط أفراد الم -6
ال يحدث راسخ بين أىداف األفراد الخاصة وأىداف المنظمة حتى عضوي قوي و

يصبح تحقيق أىداف إحداىما ال يتم إال عمى حساب شيء من التعارض بينيما و
 2.تحقيق أىداف اآلخر بل يجب السعي لتحقيق أىدافيما معا

تختمف المنظمات باختالف أىدافيا : انسجام أعضاء المنظمةدافعية و  -7
ووظائفيا داخل المنظمة الواحدة نجد أن ىناك اختالفات في أفرادىا من حيث 
المؤىالت والرغبات وحتى من حيث الدافعية لمعمل الشيء الذي يولد نوعا من 

  .حتى حول أىداف المنظمةصراعات داخل المنظمة حول العمل والخالفات وال

                                                           
 

، ص 2002دار وائل لمطباعة والنشر،  :، عماناالتصاالت اإلدارية ونظريات المعموماتقوتو محمد و دياب،  -1
 .93-92ص،

 .14-13.ص .ص مطبعة دار مازن،: بغداد ،2، طنظرية المنظمة ،حسن الحكاك -2
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ا ف تعمل ؟ وميكظمة بيا وبنظاميا ومعرفة أفراد المن إنّن :  الشعور بالوحدة  -5
 ىي مصادر قوتيا األساسية ؟ كل ذلك يولد بينأىدافيا ؟ وكيف يمكن تحقيقيا ؟ ما

 .أفراد المنظمة الشعور بالوحدة والتماسك االجتماعي
تمثل العنصر الذي عن طريقو تعمل المنظمة عمى إدراك و تنفيذ كل :  القيادة  -6

تمك الخصائص السابقة، إضافة إلى تمكين المنظمة من اتخاذ القرارات الفعالة التي 
طريق القيادة يتم تفجير طاقات  ىي أساس العممية اإلدارية، أضف إلى ذلك عن

بداعات أفراد المنظمة و  .1الالزم لذلك  ذلك ألنيا تمتمك التأثيروا 

 :وظائف المنظمة  :المطمب الثالث
النشاطات التي ليا دور أساسي في بقاء مجموعة الفعاليات و)لمنظمة تعني وظيفة ا

وكمما كانت المنظمة ( المنظمة وتتكون من مجموعة من الوظائف والفعاليات الفرعية
 : أكبر كمما تطمب في ذلك االىتمام بالفعاليات لكل وظيفة وىي

تتعمق بكافة العمميات الفنية المتعمقة بإنتاج السمع أو و: وظيفة اإلنتاج و العمميات  -1
 . تحقيق الخدمات موضوع النشاط الوحدة اإلدارية

شغيل المنظمة وتتعمق بتدبير األموال الالزمة إلقامة مشروع أو ت: وظيفة التمويل  -2
 .العملزم من أموال الستمرارىا في ما يلأو الوحدة اإلدارية، و

تتعمق بالحصول عمى أفضل ما يمكن و (:إدارة الموارد البشرية ) ة األفراد وظيف  -3
 كذلك كل ما يضمن إستمراريتيم فيلبشرية لتشغيل الوحدة اإلدارية ومن الكوادر ا

 .العمل بأعمى قدر من اإلنتاجية والرضا
بخدمات تتعمق بالتعرف عمى احتياجات المجموعات المستيدفة و :ة التسويقوظيف  -4

دارة وت شغيل ىذه الوحدة اإلدارية والتخطيط والعمل عمى سد ىذه االحتياجات وا 
   .الوظائف وتحقيق أىدافيا

                                                           
 

 .331-329.، ص 2000التوزيع، دار وائل لمنشر و: ،  عمان نظرية المنظمة والتنظيممحمد قاسم القريوتي،  -1
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تختمف ىذه األىمية النسبية ليذه الوظائف باختالف طبيعة عمل المنظمة فإذا و
المسيطرة عمى عممياتيا أما انت وظيفة اإلنتاج ىي المييمنة وكانت المنظمة صناعية ك

إذا كانت و كانت وظيفة التسويق ىي الميمة، إعالميةتسويقية وا كانت المنظمة إذ
الوظيفة المييمنة عمى عمميات المنظمة مالية، كانت وظيفة التمويل ىي المسيطرة 

ن حولنا منظمات إنتاجية صناعية ومنظمات تسويقية وىكذا وعمى ىذا األساس نجد م
  .1أخرى تمويمية وأخرى تيتم باألفراد و

 : أهمية المنظمة: المطمب الرابع
الخصائص المتعددة ليا أىمية وبصورة ن خالل اإللمام بمفيوم المنظمة ويتضح م

دة حقائق خاصة في المجتمعات الحديثة، وىذه األىمية يمكن إدراكيا من خالل ع
 :ومؤشرات تتمثل في اآلتي

، فمثال الوجود الجماعيىناك حقيقة أو مسممة فطرية تدفع اإلنسان دفعا نحو : أوال -
ادات فالعب ،الدين اإلسالمي الحنيف عمى أىميتو أن ينظم الفرد حياتو الخاصة ثّن ح

إن لم تكن حدود و معظميا تؤدى في جماعة، ومكاني مالمختمفة ليا ميقات زماني و
سول كذلك بحيث الر: مثالتؤد في جماعة فيي تصب في مصمحة الجماعة كالزكاة 

المؤمن )سمم بأن يمتزم المسممون بالجماعة فيقول لنا هلل عميو والكريم محمد صمى ا
فبذلك  .(المسممصحيح البخاري و( )شد بعضو بعضاي, لممؤمن كالبنيان لمجسد الواحد 

 .رتو نحو الجماعة التي تمثل المبنة األساسية لممنظمةيدعوا اإلنسان بقط
، اقتصادية، سياسية م وقتنا يتوزع بين منظمات مختمفة، اجتماعيةمعظ: ثانيا  -

زاتيا متمثمة في إفراوذلك بفضل الثورة التكنولوجية و فالعالم أصبح كمنظمةوغيرىا، 
االتصاالت حتى أدت إلى ما يسمى بالعولمة، لذلك ثورات المعارف والمعمومات و

                                                           

 .62 .صمرجع سابق، ، سعيد يس عامر -1
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فإن المنظمة ال تشبع الحاجات المتعددة لإلنسان فحسب، بل تؤثر في سموك 
 .المتعاممين معياالعاممين فييا و

ىناك أىمية لممنظمة ينظر إلييا من خالل اعتبار المنظمة كنظام مفتوح : ثالثا  -
مواد خام لمدخالت المختمفة من قوى عاممة وعمى بيئتيا تتمقى من البيئة المحيطة ا

فيدف أو . غيرىاوتقدم إلييا مخرجاتيا من منتجات وخدمات و. معمومات وتميل غيرىاو
تحدد أىدافيا بما تحققو من : يحدد بالتالي أىميتيا فالمستشفى مثالغرض المنظمة 

مديرية األمن بما تقدمو من خدمات األمن والجامعة لما تحققو من تعميم و عالج،
 . 1...الطمأنينةو
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 :األول خالصة الفصل

االتصال اإلداري ال تكتمل معناىا إالّن إذا وصمت األفكار والمعمومات  عممية
 .موضوع االتصال إلى ذىن وعقل المخاطب بيا وتم التجاوب معيا

فاالتصال اإلداري بحكم تعريفو يستمزم اشتراك المتصل بو في الفكرة المقصود بكامل 
لم تصل إلى فيمو ال و بو أو المرسل إليو ىذه الفكرة أبعادىا فإذ لم يتأثر المتصل
 .ليتحقق االتصال وال يكتمل

يعتبر النشاط الذي تضطمع بو المنظمة العامل الحاسم في استمرارىا وديمومتيا 
ىذا الكيان التنظيمي ىو اإلطار الذي البد منو لتحقيق النشاط  ككيان تنظيمي، كما أنّن 

 . إذن المنظمة نشاط وكيان في آن واحد التنظيمي،
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يعتبر االتصال اإلداري إحدى الدعائم الرئيسية في العممية اإلدارية في أية منظمة 
بين اإلدارات في المؤسسة الواحدة، و فيو الذي يعمل عمى نقل المعمومات بين

إداري أن ينجز انجازا عمميا سميما المؤسسات بعضيا ببعض، إذ ال يمكن ألي عمل 
يمكن أن تصل في الوقت  دون االعتماد بشكل أو بآخر عمى المعمومات التي ال

مخطط في ظل اتصال إداري ناجح و إالّال بالقدر المناسب المناسب والشخص المناسب و
. لو وفق أساليب عممية سميمة

. عممية االتصال اإلداري: المبحث األول

ىي طبيعة تفاعمية ديناميكية دائمة الحركة ،تخضع لمؤثرات  العممية االتصالية
متغيرة أىميا التكامل و التفاعل في ظل اإلمكانيات وىي ال تسير باتجاه واحد بل ىي 
. 1عممية دائرية فيناك تبادل في األدوار فالمرسل مستقبل والمستقبل مرسل أحيانا وىكذا

  .وسائل االتصال اإلداري :المطمب األول

توجد وسائل متعددة في نقل األوامر واألفكار واآلراء واالتجاىات والبيانات 
والمعمومات بين مختمف المستويات اإلدارية في المنطقة واختبار أي منيا يتوقف عمى 
.  الظروف المتاحة في المنظمة وعمى نمط التعامل السائد فييا ونقل المادة المراد نقميا

 :ارياإلدتعريف عممية االتصال  *

الموقف  أنىي عممية ديناميكية متصمة الحمقات، كما  اإلداريعممية االتصال 
المكونات  أواالتصالي موقف مركب، ال نستطيع الحكم عميو في ضوء العناصر 

                                                           

 2004  دار المعرفة الجامعية، :، القاىرةاإلعالموعمم اجتماع االتصال غريب سيد احمد وآخرون،  -1
 . 106.،ص

 .77. ص،مرجع سابق سالمة ،عبد الحافظ محمد  -2
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الثقافية في بل يجب اخذ الخمفية االجتماعية والنفسية والمعروفة لعممية االتصال، 
. 1المرتبطة بالموقف العام لالتصالاالعتبار فضال عن التغيرات البيئية 

المعمومات التي نحصل تصل بين ل تغير من طريقنا في االختيار، وعممية االتصا
نقوم بتصنيفيا، و يتم تحقيق الغرض من العمميات االتصالية بوضع لمنا وعمييا من عا

. 2رسائمنا االتصالية إلييمالممتقين الذين توجو  أولئكفي عين االعتبار 

 :اإلداري االتصالوسائل 

:  تتضمن وسائل االتصال عدة أنواع منيا 

د االتصال الكتابي عمى الكممات والعبارات يعتمو: االتصال الكتابي -1
فين المعمومات، حيث يستخدمو الموظلحات المكتوبة في نقل البيانات والمصطو

والمذكرات ذ يقومون يوميا بكتابة الرسائل التنظيمية إاختالف مستوياتيم اإلدارية و
اإلدارية  لتسييل القيام باألعمالئة النماذج لتحقيق أىداف معينة وتعبوالتقارير و

 .3المكتبيةو

 :يتميز االتصال الكتابي بمزايا عديدة أىميا

 و أيضا االتصال يكون في اجة،أنو وسيمة إثبات يمكن الرجوع إلييا عند الح  
 .جيد تتطمبو عممية صياغيةالعادة واضحا بسبب ما يبذل في سبيل إعداد من 

                                                           

 
، 2004، الدار المصرية المبنانية، 5ط نظرياته المعاصرة،واالتصال حسن عماد مكاوي، ليمى حسين السيد،  -1

 .48ص، 
 .ص ،2005 التوزيع،لمنشر و، دار وائل 3ط :عمان ،السموك التنظيمي في منظمات األعمال لعميان محمود،ا -2

244– 245 .
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في البطء في نقل مضمون االتصال في حالة عدم : فيي تتمثـــــــــــــل عيوبهأما 
أيضا قد تا في عممية اإلعداد و الصياغة واستخدام التكنولوجيا و كذلك سيستغرق وق
 . 1يكون ىناك فيم خاطئ في إدراك المقصود

أكثر منو في  يزداد االعتماد عمى التقارير في المنظمات الكبيرة :التقارير - أ
ذلك ألنو عندما يصل التنظيم القائم إلى الحجم الذي يتعذر فيو المنظمات الصغيرة و

،فال بد من وسيمة اتصال بديمة عمى الوحدات تحت بصر اإلدارةر أعمال أن تدو
 . االتصال الشفوي

شيرية أو سنوية (رات معينة بيانات تقدم في فتقد تكون دورية تحتوييا  التقارير
ما تقارير عن موضوعات معينة و يجب أن تكون التقارير ممحقة و مختصرة ( مثال وا 

 . 2الن الكثير من الرؤساء ال يتسع وقتيم لقراءة التقارير المطولة
وىي المكاتبات التي يعدىا المرؤوسين لرؤوسيم لتوضيح :المذكرات واالقتراحات -ب

تغيير أمر من األمور عمى المسؤول االىتمام باقتراحات : مثلبعض المعاني 
ى تقدم أرائيم أن يشجعيم عليقدر أصحاب االقتراحات الصائبة و أنو المرؤوسين،

 .اقتراحاتيم دائماو
ضافة إلى ما سبق فان المذكرات واالقتراحات المص  الجدية تعتبر وسيمة منادقة ووا 

. ائل االتصال في المنظمة اإلداريةوس
تعتبر الشكاوي أحد وسائل االتصاالت المكتوبة والمستخدمة في  :الشكاوي -ج

المنظمات وىي في العادة ترفع من المرؤوس إلى الرئيس وتفيد الحقائق أن الكثير من  
  

                                                           

  –449ص  .ص ،1980  ،مكتبة االنجمو: القاىرة ،اإلدارة العامة أصول الكريم، وتكال ليمى،درويش،عبد  -1
495 .

  دار النشر والتوزيع، :عمان ،سموك أفراد والجماعات في منظمات األعمال  السموك التنظيمي  حريم حسين، -2
 . 26.ص  ،2000
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. 1االنحرافات في العملالشكاوي الحادة تؤدي إلى اكتشاف الكثير من 
 :الكتب الدوريةالتعميمات والمنشورات ووامر واأل -د

ه الوسيمة فإنو يجب مراعاة تحقق الفائدة من ىذتعد أحد وسائل االتصال ولكي 
 :اآلتي
ال غموض حتى ال يحدث أثناء وضوع المرفق واضحا ليس فيو لبس وأن يكون م*

 . تنفيذه أخطاء تضر بمصالح العمل
بطريقة متقنة تستيوي الكتاب الدوري بمغة سيمة، ويكون شرح موضوع األمر وأن *
 .قارئ و تناسب مع ثقافتو وتعميموال

التعميمات حتى يسيل العودة إلييا عند أن يتم حفظ و تخزين التوجييات و*
موضوعاتيا ليسيل االستدالل و تغرس وفقا لمستويات إصدارىا و الحاجة،أن تبوب

. 2عمييا
يمثل ىذا االتصال  الجزء األكبر اليومي في أية منظمة :  ال الشفوياالتص -2

ىذا من مجموع اتصاالتو و % 75فالفرد يستغرق في ىذا النوع من االتصال ما نسبتو 
ق المستقبل شفاىة ، أي عن طرييو تبادل المعمومات بين المرسل واالتصال يتم ف

ىذا الشيء ما الرموز اإلشارات وقد يكون عن طريق الكممة المنطوقة ال المكتوبة و
 .يسمى بغير المفظي

االتصال الشفوي ىو أكثر فعالية من أشكال االتصال األخرى، حيث طريق ذو -
مستقبميا  يسمح لمصدر الرسالة الوقوف عمى وجيات نظرالرأي واتجاىين لتبادل 

 .مواقفو واتجاىاتو واستجابتو

                                                           

.  98 .ص ،1986العامة ، معيد اإلدارة  :الرياض ، االتصاالت اإلدارية والمدخل السموكي لها عامر سعيد، -1
 .،ص2004، ردار وائل لمطباعة و النش:عمان  ،الوظائفومبادئ اإلدارة النظريات والعمميات ، دالقروتي محم -2

332.   
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:  ي االتصال الشفوي عدّالة طرق من أىميا ما يلو -
ىي أحد األساليب الفعالة في االتصال كما تعد المقابمة  :المقابالت الشخصية -أ

. يتقنياالناجحة وسيمة مجدية لنجاح من 
تعتبر أقدم االتصال الرسمي الشفوي المباشر وإحدى وسائل  تمثل :الندوات -ب

يدة الجدطرق االتصال الشفوي التي تستخدميا المنظمات لتعريف العاممين بالتغيرات 
توصيات حول الموضوع محل عادة ما تنتيي الندوات بالتي تطرأ عمى ظروف العمل، و

. 1عن وجية نظر المشاركين في الندوةتخرج التوصيات لتعبر الندوة و
ىي أحد طرق أسموب االتصال الشفوي الرسمي حيث  :المؤتمراتاالجتماعات و -ج

التحضير لممؤتمرات تيم المقاء وواآلراء، و لتبادل األفكاريمتقي األفراد في مواعيد دورية 
لكافة العاممين في المنظمة أو قادة الوحدات الفرعية التابعة لممنظمة كل عام حيث 

يناقش التقرير السنوي الذي يعبر عن منجزات الفعمية في ضوء الخطة الموضوعية أو 
. 2التطمعات بالسنة لمسنوات القادمة

كل شخص يدرك أىمية الياتف في الحياة اليومية سواء في  :المكالمات الهاتفية –د
مجال العالقات االجتماعية ،أو في مجال األعمال، و يعد االتصال الياتفي في الوقت 

 المرونةب االتصال في المنظمات الكبيرة ولما يحققو من السرعة والحاضر أحد أسالي
يعاب المشاكل التي تعترض سير العمل و تمرير المعمومات وحلفي انجاز األعمال و

عمى االتصاالت التمفونية كوسيمة اتصال عدم مشاىدة طرف االتصال عند إجراء 
المكالمة الياتفية، حيث تساعد تغيرات الوجو و الجوارح األخرى في تفيم معنى الرسالة 

. المتبادلة

                                                           

.223.،ص2010الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، :القاىرة ،إدارة أعمال حسن رواية، - 1  
.344 .سابق، ص القروتي محمد ،مرجع - 2  
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استخدامو بميارة عمى الرغم من ذلك يعتبر االتصال الياتفي وسيمة فعالة إذ جيد و
. 1المناقشةغاء واإلصناء التحدث وأث

فيو االتصال الذي يشكل الصور الفوتوغرافية : االتصال التصويري أو المرسوم -
 .أو الخرائط أو صور بعض أنواع النشاط اإلنتاجي الرسوم البيانية أو التشكيمية،و
الكثير من األفكار انية في نقل األشكال البيالخرائط وفتستخدم الرسوم والصور و 
التأثير في اتجاىات األشخاص وخاصة من ال يستطيعون القراءة وتعتبر المعمومات وو

. لمصور ألن الصورة تعادل ألف كممةاألشكال البيانية أساس االتصال االصورة و
:  الرسوم عن طريق عدة وسائل من أىميايتم نقل ىذه الصور و  -
 .األجيزة الظرفيةالحسابات اإللكترونية عبر  -

  .األوراق بالياتفنقل الصور و: مثلأجيزة الفاكس   -
 . األجيزة المبرقة -
 .  التمفاز األفالم السينمائية  -
 . المجالتالصحف و -
ىي القرارات أو المعمومات التي إلى العاممين عن : االتصال االلكتروني   -4

،فاالتصاالت االلكترونية من الممكن أن أو االنترنت أو الفاكس ،التقنياتطريق 
تغرز نمو وفاعمية االتصال بين العاممين إال إنما من الممكن أن تحاط بعدم الفيم 

غالبا ما تكثر االتصاالت الكتابية و: مثلالصحيح إذ لم تكتب بطريقة واضحة 
نية االتصاالت االلكترونية مع المنظمات االفتراضية التي تستخدم التجارة االلكترو

. 2العمالءاالتصال مع العاممين والمديرين و لتحقيق
 

                                                           

   .76.،ص1992المؤسسة الوطنية لمكتاب،: الجزائرو التنظيمي، ،أسس عمم النفس الصناعي يصطفى عشوم -1
.90.ص ،نفس المرجع،  مصطفى عشوي - 2  
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خطوات االتصال اإلداري : المطمب الثاني

 خطوات عممية االتصال اإلداري: (02)رقم  الشكل

 

  

 وائل دار: عمان والوظائف، والعمميات النظريات اإلدارة مبادئ ،القروتي: 1المصدر
 315، ص  2004،  النشر و لمطباعة

:  عممية االتصال اإلداري تتمثل في 
يتخذ المرسل أو المصدر في ىذه المرحمة قراره بإرسال : مرحمة إدراك الرسالة  -1

ل رسالتو إلى الرسالة االتصالية التي تنتج عن فكرة أو مشاعر أو مؤثر يدفعو إلى إرسا
 .2المستقبل

و ىي مرحمة تحويل المعاني إلى رموز لغوية ىنا تقوم المصدر  :مرحمة التمييز -2
بصياغة أو تحويل أفكاره أو مشاعره أو نواياه إلى رسالة اتصالية تكون عمى شكل 

، و تعتمد نجاح الرسالة عمى مدى ة منطوقة أو مكتوبة أو غير لفظيةرموز لفظي
 . 3الموقف االتصاليالمناسبة لممستقبل وتيار الرموز اخ

لوسائل التي تناسب عممية اختيار الرسالة أو ا :مرحمة اختيار قناة االتصال -3
فيو  طبيعة المستيدف فقد يختار المرسل وسيمة واحدة أو عدة وسائلطبيعة الرسالة و

                                                           

.315 .محمد،مرجع سابق، ص لقرويتيا - 1  
 .166 .ص مرجع سابق، ،عيا صرةمعن محمود  -2
 .ص ،2007 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، :عمان ، 2ط ، أساسيات عمم اإلدارةعمي عباس،  -3

156.  

 

 االتصال  فك الرموز  استالم الرسالة  نقل الرسالة  الترميز تطوير الفكرة 
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يعتبر استخدام أكثر من قناة لنقل الرسالة من العوامل يختار الوسيمة المناسبة لو و
 . الميتمة إلنجاح االتصال

ىي عممية تحويل رموز الرسالة االتصالية الواصمة إلى  :مرحمة فك الرموز -4
تفسيرىا وفيم موزىا وتحميل رل إلى معان، فيي مرحمة استقبال والمستقبل من المرس

أفكاره لذا يجب عمى المستقبل أن يفيم ومدى تطابقيا مع حاجاتو وقيمتو معانييا و
 . 1الرسالة أوال ثم يرد عمييا

و االستجابة تعني مدى قبول أ :تجابة أو ردود الفعل عمى الرسالةمرحمة اس  -5
يفة قد تكون االستجابة مباشرة أو غير مباشرة ،ضعرفض الرسالة من قبل المستقبل و

رنا عن مدى نجاح االستجابة كونيا تخبتكمن أىمية أو قوية إيجابية أو سمبية، و
يبعثيا ياغة استجابة في رسالة اتصالية و،فاالستجابة لممرسل بصاالتصال أو فشمو

 .لممصدر فيصبح المرسل مستقبال 
و لتكتمل عممية االتصال يجب توفر ىذه الخطوات و بدونيا ال يمكن ليذه األخيرة أن 

. 2تتم بشكل فعال
  االتصال اإلداريمبادئ : لثالثالمطمب ا

تساعد مبادئ االتصال اإلداري في أي منظمة ميما كان مستواىا في بناء نظام  
:  جيد لالتصاالت التي تتمثل في العناصر اآلتية

صياغة ال بد من استخدام المغة لتصميم ولكي يتم االتصال  :مبدأ الوضوح -أ
يقوم  بالكتابة أو الكالم أو التخاطب  التعبير عن ذلك بطريقة مفيومة سواءواالتصال 

                                                           

  . 90 .ص،سابقمرجع ، مصطفى عشوي  -1
  .70 .ص ،1977 ، ،وكالة المطبوعات :الكويت ،لعمميات اإلدارية والتنظيميةاالنظم وراغب النجار،  -2
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يؤدي تطبيقو إلى  ة يفيميا المرؤوسين والرؤساء والزمالء،ىذا عمى استخدام األلفاظ بمغ
.  1الحواجزات والتغمب عمى الكثير من العقب

االىتمام لالتصال فال يمكن ىو إعطاء كل االنتباه و :والتركيزمبدأ االهتمام   -ب
التمسك بيذا الشأن يكن مفيوما ومصحوبا بمزيد من االىتمام وجود أي اتصال إذ لم و

.  من المبدأ فيو يساعد في التغمب عمى العديد من الحواجز
يساعد ىذا المبدأ عمى مساندة األىداف التنظيمية  :والوحدةمبدأ التكامل   -ت
ليس غاية واحد الوسائل لضمان الحفاظ عمى نسبة لممدير ىو عبارة عن وسيمة وبال
. 2قيقو كمدخل لتحقيق أىداف المنظمةتحولتعاون ا

يمكن مبدأ اإلدارة أساسا في عزم اإلدارة عمى تخصيص قسم : اإلدارة مبدأ -ث
، كما يترجم مبدأ تنظيمي مع تحديد ميزانية خاصة بوخاص لالتصال ضمن الييكل ال

االتصال مع قدرات اإلطارات الذين يحسنون ميارات دارة باالىتمام الجاد بقرارات واإل
. لب مختصين خارجين إذ اقتضي األمج

لك يجب إن االتصال الناجح يتعارض مع مبدأ السرعة لذ: الشفافية مبدأ -ج
. ليس تقديم األخبار السارة فقط النشر عمى األخطاءالتصريح بكل ما ىو موجود و

عمومات يقصد بيا مدى السرعة أو البطء في عممية انتقال المو: السرعة مبدأ -ح
.               نتيجة الوسائل المختمفة وحسب نوع الرسالة

 
 

                                                           

. 38 .ص ،2006مطابع الفرزدق التجارية، : لرياضا ،6ط، اإلدارة العامة األسس والوظائف النمر سعود، -1
. 22.ص ،1983، مطابع الفرزدق التجارية ،االتصاالت اإلدارية لطفي راشد، -2
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اسب حيث أن في الوقت المن لسرعة دورا ىاما في وصول الرسالةيمعب عامل او
سميم في اختيار البدائل قدرتو عمى التصرف العدم وصول المعمومات والبيانات و

. 1المختمفة
مل عمى يعثقافة المنظمة وتصال يعتمد عمى المقصود أن اال: مبدأ التكيف -خ

ه في نموذج ثابت غير قابل وسائل مستعممة أو حصرتحقيق أىدافيا وليس مجرد 
. 2االضطراباتلعب دوره خاصة في حالة األزمات وي فاالتصال يجب أن ،رلمتغيي

ال لما وجد كما أنو وسيمة وليس  :مبدأ االلتزام -د االلتزام ليس عنصرا حياديا وا 
، بل لديو التزام يؤديو متعمق بتحقيق األىداف غاية، فال يمكن أن يكون ىناك ىدفا

. التي وضعتيا المنظمة

تباع البعد المكاني بين تشكل إ: مبدأ ضرب المسافة بين المرسل و المستقبل -و
نوات اتصال في حدوث االتصال الفعال إذ لم تكن قالممتقي عقبة أساسية المرسل و

قي تزيد من فرص تحرف الممتزيادة المسافة بين المرسل ولة وفعاو ، سيمةسريعة
إلى  يرجع ذلكالمعمومات وعدم تفيم متطمبات الفروع واحتجاجات المرؤوسين و

مقر اللعمل بين الفرع وإلى االختالفات في طبيعة ا ،االختالف اإلداري أو الفكري
حسب المعمومات المراد أن تكون المسافات أقصر ما يمكن والرئيسي لذلك فال بد 

.  3اإيصالو

 

                                                           

، التوزيعو دار النيضة العربية لمطباعة والنشر :القاىرة ،نشأة وسائل االتصال وتطورهاوزي محمد عمي، فال - 1
. 176 .ص ،2007

.410 .ص مرجع سابق،  ،نواف كنعان - 2  

 .،ص2006،2007والتوزيع، لمنشر مؤسسة مصر اإلداري، التدريب سمسمةاإلدارية،االتصاالت محمد الصيرفي،-3
14–  16.  
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وظائف االتصال اإلداري  : المطمب الرابع

:  ثة وظائف أساسية لالتصال اإلداريثال"  ومنجفراس و " حدد 

 األداءد التوجييات المرتبطة بالتنفيذ وإذ أن عممية االتصال ىي التي تحد :اإلنتاج  -1
إبداء اإلعجاب أو اإلعالن بتوجيو اإلنذارات بسبب التغيب والتقاعس عن العمل و

تحسين قد االجتماعات لمناقشة المشاكل ورفع اإلنتاج وعن مكافأة أداء جيد أو ع
 .النوعية

جديدة لتحسين  أنماط سموكيةع إنشاء ووضع أفكار وو يقصد  باإلبدا :اإلبداع -
 : يرتبط بعامل اإلبداع بعدان ىامان المنظمة و السموك التنظيمي وتطوير

المخططات يمثل عممية تقديم األفكار واالقتراحات والمشاريع و :البعد األول -
 .الجديدة

بطبيعة الحال بوضع برامج تيدف إلى عمميات تطبيق البعد األول و :البعد الثاني-
بضرورة  فمختمف األطراإقناع قل ألتخفيف من عممية المقاومة والقضاء أو عمى األ

  1.يني اإلبداعات الجديدة

: يتمثل دور االتصال المتعمق  بالصيانة في أداء ثالثة ميام أساسية :الصيانة -3

.  لمشاعرحفظ الذات وما يرتبط بيا من العواطف وا -أ

حدث فيما بينيم تغيير موقف األفراد من القيم التي يولونيا لمتفاعل عمى الذي ي -ب
 .أفقي وعمودي عمى مستوى

                                                           

 .09 .ص ،مهارات االتصال الفعال :الرياض عبد السميع العقباوي، أحالم -1
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باختصار فإن ىذه ن استمرارية العممية اإلنتاجية واإلبداعية لممنظمة وضما -ج
ترتبط بدورىا بأجيزة أخرى عمى ( ، اإلنتاج، الصيانة اإلبداع) الثالثة  الوظائف

 1(.النقابات)ممثمي العمال القيادة واإلشراف و :مثلالمستوى التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 ،1969 ، ،األميريةالييئة العامة لشؤون المطابع : القاىرة ،أصول اإلدارة والتنظيم عاطف محمد عبيد، -1
 .70.ص
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. العوامل المؤثرة في فعالية االتصال اإلداري :المبحث الثاني
ىناك عدّالة عوامل تؤثر في االتصال اإلداري سمبا و إيجابا حسب مقتضيات    

الموقف واليدف من االتصال وتوقيف االتصال ،ميارات االتصال ،الحالة النفسية 
. لممرسل، المتمقي ،حجم المنظمة ،المسافة بين فروعيا و طبيعة نشاطيا

 االتصال اإلداري داخل المنظمة:  األولالمطمب 
فإذا كانت ىذه العوامل إيجابية فإن عممية االتصال تحقق اليدف منيا،أما إذا كانت 

بالتالي تنعكس سمبا عمى أداء المنظمات نظرا دف من االتصال وسمبية فإنيا تحقق الو
:  ىي المميزات التي يتيحيا االتصال و لفقد

ىناك عدة اعتبارات اجتماعية تؤثر عمى األفراد فقد يكون  :ظروف الموقف -1
ندما يجيب االستعداد لإلرسال أو تمقي االتصال إيجابا أو سمبا فاالتصال يكون أسيل ع

 1.الطرفان كل منيما األخ
إشباع رغبات التصال عبارة  عن تبادل المنفعة وإذا كان  اليدف من ا :الهدف -2

د إذا تم االتصال بناءا عمى رغبة طرف واحىال وسطرفي االتصال يكون االتصال 
 .فيكون من المتعذر حصول الفائدة

فاالتصال قبل  ،لغير المناسب يحيط عممية االتصالالتوقيت ا :التوقيت -3
االنصراف يوم العمل الذي سبق العطمة غير مجدي ألن كل طرف يفكر في برنامج 

. العطمة
 
 
 

                                                           

 .صجامعة القاىرة، ،مكتبة نيضة الشرق :مصر، مقدمة في عمم اإلعالم واالتصال ،محمد عبد الرؤوف عامل -1
27–  28.  
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 استقبال الرسالة االتصال دورا كبيرا في فيم ورات تمعب ميا :مهارات االتصال -4
 1. فكمما زادت ميارات االتصال كمما زاد فيم الرسالة

المستقبل بالوضع النفسي االتصال، فإذا يتأثر كل من المرسل و :الحالة النفسية -5
. العكسو ، تتسم بالسيولةلنفسية جيدة تنبع عممية االتصالكانت الحالة ا

لية االتصال تتأثر عم :طبيعة نشاطهامسافة بين فروعها والحجم المنظمة و -6
ت الرسمية في ،إذ تسود االتصاالأساس بحجم المنظمة وبطبيعة النشاط الذي تمارسو

الفنية كما تتأثر عممية االتصاالت بعد الوحدات التي تتضمنيا المنظمات العممية و
يكون  لكبيرة الحجم يجب أنبالتوزيع الجغرافي ليذه الوحدات،ففي المنظمات امنظمة ولل

لبيانات ،كما يجب أن تتحد قنوات المعمومات بوضوح ىناك مصدر موحد لممعمومات وا
اإلدارة الناجحة ىي التي تسعى إلى تشجيع تدفق المعمومات وال يحتمل معو أي لبس،

 2.رشيدة و اإلجراءات سمميةبين الوحدات اإلدارية بصفة مستمرة لكي تكون القرارات 
 .دور االتصال اإلداري في المنظمة :ب الثانيالمطل

 تظير أىمية الدور الذي يمعبو االتصال اإلداري في المنظمة مدى التوافق في
،ىذا ت التي تميز المنظمة من جية أخرىبين الصفاالطبيعة بين االتصال من ناحية و

،حيث نجد ي مزاولة كافة العمميات اإلداريةإلى جانب اعتماد المنظمة عمى االتصال ف
الل ذلك في عدة صور من خمن أجل البقاء وأن المنظمة تعتمد عمى المعمومات 

" بيرو"عمى حد قول امل بين أعضاء المنظمة داخميا، والتعالتعامل مع العالم الخارجي و
حيث أنو دون تبادل ". وحدات لمعالجة المعمومات:"في تعريفو لممنظمات بأنيا

                                                           
 

  .28حمد عبد الرؤوف عامل، المكان نفسو، ص م -1
نايف العربية لمعموم  معةجا: الرياض ردود االتصاالت اإلدارية في اتخاذ القرارىزاع شبيب خالد السب يعي، 2-

  .19.ص ، 2003 ،األمنية
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ت التعرف عمى االحتماالت التغيير في المدخالت المعمومات ال تستطيع  المنظما
( ويك)ىذا يتفق والحصول عمى المخرجات المنشودة تمفة إلتمام العممية اإلنتاجية والمخ

لمتعرف ومن حيث النظرة إلى المنظمة كمركز معمومات ( بيرو)في وجية نظر مع 
يجتمعان  بين المنظمة كشخصين أو أكثرمدى التشابو بين االتصال كعممية وعمى 

 1.لتحقيق ىدف مشترك

االتصال من حيث كونو نشاط حركي يمكن الرجوع إلى ما سبق قولو عن طبيعة 
تأثر طرفاه بمجموعة من العوامل وذلك من خالل الممارسات والعالقات غرضي، يو

 2. بمقارنة ىذه األفكار بالسمات العامة التي تميز بالمنظماتالمتداخمة بين عناصره و

ابط بين عممية االتصال اإلداري وبين مفيوم المنظمة استخالص مدى الترنستطيع 
:  ذلك عمى النحو التاليو

حيث أن أحد الفروض التي تقوم عمييا المنظمة ىو : المنظمة نشاط حركي -1
ال تستطيع طالع بالمسؤولية التي تيدف إلييا واالستمرار في مزاولة النشاط لالض

التغيرات السريعة  حوليا في ضوءتفاعل بما يجري المنظمة إنجاز األىداف دون 
ذا لزمت السكون ربما كانو  مصيرىا الخروج من سوق المنافسة المنافسة  الرىيبة وا 

.  وىذه الصفة تتفق في الطبيعة مع االتصال

ا، سواء كان الغرض حيث تقوم المنظمة إلنجاز غرض م :المنظمة غرضية -2
.  يتفق ذلك مع طبيعة االتصالربحي أو خيري و

                                                           

 – 2002 ،الدار الجامعية: اإلسكندرية،  التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى محمود أبو بكر،  -1
 . 69 .ص، 2003

 .01 .ص ،1973، سمسمة أبحاث معيد اإلدارة العامة: عمان ،االتصال ياغي محمد عبد الفتاح ، -2
 .02 .، ص1987، حزيرانسمسمة أبحاث معيد اإلدارة العامة : عمان، االتصال اإلداريفياض رجاء،  -3
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بمعنى أنيا ال تستطيع البقاء بمعزل عن التغيرات  :المنظمة نظام مفتوح -3
بالتالي يجب عمييا أن تواكب  لظروف الخارجية التي تؤثر عمييا اوالتقنية واالجتماعية 

 1.ىذه التغيرات بنظرة دينامكية
استقبال من خالل إرسال و ىا تزاول نشاطيابمعنى أن :المنظمة شبكة معمومات -4

كمية ىائمة من المعمومات، فييما المعمومات الخارجية كذلك الداخمية لضمان سير 
 2.ىذا ال يخرج عن كونو مزاولة لعممية االتصال اإلداريوالعمل، 

، آخرون ا بحاجة إلى أفراد يديرون المنظمةبمعنى أنن: المنظمة تجمع بشري -5
أشخاص من ومات التي تساعد في نمو المنظمة وبالمعلناس لإلمداد و ؤدون العملي

( ىنت)ل مينيين إلنجاز الميام المتنوعة ، عمى حد قوو داخل المنظمة  أو خارجيا
بالتالي نجد أن و( جمع من الناس يجمعيم ىدف مشترك:" حيث يعرف المنظمات بأنيا

بط بالسموك ة التي ترتالمعامالت المختمفة بين ىذه المجموعات البشريالتعامل و
 3.  ىذا ما يميز االتصالاإلنساني و

الت المرتبطة بالجانب تواجو المنظمة في سبيل القيام بواجباتيا العديد من المشك
ال تخمو وحدة تنظيمية من ىذه المشكالت التي ال تتفاوت من حيث أثرىا اإلنساني و

لتو االستفادة من مزاودرجة والفرد حسب مدى فعالية االتصال والشيء عمى اإلنتاج 
 .بحكمة في تذليل ىذه المشكالت

                                                           
 

،ص  1992 ،المؤسسة الوطنية لمكتاب: الجزائر، التنظيميأسس عمم النفس الصناعي و، مصطفى عشوي -1
.142-143. 
العزيز،االقتصاد جامعة الممك عبد  مجمة."  عناصر التنظيم من المنظور اإلسالمي"،أحمد بن داود المزجاجي -2

 . 97 – 67 .، ص 1992،  5المجمد  ،واإلدارة
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ن كل من عممية االتصال اإلداري باإلضافة إلى مدى التشابو في الطبيعة بيو
. والمنظمة

. ىناك أكثر من صورة يتضح منيا دور االتصال بالمنظمة و يمكن ذكر بعضيا
ومات من حيث و رغم االتجاه الحديث فيما يرتبط بنظم المعل :اتخاذ القرارات-ا

ت إال أن القرار دائما عمل االعتماد عمى الوسائل التقنية المختمفة في معالجة المعموما
مية تمعب المعمومات دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات من حيث التدفق في كبشري و

 .المعمومات في الوقت المناسب وبالصورة الصحيحة
د ما عن طريق االتصال، سيعود فعندما يتم تدريب فر :تنمية الموارد البشرية-ب

 .من الفرد والمنظمة في نفس الوقتذلك بالفائدة عمى كل 

وذلك من تخطيط وتنسيق وتنظيم  :مزاولة كافة العمميات اإلدارية بالمنظمة-ج
 .غير ذلك من األنشطة اإلداريةومتابعة وتوظيف ورقابة و

حيث يمدنا بأساس تنسيق العالقات بين األفراد المنظمة لتحقيق  :البناء التنظيمي-د
 : األىداف

 التكاممية بالمنظمةالميام اإلعالمية و االنضباطية واالجتماعية و أداء . 
 جعميا بمثابة نظام مفتوحربط المنظمة بالعالم الخارجي و. 
 سواء كانت فنية أو ،تذليل الكثير من الصعوبات التي تعترض سير العمل 

 . اجتماعية
 1.الواجباتالمسؤولية و التعرف عمى الحقوق ومواقع توضيح الميام و  

 
                                                           

، مصر اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية، :إلدارةا مجمة ،التنظيمات غير الرسمية ير،سياألنصاري محمد ابو الت -1
.  35، ص 1975  
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:  مبادئ إنجاح االتصال اإلداري نحو اتصال فعال: المطمب الثالث

ممية االتصالية داخل المنظمات، ىناك نقطة جوىرية تعد دعامة أساسية إلنجاح الع 
لوب إيجاد عالقات بين العاممين تتمثل ىذه الدعامة أساسا في ضرورة  تحسين أسو
المنظمة في أساس  مستويات منظمات العمل، رؤسائيم وجيا لوجو في مختمف و

محددة بأقصى درجة من الكفاءة  تكوينيا ما ىي إال أداة مصممة لغرض تحقيق أىداف
طبعا ليذه األداة أوجدت لخدمة اليدف العام لممنظمة و ليس كغاية في حد ذاتيا، ،و

لوائح اءات وألساس فالمنظمة ال تناسب في قنواتيا االتصالية  مجرد إجرعمى ىذا ا
قانونية، بل ىناك جوانب إنسانية ممموسة وجوانب غير مدركة، وغير لفظية تتفاعل 
ن اإلدراك الجيد لطبيعة تكوين أي  ضمن ىذا النسيج المتكامل المشكل لممنظمة، وا 

رجي يخفف من المعوقات التي تؤثر سمبا منظمة وربطيا بيئتيا التنظيمية ومحيطيا الخا
 1.عمى أداء المنظمة

المالحظات المختمفة لبيئتنا اإلدارية العربية يمكن ناء عمى قراءات السابقة وبو
من ثم الخروج ساسية لتأسيس نظام اتصالي جيد، واستخالص مجموعة من المبادئ األ

:  يمكن إجمال ىذه المبادئ فيما يميتائج المرغوبة في أداء المنظمات وبالن

ضرورة تسيير عممية االتصال اإلداري يناسب اشتراك المعنيين بتنفيذ   -1
التعميمات وفي صياغتيا وحتى الحصول إلى المرحمة التنفيذية،ومن الضروري تجزئة 
التعميمات والتوجييات عمى مراحل تتناسب مع مقتضيات العمل ومستجداتو بدل دفعيا 

                                                           

مجمة دراسة تحميمية ميدانية،  :األردنيةاالتصاالت اإلدارية في المؤسسات الحكومية  ،سالمة  صطفىالموزي م -1
 .144.ص ،1999، 4العدد  ،15المجمد : اليرموك، األردنأبحاث اليرموك، جامعة 
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لذين قد يرون فييا منيا واحدة، ألن ذلك قد يكون منفرا أو معيقا لمعاممين المعاممين 
. وسائل تعجيزية

تخفض تابعة المستمرة لعممية االتصال والمشاء إدارة اتصال تتولى المراجعة وإن -2
(. دوران العمل , الصراع التنظيمي)من حدة المشاكل التنظيمية مثل 

االتصاالت مشكمة يجب أن تتولى إدارة راجعة وين االعتبار المعمومات التأخذ بعو
اء من الوسائل الالزمة و المالئمة لنقل البيانات و المعمومات سواستنباط الطرق و

يز في إدارتيا يجب أن تأخذىا اإلدارة في حسباىا التركمستويات التنظيم األعمى، و
ذلك لن يأتي طبعا بإتباع نظم الرقابة ال عمى الكم ،و (qualité) إلنتاج عمى الجود

ر في شكل خرائط تنظيمية أو إصدايراقب جميع العمميات التنظيمية وعمى الجودة 
الجماعات لذلك صاالت غير الرسمية بين األفراد ومن الصعوبة بمكان مع االت.أدلة

تفادة أىميتو و ضرورة االسدراك أثر ىذا النوع من االتصال ويجب عمى اإلدارة العميا إ
 1. األفراد العاممين فيويق أىداف و غايات كل من الجياز ومنو في تحق

ولمحد من مخاطر االتصاالت الغير الرسمية يجب عمى اإلدارة العميا التحرك السريع 
لمواجية ىذه الظواىر السموكية بشكل موضوعي، والعمل إلى إحداث تقارب بين 

.  ز التنظيميالعالقات الغير الرسمية والرسمية في الجيا

غموض األدوار فعالية التنظيم إال أن التضارب ويفترض أن تدفق المعمومات أساس 
:  تعتبر عوامل أساسية يجب العمل عمى مواجيتيا و تصحيحيا وفق اآلليات التالية

نو من وضوح لالختصاصات ما يتضمو :نظمةتوضيح الهيكل التنظيمي لمم 
 .  الييكل بالمرونة ومواكبة التغيراترورة اتسام ىذا السمطات وضوالميام و

                                                           

: مصر ،، منيج متكامل في إطار المفاىيم اإلدارية المتقدمةإدارة منظمات األعمال، سيد محمداد الرب ج -1
 .152 .، ص 1998اإلسماعيمية ، جامعة قناة السويس ، مطبوعات كمية التجارة 
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كآلية ضرورية لتفويض بعض   (Decentralization) :إتباع الالمركزية -ب
. 1اتخاذ القراراتسمطات واشتراك العاممين في صنع وال

المكونة لممنظمة لنظام متكامل ومتناسق  التكامل بين النظم الفرعيةنسيق والت  -ج
.  متوازنو

. بمرونة تنفيذ القرارات  ط اإلجراءات بما يتناسب مع سرعة تبسي -د

. اختيار شبكة االتصال المناسب لمموقف  -ه

دوري في نظام االتصال الفعالة حيث أن الفرد العامل اإلنساني و إدراك أىمية -3
ىو عضو مساىم في الجماعة ، ولن تتحقق أىداف التنظيم إال من خالل التفاعل 

تيدف الى  اإلنسانيةسائل االتصال ، كما أن العالقات تبادل و عن طريق اإلنساني
كان موقعو  أيىي حاجات يشترك فييا كل فرد لمعاممين و األساسيةالحاجات  إشباع

.  من التنظيم 

تعتبر ومات نفسية اجتماعية إدراكية ، وإن عممية االتصال اإلداري ال ترتكز عمى مق
وقد  ،2يتم تحسينيا من خالل تحسين االستماع وة اإلصغاء من أىم ىذه الميارات ميار
 ركائز أساسية يجب أخذىا بعين االعتبار عند االستماع( Hillman( )ىيممان)  أورد
:  ىي

.  يجب عمى المستمع إدراك محتوى الرسالة إدراكا دقيقا -1

                                                           

، جامعة  التطبيقاإلدارة العامة بين النظرية وحميد محمد عثمان إسماعيل، و حمدي مصطفى المعاز،  -1
.336-335 .، ص 1986كمية التجارة،  :القاىرة  

،  24المجمد  :مصر ،مجمة اإلدارة، مكانة العالقات العمة و دورها في الثورة اإلدارية العامة،البادي محمد  - 2
 .241 .، ص 1993 ، 01العدد 
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وىرية و التي المعاني الجالتركيز عمى المكونات النفسية و يجب االنتباه و -2
. نيا الرسالةتكتشف ع

. تبني تمك المشاعر والعواطف -3

ع عن الكالم عند بداية يجب االمتنا اإلصغاءالتمسك لميارة  لتحسين االستماع و
يجب أن يكون االستفسار بمباقة وضبط النفس ، كما يحبذ التحمي بالصبر واالتصال و
المناقشة بالتدريج حتى ال يغفل  أسموبإتباع الصياغات السيمة والمفردات واستخدام 

 1.باب الحوار

ظيار الرغبة في  ومن أىم مميزات االستماع الفعال ىو تييئة الظروف لممحدث وا 
.  التوقف عن الكالمالستماع واإلقالل من المجادلة، وا

نية أن عوائق االتصال اإلدارية إنسا( ريشردر بالندل ( ) Richard Blundel) يرى 
يعود ذلك العتبارات نفسية و عوامل اجتماعية و ثقافية تكنولوجية مادية وأكثر منيا 

نسانية وفسيولوجية ، وتنبع أغمب المعوقات اإلنسانية من تباين ميارات اإلدراك  .  وا 

يجب أن ينال االتصال المكتوب العناية : تحسين مهارات االتصال المكتوب -4
كذا التعبير القصير مع البسيطة ، و المالئمة و ذلك باستخدام الجمل المفيومة و

.  و األمثمة الداعمة لزيادة الفيم ضرورة أن تعطى التوضيحات

تحسين ميارات االتصال الشفيي بتعويد العاممين عمى المناقشات الشفوية  -
 .2المباشرة والمشاركة في النقد الشفوي المباشر بما يتناسب مع التسمسل اإلداري

                                                           
1- Barnard Chester,the Function of the Excutive.  , u.s.a: Cabridage, massashusets ,Harrard University 

hess,1982, page  . 65. 

.229.، ص1995مركز الكتب األردني،  :، عمانالمفاهيم اإلدارية الحديثة ،سالم فؤاد الشيخ وآخرون - 2  
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أي استخدام وسائل اتصالية : اختيار الوسيمة االتصالية المناسبة لمموقف  -6
 . تي متكامل من التواصل فيما بينيمحديثة يمكن العاممين عبر نظام معموما

، إنشاء مواقع لممنظمة لعرض الذي يجمع الموظفين تطبيق نظام البريد االلكتروني
.  جيةاالنفتاح عن البيئة الخارو الترويج والدعاية

يكون في التعمم أثناء المواقف االتصالية و :البحث عن التطوير و اإلبداع -7
من انجح ( نان دعنا نربح االث) أسموب ( ما كميالن)المختمفة كما يعتبر ساندي 

ربح الطرفان ذلك أنو في ىذه اآللية  ي.ساليب في إدارة الصراع داخل المنظمة األ
مشكمة العالقة الشيء الذي ينعكس إيجابا عمى من ثم القضاء عمى الالمتصارعان و

 . تحقيق اليدف العام لممنظمة

وذلك بفحص ومراجعة  :المتابعة الحديثة لنظام االتصالالتقييم المستمر و -8
التأكد من مدى تطابقيا مع الواقع ومدى في المنظمة و سياسات االتصال اإلداري

.   1قدرتيا عمى تحقيق أىداف المنظمة

  .معوقات االتصال اإلداري: الرابعالمطمب 

عقوبات تحول دون إمكانية تحقيق اتصاالت فعالة ىناك عوامل كثيرة تمثل معوقات و
:  ومن العوائق التي تؤثر في نجاح عممية االتصال اإلداري ما يمي 

 :المعوقات التنظيمية -1
مجموع مكوناتو أي  ىو تعبير عن مجموعة العالقات بين: الهيكل التنظيمي - أ

تمك التي تقوم ات التي تقوم بإرسال المعمومات وإدارتو و تحديد المستويجميع أقسامو و
اد نتيجة لعدم وضوح االختصاصات والسمطة باستقباليا يحدث سوء فيم بين األفر

                                                           

. 177.مرجع سابق، ص اد الرب سيد محمد،ج - 1  



فعالية االتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة                      الفصل الثاني  
 

 
52 

أوجو مرؤوسين الذين يخضعون لإلشراف، وكذلك فإن عدم تحديد عدد الوالمسؤولية و
نظيمي بعدد وضوح مراكز االتصال دي إلى عدم وجود ىيكل تالقصور التي تؤ

خطوط السمطة الرسمية في المنظمة مما يجعل القيادات اإلدارية وخطوط االتصال و
تعتمد عمى االتصال الغير الرسمي الذي ال يتفق في كثير من األحيان في أىدافو من 

 .األىداف التنظيمية
اتخاذ القرارات تتوقف عمى إن ممارسة العمل اإلداري و :افتقاد إدارة المعمومات - ب
المعمومات المتاحة أمام صانعي القرار، لذا فإن المنظمات ونوعية البيانات وأىمية 

ى وجود تنظيمية لجميع البيانات والمعمومات اإلدارية المعصرة في أشد الحاجة إل
م ومعرفة اتجاىات قياس اتجاىات الرأي العارسم السياسات، الالزمة لمتخطيط و

عدم وجود مثل تمك الوحدة التنظيمية والمشكالت التي تواجييم واحتياجاتيم العاممين و
.  1سوف تفوق فعالية االتصال اإلداري

تعدد مستويات المدير يعد أحد عقوبات االتصاالت  :تعدد مستويات المدير -ج  
شعور العمل باضطراد و نتيجة زيادة حجمطرق االتصال فى أساليب ونظرا لتأثيرىا عل

المدير بعدم القدرة عمى إنجاز العمل في الوقت المحدد فانو يقمص من عمميات 
االتصال وتوفير الوقت الذي تستغرقو في انجاز العمل، مما يؤدي إلى تسرب معمومات 

. نتيجة عدم ارتباح المسؤولية ألضرار الناتجة عن قمة االتصاالت

:  تتعمق بالمرسل ، المستقبل ومن بين ىذه المعوقات : المعوقات الشخصي-
  المستقبل بسبب اختالف الشخصية بين المرسل و :اإلطار المرجعيتضرب

 .الخبرةوالميول الخمفية العممية وواالتجاىات 

                                                           

. ص،1996،، مطبوعات جامعة الكويت: الكويت، معوقات االتصاالت اإلداريةمشكالت ومحمد أمين عودة،  -1
45. 
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 سماع ما و اإلدراك االنتقالي من قبل المستقبل، فالمستقبل يميل غالبا إلى قراءة
تتضارب أو تتعارض إىمال أي معمومات ،اتجاىاتو و ،اعتقاداتويتوافق مع قيمتو 
 1. االتجاىاتمع ىذه القيم و

 جأ الرئيس االتصال مع كل شخص فيلفمثال ال يتسع وقت المدير و :ضغط الوقت
التصال مباشرة بمستولى إداري أو عمى متجاوز المرؤوس إلى اختصار الطريق وا

 . الفيم والنزاع سوءيسو المباشر وىذا يؤدي إلى بعض الصعوبات ورئ
 المستقبل مؤثرات التي تغزي شخصية المرسل ووىي مجموعة ال :المعوقات الذاتية

يجابا  ،في عممية االتصال   .تؤثر فييا سمبا وا 

تتركز بصفة عامة في الفرد الفردية بين العاممين التي تؤدي إلى اختالف و
لى تباين  إدراكيموميوليم وعواطفيم   2. اتجاىاتيم وا 

ردود أفعال مختمفة إزاء إرسال ، استجابات وإلى صدور  ،الرموز ،تفسيراتيم لممعاني و
نبذة : توقف الرغبة في االتصال فيما يمياالتصال يترتب عمييا استمرار التواصل أو 

 3. موجزة عن أىم المعوقات الذاتية التي تحول دون فعالية االتصال اإلداري

 ي المنظمات إلى أنواع متعددة من المثيرات يتعرض العاممين ف :تباين اإلدراك
تسمل رسائل مكتوبة، أو أحداث جارية و المادية والمعنوية من أوامر شفوية أو
الوعي و االنتباه لممنبو و ترجمة المنبو : ) عممية اإلدراك في ثالث خطوات ىي

 (.إلى رسالة، وتحديد الفعل أو السموك المناسب 

                                                           

 .83 .ص  ،1999دار الشرق لمنشر و التوزيع،  ، العالقات العامة و االتصال اإلنسانيصالح خميل،  -1
 .300 .، ص، مرجع سابقحريم حسين -2

 

، ،  تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت و تأثيرها عمى تحسين اآلداء اإلقتصادي لممؤسسة لمين عموطي -3
 . 20.، ص  2004 -2003رسالة ماجيستير و غير منشورة ، جامعة الجزائر، 
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 اىات العاممين دورا ىاما في عممية االتصال في تؤدي اتج :االتجاهات السمبية
نحو وسيمة وم بنقمو، نحو مستقبمي الرسالة واتجاىات المرسل نحو الموضوع الذي يق

ىذه تحقيق فعاليتو االتصال اإلداري واالتصال ذاتيا من األمور األساسية المؤثرة في 
لين وتصرفاتيم ة تؤثر في تحديد سموك العاماالتجاىات تشكل وجيات  نظر متباين

ة لشخص أو موقف أو قضية معينة، االتجاىات السالبة تعني وجيات النظر معارضو
 : لعل أبرز أمثمة لالتجاىات السالبة التي تعد من نجاح االتصال ما يمي و

 بأنيم يعرفون كل شيء  يسيطر عمى بعض العاممين :اآلراءالتعصب لألفكار و
 . لموضوعالميمة في اوأن أفكارىم ىي الصحيحة و

  يميل بعض العاممين إلى االحتفاظ بالمعمومات ألنفسيم إما  :حسب المعمومات
رغبة في الظيور بالخبرة أو خوفا من منافسة الزمالء أو النقد أو من تحمل المسؤولية 

زمالء والمرؤوسين حالة من الفوضى يترتب عمى حسب المعمومات من الوالعقاب ،
 1. تشويش المعموماتو

  لقادة أحيانا إلى تخطي مرؤوسيم يتجو بعض ا :القيادات اإلداريةتخطي
ذلك  قد يؤدي إلىالمستويات األدنى من التنظيم ، و االتصال مباشرة بالعاممين فيو

ضعف ثقة العاممين فييم و يسيء  ساء المباشرين في نفس العاممين،زحزحة مكانة الرؤ
 2.إلى العالقات اإلنسانية في المنظمة

  المشاركة في التفاعل مع إن الرغبة في االتصال و :الرغبة في االتصالعدم
اآلخرين من مقومات االتصال اإلداري الناجح لذا فإن انعدام تمك الرغبة يحول 

 .االتصال اإلداري
                                                           

 
 . 40 .لمين عموطي، المرجع نفسو ، ص -1
اسة ميدانية در: الرياض االتصاالت الكتابية في األجهزة الحكوميةواقع العمار عبد اهلل بن إبراىيم و آخرون،  -2

 .25 .، ص 1995مقارنة ،  معيد اإلدارة العامة، ، 
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 تؤثر ىذه : العمميات الثقافية الموظفين و العممياتمجموعة القيم و األفكار و
السائدة لدى موظفي المنظمة عمى االتصال داخل المنظمة الدالالت  ،االعتقاداتوالقيم 

 1.عن طريق التأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .60.، صنفسومرجع ،  العمار عبد اهلل بن إبراىيم -3



فعالية االتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة                      الفصل الثاني  
 

 
56 

 خالصة الفصل الثاني 

ىي وسيمة صالية من مميزات ومكونات المؤسسات الحديثة،أصبحت العممية االت  
فعالة لخمق االنسجام الداخمي من خالل ضمان تدفق المعمومات بين مختمف 

. الوظائف

كمما زاد نمو المنظمة زاد حجم وأىمية التخصصات الموجودة بيا وبدون اتصال    
انجازه، ويرجع السبب في ذلك إلى  د ىذه األخيرة القدرة عمى العمل داخل المنظمة تفق

د الممارسين باإلجراءات الخطوات والنماذج و أنظمة االتصال اإلدارية والتنظيمية تزوّال
. التواإلرشادات الخاصة باالتصا
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ر يتمرو ال يمكن نقلامة ألي مؤسسة وهال األمورمن  اإلداريةتعتبر االتصاالت      
من خالل وجود شبكة  إالالعاممين في تمك المؤسسة  إلىالتوجييات التعميمات و

المنظمة وجود مثل ىهه الشبكة الفعالية و تخدم ىها الجانن ، كما  نّن  ،منظمة اتصاالت
بيم مما  المناظرة األدوارالواجبات وو الحقوق جميع استيعانالعاممين من فيم و يساعد

 فييا ي تتمىو العممية الت اإلدارياالتصال  ،فاعمية ىهه المنظمةو ةإنتاجييزيد من 
ن طريق متابعة وصول القرارات  لجميع  فراد المنظمة عإيصال المعمومات اليامة و

تهليل عقبات و صوليا باستخدام وسائل شفيية  و كتابية  و الكترونية ومعمومات 
خارج من المنظمة ، ويتم من خالل ىهه العممية تعديل  اتصالباإلضافة إلى تنفيه  ي 

سائل اخل التنظيمات، وهلك من خالل تبادل الرت دالسموك الهي تقوم بو الجماعا
االتصال الفعال ىو المحرك الرئيسي لمعممية  باعتبار التنظيمية،لتحقيق األىداف 

يو إل ترتميهلك التوجيو العام الهي  هعني ننالتي و ي،جوىر عمل القائد اإلداردارية واإل
الرفع من ن  دائيا ، فيو يساىم في تحسين والتحسين مالمنظمة لموصول إلى  ىدافيا و

فالفرد يستطيع  ن يتفيم ، لممنظمة ايقدمو  داء الموظفين من خالل التسييالت التي
. التنسيقع عمى التعاون و، مما يشجيشعر بمشاركة  كبروعممو بصورة  فضل 

كان ة، وفز ىي دوما تحت الدفاعية لمعمل بجديالحوا وقد  ثبتت الدراسات  ن 
 يحظى االتصال الفعالكما لعاممين في  ي منظمة ، لالوظيفي  األداءال بد الرقي في 

، ميارة التفكير:  ىميا ،المطموبة لعممية االتصالمجموعة من الميارات األساسية ون
. ، ميارة التعامل االيجابياإلقناعرة ا، مواإلنصات، ميارة التحدثستماع وميارات اال

 استخدامض عمى المنظمة فرالحالي ، يالتطور المعموماتي الهي نحياه في عصرنا  إنّن 
، ا ليا من مزايا كتسييل المعمومات، لمعممية االتصالولوجيا الحديثة في التكن

  .توصيميا ألداء األعمال بكفاءةو
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ما يتعمق بالرسالة  في المنظمة عن جممة المعوقات منيا االتصالوينتج عن سوء 
االجتماعية الجوانن الثقافية و منعمق بالمستقبل إضافة إلى مجموعة تي منيا مانفسيا و

االتصال االداري داخل بالتالي تؤثر عمى فعالية و ،االتصاليةالتي تؤثر عمى العممية 
.  المنظمة 

قمن الحياة النابض  بمثابة يعد اإلداريوفي االخير يمكننا القول بأن االتصال 
تشمل ىهه المعمومات  حيث ألخرفي تشمل المعمومات من فرد ألخر ومن مستوى 

 فالمعمومات في حد( المستقبل)اآلخر فالطر  راءالتعميمات كما  نيا تتضمن األوامر و
 يعتبرو ،الجماعاتو األفرادات فاعل و مؤثر في سموك اتصالهاتيا تعد حاسمة ألي 

 ومنوالمعمومات األفكار ون حيث قفل اإلداري ها نشاط داخل المنظمة ماالتصال 
  .المنظمةدور ميم وفعال في تحسين  داء  اإلداريالتصال بأن ليمكن القول 

 :إليها االستنتاجات المتوصل

اإلداري ضرورة حتمية فبدونو ال يمكن استمرار وبقاء العامل  االتصال  ن -
 .بالمنظمة

 .لالتصال اإلداري اثر في توجيو سموك الفرد داخل المنظمة -
داخل  األفرادلو دور كبير في تحقيق االلتزام لدى   نماطوبمختمف  اإلدارياالتصال  -

 .المنظمة
فعالية االتصال اإلداري في تداول المعمومات بين كافة المستويات اإلدارية،  تتجمى  -

وهلك  ن البيئة المحيطة بظروف العمل مناسبة ومالئمة لخمق جو مناسن 
 .لمتواصل

 عندما يكون االتصال :مثال ن االتصال اإلداري لو عوائق لغوية  و لفظية، تظير  -
 .بين طرفين ال يتحدثان بمغة واحدة
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مكونات عممية االتصال 
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 المرسل 
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 االتصال 
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 اإلرسال 
جهاز 

 االستقبال
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 : (2)رقم  ممحق

 

 

 

 

 

 نموذج اتصال أحادي االتجاه
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من ؟ 
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ما يقول ؟ 
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لمن ؟ 
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ما الطريقة ؟ 
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 بيئة االتصال . 
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 المذكرة مــلخص

 

ذلك اإلداري في تحسين أداء المنظمة وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور االتصال  
: باإلجابة عمى التساؤل الرئيسي

يساىم االتصال اإلداري في تحسين أداء المنظمة ؟  إلى أي مدى 
لتحقيق أىداف الدراسة استخدمنا المنيج الوصفي التحميمي و ذلك لتناسبو مع متطمبات و

االتصال اإلداري من األمور اليامة ألي  : -الدراسة حيث أفرزت الدراسة النتائج التالية 
لين في تمك المؤسسة إاّل من خالل منظمة و ال يمكن نقل و تمرير التعميمات إلى العام

.  وجود شبكة اتصاالت منظمة تخدم ىذا الجانب
وجود شبكة فعالة و منظمة يساعد العاممين من فيم و استيعاب جميع الحقوق  

من إنتاجية و فاعمية ىذه المنظمة و لقد بنيت الدراسة أن ىناك بعض  يديزما الواجبات مو
ل اإلداري من بينيا المغة، خصائص المتمقي، ضغوط العوائق التي يتعرض إلييا االتصا

. الوقت، كل ىذا يؤثر في فاعمية االتصال اإلداري 
و من خالل ما توصمنا إليو إلى أن كمما كان االتصال اإلداري فعاال كمما أدى إلى تحسين 

.  أداء المنظمة
 

 

 المنظمة/2                   االتصال اإلداري /1: الكلمات المفتاحية
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