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 ر ـــــــــــر والتقديـــــــالشك

 

الحمددهلل ح حمددهللا  مبددك مبكه،ددك ممدد ا الحمددهلل ح الددان ازددكااا زمدد  اا ددك   دداا ال مدد       

المتواضدد ا وم دده لددا  همغدد  مددو  مدده حددو  وو لددو ا والشدد   وال دد   زمدد  ا دده  

 الهللمو......خم  هللا وزم  آل  وشحب  ا م موا ومو تب ه  بإح كو إل  مو  

 هللدددددددددامك ب                                          

)هواه  «مددو و م دد،ه الاددكك و م دد،ه هللا »اا  لددك مددو لولدد  شددم  هللا زممدد  و ددم    

التهممددانف مهدداا خمدده م،ددكو م تدده  ممدد  بكلذضدد  لاومدد ا لدداا و م دد اا ب ددهلل او ااتهمدد  

بكل دد،ه الددوممه واومتاددكو ال ىددم  إلدد  ،دد  مددو مددهلل  مددو  دداه الهللها ددم ال مممددم إو او اتغددهلل 

 لا مهلل ال وو ما اا ك  كا او ا ه  م ا ما إخها هك.

م واخددب بكل دد،ه والتغددهللمه إلدد  م ددهما وا ددتكان ال ممدد  اج تكامح ددكو هللوا ددا محمددهلل

 التا  مهتاا بذمض زممهكا و،ثمه اشحهك وح و م كممتهكا و مم  شبه ك.

متادددكاا إلددد  ال دددكهلل  اومكضددد  ازضدددك  ل ادددم ،مدددك اتغدددهلل  بخدددكلب  ددد،هن وزىدددم  ا

 الماكل م   

 لتذضمهمك بغبو  ماكل م  اه اله كلم وتو مههك احو الهلللم وال مو .

وا دد    دد،هن وتغددهللمهن إلدد   ددكم تاا  كم ددم مزبددهلل الحممددهلل ابددو بددكهللمكم التددا اتكحدد  

و ممدد  ا ددكتاتهك  لم همددما خكشددم ،ممددم الحغددوم وال مددو  ال مك ددمملددا مهشددم ال مدد  وا

 .اومكض  

وو مذدددوتاا او اتو ددد  بكل ددد،ه ال  مددد  وال همدددكو ال،بمددده إلددد  والدددهللن ال،دددها ا الدددامو 

،ذ اددا بددهللزمهمك وإلدد  ،دد  زددكممتا ال،هممددم وختكمددك و اهللزددا اااددا بم دد  ال،مددك  مددا 

و اخ دد   ممددا ا دده  وحددهللها ول،ددو ح ددبا اااددا حكولدد ا مددك دداه الهللها ددما مكل،مددك  ح

واو لدددمك لاا دددكو إو مدددك »ا ا دددهاو وشدددهللم هللا ال ىدددم  إا مغدددو    ممددد   وإو اح دددا 

 ف.40د  39الا   ) «    واو   م   و  مهى * ث  م  اه ال  ا  اجوم  

   وهللا ا ك  او مومغاك وم هللهلل خ كاك لمك مم  الخمه.

 

 

 



 

 داء ـــــــــــــــــاإله

ا ددهللن حشددممم  هددهللن  دداا إلدد  ا مدد  مددك اممددا مددا الو ددوهلل إلدد  ا مدد  ا مددم ا ددهللا ك 

 إل  مو ماحتاا الحاكو والح  وال  ك   الم بوهللالخكلق 

 ا ال كلمم  دددددام

 إل  ازى  إا كو تهبم  ما حضا ا والان  كلمك    اا لموشو  إل  ازم  المهات  

 ا ال  م  ددددداب 

 .وتاإخ ا إل  اله  مك لهللن ما الحمك 

 . إل  ،  شهللمغكتا ما ال كم م

 وإل  ،  مهللمهن ومهللمها  وم مما وم ممك  المهللاهك........

 وإل  ،  محبا ال م  والت مم  والت م .

 إلمه   مم ك ا هللن  اه الهللها م المتواض م.
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 ة ـــــــــــــــــــــــمقدم

عل قددالعلدد ع  للعلحفصددفلألددالعالق صددف  خيدد ملايددفا ملعل ادد نلعل ي  لدد  ال لشدد  لعللددفل لألددالعالدد ع لعا لقدد 
علماميدددتلا مدددفلمف دددال مهددد لعل  فن دددفلعللمددد  ل لل،عالق صدددف  تعلميدددف متلو اددد س ل ا مددديتلعلماميدددف لع  عنسدددتل ل

عل حدد  ف لعل ددال نل ذهلعاخي ملا   نلبمدد قلقدد مل  اددفسلعلماميددتل عخددفلعل ادد نع ل لعلفق  للل  لتلألقيف ل لاا
لعل ا نلعل ي  ل  ا.ألالظفلعلل لمتل ل ش   فلعللفل ل

لذلكلحيبلحف فا ف.للماميتلانلاخصصلإ عنملليفل ظيفتل لاص حلا لعلض  ن لللىلعلل

علفلفليددتلعل ددالاضددم لل ددفلانلعلماميددتلاددمس لادد لعل مددفيفلعلمف  ددتلادد ا  فلعلل صدد لعل شدد  لألدد نلاحقيدد ل لل
طفقفا دددفلعلم فحدددتلبا سقدددتلا لدددىل ألددد لعا ع لألدددالعمددد  مولمدددفلا عن  دددفل للعالمددد م عنلا ا ادددتلبميددد  قلعل قدددف ل ل

للللللفادددفلم يددد علاددد لعل دددفح ي لم  دددتلا  يددد لايددد قفلبفل  دددفنهلاددد لودددي لعلم عقددديتلعلشدددفييتلعل ددداللقيدددالع  ملعالاصدددفو
علحفصددفلعلددذ لل ألددتلع  يددفنلللددىلايدد  سف لل ادد ملادد لوي  ددفلعلمخ صددي ،لخفصددتلبلدد لعل ادد نلعل ي  لدد  ال ل

لعل افنست.لل للعالق صف  تعلماميف ل

فادددتلألدددالا ميدددتلعلمددد عن لعل شددد ست،لتل اهف دددلعلم الددد لألددد نلعالاصدددفولبأمدددفلي تل ا  علدددتللدددتل  نل للاددد ل دددذع لل
لشا نلاي خ اي فلبصفتلخفصت.ل ستلألالاييي لشا   فلبصفتللفاتل لاي خ ا فلعلم عن لعل شل ميلتلبفل  فنه ل

لللإذل ا لمفبقفلبأنلق ملعلماميددتلاقددفالامفمددفلبقدد ملناالافل ددفلليدد ل ددذهلعلملف لددتللددي لل ددفلافلدد ولأل  يدد  ل
للماميددتلممددفلعمدد   لالبملف لددتلاخدد قلال دد ل اللددتل لاصدد عقيتلا م ددفلألددالعل  ددفنلعالاصددفولعلقلددبلعل ددفب ل ل

علخفن يددددتلممددددفلالل مهدددد لتل ل م ددددفل إددددف لإ عن ل لا عملأللفلددددتلو عمدددداتلا ففلددددفلعلماميددددف لاددددتلو ي  ددددفلعل عخليددددل
لعل ح  ف لعلي ايت.لل   ف لل تلخفصتلألالظفلعلم فأليتل لعالم

ألالم  تل يمحللإل عنملبف ومغلل لميفم  فلعلم للقتلو ييي لعلم عن لعل شدد ستلمدد ع للعالاصفوا اي لا ميتل
ع  عنملممددفللا لعل  ميتلا لعل حضي لا لعل  نسبلا لاقيي لعا ع لا لعل  قيددت...علفلأل دد لا دد لعالم خ ع ألالاافول

لا  لعلقف ملع  عنسي .لل
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قيددف للذلددكللدد لط سدد  ا إددي لعلل فصدد لعل شدد ستل لليي  ش ستل العل يهددفلعلمهلددنلو  ميددتل ايددلإ عنملعلم عن لعلل
لمدد ع عخ يددفنلعليفددف ع لعلمميمددتل لعلميددفيفلعلم للقددتلا دد لادد لخددمولعمدد قاف لعلماميددتلو نعمددتلمددفلقضددف فل ل

حفيم ددددفلافليل ددددفل ألدددد لال للودددد عا لا نس يددددتلل أ يددددفلعليفددددف ع لل قددددتجلعلماميددددتلا ع ل شددددفط فل ل عخددددفلا لخددددفنل
يفمدد  فلبمددفل لدد  لبددفل فتلما دد أل فل ل ددذعلعل حقيدد ليددتلعلقدد نع ل ا  يددتلمددل م فل لل حيددي لعا ع لألددالعللمددفل ا م

ألددالاحقيدد لا ميددتللعالاصددفو و عزل ذعلعلاف بل حف ولا لخمول ذهلعل نعمتلايليطلعلض  لللىل  نلللي ف،ل ل
لب ح قلعلماميف لع  عنستلبفلض طلللىلول  تلمي  للخض :لللعلم عن لعل ش ست

 الموضوع:ـ دوافع اختيار  1

 دد لاحف لددتلإ اددف لعللمقددتللإنلعخ يفنلعالاصفول ل  نهلألالاحقي لا ميتلعلم عن لعل ش ستلمم ق علل نعم  ف 
عز  دددفنلإمدددف لمل صددد لامفمدددالألدددالااددد نل نقدددالعلم إمدددف ل لبدددي لا ميدددتلعلمددد عن لعل شددد ستل عخدددفلعلم لوي دددتل ل
 للدددتلاحادددتل دددذعلعلم قددد ع،ل للعامددد ف لالخ يدددفنل  دددفمل مدددتلاددد  فلاددد لخدددمولا ع لعلمددد ن لعل شددد  ل ل شدددفط

لعل نعمتلايم لألا:لل

لدلاحف لتلا قيحل  نلآليتلعالاصفولألالاحقي لا ميتلعلم عن لعل ش ست.ل

لقلتلا ف لتللل نعمت.لدلح عثتلعلم ق عل    اتل ل

لاحف لتلإث عيت.لل ل عخفلعل مطلعل  إيمالللماميتل لللقيف لبممس لا لعل نعمف لح ولعالاصفالعلحف تلدل

عالاصددفليتل إدد عللمددفلا يدد لادد ل  ع ددبلمددل يتلإذللدد لالاددىلل ددفللىلا  لل فص لعللمليتلع  عنستل لعل ق فللدل
لللللايدددف م تلألدددالا ميدددتلعليفدددف ع لعل شددد ستلشددد  للعل ع دددبلا أل  دددفلألدددالعالاصدددفول للا علدددفمعا ميدددتلحيددديلا   دددال

 ا له لللىلعا ع لعللف لللم إمت.لعلذ  ل

 

 

لل
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 ـ أهداف الدراسة:  2 

لدلا   لعل نعمتلب و عزلعل  نلعل ف لعلذ لالل تلعالاصفول عخفلعلماميتلا مفلمف الط يل  فل ا إيم ف.لل

ل  نهلألالا ميتلعلم عن لعل ش ست.لتلعللمقتلعلقفيمتلوي لعالاصفول لدلال أل

 ـ اإلشكالية:  3

علقددي لعليددفي ملألددال دد علعاأليددفنل علمل قدد ع ل لعليددفي مل اللعال  مفليددتاقددتلعلم إمددتللددف ملاحددالاددأثي لعل  مي ددتل
ادداث لألددالعلمدد ن لعل شدد  لللددىل للعلما متلممفلا ففلفلعا إمتلعلم  لتل عخددفلا لإ عنملبلمليددف لعاصددفليتلا ددأث 

ايددد  قلا دددفنع لحيددديلإشدددهفليتل  نلعالاصدددفولألدددالاحقيددد لا ميدددتلعلمددد عن لعل شددد ستلألدددالا لااميدددتلاددد لاوددد زل
ألال ق  فلعلحفلالا ميتلم ي مل إ عللل  نلعلذ لالل تل ذعلعاخيدد لا لعلم إمف للعال  مفاف لعل الا لي فلعلل ا 

لل قدد  للفلددتلألددالا ميددتلعلمدد عن لعل شدد ستل لعل مدديلتلعلفاصفول  لعا عمل لألالإ افسلعلم إمتلا لألشل ف.لممفلانلعال
لال  لا لعلم ق عل ا سلع شهفليتلعل فليت:

ل لا ميتلعلم عن لعل ش ست؟لدلافل  لعل  نلعلذ لالل تلعالاصفولألالاحقيل

لدلمينل ه نلعالاصفولأللفاللألالعل  إي لع  عن ؟ل

لدل فل مه لعلح ايلل لعالاصفولبملمولل لا ميتلعلم عن لعل ش ست؟ل

 ـ الفرضيات:4

لدلملمفلمفنل  فملعاصفولأللفولوي لعللفالي ل عخفلعلماميتلمفنل  فملا ع ل ظيفال ي .لل

لعليفف ع لعل ش ست.لميتلعل ش ستلآليتلأللفلتلألالصقفل افليفلعلم فنع ل لدلعل  ل

  عيمتلللىلا ميتلعلم عن لعل ش ست.لدلااث لعالاصفولبصفتل

ل
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 ـ المناهج المعتمدة في الدراسة:  5

ادد إ لادد لا ددفلعل صدد ولليلا:ل  لط سقتلل لط قلعل حليفل عل فيي لبشهفلللمددال لل حلدلعلم   لعل صفالع
إلىلاغ عضلاح  ملم قليتلع  مفليتلا لاشهلتلع  مفليتلممددفلا ددتل قدد  لللددىلامددفال مددتلالل اددف لحقيقددتل

إودد عزل  ن ددفلألددالللمليددتلعالاصددفليتل عخددفلعلم إمددتل لحدد ولعلإددف  ملعلم ن مددتلحيدديلادد لخملددتل مهدد ل صددنلع
لافليفلا ع لعلم عن لعل ش ست.ل

علمشددهم ل للتلعليددفبقتلادد لا ددفلاحليددفلعلحقددفي عل قددفيلدددلعلمدد   لعل ددفنسخا:ل  دد لعلم فمددبلل نعمددتلعلحدد ع  ل ل
لذلكلبفل   علإلىلعل ا نلعل فنسخالعلذ لا  لبتلعلم إمت.لل لع  يف يتلعل الاشهفلعلحفق ل

 ـ أدبيات الدراسة:   6

عا ع لبقتلعل دددالا ف لدددالا قددد علعالاصدددفول للمليدددتلعلميدددحلعلمه  دددالاوددد زلعل نعمدددف لعليدددفاث دددف لقيفا دددفلبلل
ا مي ددتلألددالذعلعلم قدد علاو ز ددفل  نلعالاصددفول لعلدد ظيفال ادد لانلعلل ادد لا  ددفلنمددملللددىل  ع ددبل فاددتلألددال ددل

ليما.للإ صفل فلا لل ص لا لعل يهفلعل  إملل اف ل لاففلليتلل قفلعللماميتلبفل  فنهللمليتلإ يف يتل لع

 نعمددتلعااف ددف لاددأثي لعلقددي لعل قفأليددتلألددال ألتلعللمقتلوي لثقفألتلعلم إمددتل عا ع ل لا  فل ذهلعل نعمتلإلىلال
ادد لا دد ل ددذهلعل  ددفي لعل ددالخلصددالإلي ددفل ددذهلعل نعمددتل ددال مفليددتليفلا مددفللعليددل مللدد قلعلم حدد ثي ل لاشدده

عل قددفل عل شددفلل للعال  مددف  أل ل دد لادد لاددلقفألتلإلىل    لأل سدد للمددفلا لددف نل ا فددف  ل لعللمفلألالعلماميت.لإ
لألالعلماميت.لل

إ نع  دددفلقدددم للعل دددال مهددد عل نعمدددتل ف دددبلا ددد لألدددالعلماميدددتل  ددد لعل قفألدددتلعل  إيميدددتل لل دددذهلقددد لا ف لدددال
اددفل دد لإالل ف ددبلالددي لادد ل  ع ددبلعالاصددفولعلم شددفبهتلا دد فل ددذهلعل نعمددتلإلددىلاح ادد لعالاصددفولعل  إيمددال ل

للمليددتلذلددكلادد لخددمولعل قدد  لال دد لادد لل فصدد لععالاصددفولافليددفلعا ع لعلدد ظيفال للط يلددتلعللمقددتلوددي ل  ن
لا لاو زل  في ل ذهلعل نعمف لافلالا:لعالاصفليتل عخفلعلماميتل ل
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علخ دد ع ل قددفلعلملددفنفل لعاأليددفنلادد لا ددفل مفليددتلا  يددتلللددىلا ددف ولع نع ل لع لدلعالاصفولل فنمللدد للمليددتل
لاا ن لل  لعلما .لل مفيفلاخ لفتلال   ل ل لال  لل  لوي لط ألي لا

لأللفليتلعا ع لعل ظيفالألالظفلغيف لعاصفولأللفو.للاصفول لدل  فمللمقتلق ستلوي لأللفليتلعال

 ا،لدلال م لعلماميتلللىلعالاصفولعلي ددفوالبشددهفلم يدد لألددالحددي ل دد قلانلعاغل يددتلافضددفلعالاصددفولعلشددف
اددد لي ل ي دددف لعااددد لعلدددذ لالل يدددمحلو شددد ل لعل  ل عاددد ل للمدددفلاددد قلانلعالاصدددفولعلدددمز ل عل فلدددبلاددد لخدددمولعا

لعلم ف نع لعلف   ت.ل

ل  نهلألالا ميتلعلم عن لعل ش ست.ل ذهلعل نعمتلعالاصفولبصفتللفاتل افلا م فل  لعالاصفول لدللق لا ف لال

 ـ خطة الدراسة:  7

ألصددفلاا يقددا،لإلىلثمثددتلألصدد و،لألصددلي ل إدد سي ل للحييلا لاقييم فللف ال ذهلعاخي ملا ق عل نعم  ف،
إ عنملعلمددد عن لعل شددد ستلحيددديلاضدددم لاف ددد  لاصدددفول لاا ق دددفلألدددالعلفصدددفلعا ول  دددذملافنسخيدددتلاددد لمدددفلاددد لعال

ح دددىل يهل دددفلعلماميدددتلا مدددفلمف دددالط يل  دددفل  شدددفط فل لا  عألدددتلألدددالصدددفو،لاقيدددفات،لاه  فادددت،لامدددفلي تل لعالال
ل نعمت.لعل  إيما،لانلعالاصفول  لاح نلعل

 ميددتلعلمدد عن لقدد لاا ق ددفلألددالعلفصددفلإلددىلاف دد  لالفلاف يددتلا ميددتلعلمدد عن لعل شدد ستل لااددفلعلفصددفلعل ددف ال شددمدددل
عامددفليبلعلم  دد  ملعل شدد ست،لاافالاددتل ا دد عأل فلأل ددالايدد   فل عخددفلودد عا ل إ دد ع ع ل  ادد ملاهددفنلعل دد عا ل ل

ل لال قفات.للللماصفو فلعل  نلعل  م  لبفلفلفلممفلا خفلقم  فلافليفلعالاصفال لع  عنست،لممفلا ف ل

دددلااددفلعلفصددفلعل فلددي:لأل دد لألصددفلاا يقددالحيدديلحف ل ددفلادد لخددمولعلمفددف ي لعليددفبقتلاايددي  فلللددىلانضل
 دددال مفلددتلاحليدددتلمدددذلكلاضدددم فلوددد عا ليددديلا ف ل ددفلعالاصدددفولألدددالعل ل  دددتل لعل عقددتل ثددد ع لا قددد علعل نعمدددتلحل

لعل  ميتلع  عنست.لل

ل

ل
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 ـ صعوبة الدراسة:    8

ل مه لحص  فلأليمفلالا:لل ع  العل نعمتلاام لتلا لعلصل بف ل

لدلقلتلعلم ع تلعلم للقتلبم ق عل نعم  فل

لقلتلعل نعمف لعل الا ف لالا ق علعالاصفولألالعلم إمتلبفل غ لا لا مي تلعل فل ت.للدل

لدل للمق تلو  ميتلا فنع ل لمفف ع لعلم عن لعل ش ست.ل

لل
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 :تمهيد

المتزايد بالموارد البشرية في منتصف القرن العشرين تقريبا يرجع إلى التسليم الذي  االهتمام إن   
تأأر ر وده أأأ  بأأأرن العنصأأأر البشأأري الأأأذي رمالأأأ  العأأأاملون هرجأأار ا دار  هأأأو العنصأأأر ال أأأوهري 
هاألساسأأأأي فأأأأي م أأأأاذ أي منعمأأأأةبإر أن العنصأأأأر البشأأأأري ال سأأأأيما فأأأأي  دارأأأأة القأأأأرن ال أأأأادي 

رشأأأح  وصأأأيلة النتأأأا    باعتبأأأار بالغأأأة التعقيأأأد مأأأن ويأأأه التعامأأأ  معأأأ   هالعشأأأرين إتسأأأم برهميأأأة
المتأأأأو ي  لوفيأأأأا فأأأأي إنأأأأار أي عمأأأأ  إمتأأأأاجي أه  أأأأدماتي معينبفا مسأأأأان ال أأأأرد رعأأأأد م أأأأور 
التطأأوراا التأأي اسأأتطات الم تمأأع ا مسأأامي أن ر ققيأأا فأأي ممتلأأف الميأأادين مأأن نريأأ  الت اعأأ  

وقيقأأأة جوهريأأأة مأأأن وقأأأا   الوجأأأود  هأأأذا األ يأأأررعأأأد   يأأأنيم ويأأأه فيمأأأا  هاالتصأأأار أأأين األفأأأراد 
الم تمأأأع هتطأأأور   السأأأتمرارجتماعية،هضأأأمان أ يأأأد مساميببهعنصأأأر م أأأوري فأأأي العمليأأأة االا 

هأأو مسأأي  الم تمأأع  لالتصأأار فاالتصأأارويه ال رملأأو م تمأأع تقليأأدي أه وأأديه مأأن م أأ  معأأين 
 ا مساميب

مبأأد ي  كأأافترا هلكنيأأا ت أأدب   أأدب  أأذاتيا،ال رمحأأن أن تأأتم أه ت  االتصأأاركمأأا أن عمليأأة     
 الممحنب التي تعد هي األ رى شرفا أساسيا لالتصار االجتماعيةللعملية 

األفكأأأأار هالقأأأأيم هالمعلومأأأأاا هم رأأأأل  أررأأأأا رمأأأأار  التنعأأأأيم الرسأأأأمي  تتأأأأدف ويأأأأه  واسأأأأطت    
ا مسأأامي  االتصأأارللم تمع سلطات ،هيباشر تنعيم  فير الرسأأمي م أأور  هتأأر ير  همأأا مأأن شأأ  أن 

قأأأد تطأأأور كايأأأرا  أأأالر العشأأأريناا األ يأأأر  فأأأي أسأأأاليب  هأممانأأأ  ههسأأأا ل  هرسأأأا ل  ليعيأأأد تشأأأحي  
ياا همتطلبأأاا البنأأاج ال ديأأد للقريأأة الكوميأأة التأأي عأأدا هاقعأأا هفأأ  مقترأأ  االجتماعيأأةالعالقأأاا 

هالاقافيأأأأة هالسياسأأأأية  االجتماعيأأأأةمعاشأأأأا ملأأأأتم  معالمأأأأ  مأأأأن العديأأأأد مأأأأن المعأأأأاهر هالت ليأأأأاا 
 هوتى األمنيةب هاالقتصادرة
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 االتصالمعنى  المبحث األول:

 االتصال تعريفاألول:  المطلب

 مفهومه الفرع األول:

التي هردا فأأي الكتابأأاا المعنيأأة  االتصار يفالتعار االتصار ه إن المتتبع لألد ياا في م ار    
فيمأأا  اال أأتال هاتسأأات مطأأات الت أأاها أه  لالتصأأاريدرك  وضوذ تعأأدد التعأأاريف  ،  يذا الم ار

 باالتصار ينيما،ويه مرع أمام القارئ هنا أمالة لما هرد في األد ياا لتعريف 

 :االتصال تعريف  -1
 ،    التعبيأأر الترمأأ ،االسأأتمات هأأو عمليأأة تتكأأون مأأن سلسأألة مأأن األمشأأطة تترأأمن  االتصااال -أ

عملية ممطط ليا تسأأتيد  ت  يأأز ان أأرين ه لأأ  دهافأأع  ههو  ، الشعور، السلوك،اال تيار
 عندهم لتبني مواقف هممارساا جديد ب

معأأر م يأأد  مأأن  أأالر وأأوار ههأأو عمليأأة مني يأأة عبأأر فتأأر  ةمنيأأة م د أأة تتطلأأ  تبأأادر هجيأأاا 
 شمصين أودهما مرس  هان ر مرس  إلي ب

هكأأذل  تبأأادر المعلومأأاا  هأأي عمليأأة تأأدف  المعلومأأاا فأأي المنعمأأة، اإلدارياا  صاااال االت -ب
 أأين شمصأأين أه أ اأأر فأأي المنعمأأة هرلأأ  بقصأأد ت ويأأ  المعأأامي إلأأى ان أأرين هعأأاد  مأأا 

هأأأأو ت ويأأأأ  لمعأأأأامي  االتصأأأأارررأأأأا  إلأأأأى هأأأأذا التعريأأأأف ايأأأأطالذ  المقصأأأأود  ليحأأأأون 
مقصود  إلأأى ان أأرين ويأأه رحأأون المرسأأ  لدرأأ  م أأاهيم م أأدد  يريأأد ت ويليأأا إلأأى المرسأأ  

فأأأي  ات أأأاتأل يأأأر  ت سأأأيرها  أأأن   المعنأأأى الأأأذي رقصأأأد  المرسأأأ  لي أأأدب إليأأأ  لكأأأي رقأأأوم ا
المعنى  ينيما هيريف أي اب هذا الم يوم أن توافأأ  المعنأأى  أأين المرسأأ  هالمرسأأ  إليأأ  
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يتطلأأأ  هجأأأود مسأأأاوة مشأأأتركة هاسأأأعة  ينيمأأأا،هأن ضأأأي  هأأأذ  المسأأأاوة رعرقأأأ  أه رعطأأأ  
 1المعنى المقصود

همأأن  أأم إرا لأأم ينتقأأ  المعنأأى الأأذي  هأأو عبأأار  عأأن تبأأادر المعلومأأاا همقأأ  المعنأأى، االتصااال-ج
 ال رحون قد تمب االتصاررقصد  المرس  إلى الشمص ان ر المرس  إلي  فإن 

هأأو إنأأالت المعلومأأاا هايأأابة اليأأد   يأأا هرلأأ  بالتر أأد مأأن أن تلأأ  المعلومأأاا تأأم  االتصااال-د
فيميا متمطية العوا   التي تقا ليا لكي ت ق  الرسالة هدفيا هيتم رل  مأأن  أأالر  طأأواا  أأالب 

الرسأأأالة مأأأن المسأأأتقب  أه  اسأأأتقبارهأأأي عمليأأأة ا رسأأأار مأأأن المرسأأأ  ههسأأأيلة ا رسأأأار هعمليأأأة 
 المرس  إلي ب

رمأأوة تترأأمن رسأأا   همعأأد عرضأأ   هاسأأتالمهأأو عمليأأة مأأا  أأين األشأأما   رسأأار  التصالا    
ويأأه تشأأير األد يأأاا العلميأأة إال أن هنأأاك مأأا رقأأر بمأأن  االتصأأارهأأذ  النمأأارم المتعأأدد  لتعريأأف 

رؤيأأة ههأأد  القأأا م  ا أأتال تأأرى تلأأ  األد يأأاا أن هأأذا التعأأدد راجأأع إلأأى  لالتصأأارما ة  تعريف 
 ب2االتصاراتسات مطات هشمولية م يوم  بالتعريف ب ام 

فأأي اللغأأة العرميأأة كمأأا تشأأير المعأأاجم،رعني الويأأور إلأأى الشأأيج أه  االتصأأارإن مصأأطل   -5
إليأأ ،أما كلمأأة ا ومأأان   هاالمتيأأاج لوفيأأا communication ا م ليزيأأة مأأن األيأأ  الالتينأأي 
هتعني الكلمأأة المعلومأأة المرسلة،الرسأأالة الشأأ وية أه الكتا ية،شأأبحة  همعناها عام هشا عا همرلو ،

 

  ب 2005م دالهي للنشر هالتوةيع  اعمان: دار2إ راهيم أ و عرقوب االتصار ا مسامي هدهرها في الت اع  االجتماعي ط 1 

-2007البريدي،ا تصار ال عار، امصر:ا سحندرية، الدار ال امعية،مصط ى م مود أ و بحر، عبد هللا  ن عبد الرومن 2
   ب40،41   2008
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كمأأا تعنأأي تبأأادر األفكأأار هالمعلومأأاا عأأن نريأأ  الكأأالم أه الكتابأأة أه  االتصأأاالاالطرت هشبحة 
 الرموةب

عحأأ  ت أأي مععميأأا  ،االتصأأاره اون المتمصصأأين فأأي علأأوم ا عأأالم كمأأا عأأر  بعأأح البأأاو    
 أهميت  هدهر  في ال يا  ا مسامية همن هذ  التعري اا على سبي  الماار:

العمليأأأة التأأأي تنقليأأأا الرسأأأالة مأأأن مصأأأدر معأأأين إلأأأى مسأأأتقب  هاوأأأد أه أ اأأأر  يأأأد  تغييأأأر  -1
 السلوكب

هسأأا   بشأأح  شأأ وي أه باسأأتمدام  مقأأ  المعلومأأاا هال اجأأاا هالمشأأاعر هالمعرفأأة هالت أأارب، -2
 1أ رى بغر  ا قنات أه التر ير على السلوك

األوأأأداب  قأأأة هفيأأأم مشأأأترك  أأأين  كمأأأا عرفأأأ  الأأأبعح برمأأأ  مقأأأ  هتبأأأادر األفكأأأار هالمعلومأأأاا، -
هي أأأأ  أن تكأأأأون  ،اال نأأأينههأأأأذ  المعلومأأأأاا ال أأأد أن ينت أأأأع منيأأأأا  قأأأة متبادلأأأأة  أأأأين  شمصأأأين،

 م يومة من قب  المستقب ب

أه المأأأار هفيأأأة ل كأأأر  أه  االمتشأأأاريأأأ  العموميأأأة أه الأأأذي هعأأأاه كمأأأا أميأأأا مشأأأاط رسأأأتيد  ت ق -
مأأن شأأمص  االت اهأأااأه  انراجموضوت أه قرأأية عأأن نريأأ  امتقأأار المعلومأأاا أه األفكأأار أه 

رمأأوة راا معنأأى مووأأد هم يأأوم  أأن   الدرجأأة  السأأتمدام أه جماعأأة إلأأى أشأأما  أه جماعأأاا،
 لدى ك  من الطرفينب

 كما يلي: االتصار ما تم تعريف 

 

 ب 365     1981 در أومد، ا تصار بال ماهير  ين ا عالم هالدعابة هالتنمية، االقاهر :د، ن،1
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كم يأأوم عأأام رمحأأن ت ديأأد  االتصارإن  االتصار علم  رستكشف من التعريف السا   لأ : االتصال
 يوم هلكننا إرا رجعنا إلى التراب النعري المعال  ليذا الم ،وة هأمعمة ا شاراامرموم  في الرم

 فإمنا م د م ار هذا األ ير أهسع من رل  بحايرب

فقأأد مسأأأتعمليا  بأأالرفم مأأأن تأأداهليا الواسأأع إال أميأأأا ت مأأ  معأأان ممتل أأأة عديأأد ، االتصأأارفكلمأأة 
هالنشأأاط التطبيقأأي المأأالةم لأأ ، أه  ويأأ يا علمأأا أه فنأأا أه  ةاأل ادرميأأ دراسأأة للنعنأأي  يأأا م أأاال ل

اهيريأأة أه واسأأباا  ليأأة شمصأأية أه إرشأأاداا م سأأيا، كمأأا جم اتصأأارعالقاا إمسامية أه هسا   
 أميا قد تعبر على عملية هادفة مقصود  أه نبيعية تلقا يةب

 :اجتماعيةكعملية  باالتصارلبعح الميتمين ا همن  ين التعاريف أرر -

اقأأامو   لغويأأا كلمأأة مشأأتقة مأأن مصدر هيأأ   الأأذي رعنأأي أساسأأا الصأألة هملأأو  الغارأأة االتصأأار
برمأأأ  مقأأأ  هتويأأأي  أه تبأأأادر األفكأأأار  االتصأأأارفيعأأأر   قأأأامو  هأ سأأأ وردأمأأأا  لسأأأان العأأأرب ،

 با شارااهالمعلوماا بالكالم أه الكتابة أه 

 اسأأت ابةإ أأار   اسأأطتيا،فنيا وس  ريحار دامدي عملية بقصد مصدر موعي  و  االتصارهيعني    
 هادفة هراا عناير م دد ب أي أم  عملية مقصود ، موعية لدى مستقب  موعي،

 فيما يلي: كما سنرى األ رى  االيطالويةههي معامي شبيية بالمعامي  

برم  عمليأأأأة مقأأأأ  المعلومأأأأاا هالرفبأأأأاا هالمشأأأأاعر هالمعرفأأأأة  االتصأأأأار بيرلسونوساااارا نرعأأأأر  
هالت ارب أما ش ويا أه باستعمار الرموة هالكلماا هالصور ها وصا ياا بقصأأد ا قنأأات هالتأأر ير 

 على السلوكب

برم  العملية التي رملأأ  فييأأا األفأأراد معلومأأاا متبادلأأة  االتصارفقد هيف  روجر زوكنكا دأما   
 مشتركبليصلوا إلى فيم 
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 العملية التأأأي ينقأأأ  عمأأأدا بمقترأأأاها المرسأأأ  االتصأأأارفيأأأري بأأأرن  هوفالنااادهأمأأأا الباوأأأه كأأأارر 
 منبياا لكي رعد لسلوك المستقبلين،هعلى عح  رل  يرى:

لمنبياا ههنأأاك مأأن رشم  ال أأاالا التأأي ال رحأأون فييأأا مقأأال متعمأأدا ل االتصار برن  إدوارد سابير
ر أررأأا إلأأى الت أأاعالا فيأأر بشأأرية وأأين رسأأمى فأأي تعري أأ  رشأأي  االتصأأاربرن  ،يرى ماأأ  سأأتي نز

 إلى الكا ناا ال ية همنيم: االتصارههناك من يوسع دا ر   وييالمرس  أه المست ي  أي كا ن 

بشأأأح  أهسأأأع جعلأأأ  يترأأأمن كأأأ  ا جأأأراجاا التأأأي رمحأأأن  االتصأأأارالأأأذي رعأأأر   ناااو ر  وينااار
اة   أأرارمحن نلأأة أهتوماتيحيأأة أن بمقتراها أن يؤ ر عقأأ  بشأأري علأأى   أأر أه جيأأاة علأأى جيأأ 

 تريد ت ركاا نا ر  هت س  مواقعيا الم تملة،أن تطل  ياره يا  موجيا لت  يرها ب

با شأأأأار  إلأأأأى أن المشأأأأح  الأأأأذي كامأأأأ  تايأأأأر   ايأأأأطالوياهيبقأأأأى فأأأأي األ يأأأأر أن موضأأأأ  بعأأأأدا 
قأأد وأأ   لأأبال هالموايأأالا هالتوايأأ  ها همنيا ا عالم ،االتصارالمصطل اا المتشا ية لم يوم 

ت د أأأ  الترجمأأأاا األ ادرميأأأة مأأأع مأأأرهر الزمن،ويأأأه ةار تأأأدري يا التشأأأوي  الأأأذي كامأأأ   تلقا يأأأا
 األ أأادرمي االسأأتعمار األمأأر ليسأأتقرفأأي  دارأأة  communicationهالصأأ  ية للكلمأأة ا م ليزيأأة 

التأأي  أ عأأالممأأن كلمأأة  ألشأأم التأأي تعبأأر عأأن ا رصأأار أه التوايأأ   االتصأأارانن على كلمة  
 ب1أيب   من جيتيا تعح  أ ار معنى األ بار أه المعلوماا كماد  أهلية

هتعنأأأي مشأأأترك هفأأأي األيأأأ  communication  الالتينأأأي أأليأأأ مأأأن  اتصأأأارتشأأأت  كلمأأأة  
الم أأرداا السأأابقة مسأأتطيع أن  عا همرلوفأأا همأأن  أأالر أي شأأا   Commonا م ليزي تعنأأي كلمأأة

مقأأ  هتبأأادر المعلومأأاا هجعأأأ  معامييأأا معرهفأأة  أأأين  علأأى أميأأا عمليأأأة اتصأأأار ملأأم بمعنأأى كلمأأة
 2النا  لت قي  فر  ما أه أ ر ما

 

 ب 22-21   2007، القاهر  دار ال  ر للنشر هالتوةيع،1فري  دليو، اتصاالا مؤسسة، ط1

 ب  20   2005فليان، عدمان الطوماسي، االتصار هالعالقاا العامة، عمان دار الص اج للنشر رم ي مصط ى 2
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 هدافهأهمي  و أ:  الفرع الثاني

هميأأة االتصأأار أ جماليأأة إمصأأور  ه  يأأدرك  يسأأر إنه ممارسأأا أرمحأأن للقأأارئ سأأواج كأأان دارسأأا    
فكيأأف تكأأون ال يأأا  ارا افترضأأنا هجأأود عوا أأ  بر ملأأ  ه العأأالم أالمنعمأأة هدافأأ  فأأي ويأأا  ال أأرد ه هأ 

 معارفأأأ تمنأأأع اتصأأأار ال أأأرد مأأأع اتصأأأار ال أأأرد مأأأع فيأأأر  مأأأن ةمأأأالج هرؤسأأأاج همرؤهسأأأين ه  تمنأأأع
 مأأا افترضأأنا هجأأود عوا أأ  تمنأأع إراكيأأف تكأأون ال يأأا  ه  هجيأأران أقارمأأ ه هعا لتأأ   هأسرت هأيدقا   

مأأا افترضأأنا هجأأود  إراكيأأف تكأأون ال يأأا  ه  منأأاف المنعمأأة مأأن االتصأأار  بموو ييأأا هعمال يأأا ه 
 ينمأأأأا فأأأأي الم أأأأاالا االقتصأأأأادرة هاالسأأأأتامارية ه  عوا أأأأ  تمنأأأأع الم تمعأأأأاا مأأأأن التوايأأأأ  فيمأأأأا

 فيرهابالاقافية هالسياسية هالمعلوماتية هالتقنية ه 

ن أال ردرأأة هاالجتماعيأأة هالمينيأأة هالم تمعيأأة مسأأت ي   جأأوابهيعنأأي هأأذا بأأان ال يأأا  بحافأأة     
باعتبأأأار  الميسأأأر للتعامأأأ  هالت اعأأأ  هاالمسأأأ ام هالتكيأأأف هضأأأبط  ،تسأأأتقيم دهن اتصأأأار أه تكأأأون 

التناف  هت ن  النزاعاا هالصراعاا هو  المشحالا هت قي  التعاهن هتنسي  ال يأأود السأأتمدام 
 هت قي  المنافع ب ا محاميااه الموارد 

سأأواج كامأأ  مؤسسأأة اه شأأركة اه ادار  وحوميأأة اه جمعيأأة  ،منعمأأة أيهمالنعر الأأدقي  فأأي ويأأا  
ا  يأأأأا مأأأأن  أأأأالر رعيأأأأر  وضأأأأوذ ان تلأأأأ  المنعمأأأأة تمأأأأار  امشأأأأطتيا هتأأأأؤدي هو ،تعاهميأأأأة ببب

المنعمأأأأة علأأأأى م وصأأأأور يأأأأت   تأأأأاالتوجييأأأأاا التأأأأي ه  األهامأأأأره م موعأأأأة مأأأأن المطأأأأط هالقأأأأراراا 
 امحاميأأااه لأأدييا مأأن مأأوارد المنعمأأة اسأأتمدام مأأا  تسأأتطيعالتأأي مأأن  الليأأا ه  مأأوارداوتياجاتيأأا ه 
التأأي رلأأ  يأأتم مأأن  أأالر عمليأأة االتصأأار ه كأأ   ،منت اتيأأا مأأن سأألع ه أأدماا لعمال يأأاالتأأي تقأأدم 
نعأأر ال، هيمحأأن 1 ارجيأأادا أأ  المنعمأأة ه  األنأأرا مأأع كافأأة  العالقأأاا النافعأأة إمشأأاجمأأن شأأاميا 

 

 

 ب 29-28مصط ى م مود أ و بحر، عبد هللا  ن عبد الرومن البريدي، مرجع سا  ،   11
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فمأأن هجيأأة معأأر المرسأأ   ،مأأن هجيأأة معأأر المرسأأ   هالمسأأتقب  ،همية االتصار من هجيتأأينأ  إلى
 :فيما يلي هأهداف همية االتصار أ تتما  

ال ميأأأور المسأأأتقب  ه اعالمأأأ  عمأأأا  أه المسأأأتقب   إلأأأى األفكأأأاره ي مقأأأ  المعلومأأأاا أ االعاااال :-1
 يدهر وول  من االودابب

اي تدري  ه تطوير افراد الم تمع عن نريأأ  تزهيأأدهم بالمعلومأأاا هالميأأاراا التأأي  الرعليم :-2
 بية هف  ما تتطل  ورهفيم الووي يةالعلم إمحامياتيمهتطوير  ،هليم للقيام  ووي ة معينةرت 

 افراد الم تمع ه تسليتيم ب ه رل  بالترهي  عن م و  :فيهالرر  -3

 ب رينناوداب ت والا في هجياا معر إ أياإلقناع:-4

 :همية االتصار من ال وام  التاليةأ لى إم  ينعر إما المستقب  فأ

 بودابأفيم ما ر يط ب  من وواهر ه  -

 بتعلم مياراا ه براا جديد  -

 بالراوة ه المتعة هالتسلية -

التصأأأأر  بشأأأأح  مقبأأأأور ال صأأأأور علأأأأى المعلومأأأأاا ال ديأأأأد  التأأأأي تسأأأأاعد فأأأأي اتمأأأأار القأأأأرار ه 
 باجتماعيا

هالعمأأ  علأأى ت ريأأ   األفأأرادو تبادر المعلوماا  ين اليد  الر يسي ه إنهيقور ال يوسي    -
ال يأأأد هفيمأأأا يلأأأي عأأأر  االهأأأدا  االتصأأأار علأأأى  األداجهمعنأأأي بأأأ   األفأأأرادتعأأأدي  سأأألوك ه 

  ي االداري:الصعيد الووي 
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 ب د من ت قي  التعاهن  ين االفرادرالت مق  المعلوماا ه  -1

 بعلى العم و زهم  ين جيودهم ه التنسي  ه  األفرادقياد  هتوجي   -2

 بالعليا أعراج ا دار العاملين همين ه  ا دار ت قي  الت اهم  ين  -3

 بهالم تمعقامة الاقة هاالوترام هالت اهم  ين المنعمة   -4

 باتمار القراراا الالةمة-5

 بهدا  ه طط المنعمة للعاملينأ شرذ  -6

 باالستشار  ه مناقشة المشا   -7

 بمق  اقتراواا هشحاهي العاملين الى االدار  العليا -8

ويأأه أن هوأأا ف ا دار  فأأي أي منشأأر  سأأواج كامأأ  مأأن القطأأات المأأا  أه القطأأات العأأام تقأأوم 
عنصأأر هأأام يأأد    االتصأأارلأأذا فأأإن عنصأأر  هالرقابأأة،على التمطيط هالتنعيم هالتوجي  هالتنسي  

تما  عملية الأأرمط الأأذي ر مأأع  أأين كافأأة أرجأأاج التنعأأيم  االتصارفي جميع تل  الووا ف،فعملية 
 1للدهلة كح  أه في هود  أه منعمة فرعية لل ياة ا داري العام للدهلة ا داري 

همعمليأأة إيأأدار القأأراراا  هاضأأ ة فأأي عالقاتيأأا الو يقأأة بأأالتمطيط، االتصأأارهتبأأدها أهميأأة عمليأأة 
ال يأأأد هالنأأأات   االتصأأأاركمأأأا أن عمليأأأة  ،لالم رافأأأااة الرقابأأأة همأأأا ينأأأت  عنيأأأا تصأأأ ي  همعمليأأأ 

 ين على تن يذ المطة من معرفة أهدافيا بشح  هاض  هجلي هواهربهال عار تساعد القا م

 

 238،  239  2007هالتوةيع، عمان، دار الص اج للنشر 1رم ي مصط ى فليان، أس  ا دار  المعاير ، ط1
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ال تقتصأأأأر فقأأأأط علأأأأى إعأأأأداد المطأأأأة هاألهأأأأدا  هرسأأأأم السياسأأأأاا هت ديأأأأد  االتصأأأأارإن أهميأأأأة 
قأأرار مأأا  اتمأأارهرسأأم الييحأأ  التنعيمأأي هتوةيأأع الووأأا ف هاتمأأار القأأراراا فأأإن م أأرد  ا جأأراجاا

فيذا ال رعني شيئا للمنشر  أه المنعمة ا دارية إرا و  هذا القرار وبيسا فأأي أدرام محتأأ  ا دار  
 هيعأأ  فاقأأد األ أأر هاألهميأأة مأأا لأأم تأأتم عمليأأة مقأأ  هتويأأي  هأأذا القأأرار العليا أه المدير المسؤهر،

 إلى من ييم  القرار سواج أفراد أه أقسام أه إدارااب

 تزداد هتتسع هتكبر كلما اةداد هاتسأأع و أأم التنعأأيم هتعأأددا فرهعأأ  الممتل أأة، االتصارإن أهمية 
 هأوياما سيطر  البيرهقرانية على ا تصار في تنعيم كبير معقدب ،االتصارهرل  لطور مسافة 

هالأأدها ر  جميورهأأا هالأأوةارااويه أيب  هذا األ ير اليوم ضرهر  هامأأة للدهلأأة فأأي اتصأأاليا مأأع 
 ب1عراجها همينيا همين ال ميورفي اتصاليا  ين أ 

بشأأح  عأأام بممتلأأف يأأورها الرسأأمية هالغيأأر الرسأأمية علأأى درجأأة عاليأأة  االتصأأاالاويه تعتبأأر 
 %75رقأأارب تماأأ  مأأا االتصأأاالافقد أشارا الدراساا هاألب أأاب بأأرن  ،من األهمية في المنعمة

هجميأأع  للمنعمأأة، الشأأرايين ال ياتيأأةاابأأة الأأدم الأأداف  عبأأر ملأأذل  فيأأي تعأأد ب  مأأن مشأأاط المنعمأأة،
 في المنعمة بما يلي: االتصاالاهيمحن إر اة األهمية التي تنطوي علييا  أمشطتيا األ رى،

مقأأأ  المعلومأأأاا هالبيامأأأاا ها وصأأأاجاا هالم أأأاهيم عبأأأر القنأأأواا  االتصأأأاريأأأتم مأأأن  أأأالر   -1
القأأأراراا ا داريأأأة هت قيأأأ  م أأأاذ المنعمأأأة  اتمأأأارالممتل أأأة ممأأأا رسأأأاهم بشأأأح  أه بأأأ  ر فأأأي 

 همموهاب
فأأأأي إوحأأأأام المتابعأأأأة هالسأأأأيطر  علأأأأى األعمأأأأار التأأأأي رمارسأأأأيا أعرأأأأاج  االتصأأأأاالاتسأأأأاهم   -2

المنعمأأة هرلأأ  مبنأأي علأأى أسأأا  المقأأا الا هالتقأأارير التأأي تنتقأأ  باسأأتمرار  أأين األفأأراد عبأأر 

 

 64، 63    2008عمان دار أسامة للنشر هالتوةيع ،1، ا تصار ا داري ها عالمي طم مد أ و سمر  1
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لوقأأو  علأأى مقأأاط الرأأعف المايأأة همذل  يتمحن المدير من ا المستوياا المتعدد  للمنعمة،
 برداج األفراد هالسعي لمعال ت  بشح  ررمن ت قي  ك اج  عالية في أداج المنعمةب

هي الم تاذ المؤدي لإلدار  فتنسي  ال يود رعد أساسأأا للنعأأام التعأأاهمي ويأأه يأأتم  االتصاالا -3
 على أسا  هذا التنسي  ت قي  أهدا  المنعمة بشح  ك ؤب

 في ات اهاا األفراد العاملين دا   المنعمةبأود العوام  الِمؤ ر   ااالتصاالكما تعد  -4

 أأأأين األفأأأأراد ضأأأأرهر  أساسأأأأية فأأأأي توجيأأأأ  هتغييأأأأر السأأأألوك ال أأأأردي  االتصأأأأاالاتعأأأأد عمليأأأأة -5
 1هال ماعي للعاملين في المنعمة

 عملية فورية ههقتية ويه يت دب األفراد هيردهن على بعريم البعحب االتصاررعد  -6

 ومكوناته االتصالالمطلب الثاني:أقسا  

 االتصالأنواع الفرع األول:

 أنواعه من حيث اللغ  المسرخدم :

اللغأأة المنطوقأأة أه الشأأ وية  اسأأتمدامالأأذي يأأتم مأأن  أأالر  االتصأأارههأأو  :اللفظااي االتصااال -1
فيأأو الأأذي رسأأتمدم فيأأ  الل أأ  كوسأأيلة  االكالم  في توييلة الرسالة أه المعلومأأاا إلأأى المسأأتقب ،

تمحأأأن المرسأأأ  مأأأن مقأأأ  رسأأأالت  إلأأأى المسأأأتقب  سأأأواج كامأأأ  محتومأأأة أه فيأأأر محتومأأأة كالمأأأذكراا 
تم رل  هجيأأا لوج بهيسأأمى أررأأا هالمطاباا هالتقارير هالكت  هالم اد اا التلي وميةبببهفالبا ما ي 

دا أأ   االتصأأار ،االتصأأار  أأين شمصأأين :االتصارمن  الش وي هيرتي ضمن هذا النوت االتصار

 

 82   2006،  عمان، دار كنوة المعرفة،1ةيد منير عبوي، إدار  الموارد البشرية، ط 1
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 التقليدرأأة، االتصأأارالش وي هو ممط من أمماط  هاالتصار العام مع ال ميور، االتصارال ماعة، 
 أأ  أمأأ  مأأا يأأزار  ،هالطباعأأة ف سأأ بأأ  ا تأأرات الكتابأأة لأأم رحأأن سأأمة مأأن سأأماا شأأعوب األر  ق
ههأأو رقأأوم علأأى أسأأا  الصأألة المباشأأر   أأين المرسأأ   مرلوفأأا همسأأتمدما فأأي كايأأر مأأن ال أأاالا،

 لالتصأأار همالتأأالي يأأوفر االتصأأاليةهمن  م ف ميع ووا  ا مسان تشارك في العمليأأة  هالمستقب ،
 الل عي ما يلي: االتصارفرية للن اذ أ ار وعا،همن مزارا 

 في الوق  هالسرعة في األداجب باالقتصادز يتمي  -

 شاركة في ال يم هالمشاعربهمالتالي تيسر عملية الم أفرلية مواجية المواقف هجيا لوج ، -

 تش يع توجي  األسئلة ها جابة عليياب -

 ةياد  درجة التعليم هالمعرفة برووار وره  العم  هالعام  في المؤسسااب -

 المصاروة في المناقشةبالتدري  على  -

 ه اية في القرارا المستعصيةب تييئة فرية المشور  المشتركة في العم ، -

ههو عبار  عن تعبيراا منعمة تشير إلى م موعة معأأامي رسأأتمدميا  :غير اللفظي االتصال -2
 ا مسان أه قد رقصدها في اوتكا   بان رين همن أمواع :

هالتعبيأأأراا  الوجأأأ  أه تصأأأب  العأأأرت، كايأأأ رار هال سأأأيولوجيةلغأأأة الصأأأم  هالتعبيأأأراا ال سأأأية 
 كا رماجاا هاللم ب شاراا ها هاللغة الرمزية، ،ال ركية

هالرمأأوة كمأأا أسأأأل نا  االتصأأاراللغأأأة الصأأامتة ههأأو مأأن أقأأدم أمأأأوات  االتصأأارهيطلأأ  علأأى هأأذا 
  ياة الصوتيبال ياة الم رك هال م موعة إشاراا منعمة تتطل  هجود جياةين عند ا مسان:

 هيصنف رهمالد هاريسون ا شاراا فير الل عية على الن و التالي:
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ها رمأأأأاجاا  هشأأأأب  اللغأأأأة ماأأأأ   -:ماأأأأ  وركأأأأة ال سأأأأداتعبيراا الوجأأأأ األداجشأأأأ راا أه رمأأأأوة  -
 موعية الصواببب الر  ،

عأأن محامأأة  المالب  المعينة أه الرموة المعبأأر  استمدامما   :االيطناعيةالش راا أه الرموة  -
 ا مسانب

 كان يبرة الم رر الصور  بطرت عد  أه برلوان ممتل ةب الش راا أه الرموة ا عالمية: -

الوقأأأأ  هالزمأأأان أه مأأأأن  أأأالر ترتيأأأأ   اسأأأتمدام: مأأأن  أأأأالر االعرفيأأأأة الشأأأ راا أه الرمأأأوة -
 1المتصلين هاألشياج ووليم

 درجة تر ير :أمواع  من ويه  -2

 فمن ويه مستوى التر ير ينقسم إلى أرمعة أموات:

 5هن قنأأواا هسأأيطة ، هجمعأأي أه مؤسسأأتي هشمصيامباشأأر هد راتي يتم  ين الشأأمص هم سأأ ،
يأأأأأأأنع القراراا،النأأأأأأأدهاا  اجتماعأأأأأأأااههأأأأأأأو أ أأأأأأأص بالمنعمأأأأأأأاا هير أأأأأأأذ أشأأأأأأأحاال عديأأأأأأأد  ماأأأأأأأ  

 ال ماهيريةب االتصارلوسا    ال الستعمههو أهسعيا هأ ارها مدى  هجماهيري  التوجيييةببب،

هفأأأأأ  الطبيعأأأأأة مصأأأأأدر  موعان:رسأأأأأمي هفيأأأأأر رسأأأأأميايتم  أأأأأارم المسأأأأأاراا  االتصأأأأأارإن أمأأأأأوات 
 ب2الرسمية  االتصالية

 

   30-29    2008الكتاب العالمي رويمة الطي  عيسامي، مد   إلى ا عالم هاالتصار اعمان: جدار  1

 ب25فري  دليو، مرجع سا  ،  2 
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هيقصأأأد بأأأ  العمليأأأة التأأأي يأأأتم بمقترأأأاها تبأأأادر المعلومأأأاا المباشر)الشخصاااي : االتصاااال -1
دهن عوامأأ  أه  ات أأاهين ين األشما  بالطريقة المباشر  هجيا لوجأأ  هفأأي  هاالت اهااهاألفكار 

هالمسأأتقب   باالتصأأاريترمن مواجية مباشر   أأين القأأا م  اتصارقنواا هسيطة هعرف  مرتون برم :
 ات اهات بتؤدي إلى التغيير في سلوك المستقب  ه 

هيعرفأأ  م مأأود عأأود  برمأأ  عمليأأة تبأأادر المعلومأأاا هاألفكأأار هاأل بأأار التأأي تأأتم  أأين األشأأما  
 المباشر: االتصاردهن هجود قنواا هسيطة،همن  صا ص 

المباشر يتميز  درجة عالية من المرهمة هيأأزداد رلأأ  وأأين يواجأأ  مقاهمأأة مأأن  فاالتصار المرون :
 المستقب  لتوفر رجع الصدى  درجة كبير ب

المباشأأأر يأأأتم بشأأأح  ع أأأوي فيأأأر مقصأأأود مأأأن  أأأالر شأأأبحة مأأأن العالقأأأاا  فاالتصأأأار الرلقائيااا :
ممتلأأف الشمصأأي تسأأري  أأين  االتصأأارالشمصية فير الرسمية مما جع  شيرام  يأأرى أن عمليأأة 

دهن التقيأأأد بقواعأأأد هاجأأأراجاا مسأأأبقة هاممأأأا رقأأأوم علأأأى ا جمأأأات ال أأأر التلقأأأا ي، هتكمأأأن  الطبقأأأاا
 أهميت  في:

 ر ق  الت اع  الكام   ين المرس  هالمستقب  ويه يتم هذا النوت بطريقة مباشر  هجيا لوج ب -

ة التغلأأ  را مأأن شأأرم  يتأأي  فريأأ اه ايأأة رجأأع الصأأدى ه  االتصأأاريتوفر على جميع عناير  -
 على ال يم المانئب

يتأأأي  للمرسأأأ  إد أأأار تعأأأديالا مسأأأتمر  فأأأأي الرسأأأالة نبقأأأا للمسأأأتقب  عأأأن نريأأأ  التكأأأأرار أه  -
 أسلوب فير الذي كان رستمدم ب استمدام

هيقصأأأأد بأأأأ  العمليأأأأة التأأأأي يأأأأتم بمقترأأأأاها مقأأأأ  المعلومأأأأاا هاألفكأأأأار الجماااااهير : االتصااااال-2
هسأأأيلة أه أ اأأأر مأأأن هسأأأا    باسأأأتمدامإلأأأى مسأأأتوى معأأأين هكبيأأأر مسأأأبيا مأأأن ا فأأأراد  هاالت اهأأأاا
 ال ماهيريب االتصار
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هسأأا   ا عأأالم ال ماهيرياالصأأ ف  باسأأتمدامهعرفأأ  يأأال  أ أأو أيأأبع برمأأ  العمليأأة  التأأي تأأتم 
هالسينما هالراديو هالتل زيون  هيتسم بقدرت  على تويأأي  الرسأأا   علنيأأة يأأادر  هالم الا هالكت  

ال مأأأاهيري هترسأأأ  الرسأأأالة ا عالميأأأة عبأأأر هسأأأيلة تتميأأأز بقأأأدرتيا علأأأى  لالتصأأأارعأأأن مؤسسأأأة 
 ينع مسخ كاير  من الرسالة األيلية لتوةيعيا على جميور عريح همت رت هفير مت ام ب

 :أنواعه من حيث درج  رسميره-3

 الرسمي: االتصال -1

الممتل أأة  الذي يتم  أأين المسأأتوياا ا داريأأة االتصارويه رعرف  مع م مصطل اا ا عالم برم  
في هيئة أه مؤسسة بالطرت الرسأأمية المت أأ  علييأأا فأأي معميأأا هتقاليأأدها هيعتمأأد علأأى المطابأأاا 

الرسأأأمية  االتصأأأاالاة ه يوجأأأد فأأأي كأأأ  منعمأأأة مأأأا رعأأأر  بحبحأأأ ويأأأ  أه المأأأذكراا أه التقأأأارير،
لتوضأأأي  كي يأأأة الأأأرمط  أأأين هالتأأأي يأأأتم ت ديأأأدها عنأأأد هضأأأع الييحأأأ  التنعيمأأأي  برمواعيأأا الممتل أأأة،

الرسأأمي فالبأأا فأأي إنأأار  االتصأأارههحأأذا يأأتم  الووأأداا ا داريأأة الممتل أأة التأأي يترأأمنيا الييحأأ ب
التنعأأيم  هيسأأير هفأأ  أسأأالي  هاجأأراجاا هقواعأأد رسأأمية م أأدد  همعرهفأأة كمأأا أمأأ  فالبأأا مأأا رحأأون 

الرسمي من أعلى إلأأى أسأأ    االتصارهعاد  تتدف  المعلوماا في  مو   بصور محتومة هرسميةب
 الرسأأمية عأأاد  بمأأا يلي:قاموميأأة، االتصأأاالاهتتصأأف  أه بشأأح  أفقأأيب ن أسأأ   إلأأى أعلأأى،أه مأأ 

 تتعل  بالعم  مباشر  تتم دا   التنعيم هتتعل  ب  هملزمة لألنرا  راا العالقةب ،محتومة

 1:الرسمي إلى  ال ة أقسام ههي االتصارهيقسم 

 Dawn Ward Communication:اليابط االتصار -2

 

 ب 31رويمة الطي  عيسامي، مرجع سا  ،   1
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شأأأأيوعا ههأأأأو رشأأأأير إلأأأأى التوجييأأأأاا هالتعليمأأأأاا التأأأأي تصأأأأدر عأأأأن  االتصأأأأارههأأأأو أ اأأأأر أمأأأأوات 
بم يأأأوم السأأألطة فأأأي  االتصأأأارهيأأأرتبط هأأأذا النأأأوت مأأأن  المسأأأتوياا العليأأأا فأأأي الييحأأأ  التنعيمأأأي،

 التنعيم إر أن ميمة ا دار  العليا هي يناعة القراراا هتمريرها إلى المستوياا األ رىب

 تتعل  بالميماا الم ددااب تعليماا م دد  -

معلومأأأأاا تيأأأأد  إلأأأأى تطأأأأوير درجأأأأة عاليأأأأة مأأأأن الأأأأت يم للميمأأأأة هعالقاتيأأأأا بميمأأأأاا التنعأأأأيم  -
 األ رىب

 معلوماا وور ا جراجاا هالممارسة التنعيميةب -

 ب31مرجع سا  ،  رويمة الطي  عيسامي، -

 األداج المت ق بمعلوماا ترجع للمرؤه  فيما يتعل  بمستوى  -

 ب1معلوماا راا نبيعة إيديولوجية فايتيا إوداب تما    ين العاملين هأهدا  التنعيم -

 Up Wardالصاعد: االتصار -2

ؤسأأاج أه مأأن مسأأتوى مأأن أسأأ   إلأأى أعلأأى أي مأأن المرؤهسأأين إلأأى الر  االتصأأارهأأذا  ات أأا رحأأون 
هيحأأأأون عأأأأاد  فأأأأي شأأأأح  تقأأأأارير  التنعيمأأأأي،إداري أدمأأأأى إلأأأأى مسأأأأتوى إداري أعلأأأأى فأأأأي الييحأأأأ  

 هشحاهي هاقتراواا همالوعاا هتغذرة راجعة همرفوعة إلى القياد  أه ا دار  العلياب

ويه فالبأأا مأأا ر أأور بعأأح  الكاير من المشحالا هالعقباا، االتصارويه يواج  هذا النوت من 
 مأأ  أ بأأار تسأأيئ  إلأأى المدراج دهن هيور المعلوماا إلأأى الأأر ي  األعلأأى ه ايأأة إرا كامأأ  ت 

 المؤسسة أه تسب  ل  ا ةعامب

 

 ب 46م مد أ و سمر ، مرجع سا  ،    1
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 هاشأأتراك سياسة الباب الم توذ، الصاعد: االتصارهمن  ين األسالي  التي تساهم في ت سين    
سأأأأأر ال أأأأأواجز  يأأأأأنيم همأأأأأين ا دار  العليأأأأأا فأأأأأي األمدرأأأأأة هال معيأأأأأاا المينيأأأأأة التأأأأأي تسأأأأأاهم فأأأأأي ك

للتعبيأأأر عأأأن مأأأواق يم ه را يأأأم هاشأأأعارهم بأأأرهميتيم فأأأي  للمرؤهسأأأينهاتاوأأأة ال ريأأأة  ،المرؤهسأأأين
 ب1المؤسسة هالتعام  مع المشحالا القادمة من المرؤهسين

 أه  االجتماعيأأة أأين المسأأتوياا ا داريأأة أه  االتصأأارمأأن  هيحأأون هأأذا النأأوت األفقي: االتصال-3

 أفقأأي، اتصأأارهأأو   أأين الأأوةراج فاالتصأأار ،التأأي تقأأع فأأي المسأأتوى م سأأ  االقتصأأادرةالسياسية أه 
  ين رؤساج ال امعاا همدراج المدار  همين المعلمين همين الطلبة همين عامة النا   هاالتصار

هييأأد  هأأذا النأأوت إلأأى التعأأاهن هالتنسأأي  هوأأ  المشأأحالا هتبأأادر هاأل بأأار  أفقأأي كأأذل ، اتصأأار
مأأأأن م أأأأ   اد أه الأأأأزمالجاألفكأأأأار هالمشأأأأاعر ههجيأأأأاا النعأأأأر هالمعلومأأأأاا هالمبأأأأراا  أأأأين األفأأأأر 

األفقي ش ويا همطريقة مباشر  همأأدهن أرأأة  االتصارهفالبا ما رحون  المستوى ا داري أه الووي ي،
هالل أأأأأان،  هاالجتماعأأأأأااهيأأأأأتم عأأأأأاد  مأأأأأن  أأأأأالر اللقأأأأأاجاا هتبأأأأأادر الزيأأأأأاراا  إداريأأأأأة، تعقيأأأأأداا

 هالسلوكياا الممتل ة أ ناج العم ب

 ين أفراد في مستوياا إدارية ممتل أأة لزيأأاد   االتصارا يتم المتقانع في دب عندم االتصارأما   
هتنسأأي  ال يأأود  م أأاة األهأأدا  بسأأرعة همرقأأ  جيأأد  هت سأأين ال يأأم، ،سرعة هيأأور المعلومأأاا

فييأأا مأأن  يرهقرانيأأأة هيحأأون هأأأذا  ممحأأن هدهن المأأرهر عبأأأر المسأأتوياا ا داريأأة الممتل أأأة همأأا
ماأأأار عأأأن رلأأأ  أن يتصأأأ  أوأأأد الأأأوةراج بروأأأد مأأأدراج  ،أفقيأأأالأأأي  عمودرأأأا هلأأأي  مأأأا ال  االتصأأأار

 ب2بالوةير الذي رعم  عند  مدير الدا ر  االتصاردهن  الدها ر في هةار  أ رى،

 

 ب268رم ي مصط ى عليان، مرجع سا  ،   1
 

 268رم ي مصط ى عليان، مرجع سا  ،    2
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 غير رسمي: االتصال-2

الذي يتم الت اع  في  بطريقة فير رسمية  ين العاملين  تبأأادر المعلومأأاا هاألفكأأار  االتصارههو 
أه تبأأادر المعلومأأاا مأأن  أأارم  أه هجياا النعر فأأي الموضأأوعاا التأأي تيميأأم هتتصأأ  بعمليأأم،

 الرسميةب االتصارمنافذ 

هرسأأأمية الغيأأأر الرسأأأمي ال رمرأأأع لقواعأأأد هاجأأأراجاا هقأأأوامين إداريأأأة مابتأأأة همحتومأأأة  هاالتصأأأار
إر يأأتم فالبأأا عبأأر قنأأواا  ارجيأأة بعيأأدا عأأن  الرسأأمي، االتصأأارهمت   علييأأا كمأأا هأأو ال أأار فأأي 

 القنواا الرسمية كما يتم  ين مستوياا إدارية ممتل ة متمطيا المطوط السلطة الرسميةب

 أأأأ  يتعأأأأأدا   أأأأارم التنعأأأأأيم مأأأأن  أأأأأالر  دا أأأأأ  التنعأأأأيم فقأأأأأط، الغيأأأأأر الرسأأأأمي االتصأأأأارهال يأأأأتم 
 الغير الرسميةب هاالجتماعااالشمصية هاللقاجاا هالروالا  ااالتصاال

ر الرسأأمي االتصأأار الغيأأ رحمأأ   االتصأأارهيشأأير الكايأأر مأأن البأأاواين فأأي المرأأم إلأأى مأأوت مأأن  
ال اريأأة  أأين المأأدراج هاألنأأرا   االتصأأاالاهيشأأم   المأأارجي: االتصأأارهيطلأأ  عليأأ   هيدعمأأ ،

 العالقأأة هالأأوةاراا هاألجيأأز  سسأأاا هالأأدها ر راااأل أأرى  أأارم المنعمأأة ماأأ : المنعمأأاا هالمؤ 
المارجيأأأأة فأأأأي ةيأأأأاد  فعاليأأأأة هالك أأأأاجاا هاألداج ا داري  االتصأأأأاالاال حوميأأأأة هفيرها،هتسأأأأاهم 

األفرأأأ  للمأأأوارد ، مأأأا تلعأأأ  دهرا ميمأأأا فأأأي ا عأأأالم هالتسأأأوي  هالتعأأأاهن هتبأأأادر  هاالسأأأتامار
 ب1المبراا

 

 

 

 34رويمة الطي  عيسامي، مرجع سا  ،    1
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 ومكوناته: االتصالالفرع الثاني:بني   -2

تأأرتبط  بعرأأيا هفأأ   بطبيعأأة ال أأار تأأوافر محومأأاا  نا يأأة م أأدد ، االتصاررقتري  ناج عملية   
هتسأأتلزم فأأي الوقأأ  راتأأ  تكامأأ  هأأذ  المحومأأاا   ههجيتأأ ، االتصأأارمعين ر دد مسأأار تيأأار  ترتي 

كأأي يتسأأنى ت قيأأ  الت اعأأ  المنشأأود هاوأأداب  هالاقافي برسأأر ، االجتماعيفيما  ينيا دا   السيات 
 من هذا الت اع ب رجو التغيراا أه التعديالا الم

ة مأأن هلقد أفا  الباواون في دراسة هت لي  هت ديد محوماا عملية ا تصار هأركاميا األساسي   
 أأين التركيأأز علأأى  اهتماميامنعوراا عديد  همتنوعةبهمن مستوياا ت ليلية شتى همتباينة،يتراهذ 

مأأن جيأأة  هالاقافيأأة االجتماعيأأةم أأدداتيا  التقنيأأة مأأن ماويأأة،همين التشأأديد علأأىأبعادهأأا اليندسأأية ه 
 أ رى،هتتكون هذ  العناير هالمحوماا فيما يلي:

أي المصدر الذي رصو  معلومات  هأفكار  أه م يوماتأأ   تصارباالرقصد  ذل  القا م المرسل: -1
أه تصأأأأورات  أه توجياتأأأأ  أهأواسيسأأأأ  أه  براتأأأأ ببب، فأأأأي رمأأأأوة معينأأأأة تتمأأأأذ شأأأأح  الكلمأأأأاا أه 
ال ركاا أه ا شاراا أه الصور أه األيواا أه فيأأر رلأأ  مأأن هسأأا   التعبيأأر التأأي رمحأأن  ايأأا 

كأأأان هأأأذا المرسأأ  أه المصأأأدر فأأأردا أه جماعأأأة أه  سأأأواج إلأأى الوجيأأأة التأأأي يريأأأداأي المسأأتقب  ،
 مؤسسة أم تنعيما أم هيئةب

أه المعأأامي أه التصأأوراا أه التوجيأأاا أه األواسأأي   هأأي م موعأأة المعلومأأاا أه األفكأأار -3
سأأواج  إشأأراك فيأأر  فييااالمسأأتقب  ، أه المبراابببهما إلى رل  من مرامين يرفأأ  المرسأأ 

معنأأى لدرأأ  أم   ام  هذ  المرامين تعبر عن أشياج تد   في م ار  بر  هأأذا الغيأأر هراا
 ب1العح 
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فأأي أبسأأط يأأور   التصأأار اهيتركأأز ممورجأأ  ،تصاليةاالويه تعد الرسالة الركن الاامي في العملية 
 ه يقا بالرسالة ههي: ارتبانافي  الب  طواا ر يسية مرتبطة 

 يجههي العملية التي رقأأوم  يأأا المرسأأ  هتشأأم  هضأأع ال كأأر  فأأي شأأح  رسأأالة أه شأأ  الررميز: -1
 برمحن  ا 

إلأأأى  االتصأأأاليةههأأأي العمليأأأة التأأأي رقأأأوم  يأأأا المرسأأأ  هتعنأأأي إرسأأأار الرسأأأالة  باااث الرساااال : -2
 باتصاليةافردا أه جماعة أه جميور  سواج بطريقة شمصية أه باستمدام هسا    المستقب 

ههأأي العمليأأة التأأي تأأتم فأأي عقأأ  المسأأتقب  أه ال ميأأور المسأأتقبلين هتتماأأ   الرسااال : اساارقبال-3
 ب1هفيميافي تلقي الرسالة هت سيرها 

 ،هفعاليأأة علأأى مأأن رسأأتقبليا على المرس  أن رمتار الوسيلة األ اأأر تعبيأأرا أه تأأر يرا الوسيل : -3
فمنيأأا المنطأأوت أه الشأأ يي كالمقأأا الا الشمصأأية  باالتصأأارههناك العديد من الوسأأا   المايأأة 

هالم أأأأأأأالا  ،كالمطابأأأأأأأاا، هالمأأأأأأأذكراا هالتقأأأأأأأارير المحتومأأأأأأأة االتصأأأأأأأاالاههنأأأأأأأاك  هالمأأأأأأأؤتمراا،
هيمحأأأن النعأأأر إلأأأى هسأأأا    ،هأدلأأأة هاجأأأراجاا العمأأأ  أه ال أأأا   هاللأأأوا  ، الدهريأأأة، هالمنشأأأوراا
هالوسأأأا    ب سأأأ  درجأأأة رسأأأميتيا، فينأأأاك الوسأأأا   الرسأأأمية هالوسأأأا   الغيأأأر الرسأأأمية، االتصأأأار

يير فأأأي قنواتيأأأا الرسأأأمية كالتقأأأارير الرسأأأمية هأأأي التأأأي رعتأأأر   يأأأا هيحأأأ  تنعأأأيم المنعمأأأة هتسأأأ 
الغيأأر الرسأأمية فيأأي التأأي قأأد  االتصأأاالاأمأأا  هايأأدار األهامأأر هالمنشأأوراا الدهريأأة، هالمطابأأاا،

ها شأأاعاا هالتسأأامر،هو الا  التنعأأيم فاألواديأأه الودرأأة، تمر  الر قنواا ال تعتر   يأأا هيحأأ 
 الغير الرسميب االتصاررسا   من  هالمناقشاا أ ناج فتراا الراوة،تما  أمواعا الشاي،
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االسأأمع ،البصأأر،   أأالر وواسأأ  الممتل أأة مأأن رسأأتقب  الطأأر  ان أأر الرسأأالة المساارقبل:  -4
 هيمتار هينعم المعلوماا هي اهر أن ر سرها هيعطي ليا معامي هدالالاب الشم، الذهت 

 ت أأدد مأأا ر يمأأ ، هالأأتعلم،هالدافعيأأة  إن هذ  العملياا ا درا يأأة تأأؤ ر فيأأ  مأأن عنايأأر شمصأأيت ،
همنأأاجا علأأى هأأذ  العمليأأاا رقأأوم  هما رقبلأأ  الشأأمص المسأأتقب  لألفكأأار هالمعلومأأاا المرسأألة إليأأ ،

 مستقب  الرسالة بالتصر  هالسلوكب

 الرد أو المعلوما  المرتدة:-5

مأأا تلقأأا  هادرا أأ  هفيمأأ  هت سأأير  ليأأا بأأالرد علأأى  رقوم المستقب   ناجا على مأأا تلقأأا  مأأن معلومأأاا،
ههنأأا ينقلأأ  المسأأتقب  إلأأى مرسأأ  الرسأأالة معينأأة همسأأتمدما هسأأا   معينأأة هيتكأأرر  من معلومأأاا،

 بهاالستقباراألمر في ا رسار 

فينأأاك أشأأما    أأرهن   بيئأأة فزيأأر  فأأي محوماتيأأا، االتصأأارر أأيط عمليأأة  :االتصأأار يئأأة  -1
هأيأأواا هرمأأوة  ،االتصأأار ناج ههناك أوداب ههقا ع تتم أ ،يطون بح  من المرس  هالمستقب   م

كأأ  هأأأذا قأأد رسأأي  أه رعيأأ  أه ر أأأذ  أه ررأأيف أه ييسأأر أه رشأأو  علأأأى  هأمأأا ن هعالقأأاا،
 ب1االتصار

مأأن  همحوماتيا هممتلف أركاميا هارا كأأان ليأأذ  العنايأأر االتصارعناير  يئة عملية  هحذا تت د
ليسأأأ  عمليأأأة بسأأأيطة  أأأ  هأأأي مركأأأ  مأأأن  االتصأأأارداللأأأة معينأأأة  فيأأأي ا شأأأار  إلأأأى أن عمليأأأة 

العمليأأاا أه القأأوى المعقأأد  المتأأواتر  التأأي تت اعأأ  التأأي تت اعأأ  فأأي م أأار مأأوق ي دينأأامي، هتأأؤ ر 
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 أأ  هأأي عمليأأة تبادليأأة  ،االت أأا في سلوك ال رد هال ماعة هاميا أررا ليس  عملية م أأرد  أوادرأأة 
 ب1التر ير ت ري في مسار جدلي

 االتصالأساليب  :المطلب الثالث

أه المعلومأأأاا أه  همالتأأأالي مقأأأ  مرأأأمون الرسأأأالة  أأأين المرسأأأ  هالمسأأأتقب ، االتصأأأارتأأأتم عمليأأأة 
األفكار هاوأأداب المشأأاركة فأأي ال كأأر هاوأأداب التغييأأر عبأأر أسأأالي  ممتل أأة رطلأأ  علييأأا أسأأالي  

 هتتما  في: ،االتصار

 الكرابي: االتصال أسلوب -1

ويأأأه يأأأتم ا تصأأأار الكتأأأا ي  أأأين المرسأأأ  هالمرسأأأ  إليأأأ   واسأأأطة الكأأأالم المحتأأأوب ماأأأ  الرسأأأالة 
أه  االمترميأأ ال ا   أه البرقياا أه عبأأر شأأبحة المعلومأأاا العالميأأة هالتقارير هالمذكراا أه عبر 

 هي ق  هذا األسلوب م موعة من المزارا منيا: رسالة قصير  على الياتف النقارب

 بالكالم المحتوب وتى رمحن الرجوت إلي  عند الررهر ب االوت اظرمحن من  -

 أ بر من ا تصار الش ويبر مي المعلوماا المراد مقليا من التعريف  درجة  -

مأأن ويأأه هقأأ  ا دار  هالتكل أأة الماليأأة  اقتصأأادرةهسأأيلة  االتصاررعتبر هذا النوت من أسالي   -
 هال يد المبذهرب

 ب  للترم  هالتم يص هالتدقي  هم اهلة ال يمب رعطي هقتا كافيا للمتص  -
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 الكتا ي ال رملو من عيوب سلبياا همنيا: االتصار ما أن أسلوب 

التي تقتري السرعة في إ ال  بعح المعلوماا إلى العأأاملين  االستانا يةيتنا  مع العره   ال
 بأه إلى مدير المنشر 

المالمأأ  التأأي تشأأير إلأأى رد  فعلأأ  ت أأا   أن المرسأأ  ال رسأأتطيع أن يأأرى فأأي هجأأ  المرسأأ  إليأأ   
 مرمون الرسالة بسب  عدم المواجيةب

هالتقأأأأارير هالمأأأأذكراا  هاالقتراوأأأأااهمأأأأن  أأأأين الوسأأأأا   التأأأأي يتمأأأأذها هأأأأذا األسأأأألوب الشأأأأحاهي   
 هالص ف هالم الا ها وصا يااببب

 الشفو : االتصالأسلوب -2

سأأتقب  شأأ ويا أي عأأن نريأأ  الكأأالم مويه يتم عن نري  مق  هتبادر المعلوماا  ين المتصأأ  هال
 المحتوببالمنطوت المسموت هلي  الكالم 

هيتميأأز هأأذا األسأألوب عأأن األسأألوب األهر برمأأ  أ اأأر سأأيولة هأرسأأر هأ اأأر إقناعأأا للمرسأأ  إليأأ    
هيستمدم هذا األسلوب في الموضوعاا التي ت تأأام إلأأى شأأرذ هت سأأير ها جابأأة علأأى التسأأاؤالا 

هيعأأأأأاب علأأأأأى هأأأأأذا األسأأأألوب أمأأأأأ  قأأأأأد رعأأأأأر   المطرهوأأأأة  وضأأأأأوذ همطريقأأأأأة فوريأأأأأة همباشأأأأر  ،
عأأدم إجأأاد  المرسأأ  إليأأ   اوتمأأاركأأذل   اا المراد مقليأأا إلأأى الت ريأأف أه إلأأى سأأوج ال يأأم،المعلوم

 لكن   واسطت  يرى المرس  مالم  هج  المستقب  كرد فع ب ،لالستمات

 الرصوير : االتصال أسلوب-3

الصأأور هالرسأأوم مأأن أجأأ  مقأأ   اسأأتمدامعأأن نريأأ   االتصارهي ري هذا األسلوب من أسالي    
 هيت ق  بعد  هسا   ممتل ة أهميا: المراد توييليا، مرمون الرسالة
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 الم أأأأأالا، الصأأأأأور التأأأأأي تنتشأأأأأر فأأأأأي الصأأأأأ ف، السأأأأأينما، ،االمترمأأأأأ  ال رأأأأأا ياا، التل زيأأأأأون،
 ب1ا عالماا هالملصقاا

 المبحث الثاني:نبذة تاريخي  عام  عن إدارة الموارد البشري .

 مفهو  إدارة الموارد البشري  المطلب األول:

 الفرع األول:تعريف إدارة الموارد البشري 

وأأور ت ديأأد م يأأوم مووأأد  دار  المأأوارد البشأأرية كمأأا  انراجهجيأأاا النعأأر هتعأأددا  ا تل أأ لقأأد 
 أه إدار  األفراد همن  ين هذ  التعاريف مايلي: تعر  بإدار  شؤهن الموو ين

المتعلقأأأأة  تييئأأأأة العملأأأأين لل يأأأأاة  هأأأأي م موعأأأأة ال عاليأأأأاا التمطيطيأأأأة هالتنعيميأأأأة هالرقا يأأأأة -1
م هفقأأأأا للأأأأنعم هالتشأأأأريعاا ال حأأأأومي هاسأأأأتمداميا هرفأأأأع ك أأأأاجتيم هت ديأأأأد وقأأأأوقيم ههاجبأأأأاتي

 ب2هاللوا   المعد 
هأأي ا دار  التأأي تأأؤمن بأأرن األفأأراد العأأاملين فأأي ممتلأأف المسأأتوياا أه مشأأاناا المؤسسأأة   -2

تمحأأأنيم مأأأن القيأأأام  هأهأأأم المأأأوارد همأأأن هاجبيأأأا أن تعمأأأ  علأأأى تزهيأأأدهم بحافأأأة الوسأأأا   التأأأي
ييم باسأأتمرار لرأأمان م أأاويم برعماليم لما في  مصل تيا همصل تيم هأن تأأراقبيم هتسأأير علأأ 

 3هم اذ العامةب

  ما رمحن التمييز  ين هجيتين لت ديد م يوم إدار  الموارد البشرية هما التقليدرة هال دياة:

 

 ب75م مد أ و سمر ، مرجع سا  ،    1
 ب11ةيد منير عبوي، مرجع سا  ،    2
 18    2002ا يرها:دار النيرة العرمية،1وسن إ راهيم  لوط،إدار  الموارد البشرية من منط  استراتي ي3
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 مأأا هأأي إال ويأأه يأأرى أيأأ اب النعأأر  التقليدرأأة أن إدار  المأأوارد البشأأريةوجه  النظر الرقليدي :  -1
 ماأأار رلأأ  و أأ  مل أأاا هسأأ الا العأأاملين همتابعأأة تن يذرأأةمشأأاط رهتينأأي رشأأتم  علأأى مأأواوي 

كمأأا امعحأأ   ها جأأاةاا هالترقيأأااب هاالمصأأرا  يم ما  ضأأبط أهقأأاا ال رأأور  النواوي المتعلقة
 هكأأذل  علأأى الوضأأع رل  على الدهر الذي رقوم ب  مدير إدار  شؤهن الموو ين االموارد البشرية 

 1التنعيمي للمنشر ب
تعتبأأر  أن إدار  المأأوارد البشأأرية ويه يرى أي اب هجيأأة النعأأر ال دياأأة ث :وجه  النظر الحد   -2

إوأأأدى الووأأأا ف األساسأأأية فأأأي المنشأأأر  ويأأأه ال تقأأأ  أهميأأأة عأأأن الووأأأا ف األ أأأرى كالتسأأأوي  
ويأأه   ير  علأأى الك ارأأة ا متاجيأأة للمنشأأرهالتموي  ها متامبببهرل  ألهمية العنصأأر ا مسأأامي هتأأر  

المأأأأوارد البشأأأأرية ليشأأأأم  أمشأأأأطة أ أأأأرى ك أأأأذب هاسأأأأتقطاب األيأأأأدي العاملأأأأة اتسأأأأع م يأأأأوم إدار  
المناسأأبة إضأأافة إلأأى الم افعأأة علأأى العأأاملين هالعمأأ  علأأى بقأأا يم هاسأأتمرارهم دا أأ  المنشأأر  أه 

 ا دار  هالعم  على ييامة القوى العاملة هتدريبيا هتنميتيا هت  يز القوى العاملةب

ار  المأأأأوارد البشأأأرية مأأأأن هجيأأأأة معأأأر الكتأأأأاب هالبأأأأاواين  مأأأا سأأأأنتعر  إلأأأأى بعأأأح تعري أأأأاا إد
 أهميا: الميتمين  يا من أج  ت ديد م يوم موود هأ ار هضووا  دار  الموارد البشرية

القوى العاملأأة دا أأ  المنشأأر  أه  واسأأطة هأأذ  المنشأأر   استمدامبرميا  Sikula يعرفها سيكوال: -1
هالتعيأأين هتقيأأيم األداج هالتأأدري   اال تيأأار أأالر عمليأأاا تمطأأيط القأأوى العاملأأة مأأن  هيشأأم  رلأأ 
 االجتماعيأأأأةالعالقأأأأاا الصأأأأناعية إضأأأأافة إلأأأأى تقأأأأدرم المأأأأدماا  التعأأأأويح هالمرتبأأأأاا، هالتنميأأأأة،

 هالص ية للعاملين هأ يرا ب وب األفرادب
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مأأن ا دار  الأأذي ييأأتم بالنأأا  كأأرفراد أه م موعأأاا  برميا رل  ال ام  Martinعرفها مارتن:-2
 هكأأذل  الطأأرت الأأذي رسأأتطيع  يأأا األفأأراد المسأأاهمة فأأي ك أأاج  التنعأأيم، هعالقاتيم دا   التنعأأيم،

 تمطيط القوى العاملةببب التدري  هالتنمية ا دارية، هالتي ترم هوي ة الت لي  هالتنعيم،

أن الووأأا ف التن يذرأأة  دار  المأأوارد Miner بJمنأأار مبه  MinerبMويعرفها كل من  .منااار.-3
 تمطأأأأيط القأأأأوى العاملأأأأة هتقيأأأأيم أدا يأأأأم، البشأأأأرية تشأأأأم  التمطأأأأيط التنعيمأأأأي هت ليأأأأ  الووأأأأا ف،

 هاالجتماعيةإدار  المرتباا هاألجور، المدماا الص ية  التدري ، هالتعيين، اال تيار

 بهاالتصاالاالعالقاا الصناعية 

هاسأأتمدام هتنميأأة هتعويرأأالموارد ا تيار إدار  الموارد البشرية برمياعمليأأة frenchيعرف فرانش -4
 البشرية العاملة بالمنعمةب

هتوجي  همراقبة النواوي المتعلقأأة بال صأأور علأأى  برميا تمطيط هتنعيم  Philipsعرفها فيليب-5
 ب1المنعمةاألفراد هتنميتيم هتعويريم هالم افعة علييم بغر  ت قي  أهدا  المنشر  أه 

 الفرع الثاني:األهمي  المرزا دة إلدارة الموارد البشري 

ويأأه أيأأب   تماأأ  أوأأد الووأأا ف  ،تغيأأرا النعأأر  إلأأى إدار  المأأوارد البشأأرية فأأي الوقأأ  الأأراهن
التي ت سأأر التطأأور  ههناك العديد من األسباب ا دارية التي ال تق  أهمية في المنعماا ال دياة،

 هاهتماميأأابالمنعمأأاا المعايأأر  إلأأى إدار  المأأوارد البشأأرية  المسأأؤهرالذي ودب فأأي معأأر  ا دار  

 

يالذ الدين عبد الباقي، علي عبد اليادي مسلم، رهارة وسن، إدار  الموارد البشرية اا سحندرية: المحت  ال امعي  1
 10-09     2007ال ديه،
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المتزايأأد  االهتمأأامالمتزايد  يا كووي أأة إداريأأة متمصصأأة هأررأأا ك أأرت مأأن فأأرهت علأأم ا دار ،ههأأذا 
 ينبع من األسباب التالية:

همالتأأأأالي اةداد و أأأأم العمالأأأأة  ،لعصأأأأر ال أأأأديهالتوسأأأأع هالتطأأأأور الصأأأأناعي الأأأأذي تأأأأم فأأأأي ا-1
همأأا ت تاجأأ  مأأن تأأدري  ينأأت  عنأأ  يأأعومة الت أأريط فأأي  الصناعية بما رشترط فييا من موايأأ اا

 القوى العاملةب

ويأأه تماأأ  األجأأور مسأأبة عاليأأة همتزايأأد  مأأن تكأأاليف ا متأأام  ،مسأأاميارت أأات تكل أأة العمأأ  ا -2
 في جميع المنعمااب

درجأأأأة هعأأأأييم  مسأأأأتوياا معيشأأأتيم هةيأأأأاد  الرت أأأأاتلعأأأأاا العأأأاملين متي أأأأة مسأأأأتوى تط ارت أأأات-3
ب يه أيب  العام  يتوقع من عمل  أ ار مأأن م أأرد ال صأأور علأأى عا أأد مأأادي رح أأ   ه قافتيم،

 مستوى معيشي ال  ب

أهميتيأأا يرجأأع إلأأأى  هاةدرأأادلتطأأوير إدار  المأأوارد البشأأرية  األهأأمهيأأرى علأأي السأألمي: أن السأأب  
 عاملين ر يسيين هما:

بمأأا  ا مسأأان أنههأأذا معنأأا   ،ا متاجيةالبشري كم دد أساسي للك اج   األداجا تشا  أهمية  أوال:
فأأي ت قيأأ   األساسأأيرملكأأ  مأأن الميأأاراا هقأأدراا همأأا يتمتأأع بأأ  مأأن دهافأأع للعمأأ  هأأو العنصأأر 

هأأأأي فأأأأي ال قيقأأأأة عوامأأأأ   األ أأأأرى لمادرأأأأة ، هان انالا المعأأأأداا هالعنايأأأأر اا متاجيأأأأة  جالك أأأأا
 مساعد  لإلمسانب

البشأأأري هالتأأأر ير عليأأأ  بمأأأا  األداجالمأأأوارد البشأأأرية فأأأي توجيأأأ   إدار هقأأأدر   أهميأأأةا تشأأأا   ثانياااا:
 لووا  يأأامن  أأالر وسأأن أدا يأأا  األفراد إدار ر ق  المزيد من الك اج  ا متاجية، ههذا يوض  أن 
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العنايأأأر البشأأأرية راا الك أأأأاج  هالميأأأار  هاالسأأأتعداد للعمأأأأ  تسأأأتطيع أن تأأأوفر للمنعمأأأة أفرأأأأ  
 ب 1هت سين ا متاجية ا متامالذي ر ق  قدر  أعلى في ةياد   األمرهالعطاج، 

 تكمن فيما يلي: همنيم من يرى أن أهمية إدار  الموارد البشرية

الموو أأون القأأوى  األفأأرادتيتم بالموارد الر يسية في المنشر  أه المنعمة هتتما  هذ  الموارد فأأي  -
 العاملة في المنعمةب

 أم  ال توجد منعمة أه مؤسسة دهن إدار  الموارد البشريةب -

 أه الموو ين بالمؤسسةب العاملةتت لى أهميتيا أررا أميا تقوم بإعداد هتطوير مياراا القوى  -

 ترع المطط المناسبة للتدري ب -

 همعال تياب األفرادتقوم  دراسة مشا    -

 ب2المناسبين لشغ  الووا ف األفرادكما تقوم با تيار  -

 مل المؤثر فيها.واتطور إدارة الموارد البشري  والع طرق المطلب الثاني: 

 الفرع األول:مراحل تطورها.

الموارد البشرية  االب فتراا مراو  لتكوينيا همموها همروجيا، هقد كامأأ  كأأ  مرولأأة  إدار مرا 
 المراو  تدري يا تمال  هذ  المراو  في: هذ من 

 .The Formative Periodمرحل  الركوين: -1
 

 ب 29    2003الموارد البشرية اا سحندرية: الدار ال امعية،  إدار م مد سعيد أمور سلطان،  -1

 23    2000ماير دادي عدهن، اقتصاد المؤسسة اال زا ر: دار الم مدرة ، -2
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العشأأرين تما  مرولة التكوين في تل  األمشطة الماية بإدار  الموارد البشرية قبأأ   دارأأة القأأرن   
المايأأة  األمشأأطةبالرفم من هجود وأأاالا تأأم فييأأا االسأأتعامة بر صأأا يين فأأي  ،1900فقب  عام 

باألفراد في الصناعاا الماية للمسأأاعد  فأأي عمليأأاا التعيأأين هت ديأأد مسأأتوياا األداج، هاألمأأن 
عأأدى الصناعي هالتدري  هأررا النواوي الص ية أال إن عأأدد هأأؤالج األ صأأا يين كأأان قلأأيال،ال يت 

 برعة عشراا على مستوى الصناعة األمريحية برسرهاب

هم أأد أمأأ  فأأي أها أأر القأأرن التاسأأع عشأأر، يأأدرا قأأوامين هتأأم ترسأأي  مؤسسأأاا  أأدأا ترأأع   
، األمشأأطةهلكأأن تن أأي  اللبنأأة األساسأأية لتنميأأة  أأرام ، وعيأأ  بقبأأور عأأام  دار  المأأوارد البشأأريةب

 لعمليب ان ر دب فالبا بطريقة عشوا ية في الواقع ا

برميأأا كامأأأ   1900المأأوارد البشأأأرية قبأأ  عأأأام  بأأإدار المتعلقأأأة  األمشأأطةهاجمأأاال رمحأأن هيأأأف   
 عشوا ية هفير منعمةب

 . The Growth Periodمرحل  النمو: -2

ال تأأر  الممتأأد  مأأا ين وأأد   فتأأر  النمأأو فأأي التطأأور النعأأري هالعملأأي  دار  المأأوارد البشأأرية، فأأي 
فقأأأد  أأأدأا هأأأذ  ال قبأأأة بعيأأأور مأأأا رسأأأمى بالسأأأحرتير االجتمأأأاعي أه أ صأأأا ي  ،1946ه  1900

شؤهن المعيشة لألفراد، في منعماا األعمار، هكأأاموا رقومأأون بمأأا رمحأأن أن مسأأمي  اليأأوم  ووي أأة 
م اهلأأة  إلأأىالم افعة على الموارد البشأأرية أه يأأيامتيا،هيرجع الأأدافع هراج ترسأأي  هأأذ  الووي أأة 

هتتميأأأز هأأأذ  المرولأأأة أررأأأا  أه ال أأأد مأأأن النمأأأو التنعيميأأأة العماليأأأةب لوقأأأف األعمأأأارمنعمأأأاا 
هأهميأأة القيأأام  يأأا فأأي كأأ   ،األفأأرادالمايأأة بأأإدار   األمشأأطةالمتزايأأد بشأأرعية هضأأرهر   بأأاالعترا 
همأأأع منتصأأأف األرمعينأأأاا ممأأأ   هتنتيأأأي هأأأذ  المرولأأأة  نيارأأأة ال أأأرب العالميأأأة الااميأأأة، منعمأأأة،

ب يأأه تمتلأأف جوهريأأا عأأن  كبيأأرا، انعمأأاا الكبيأأر  فأأي الأأوبمبأ ممأأو أمعمأأة األفأأراد فأأي بعأأح الم
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فأأال رهت  ينيمأأا تكمأأن أساسأأا فأأي مأأدى رقأأي هدقأأة هأأذ   1األمشأأطة ال اليأأة  دار  المأأوارد البشأأرية،
 األمعمة هلي  في م تواهاب

 The Maturation Periodمرحل  النضج: -3

المأأأوارد  إدار أي بعأأأد ميارأأأة ال أأأرب العالميأأأة الااميأأأة وتأأأى هقتنأأأا ال اضأأأر، لقأأأد ممأأأ  هتطأأأورا 
 هأيأأب  المأأوارد البشأأرية  إدار التي تقوم  يأأا  األعمارمطات  هاتسعالبشرية في السنواا ال دياة 

رهتينيأأة ماأأ  و أأ  مل أأاا العأأاملين هضأأبط ورأأورهم،  أأ  شأأمل   أعمأأارمسؤهلة لأأي  فقأأط علأأى 
، هتتميأأز هأأذ  المرولأأة أررأأا بعيأأور قأأامون العمأأ  الأأذي يأأدر فأأي الأأوبمبأ سأأنة أ أأرى هوأأا ف 
التوسأأع  اةدادويه فأأي هأأذ  المرولأأة  هالتزام ال حومة ال درالية  توفير فر  عم  مال مة، 1946

لبشأأرية مأأن قبأأ  التأأد   ال حأأومي، فأأي كأأ  المنعمأأاا، في مطات البرام  الماية بإدار  الموارد ا
 التي عرفتيا مرولة النر  المستمر وتى يومنا هذاب األساسيةهذ  الميز  

الزيأأأاد  فأأأي القأأأوامين هالتشأأأريعاا التأأأي يأأأدرا علأأأى المسأأأتوى ال أأأدرالي  أأأالر  اسأأأتمراريةهمأأأع 
النقاباا فلى العمأأ  علأأى  سنة الماضية، كان ليا األ ر األ بر في تقليص هتقييد سع  األرمعين
هيعتقأأأد  وأأأره  أه هسأأأا   مري أأأة للعمأأأ ، هار أأأاده  أأأح سأأأاعاا العمأأأ   العمأأأار، أجأأأورةيأأأاد  

الكاير أن ويور النقاباا العمالية كأأان متي أأة لعيأأور وركأأة ا دار  العلميأأة التأأي كأأان رعتقأأد أميأأا 
وب الم اهضأأأأأأة تمأأأأأأداه أسأأأأأألاأال إن  ل ة رب العمأأأأأأ  اا دار  ،العامأأأأأأ  لمصأأأأأأ  اسأأأأأأتغالرواهلأأأأأأ  
تكأأن ليأأا أ أأر  من مرولة النمو السأأابقة، األ ير  الر ال تر   ،Collective Bargainingال ماعية 

ويه أن السياساا ال حوميأأة  أأالر  المنعماا العمالية، إدار في ال د من سلطاا  األهميةبالغ 
هذ  المرولة امرو  النر  ، قد أ را تر يرا كبيرا في مسا   ويوية هورجأأة  دار  القأأوى العاملأأة 

 

 ب 42، 41م مد سعيد أمور سلطان، مرجع سا  ،    1
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ما  ت ديد معايير التعيأأين الترقيأأة، هالتأأد   فأأي أسأأالي  تقيأأيم المرشأأ ين لشأأغ  الووأأا ف هأررأأا 
 ب1شافلي الووا ف ال عليين

 رة فيها:الفرع الثاني:العوامل المؤث

إن معرفأأأة الوضأأأع ال أأأالي  دار  األفأأأراد سأأأواج مأأأن الناويأأأة النعريأأأة أه مأأأن ماويأأأة الممارسأأأة،  
يتطلأأ  منأأا العأأر  للطريأأ  الأأذي أههيأألنا إلأأى مأأا م أأن فيأأ  اليأأوم، فينأأاك العديأأد مأأن العوامأأ  

 الموارد البشرية هيمحن تصني يا إلى عوام  دا لية ه ارجية: إدار البيئية المؤ ر  على 

 العوامل الداخلي :

العامأأة  ا داريةهتتما  هذ  العوام  في  يئة العم  الدا لية للمنشر  أه المنعمة ما  السياساا   
و أأأم المنشأأأر   المأأأوارد البشأأأرية، إدار العليأأأا إلأأأى العأأأاملين بالمنعمأأأة هالأأأى  ا دار للمنشأأأر ، معأأأر  

المأأأوارد البشأأأرية  إدار علأأأى سياسأأأاا  المادرأأأة هتعحأأأ  هأأأذ  البيئأأأة التنعيميأأأة للمنشأأأر  هامحامياتيأأأا
 الموارد البشريةب إدار هعلى الوضع التنعيمي لل ياة القا م  ووي ة 

 العوامل الخارجي :

همأأن  الذي تت رك فيأأ  المنشأأر  ا نارهتتما  في العوام  البيئية الم يطة بالمنشر  هالتي تما    
الموارد البشرية  يا رل  الن المنشر  أه المنعمة ال تعمأأ  بم ردهأأا فأأي الم تمأأع الموجأأود  إدار  م 

في ، هال تتمذ قراراتيا بمعزر عن البيئة التي تعي  فييابويأأه مأأن الرأأرهري أن تتكيأأف المنعمأأة 
 كمأأا امأأ  رقأأع علأأى عاتقيأأا ت قيأأ  التأأواةن  ينمأأا مأأع م موعأأة هأأذ  العوامأأ  الدا ليأأة هالمارجيأأة،

 

 ب 19-18يالذ، علي، رهارة وسن، مرجع سا  ،    1
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هممعنأأى   أأر ينبغأأي أن توافأأ   أأين مأأا رسأأمى بالنعأأام  األنأأرا أه  األفأأرادقأأ  مصأأل ة كافأأة ر  
 ب1المق   للمنعمة هالنعام الم توذ

فيأأر العوامأأ  المأأوارد البشأأرية  إدار همن  ين هذ  العوام  أررا التي كان ليا تر يرا م أأتمال علأأى 
ريأأا علأأى هأأذا الموضأأوت ههأأي  يرا جوهعلأأى أرمعأأة ر يسأأية منيأأا كأأان ليأأا تأأر سأأتركز ، البيئية عديد 

 االجتماعية هالتكنولوجيةب ، القامومية ، االقتصادرة العوام 

 économique:  العوامل االقرصادي 

ن المنعمأأاا ألره  الم يطأأة بأأ  تأأؤ ر علأأى المأأوارد البشأأرية إن والأأة االقتصأأاد القأأومي هالعأأ   
فأأي فتأأراا الأأرهام، هتقلصأأاا فأأي فتأأراا  ،األفأأرادالمايأأة بأأإدار   األمشأأطةالتوسأأع فأأي  إلأأىتت أأ  

اج  نأأ بأأاألفراد أالكساد، هيتر  هذا كما سنرى من التر ر الشديد لالت اهأأاا هالممارسأأاا المايأأة 
 هأررأأاهالممسأأينياا السأأتيناا  األرمعينيأأااهفتأأر  الأأرهام فأأي  ،ينأأاافتأأر  الكسأأاد الكبيأأر فأأي الاال  
 الامامينااب أها رمنذ منتصف السبعيناا هوتى  الر الركود االقتصادي 

كان ل  تر ير كبير علأأى الممارسأأاا  ،األمريحيويه أن االرت ات للمستوى المعيشي في الم تمع 
 من ال ام  المترمن ت  يز العاملينب  اض مم ا الماية بالموارد البشرية

 Légalالعوامل القانوني :

المأأأوارد البشأأأرية  أأأالر العقأأأود  إدار إن القأأأوامين هالقأأأراراا التن يذرأأأة كأأأان ليأأأا تأأأر يرا جوهريأأأا علأأأى 
امتقلأأأ  مأأأن م أأأار ر حمأأأ  امبأأأدأ دعأأأ  المأأأواد البشأأأرية فقأأأد  أدا  فأأأي الأأأوبمبأ، أن  األ يأأأر الاال أأأة 
 إلى م ار   ر م يد بقوامين فدرالية هقوامين الوالرااب ،رعم  

 

 ب 24    2004،ا عمان: دار ال امد، 1الموارد البشرية، ط إدار م مد فال  يال ، 1
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علأأى السياسأأاا المايأأة بأأإدار  المأأوارد البشأأرية فأأي كأأ   األ بأأران لأأ  أ أأر البعأأد القأأامومي كأأ  إن
 األدمأأىفقد  ل  التشريعاا هالقوامين لت ديد دهر المنعماا العمالية هوقوقيا، هال أأد  المنعماا،

 همقأأا لتيم، األفأأراد باسأأتقطابلألجأأور هال أأد األقصأأى لسأأاعاا العمأأ  هكأأ  السياسأأاا المتعلقأأة 
 هتقييميمب ،هترقيتيم، م، هأمنيم،هي تيمها تبارهم، هتدريبي

 Social:االجرماعي  العوامل

قأأأد تعأأأر  لتطأأأور كبيأأأر فيمأأأا يتعلأأأ   تركيبأأأ  الطبقأأأي هفأأأي االت اهأأأاا  األمريحأأأيإن الم تمأأأع   
 دا   الم تمع ب األمورهالقيم السا د  في ، هكذل  بروداب ر يسية فيرا من م رياا 

 لقأأد تعأأر  الم تمأأع األمريحأأي   أأالر هأأذا القأأرن لتغييأأراا جوهريأأة فأأي أسأألوب معيشأأة أفأأراد ،  
تمأأع للأأدهر الأأذي ر أأ  أن تلعبأأ  ال حومأأة فأأي ويأأاتيم قأأد هأسأألوب ت كيأأرهم، فنعأأر  أفأأراد هأأذا الم  

هأأذا الم تمأأع همأأواق يم مأأن الت معأأاا  ات اهأأااهذا الدهر، هتغيأأرا أررأأا  اتسات ات ا تغير في 
العماليأأة، همأأن أتاوأأ  فأأر  التعلأأيم هأهميأأة التعلأأيم العأأالي همأأن محامأأة الووأأا ف التأأي تنتمأأي إلأأى 

 في المنعمااب هاألقليااالبيراج، همن دهر النساج  فئة الياقاا الزرقاج هالى فئة الياقاا

 :Technologiquesالعوامل الركنولوجي  

إن التقدم التكنولوجي الذي ودب في الوبمبأ منذ ما قب  الاور  الصأأناعية هوتأأى الوقأأ  ال أأالي   
 أأان مأأذهال، ويأأه شأأيد تقأأدم ععأأيم  أأالر القأأرن الماضأأي، ب يأأه كأأان أ بأأر مأأن التقأأدم الأأذي 

سأأنة سأأابقة لأأ ، ب يأأه يتصأأف الم تمأأع األمريحأأي  تعقيأأد شأأديد هكأأذل   أال شأأيدت  قبأأ   مسأأة 
مسأأ  مأأن النأأواوي التكتيحيأأة هال نيأأة، قأأد مأأر عبأأر نريأأ  نويأأ  مأأن التطأأور تبعتأأ  الرقأأي الأأذي الت 

تغيأأأأأراا جذريأأأأأة فأأأأأي القأأأأأوى العاملأأأأأة كنتي أأأأأة لتغييأأأأأر واجأأأأأاا همتطلبأأأأأاا المنعمأأأأأاا العماليأأأأأة 
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، هةياد  االعتمأأاد انليةأي  األهتوماتيحيةاالنقاباا ، همن أهم هذ  التغييراا التوسع المستمر في 
 ب1لكترهميةعلى ال اسباا اال

 طبيع  عمل إدارة الموارد البشري المطلب الثالث: 

 وظائفها. :األول الفرع

تتسأأم أدار  المأأوارد البشأأرية بم موعأأة مأأن الووأأا ف التأأي تمأأص العأأاملين فأأي المنعمأأة فيأأي ال 
 ا داريأأأأةمأأأأن ويأأأأه الميأأأأام  األ أأأأرى الووي يأأأأة  ا دارااتمتلأأأأف عأأأأن الووأأأأا ف التأأأأي تمارسأأأأيا 

 األمشأأأطة أأأالتمطيط التنعأأأيم الت  يأأأز هالرقابأأأة، ويأأأه يرتكأأأز اهتمأأأام إدار  المأأأوارد البشأأأرية علأأأى 
 التي تتمن ما يلي: المنشر  ين في وولمتعلقة باألفراد المالتمصصية ا

تمطأأأيط المأأأوارد البشأأأرية هتتماأأأ  فأأأي ت ديأأأد االوتياجأأأاا المطلومأأأة مأأأن القأأأوى العاملأأأة فأأأي  -1
 المنعمة هفقا لطبيعة النشاناا المراد إم اةها في المنعمةب

يأأد الواجبأأأاا ت ليأأ  هتصأأأنيف هتويأأيف الووأأأا ف بمعنأأى ت ليأأأ  الووأأا ف هتويأأأي يا هت د -2
 بح  مستوى هوي ي معني بالمنشر ب المناطالمسؤهلياا 

معأأام اال تيأأار هتعيأأأين هيأأرتبط  ت ديأأد سأأأب  اال تيأأار هالتعيأأين للمأأأوو ين مأأن  أأالر إجأأأراج  -3
 عملياا التعيين هالمقا الا هالشرهط الالةمة لذل ب

 ج المناط  يمبهال وافر لك  مستوى هوي ي هال وافز هفقا ألدا األجورتصميم معام  -4

 من  الر البرام  التدريبيةب األفرادلت سين هتطوير مياراا  التدري  طة  إعداد -5

 المن زب األداجإدارية هتنعيمية لتقويم  ضوابطعن نري   األداجتصميم معام تقويم  -6
 

 ب40الموارد البشرية، مرجع سا  ،    إدار م مد سعيد أمور سلطان،  1
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 هضع معام الترقياا هالنق ب -7

 1ييامة هرعارة العاملينب -8

 هدهر شؤهن الموو ين على الن و التالي: هوا فهيستعر  ةيد 

أه مسأأأتمدمين أه عمأأأار هت ديأأأد  مأأأوو ين كأأأاموا سأأأواجالتمطأأأيط للقأأأوى العاملأأأة فأأأي الدهلأأأة  -1
 االوتياجاا منيم كما هموعاب

عأأن الشأأوافر همقا لأأة  ا عأأالنهتعيأأين بعأأد  اال تيأأارالتعأأاهن مأأع متمأأذي القأأراراا مأأن أجأأ   -2
 المتقدمين ها تيارهمب

 من دا ر  أل رىب ها عار الترقية ه د وركة العاملين من  الر النق  ت دي  -3

 با يابااهاالمقطات ههقوت ال وادب  التغي الوقو  على معدالا دهران العم  هتر يراا  -4

 العاملين اقتراذ السياساا العامة لت  يزهم هضمان ك اجتيم هفعاليتيمب أداجتقويم  -5

 عالهاابه ت ق  العاملين من رهات  هأجور هممصصاا اقتراذ سياساا الدفع هما رس -6

 هتسلي يم هاسحاميمب تصميم  رام   دمية هترفييية لنق  العاملين همعال تيم هالترمين علييمب -7

 النعر بالمعالم هالشحاهي هالدهاعي المرفوعة على الموو ين أه من قبليمب -8

 ال دياةب هاألسالي عم تدري  العاملين تطوير ك اجتيم هضمان موا بتيم للن  -9

 الدراساا هالب وب هتقدرم ال تاهى هالت سيراا القامومية هال نيةب إجراج -10

 

     2007اا سحندرية، دار الميسر،  1الموارد البشرية، ط إدار  رير كاضم م مود، د/ راسين كاس  المرشة،  1
 ب31  



 وإدارة الموارد البشرية االتصالدراسة شاملة عن      ول:        الفصل األ

 

36 

 

أه  باالسأأأأتقالةالالةمأأأأة بشأأأأرن المدمأأأأة سأأأأواج با والأأأأة علأأأأى التقاعأأأأد أه  ا جأأأأراجاااتمأأأأار  -11
 بال ص ب

 1باللوا  أرة إجراج أه ميام أ رى تنص علييا التشريعاا أه توض يا  -12

التنعيميأأة  هالطا فالموارد البشرية  إدار ه رستعر  الدكتور أومد ماهر الووا ف المساعد  في 
 لياب

 الموارد البشري : إدارةالوظائف المساعدة في  -1

مأأأع التنعيمأأأاا العماليأأأة أي النقابأأأاا، العالقأأأة مأأأع النقابأأأاا: ههأأأي هوي أأأة تيأأأتم  تنعأأأيم العالقأأأة 
 العمالية، هالتردي ، هال ص  من المدمةب هالنزاعاا الشحاهي هالتطرت إلى موضوعاا ما  

، هالصأأ ة، هاألمأأنأمأأن هسأأالمة العأأاملين: ههأأي تيأأتم بأأإجراجاا علأأى ال  أأاظ هسأأالمة العأأاملين، 
 االت اهاا الن سية السليمة ليمب

هفقأأا لنعأأام  ها جأأاةااساعاا هجداهر العم : هتيتم هذ  الووي ة  ت ديد سأأاعاا العمأأ  هالراوأأة 
 ههضع معام رح   ك اج  العم ب يناس  نبيعة المنعمة

 الوظائف الرنظيمي  إلدارة الموارد البشري : -2

 أهأأدا مأأة فأأي التمطيط االستراتي ي للموارد البشرية: هتيتم هذ  الووي أأة بروأأداب التغييأأراا الالة 
فأأي  هالتغييأأراا األعمأأارهسياسأأاا هأمعمأأة المأأوارد البشأأرية لكأأي تتناسأأ  مأأع التغيأأراا فأأي  يئأأة 

 الدا لي للمنعمةب األداج

 

 ب11ةيد منير عبودي، مرجع سا  ،   1
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لى معام متكام  للنمارم هالسأأ الا معم المعلوماا هم وب الموارد البشرية: ت تام ك  منعمة إ
 المستنداا التي قد تكن في معام يدهي به 

المأأأوارد البشأأأرية فأأأي الييحأأأ   إدار بمحامأأأة  األمأأأرمأأأي للمأأأوارد البشأأأرية: هييأأأتم هأأأذا الييحأأأ  التنعي 
 1با دار التنعيمي هت ديد التنعيم الدا لي ألمشطة هممارساا هذ  

 الفرع الثاني: أهداف إدارة الموارد البشري :

 هناك موعين من األهدا  هما المشاركة هال عالية:

هتت لأأأأى فأأأأي اسأأأأتقطاب ها تيأأأأار المأأأأوارد البشأأأأرية القأأأأادر  علأأأأى ت قيأأأأ  أهأأأأدا   المشااااارك : -1
المؤسسأأة، االوت أأأاظ بأأاألفراد النأأأاج ين فأأي عمليأأأاا اال تيأأار، التعريأأأف بالمؤسسأأة بشأأأح  سأأأليم 

 ب ه يرف  نال  العم  في ا معمام إلى المنعمة، استقرار اليد العاملة في المنعمةب

لعاملأأة تن أأز مأأا يتطلأأ  منيأأا  ن أأاذ ماأأا ر  هأأي مرتبطأأة بعأأد  ههأأي جعأأ  القأأوى ا الفعالياا : -2
 2مساعدتيم على التواي  إلى األداج المرفوب في ب قدراتيم، تطوير عوام  منيا: ت  يز األفراد،

 ما يت   أفل  الباواين على أن أهدا  إدار  الموارد البشرية هي أهدا  المنعمة أررأأا، عنأأدما 
 ة م دها تنروي ت   هدفين أساسيين هما:م ل  أهدا  المنعمة بص ة عام

 Efficiencyالك اج  

 Equityالعدالة

هتت سأأأد الك أأأاج  مأأأن  أأأالر العالقأأأة  أأأين مأأأد الا العمليأأأة ا متاجيأأأة هممرجاتيأأأابهتت ق  ك أأأاج  
كلما كام  قيمأأة الممرجأأاا أ بأأر مأأن قيمأأة المأأد الاب همأأن  أأالر وأأر  المنعمأأة علأأى  األداج

 

 ب35  2007: الدار ال امعية، ا سحندريةاومد ماهر، إدار  المارد البشريةا 1
 ب 23ماير دادي عدهن، م   المرجع،   2
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ت قيأأ  أقصأأى اسأأتمدام لمواردهأأا البشأأرية فإمأأ  رسأأاهم إلأأى جامأأ  المأأد الا األ أأرى فأأي ت قيأأ  
 الك اج  المنشود ب

 بهيمحن التعبير عن ك اج  أداج المنعمة من ةاهيتين هما أداج المنعمة م سيا هأداج العاملين

أمأأا فأأي مأأا يتعلأأ  بالعدالأأة فيأأذا يتوقأأف علأأى القأأراراا ها جأأراجاا المايأأة بالتعامأأ  مأأع المأأوارد 
 التدري  هالقسيم هال وافربببفي أمر التوويف، ه  العدالةالبشرية، إرا كلما رهعي  

 العاملينب إرضاج لما أدى رل  في ميارة إلى 

المأأوارد البشأأرية  إدار   رمحأأن  لأأور  أهأأدا  هفي ضأأوج هأأذين اليأأدفين األساسأأيين االك أأاج  هالعدالأأة
 على الن و التالي:

ال صور علأأى األفأأراد األ  أأاج للعمأأ  فأأي ممتلأأف الووأأا ف مأأن أجأأ  إمتأأام السأألع أه المأأدماا -
 بروسن الطرت هأق  التكاليفب

السلع هالمأأدماا هفأأ  معأأايير الكميأأة هالنوعيأأة  إمتاماالست اد  القصوى من جيود العاملين في  -
 م دد  سل ابال

ت قيأأأ  امتمأأأاج ههالج األفأأأراد للمنعمأأأة هالم افعأأأة علأأأى رفبأأأتيم فأأأي العمأأأ  فييأأأا هةيادتيأأأا كلمأأأا  -
 أمحن رل ب

 تنمية قدراا العاملين من  الر تدريبيم لمواجية التغيراا التكنولوجية ها دارية في البيئةب -

 ، هتزيأأأد مأأن إمتاجيأأأة جيأأد بصأأور وأأره  عمأأأ  جيأأد  تمحأأن العأأأاملين مأأن أداج عمليأأأم  إر أأاد -
 همحاسبيم المادرةب

كما يتوقع العاملون أن ر دها فر  عم  جيد  هأن تتاذ ليم فر  التقدم هالرقي في المنعمأأة  -
 عندما رصب ون مؤهلين لذل ب



 وإدارة الموارد البشرية االتصالدراسة شاملة عن      ول:        الفصل األ

 

39 

 

 1 ما يتوقع العاملون هجود ضمان اجتماعي هي ي جيدب

 

 

 

اعمان:  دار الكتاب العالمية،   2عادر وروو  يال ، أب مؤيد سعيد السالم، ادار  الموارد البشرية مد   استراتي ي، ط1
 ب18   2006
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 :تمهيد

فراد على جميع التنمية اإلدارية باهتمام واسع النطاق من أجل تنمية قدرات األ استأثرت     
والمنظمات الوسائل التعليمية الخاصة  المسؤوليات اإلدارية حيث تملك بعض الشركات والمؤسسات،

الخارجيين وتعد برامج التدريب عالية  واالستشاريينبعض المؤسسات بتعيين المدرين  كما تقوم
 الجودة، إلى جانب التنمية البشرية أمورا حيوية لجميع المؤسسات.

حيث أدى هذا المفهوم إلى الكثير من الخلط بين مفهوم إدارة التنمية والتنمية اإلدارية،وهذا الخلط ال 
محددة وإنما على عدة فئات كالطالب والدارسين والباحثين، أحيانا مما يدعو إلى صر على فئة يقت 

البحث والتفكير، فإدارة التنمية ليست نفسها التنمية اإلدارية، بالرغم من وجود عناصر مشتركة  ضرورة
نمية جانب تحديد مسار الت وتحديد األولويات وفقا ألهميتها إلى  األحداث، فاألولى تقوم بوضع ينهماب 

جراءاته ونماذجها ومستقبلها، في حين ينصب تركيز التنمية اإلدارية على دراسة أساليب العمل وإ
فهي أقرب إلى المفاهيم األساسية لإلدارة   اإلدارية و وهذا يبين ضرورة التأكيد على التنمية  وطرقه،

ا مجال ختلفة تأخذ منه، حيث تتميز بطابع شمولي ،وتتناول مواضيع مالعامة منها إلى إدارة التنمية
مفهومها ومجاالتها الموارد البشرية ، حيث نحاول في هذا الفصل إن ندرس التنمية اإلدارية من حيث 

 االتصالالدور الذي يلعبه كما سنحاول التأكيد في المبحث الثاني على التأكيد على  ،والهدف منها
، واالتصالبين التنمية اإلدارية باإلضافة إلى محاولة إبراز العالقة  ،في تنمية الموارد البشرية

  إدارة الموارد البشرية. في االتصالوالمعيقات التي تواجه 
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 التنمية اإلدارية.  المبحث األول: 

 تعريف التنمية اإلدارية والتطوير اإلداري. المطلب األول: 

 .وم التنمية اإلداريةمفه  :الفرع األول

ق لتحقي الوسائل اإلدارية المتفوفرة استعماليادة الفاعلية في ز من  طهي نم التنمية اإلدارية: -1
وتشمل تلك األساليب التغييرات النوعية والكمية في السياسات  ،األهداف العامة في جهاز الدولة

عدد وإجراءات ونماذج العمل والتراكيب التنظيمية و أنماط التوظيف  طية وكذالك البرامج ،البيروقرا
 العالقات مع كل من يتصل باإلدارة،  ونوعية الموظفين للتنمية في مختلف النشاطات وكيفية تنظيم

وطرق العمل التي تنظر فيها  فالتنمية اإلدارية تتناول المسائل اإلجرائية واألساليب وفنون األداء
 1.راء إصالح وتطوير إداري لغرض التنمية الشاملةللتعديل سعيا و 

في ن هدف تطوير اإلدارة وترشيدها لتكو والبعض يعرف التنمية اإلدارية بأنها عمليات إدارية تست  -2
ثالثة  حيث ترتكز على ،كانيات المتاحة لها على أكمل وجهتحقيق أهدافها وواجباتها بإستثمار اإلم

 : محاور رئيسية

 ،التنظيميالهيكل  العناية بالمرتكزات األساسية لإلدارة التي تتمثل في اإلنسان بالدرجة األولى، (1
واألدوات على التوازي فيما بينها مع أفضلية لإلنسان إذ يعتبر هذا األخير  القوانين واألنظمة

 حجراالوية األساسي لإلدارة وهدفا األسمى.

  القرارات  واتخاذالتخطيط  ،وتتمثل هذه الوظائف في التنظيم :ئف العامة لإلدارةفع مستوى الوظار  (2
ة، من حيث تأهيل العاملين لممارستها بإستمرار أو من حيث والتحفيز والتدريب واإلحصاء والمتابع

 توفير األساليبالحديثة واألدوات المادية الالزمة لها.

 

 . 75(، ص 2001)عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع ،1شحادة، ط حلمي حممد يوسف   1
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كما الوظائف العامة :كالدراسات واألبحاث والشؤون القانونية  ،التقليديةمستوى المهام اإلدارية رفع  (3
 1يد واألرشيف.ر والب  واالتصاالتوالديوانية 

كما تعرف التنمية اإلدارية بأنها مجموعة الجهود المبذولة بصفة مستمرة لتطوير الجهاز اإلداري  (4
ياكل التنظيمية التي تالئم حاجات رفع مستوى القدرة اإلدارية عن طريق وضع اله في الدولة من أجل

تنمية سلوك إيجابي لدى الموظفين إتجاه أجهزتهم اولة ومح التنمية وتبسيط نظم العمل وإجراءاته 
ف خطط المتعاونين معها وتحسين األعمال التي تؤثر في الجهاز الغداري وتتأثر به وذلك لتحقيق أهداو 

 التكاليف .التنمية اإلقتصادية بكفاءة عالية وبأقل 

 االتجاهاإلدارية منها اإلدارة على ثالثة إتجاهات في تحديدهم لمفهوم التنمية  ءعلما زكما يرك 
من  فالجانب الهيكلي يعرفها بأنها العملية التي يمكن اإلجرائي، واالتجاه السلوكي، االتجاه :الهيكلي

لقادرة على تعبئة اإلمكانيات خاللها قطر من األقطار أن يبني المؤسسات واإلدارات التنظيمية ا
 متاحة والمواد التي يمكن أن تتاح لمواجهة المطالب واإلحتياجات المطروحة من قبل المواطنين .ال

على تنمية المهارات الجماعية ومهارات فريق العمل أي بتعبير  زجانب السلوكي فيركأما ال     
 الموظفين.هارات السلوكية لدى مأوضح ويعني بتنمية ال

الموجه والمنظم الهادف إلى زيادة  وفي األخير يركز الجانب اإلجرائي على عملية التغيير    
الهادف إلى زيادة القيادات العاملة القيادات العاملة في الوحدات اإلدارية بطرق اإلدارة الموجه والمنظم 

ها في حل المشاكل التي تواجهها ورفع وزيادة قدراتها ومهامة في الوحدات اإلدارية بطرق اإلدارة العلمي 
 2.االقتصاديةفي التنمية ة مستوى أدائها وتطوير سلوكها للمساهمة الفعال

 

 .78، ص  2007هشام مصطفى، دور املوارد البشرية يف متويل التنمية، االسكندرية: دار الفكر اجلامعي،   1
 .77حممد يوسف حلمي شحادة، مرجع سابق، ص  2
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تستلم جهد منظم، من أجل إحداث التغيير  كما تعرف التنمية اإلدارية بأنها إستراتيجية شاملة، (5
قدراتها على التجديد  ويرالملموس بغية تحسين مستوى وكفاءة وفعالية الجهات اإلدارية، من أجل تط

ضروري في حيث تعتبر طريقة منظمة إلحداث التغيير ال والتوير المالئم مع المتغيرات السريعة.
أو منظمة ما عن طريق التدخل في كيفية عملها أو في آلية سير العمل بغية تمكينها من  مؤسسة ما،

ويفترض أن تقدم  يها والتأثير فيها والتالؤم معها،على المتغيرات والسيطرة عل تبني إستراتيجية للرد
والمكان المناسب من أجل رؤية  ،الوقت المناسب في المناسب، ذ القرارإستراتيجية التنمية لمتخ

وتمكنه من إتخاذ القرار المناسب لمواجهة طا هرة  األمور بوضوح وواقعية وتحليلها بعمق وموضوعية
من التطورات وتغييرات في محيطها وبيئتها  مما يتيح للجهة التي يديرها مواكبة ما يحدث معينة

 1واإلتجاه قدما نحو تحقيق األهداف.

كما يقصد بالتنمية اإلدارية بأنها الجهود التي يجب بذلها إلستمرار لتطوير الجهاز اإلداري في      
وضع الهياكل التنظيمية المالئمة لحاجات سعيا وراء رفع مستوى القدرات اإلدارية عن طريق الدولة 

ن ز اإلداري للدولة لتمكينه مالنفس والتصورات القانونية لظبط حركةالحياة وهي التطور الشامل للجها
في كافة والسياسية  االجتماعية ،االقتصاديةوبوظائف التنمية  ،القيام بوظائف الدولة بشكل عام

 المجالت األخرى بشكل خاص.

وتمثل التنمية اإلدارية أحد األبعاد الرئيسية للتنمية الشاملة فإصالح قطاعات اإلدارة الراهنة     
وتنميتها، يعتبر أحد األهداف اإلستراتيجية األكثر إلحاحا ضمن أي إستراتيجية عامة للتنمية، بما 

 ونوعيتها.نمية لإلدارة من تأثيرات حاسمة على مسيرة الت 

إن النجاح في تحقيق التنمية لن يكون ممكنا إال من خالل مؤسسات ومنظمات تكون قادرة      
الشروط الضرورين النسق اإلداري، وقادرة على تحديد  ط بينوالتراب ومسؤولة على تحقيق التناسق 

 

 .09(،ص1996مهدي حسن زويلف، سليمان أمحد، التنمية اإلدارية والدول النامية، )عمان إدارة جمدالوي،  1
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الشروط الضرورية لتحقيق األهداف المحددة من خالل إطالق طاقات  ، وتوفيرالسياسات العامة
، وهذا يعني أن يتم إختيار القيادات اإلدارية، في العمل اإلداري  العمل الخالق على كل مستويات

وتوجيه الجهود لتحسين األداء ووجود  المؤسسات على أساس الكفاءة والقدرة على قيادة وتوجيه األفراد
 اإلداريين والعاملين. قييم األداء ونظم جادة لتنمية قدراتأسس موضوعية لت 

 ومن ناحية أخرى فإن التنمية اإلدارية تعني أيضا تنمية القوانين والتشريعات التي تضبط حركة   
 وذلك بتنمية هذه الترسانة. إتجاهاته الصحيحة، المجتمع في

لدى جميع األفراد وأيضا من القوانين انوني ، وتنمية الوعي القالقوانين واللوائح المنظمة للعملمن    
 لمواجهة الخارجين عن أحكام القانون.

حيث البد من تنمية إدارية وتشريعية تقضي على المعوقات وتوفر البيئة الصالحة إلنطالق كافة   
 1الجهود اإلبداعية الخالقة لتطوير كافة المجاالت.

السيما الدول النامية فهي  دوليا على نطاق واسع  اآلن،إن التنمية اإلدارية كمصطلح يستخدم   
 تشير إلى عملية تغيير مقصود في الجهاز اإلداري للدولة، تستهدف إدخال برامج وإجراءات جديدة،

وتهيئة المناخ  ،بطريقة جديدة، وإعادة توجيهها وتنشيطها برامج واألساليب الموجودة بالفعلمكان ال
 2المالئم لذلك.

اإلشارة إلى ضرورة السير في اتجاهات التنمية اإلدارية الثالثة على التوازي والتركيز على حيث تجدر 
 وليس فقط التخطيط والرقابة، من أجل الحصول على نتائج إيجابية.مختلف الجوانب والوظائف 

 

 . 69(،ص 2009،)القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  6م والتنمية الشاملة،طحممد منري حجاب، اإلعال  1
 19(، ص 2002: دار املعرفة اجلامعية، ، )اإلسكندريةحممد عاطف، حممد علي، دراسات يف التنمية والتخطيط االجتماعي  2
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 إداريا فييضا التنمية البشرية التي تتضمن تعليم اإلنسان، تثقيفه وتدريبه وتشمل التنمية اإلدارية أ   
إن  .وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية وحتى السلوكية العلمية والفنية والتقنية، االختصاصاتكل 

الرقي باإلنسان يعتبر أهم متطلبات التطوير واإلصالح اإلجتماعي واإلقتصادي ألنه هو العنصر 
ا لما التنمية البشرية طبقاألساسي الذي سينقذ ما يتقرر من أهداف وسياسات التنمية ويمكن تعريف 

ورد في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بأنها عملية توسيع 
نهائية بطبيعتها، غير أنها تتحدد من الناحية الواقعية،بمحددات  اختيارات الناس وهذه اإلختيارات

ما يمكن أن يكون متاحا منه سلع وخدمات  إلى وثقافية،وسياسية باإلضافة ،واجتماعية ،اقتصادية
 ومعاف لتلبية هذه اإلختيارات. 

وعلى هذا فالتنمية البشرية تتضمن ثالثة أبعاد، كما يقول الدكتور رجائي عبد الرسو عميد معهد 
 التخطيط القومي.

 تنمية الناس بالتركيز على تكوين وبناء القدرات البشرية. -

استخدام هذه القدرات في أنشطة إنتاجية تضمن تنمية من أجل الناس لما تؤكده من ضرورة  -
 ية التنمية.ر ار استم

 ألنها تعمد إلى توسيع اختياراتهم تعميم مشاكتهم في إتخاذ القرارات. ناسة التنمية بواسط -

ولعل  بمعزل عن اإلنسان....وتنمية الناس هي جوهر التنمية فال يمكن تحقيق أبعاد التنمية األخرى 
وأن التقسيمات الجامدة التي وضعت لها، أساءت إلى عمليات  ،ذا ما يؤكد شمولية عملية التنميةه

تصورا وتخطيطا، وتنفيذا.وأدت إلى غياب إطار تنموي شامل للنمو والتغير النوعي في بناء التنمية 
 يب الموحد لعملية التنمية ولحركة اإلنسان.وهو ما يؤكد أهمية العودة إلى الترك المجتمع وعالقاته.

والتنمية  تتضمن التنمية العقلية، إذ وهذا التداخل يتأكد أيضا من تحليل مجاالت التنمية البشرية،
 والسياسية... واالقتصادية واالجتماعيةوالتربوية  والنفسية والتنمية التعليمية، العلمية،



 وظيفة  اإلتصال في تنمية الموارد البشرية      الفصل الثاني:                  

 

46 
 

التنموية وفي مختلف القطاعات حيث ينبغي البدء بتطوير  األبعادفاإلنسان هو المحور في كل هذه 
  اإلنسان.

ويه ي بناء هيكل للتقدم المتحرر من تسيمثل أحد المتغيرات الجوهرية ف إن تنمية الموارد البشرية،   
 1مستوياتها.اللحن المميز ألي تنمية ذاتية تعتمد على النفس في  ، يكاد يكون وضغوطهاالتنمية 

 تشمل برامج التنمية اإلدارية على تنمية العاملين والمديرين.

 تنمية العاملين: -أ

، فعندما كانت لقد إزدادت أهمية تنمية العاملين مع زيادة تعقد الوظائف في العصر الحديث   
ناك حاجة الوظائف بسيطة يتم تعلمها بسهولة وتتأثر بدرجة قليلة بالتغيرات التكنولوجية لم يكن ه

وتتم تنمية مهارات العاملين عن طريق التدريب الذي يعتبر  لرفع وتعديل مهارات العاملين. كبيرة
و بمعنى آخر تعلم مجموعة متتابعة من التصرفات المحددة عملية تعلم سلسلة من السلوك المبرمج أ

أهمية تدريب اإلداريين  مسبقا وتشمل التدريب على عملية تنمية من قدرة العامل على أداء وظيفته. إن
في مستيات اإلدارة المختلفة يمكن أن يحقق أعلى العوائد المتاحة للمنظمة ويعظم مكاسبها وقد يكون 

 .خارج مكان العملالتدريب في مكان العمل و 

 

 

 

 

 

 .76حممد منري حجاب، مرجع سابق، ص 1
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 تنمية المديرين: -ب

فاألهداف هي التي تحدد إن أي جهود لتنمية المديرين يجب أن تبدأ بالنظر إلى أهداف المنمة،     
لإلداريين والخطوة  التنمية مة، مما يسمح بوضع إطار عام يمكن من حاجاتظإلى أين تتجه المن 

الموارد  عملية تخطيط الثانية هي تقييم الموارد اإلدارية، فبناء على المعلومات التي تم جمعها من
 البشرية، يمكن إعداد مخون المديرين في المنظمة .

 زيادةكما البد من تحديد حاجات التنمية الفردية لكل إداري من اإلداريين مثل تنمية المهارات، 
 المعرفة.

 ومن بين الطرق التي يتم فيها تنمية المديرين :

الرئيس  ف أور على القيام المش يعتمدالتنمية في مكان العمل عن طريق الرئيس المباشر الذي  -
إلى إسناد مهام خاصة والتنقل بين الوظائف أي دورية العمل أي  باإلضافة المباشر بتدريب مرؤوسيه

 الدوري  من وظيفة إلى أخرى...التنقل 

ية في مراكز التنمية لعمل عن طريق قيام المنظمة المعنية ببرامج تنمية إدار التنمية خارج مكان ا -
 1.الخارجية التنميةز تابعة لها أو من خالل بعض األجهزة المتخصصة مثل الجامعات أو مراك

 

 

 

 

 

 .223، 183حممد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق، ص 1
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 مفهوم التطوير اإلداري  الفرع الثاني:

بأنه األنشطة والعمليات المستخدمة الستثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة بأساليب عملية في  
األهداف العامة وقانونية( لتحقيق  ،اقتصادية ومعطيات البيئة المحيطة )سياسية، محدداتضوء 

اإلداري  زمن قبل الجها ) كمتطلبات عامة للمجتمع ( المتمثلة في توفير السلع والخدمات بالكم والنوع
 .يتضمنهاالتي  والضوابطللدولة بعد إحداث التغيرات والتطورات في األنماط 

التي تبذل من  والمجهداتلمفهوم التطوير اإلداري يكمن القول بأنه تلك األنشطة وفي تحديد آخر    
 االجتماعيةأداء وظيفته في قيادة عملية التنمية أجل التخلص من أسباب عج الجهاز اإلداري عن 

 ة.ءبقوة حماس وكفا واالقتصادية

اإلدارية  السياسية أو من قبل القيادة  الرضايحمل في طياته معاني هامة منها، عدم  وهذا التعريف   
 في اإلنتاج الكمي أو سوء أداء الخدمات كاالنخفاضاإلداري للخدمات كما أو نوعا  عن أداء الجهاز

خاصا  اهتمامامحددة تراعي  اتيجيةر فق إست و اإلدارية وعليه تتولد إرادة قوية لإلحداث تغيير إداري 
يذ هذه اإلستراتيجية، وترجمتها على أرض الواقع بأخذ بوسائل تنف للعوامل البيئة المحيطة ثم البد من

 من نقاط ضعف في تنظيمها وإدارتها. تقليلالاإلدارية و  األجهزةتساعد على اإلسراع بتطوير 

ى آخر تبعا وتختلف اإلستراتجيات للتطور اإلداري وأساليب وطرق تنفيذها من بلد نامي إل   
رك عامة والدول العربية على الرغم من أن الدول النامية تشت  ،للظروف البيئية المحيطة بكل دولة

 1.خاصة بسمات معينة في أجهزتها اإلدارية وسياستها البيروقراطية 

 

 

 

 14،ص 1996حممد حريب عريقات، مبادئ يف التنمية التخطيط اإلداري، )عمان،دار الفكر للنشر والتوزيع(،  1
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 قطاعات التنمية البشرية. المطلب الثاني:

تغييرات رات البيئية المحيطة بها، تقتضي إحداث إن تطور المجتمعات اإلنسانية وحاجاتها، والتطو    
حيث أن هذه األخيرة ) التغييرات ( تتبناها  أو تتناسب مع هذه التطورات والتأقلم مع ما يحدث، تواكب

تحتاج إلى حاجات  وبمعنى آخر أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة، ت معينة،ماظمؤسسات ومن
 لمجاالت التنمية تأثير على الوضع التنظيمي. إدارية جديدة. يجب أن يكون 

إدارة الموارد البشرية التي ظر توظيف كل من األفراد و التأثير على األفراد: ويتجلى هذا بإعادة الن  -1
األجور،  والتعيين، تصميم نظام االختيارفي المنظمة والتي تتمثل في إجراء تخص هؤالء األفراد 

 التكوين والتقييم...الخ. ،، التأهيليب، التحفيزالتدر  عن طريق وتطوير المهارات

العاملين بالمنظمة  وتهدف عملية التأثير على األفراد في التأثير على السلوكيات قيم وعادات األفراد
ضي ذلك تنمية قدرات ومهارات كل من األفراد وحتى أجل فع مستوى الكفاءة وفعاليتها،ويقت  من

والتحفيز... وتحسين العالقات بين األفراد داخل مناخ يسوده التفاهم الرؤساء عن طريق التدريب 
 األفراد للتغيير. والثقة المتبادلة، وعدم مقاومة هؤالء

من خالل تنظيم الجهة ذات العالقة وفق مبادئ اإلدارة خاصة ما  التأثير على الوضع التنظيمي: -2
 1بالتنظيم العلمي للعمل. يتعلق
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 الثاني: الجوانب التي تغطيها التنمية اإلدارية. الفرع 

فس وتشمل تطوير الهياكل والوظائف وإعادة تشكيلها بما يحقق التناالجوانب الهيكلية والوظيفية:  -1
 بين الهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد الصالحيات الواجبات بدقة.

فراد المتعلقة بتخطيط القوى العاملة تتعلق بتطوير الجوانب السلوكية لأل الجوانب اإلنسانية: -2
 وتدريبها وتطويرها وزيادة مهارتها وكفاءتها. وتنمية الموارد البشرية

ؤدية إلى فاعلية تتعلق بتطوير أدوات التنفيذ من خالل تطوير الوسائل الم الجوانب اإلجرائية: -3
 اليدوية.النظام و األداء اإلداري وتحسين أساليب ونظم العمل 

جع األداء تطوير القوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بالعمل اإلداري بما يشالجانب التشريعية:  -4
 وفق التشريع السليم.

نظم تأثيرية لتشجيع  استخداملعمل من خالل تتعلق بتهيئة الظروف المالئمة ل الجوانب البيئية: -5
ة وأحدث توازن شامل بين اهداف المجتمع ومنظماته ألطراف العملية اإلداري  اإليجابيةالمشاركة 

 والقوى العاملة فيه. الجماعات واألفراد

تهدف إلى تهيئة جهاز إداري كفء ينهض بأعباء التنمية وهي عملية  التنمية اإلدارية عملية شاملة
كما تعتبر إحدى الركائز  منظمة مستمرة تتطلب تخطيطا علميا سليما، وتنفيذا دقيقا ومتابعة واعية.

وفق سياسات وأهداف وقيم  األساسية لعملية التنمية تتضمن وضع أساليب إلدارة خطط التنمية
 1دارة برنامجها وتنفيذها.وإ واجتماعية اقتصادية
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 أهداف التنمية اإلدارية. المطلب الثالث:

وإنما تسعى الدول المتقدمة  إن التنمية اإلدارية ليست مطروحة كمشكل في الدول النامية فقط،    
إال أن عجلة التنمية اإلدارية  إدارتها من أجل التكيف مع التطورات ومواكبتها،أساليب  إلى تطوير 

أساليب إدارتها من  شديد في الدول النامية على غرار الدول المتقدمة أيضا إلى تطوير ببطءتدور 
ة تدور ببطء شديد في الدول النامية ي ر أجل التكيف مع التطورات ومواكبتها، إال أن عجلة التنمية اإلدا

زية ة،إلى جانب المركنتيجة تعدد المسائل والقضايا التي تهتم بها الدول النامي  على غرار الدول المتقدم
 تهدف هذه األخير إلى تنمية الكافي، كما باالهتماممما يؤول إلى عدم إحاطة التنمية اإلدارية 

حيث  القرارات الصحيحة، واتخاذالقدرة على التفكير الخالق،  تنمية ،المهارات القيادية لدى المديرين
القيادات فجأة أو عرضا، كذلك ال يمكن توافر  يظهرون ؤكد أن المديرين األكفاء ال أصبح من الم

كنتيجة للتدريب المخطط والجهود المنظمة،  وإنما اإلدارية عن طريق النمو التلقائي لهذه القيادات،
 دارية.التي توجه نحو التنمية اإل

 ويمكن تلخيص هذه االهداف فيما يلي:

العمل  ه وتكنولوجيةخالل التجديد في طرق العمل وأدوات : وذلك من تجنب التقادم اإلداري  -
 يين.ر المستخدمة وتجنب الجمود في عقليات وسلوك المد

 أهداف المدراء في الوصول للمراكز العليا، حيث تحقق إرضاء مطلب النمو الذاتي لألفراد: -
 ور باإلنجاز.والشع

 بالجهاز اإلداري.ءة العاملين بمهارات وكفا االرتقاء -

، ومواكبتها مع الهياكل التنظيمية افرو ونظم الح  تطوير هياكل األجور التقنيين وتعديل جدالها، -
 .المختلفة
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عملية اإلحالل والترقي للمراكز تخطيط عملية اإلحالل: حيث تسير عملية التنمية اإلدارية  -
 الوظيفية العلى للهيكل التنظيمي للمنظمة.

 هاز اإلداري للدولة.مناخ العمل اإلداري بمختلف جوانبه مما يؤدي إلى رفع كفاءة الج تطوير  -

 1تفعيل آليات التقييم والمراجعة والمحاسبة. -

 المبحث الثاني: دور اإلتصال التنموي. 

 اإلداري. لالتصالالمطلب األول: الدور التنموي المفترض 

إنه ال تخلو  البشرية وعن اإلتصال وعن الموارد مما تطرقنا إليه عن التنمية اإلدارية، إنطاقا    
القوى العاملة بهذه المنشأة،  ة أو إدارة أو مؤسسة مهما  كان طابعها من العنصر البشري، أومنظم

را في األخير كثي  وال يتحقق العمل أو النشاط المراد إنجازه إال بوجود عملية اإلتصال وتطور هذا
دور كبير في المؤسسات والمنشأة اإلدارية،  لالتصاالتحيث  أساليبه، أنماطه، ووسائله ورسائله

 ويتضح هذا الدور في الجوانب التالية:

 ترتبط اإلتصاالت بالقيادات الفعالة.  -

 باألوامر والتعليمات.تعتبر أداة لإلبالغ  -

 والتنسيق.كما أنها أداة للتأثير واإلقناع  -

 دافعية وتحفيز األفراد.إنها ترتبط ب  -

 تعتبر أداة للتكامل والتفاعل مع البيئة. -
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 العمل. وثيقا بتنظيم العمل داخل فرق وجماعات ارتباطاكما ترتبط اإلتصاالت  -

 إضافة إلى أنها تعتبر أداة لتحقيق التكامل والتنسيق بين اإلدارات واألقسام. -

 القرارات.  اتخاذوحل المعوقات والمشكالت  كما تساهم في دراسة -

من  الموظفينتعتبر أداة لبناء العالقات اإلنسانية الطيبة بين الجميع في محيط العمل أي جميع  -
 ومرؤوسين، فهي أداة لتنمية الروح المعنوية، إلى جانب تحسين وتجويد مناخ العمل. رؤساء

، في يةاللفظوغير  يةاللفظ االتصاالت ) رؤساء ومرؤوسين (حيث يستخدم الموظفون اإلداريون      
 ءفهي أدا ن،وتعاملهم مع اآلخرين، للتعبير عن المعاني واألفكار...الخ ونقلها  لآلخري  اتصاالتهم

التخطيط والمتابعة، وتقييم األداء،  تبادل البيانات والمعلومات، ال يمكن أداء وظائف اإلدارة العامة،
يستخدم في إخبار  فاالتصالظائف، خاصة غياب اإلتصاالت، فبدونه ال تنجح أي من هذه الو 

 التي تعددت.ليات و والمسؤ  ؤوسين باألهداف المطلوب تحقيقها والخطط التي وضعت والسلطاتر الم

مشكالت التي تواجه إنجاز كما يستخدم اإلتصال إلعالم الرؤساء بما تم وبما لم يتم مكن أعمال ال    
األعمال ومن هنا فإن اإلتصال هو أداة تنموية بالدرجة الثانية بعد نقل المعلمات والبيانات وغيرها 

 . 1التواصل وتحقيق

من  اإلتصاالت خرى تلعب دورا هاما في رفع كفاءة( هي األ)المواد البشرية األفراد أن إدارةكما     
 خالل ما يلي:

 حية التعبير عن آرائهم. ن بالمنظمةونظام للشكاوي، يتيحان للعاملي  لالقتراحاتإدارة نظام  -
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كلما زادت مقدرته على  األفراد المناسبين للعمل، حيث كلما زاد التوافق بين الفرد والعمل، اختيار -
 العمل والتعبير عنها، كلما زادت إمكانيات اإلتصال. تفهم مشكالت

 لآلخرين. واالستماعنوع المشرفين الذين يحسنون عملية اإلتصال  اختيار -

ت وتعويضها برسم سياسات التدريب للرؤساء محاولة الكشف عن نواحي الضعف في اإلتصاال -
 .والمرؤوسين

  المعنوية، وسلوكهم واتجاهاتهم نحو المنظمة واإلدارة  األفرادأجراء البحوث والدراسات على حالة  -
 ورؤسائهم المباشرين، مما يحسن عملية االتصاالت.

األمر الذي يخلق من  دورية،إصدار نشرات المعلومات وتوزيعها على العاملين بالمنظمة، بصفة  -
 يم وأعضائه وحدة متكاملة.التنظ

  دور تقنيات اإلتصال في تنمية المورد البشري:

  إن تقنيات االتصال الحديثة تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على تنمية الكفاءات والقدرات البشرية،    

وتفعيل أدائها داخل المؤسسات، كما أن عملية تنمية السلوك اإلنساني باتت عنصرا هاما من عناصر 
تتوفر لدى أي  هاما ال ستعاب توظيف عوامل اإلنتاج، كما أنه يجب أن ادالدخل القومي، ومور 

زة والبرامج والتطبيقات ضافة إلى توافر األجهمنظمة أو مؤسسة التقنيات المالئمة والوسائل الحديثة، إ
التقنيات واألدوات الفنية المساعدة في الصيانة كما أن العديد من الخدمات  ذات العالقة بتشغيل هذه

التطورات التي يشهدها العالم في يتناسب و  اإللكترونية تلعب دورا هاما وفعاال في مختلف األنظمة بما
 مجال تقنيات االتصاالت.
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بشرية بهذه التقنيات الحديثة، كاالعتماد على دورات تدريبية ودورات من تكييف الموارد ال والبد    
 1فير المورد البشري القيادي والتنفيذي تحقيق التحسين المستمر.و لتطوير المهارات واالعتماد على ت 

 المطلب الثاني: التنظيم اإلداري وتفعيل اإلتصاالت اإلدارية.

على أن أي  اإلداري ءة وفعالية المنظمات والمتخصصين في التنظيم يوجد اتفاق  بين المهتمين  بكفا
، اإلداري نموها وتطورها وتحقيق أهدافها تنحدر بدرجة أساسية بنوع وخصائص تنظيمها  منظمة على

فاءة وفعالية سواء مواردها رة المنظمة، على إيجاد واستخدام مواردها بكوذلك على اعتبار أن قد
تعمل من يتوقف على مدى مالئمة نوع وخصائص التنظيم اإلداري الذي  البشرية أو المادية،

خل المنظمة صائص التنظيم اإلداري ومدى مالئمته لتفعيل عملية االتصال داخالله.كما أن نوع وخ 
 وخارجها.

نوات وأدوات االتصال من أشكال وق أن نظم االتصال اإلداري في المنظمة وما يتضمنهويعني هذا 
تعد من المحددات الهامة أدى مالئمة التنظيم اإلداري لتمكين المنظمة من كفاءة استخدام ماردها 

 فعالية تحقيق أهدافها.

يم االداري من جانب ظنومن هنا تظهر طبيعة العالقة االرتباطية القوية بين كل من مالئمة الت     
 ءة فعالية االتصال من جانب آخر وقدرة المنظمة على البقاء واالستمرار والنمو من جانب ثالث.كفا

و الفشل في وتشير نتائج العديد من البحوث والدراسات التطبيقية إلى أن غالبية حاالت التعثر أ    
وما ينتج عنها من مؤسسي الوظيفي واإلداري والالمنظمات وما يرتبط بها من ظواهر الصراع والنزاع 

ي إلى عدم ر هو يرجع ذلك بشكل ج  إنما، بيئة العمل داخل المنظمة وخارجهاأعراض غير صحية في 
عملية  د االتصال سواء كان ذلك بسبب عدم وجود رؤية صحيحة لدى المنظمة عن طريق نموذجو ج و 
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عدم توفير مقومات تفعيل عملية  صال، أو وقنوات وأدوات االت تحديد أشكال  أو خطا االتصال،
في  تآوالمنش واإلداراتالتي تقلل من فعاليتها، حيث تواجه المنظمات االتصال ومعالجة العوائق 

 ومن أهم هذه التحديات: البيئة المعاصرة العديد من التحديات التي تتعلق بعملية االتصال،

العمل والتي تتطلب كفاءة عالية في عملية  ضغوطتتضمن بيئة العمل العديد من مسببات تزايد  -1
 .مصادر التوتر والقلق والصراع غير الصحي بين أفراد المنظمة االتصال، وذلك لمعالجة

البعض  التنافس حول الفرص بما قد يدفع الكثير أو عالية من  ةج ر تتضمن بيئة العمل د -2
من أجل صيانة كفاءة عالية في االتصال  مما يتطلب ال أخالقية في سلوكياته أو عالقاته، لممارسات

 في العمل داخل المنظمة أو خارجها. ةالثقافة األخالقي 

بين األقسام اإلدارات  العمل مجاال أوسع للعالقات المتبادلة والمتشابكة بين األفراد، بيئة تتضمن -3
تلك العالقات ال  وجود المنظمة،خل المنظمة، إلى جانب عالقات العمل مع أطراف متعددة خارج دا

بناؤها التي يصعب  واإلدارية، إنما تزايدت أهمية المهارات السلوكية تتوقف على المهارات المهنية 
 فعال داخل المنظمة وخارجها. اتصالوصيانتها دون 

كبيرا في ثقافات االفراد قيمهم طموحاتهم واحتياجاتهم أهدافهم،  المعاصرة تنوعاتتضمن بيئة العمل     
مزيدا من القيود والعقبات أمام التفاهم فيما بينهم مما يظهر أهمية االتصال الفعال بين مما يضفي 

 .مةظأفراد المن 

صال بها عند وعملية االت  مةظلمنوخصائص التنظيم االداري ل نوع وتظهر أهمية العالقة بين    
وسلوك الفرد وتنمية قدراته وكفاءة وفعالية  ال ينعكس فقط على أداء  تأثير هذه العالقةإدراك أن 
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بل والبدنية  إنما يمتد إلى الحالة النفسية والذهنية، ،أهدافهافي استخدام مواردها وتحقيق المنظمة 
 1ألعضاء المنظمة داخلها وخارجها.

 نستخلص مما سبق ذكره أن جودة االتصال وفعاليته يمكن اعتبارها أحد نواتج نوع وخصائص   
وأداة تنموية  اإلداري حد محددات تفعيل التنظيم وفي نفس الوقت تعد أ للمنظمة، اإلداري التنظيم 

وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية  مةظالعاملين بالمن ألفرادا الفعاليات وفعالية لتطوير وتنمية كفاءة
والمهنية، كما تحدد جودة اإلتصال نوع وخصائص المناخ التنظيمي وبيئة العمل الداخلية في المنظمة 

 ما ينتج عنها من ضغوط عمل وصراعات وظيفية إدارة. 

التفكير بناء وتفعيل عملية حيث يستدعي التفكير في تطوير مكونات التنظيم اإلداري بالمنظمة، 
 بها. االتصال

 المطلب الثالث:عوائق اإلتصال اإلداري.

هناك عدة معوقات مختلفة تعوق عملية اإلتصال في المنشأ أو المؤسسة أو اإلدارة والتي عند    
وجودها تحول دون اهتمام االتصال بفعالية. حيث وصلت هذه المعوقات في أي مرحلة من مراحل 

اعر دل المعلومات، أو المشالتي تؤثر سلبا أو تمنع عملية تبااالتصال ويقصد بها جميع المؤثرات. 
 بين المرسل والمستقبل وتتمثل في:

، وقد تشكل طريقة استخدام اللغة أو طريقة ة عندما تكون غير واضحة أو غامضةاللغة: خاص -1
 بالمعاني، عائقا أمام وصول الرسالة إلى المستقبل... والنطق والتالعب اإللقاء

، من الطرف اآلخر وعدم اإلطرافالمعوقات الشخصية والنفسية : ومن صورها الخوف عند أحد  -2
 .األطرافالرغبة في االتصال أو غياب الدافعية عند أحد 
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: وهي معوقات ناشئة عن حالة التنظيم الرسمي والذي ال يتيح مناخ  لالتصالالمعوقات التنظيمية  -3
االتصال السليم داخل أفراد المنشأة، وذلك نتيجة ضعف قنوات االتصال وعدم الوضوح في العالقة 

 1ظيمية، وعدم وجود خريطة  تنظيمية واضحة وعدم وجود نظام للمعلومات.التن 

المبالغة في عملية االتصال والتقليل منها : رغم أهمية االتصال في المنشأة. من أجل تسيير  -4
 األعمال وتحقيق أهدافها، إال أن المبالغة في االتصاالت في األمور الهامة والتافهة

االتصال مضيعة لوقت المنشأة وعبئا ثقيال على المستقبل ، فكثرة اللقاءات سيجعل من عملية 
عدة مواضيع بشكل  واالجتماعات والمناقشات بخصوص والمناقشات بخصوص موضوع ما، أو

متكررا كثيرا وخصوصا إذا كانت هذه الموضوعات ليست هامة أو رئيسة أو تتعلق بمشكلة أساسية، 
ي إبراز دوره أو مكانته أو السيطرة على العمل ، وقد يؤدي ذلك إلى رد فذلك قد يعني رغبة المدير ف

حيث لم يجدوا  ،واالجتماعاتفعل سلبي بعزوف بعض أو معظم العاملين من حوار هذه اللقاءات 
 مبررا هاما لهم.

كذلك اإلقالع من االتصاالت قد يحجب معلومات هامة من الضروري أن تصل العاملين، فهناك     
مدراء ال ينتظر باهتمام إلى االتصاالت مثل اللقاءات الدورية أو االجتماعية إال عند الضرورة بعض ال

سياسة  وإتباعالقصوى،إال أن بعضهم قد يعالج هذه الثغرة بأساليب أفضل مثل اللقاءات على انفراد 
بحيث يظل االتصال دائما ومفتوحا دون االعتماد على االساليب  ،الموظفينالباب المفتوح أمام 

 2التقليدية والتي يرونها غير ضرورية 
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الواجب  اإلتصاالتطقوس في بعض العادات والتقاليد، أو  المعوقات الثقافية واالجتماعية: تتمثل -5
ته. ويرى الوردي ومشكلة الرقابة على االتصال وقنوا ،، التخلف الحاصل عند أحد األطرافإتباعها

 وزميله أن معوقات اإلتصال هي :

مباشرا بالرسالة وعملية إعدادها وإيصالها إلى المستقبل  ارتباطاالتي ترتبط  وهيالمعوقات الفنية:  -1
 كمعوقات نقل الرسالة بالطرق التقليدية وعدم كفاءة هذه الوسائل المستخدمة.

ذه المرحلة تحدث معوقات كثيرة مثل انقطاع نقل الرسالة بوسائل االتصال الحديثة وفي ه -2
 ، أو انقطاع التيار أو التشويش....الخالتليفونيةالمكالمة 

 واسترجاعها. معوقات تحليل الرسالة وتخزينها، -3

 أو الرقابة. القتصاديةمعوقات ظهور الرسالة كالعوامل  -4

 :م األساليب التي تعيق االتصال هيويضيف البعض أن أه

 بين المرسل و المستقبل. اإلدراكفي مستوى التباين  -

 العرض المختل غير المنظم و غير المترابط للرسالة . -

 الحيلولة بينة وبين ابداع رأيه  . المستقبل و  أمامقنوات االتصال  إغالق -

 ،إتقانه لمهارات االتصال األساسيةوخالصة القول أن هناك معوقات تتعلق بالمرسل مثل عدم      
أو ضعف بعض حواسب وأخرى تتعلق بالرسالة   ،لمستقبل مثل عدم إتقانه االستماعوأخرى تتعلق با
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مثل عدم وضوحها و دقتها و سالمتها و هناك معوقات تتصل بقناة االتصال  مثل تعطلها و عدم 
 1بتها للرسالة، و أخرى تتعلق بالبيئة المحيطة و عوامل التشويش الداخلية و الخارجية .مناس

ومنهم من يرى أن البعد المكاني بين المرسل و المرسل إليه يعد عقبة من عقبات االتصال فقد كبرت 
المنشآت واتسع نطاقها، وتعددت فروعها، و هذا مما ال شك فيه يؤثر في سهولة و سرعة ووضوح 

 االتصال.

قد  ،و المدير العام اإلداري والقائد  األقاليمين العاملين بالفروع والمناطق و لذا فان بعد المسافة ب  
، وظهور االنترنت و جي، وذلك بالرغم من التقدم التكنولو ل دون إمكان إتمام عملية االتصاليحو 

 غيرها من الوسائل .

ية أثرا نفسيا على عملية لين قد عن العوائق النفسالتعاون بين العامكما أن فقدان عنصر الثقة و   
سواء قادة و  ،التعاون بين العاملين في المنشأةمنشأة جو يغيب عنه روح التفاهم و ، فيسود الاالتصال
بين جميع العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة، لذا فسوف ينتج عن ذلك تعطل أو  ،مرؤوسين

بالمرؤوسين  باالتصالبسبب الخوف من المدير أو عدم اهتمام المدير  واالختباروحجب المعلومات 
 2خصوصا إذا كان المدير من النوع البيروقراطي أو الديكتاتوري في اتخاذ القرارات.

لخص أن االتصال عملية فورية ووقتية حيث يتحدث العمال ويردون على بعهم وفي األخير ن     
البعض وهذا يتسم نسيان ما تم قوله بسرعة وسماعه بعد دقائق، وعملية االتصال تفتقر للقوة، فقد 
يتشتت االتجاه أثناء الحديث في مكان صاخب، وقد يكون هناك بطء شديد، عند إجراء مكالمة هاتفية 

أثناء ذلك، ويعتبر هدف معظم المحادثات تبادل  بعيدة،أو قد يحدث صدى الصوت،عبر مسافات 
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المعلومات وليست مشاركتها، ويقال أن الطبيعة المتسلسلة سريعة الزوال للمحادثات التي تحول دون 
 1تحقيق المشاركة المنشودة.

سلطاتها واتصاالتها كما أن هناك العديد من الممارسات الالأخالقية كأن تعتمد اإلدارة على    
  األفراد الرسمية في توجيه األفراد واستخدام العالقات اإلنسانية واالتصاالت غير الرسمية لتشجيع 

مما يستدعي ذلك اتصال فعال لرصد الحالة المعنوية ألعضاء المنظمة وتحليلها من  وتحفيزهم،
توجيه واإلشراف والتحفيز قد الالأخالقية أيضا أن أساليب االتصال التي تستخدم في ال الممارسات

دي إلى تنمية الدافع والحافز الفردي دون تنمية الروح الجماعية للفريق وتعميق الرقابة الذاتية ؤ ت 
 وبالتالي زيادة األنانية والذاتية وضعف الرغبة في التواصل والتفاعل لدى أفراد المنظمة.

ذات العالقة من أجل بناء  باألطرافحيث من الضروري تواصل المنظمة مع موظفيها واالتصال     
 2تفعيل آلية حقيقة لتأهيل صف ثان من المديرين وتجنب الفجوة بين المستويات أو أجيال المديرين.
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 المبحث األول: التعريف بالبلدية.

 ونشأة وموقع البلدية. اسمالمطلب األول:

 موقع بلدية سيدي لخضر:     

     تعتبررب دية ررد  ررضة  حدىررب نارررةل يححيرربوال يحمررضباضد دذ  ررد عمررتوب شر ن  تحترررة  يرر  وررذ   ررب    رررباي        
كيررش ت لبيررا  ررةه  رر ب  ب  50كيررش عب،ررمر كحررب تبتعررة  رري عقررب يحذ  ررد   1395كيررشر ت تبيررا عمرربات ب  12 قررةب  

رد  2008امررا يصاءرربخ ي لضررب حمرريد  يحشررحب  يحبحررب ي دررض   فضحررة ب عرريأعررب  رري اررةته ب  مررحدر ت  34612ررر
عرري يحشررربي دية رررد لىرررب  ت تبزقبلررر  ت عرري يحورررب  دية رررد ابرررب  ت عررري يحبيرررذ  دية ررد  رررضة   يررر  ت يححتذ رر ر ت 

  قحبب د.  

أدرربز ديررة بت ب عرري اضررم  بتيت ررب    رربب لبحذ  ررد اضررم تعررة عرري أ ررش ت دية ررد  ررضة  حدىررب تحتررس عذقررم ن ررتبيتضب  
يرربخ  رر  يححض ب تتذ ررم  يرر  عيرربوال  ررضباضد  بعررد ت عتعةه يحيشبوبت كحعتيذعر ت ف   تحتبز لطبلم فالا   يحطبضعضد

حدىررب درري ليررذف" يحررا   ررذ يسلررب عيطقررد  ررضباضد " ررضة   ب حضرر بف حءرر،بر ت  رراي  ب ضرر   رري يحءرروضبر يح رر 
 حيحيطقد.    بعد

 المطلب الثاني: الفروع العامة في البلدية.

يحعبعد  ي  بأس  اه  ي عب دضحي يححءبحح  ىش يح ض س يحتيظضح  حيبية د أب،م عءبحح عي     
 يححءبحح بئضس يححبيس يحشعب  يحبية .

ي عبن يحعبعد اضم تقذب لحبيقبد ضحبن تمضضب يححءيح تضحبن ن ءب  عحبضبيت يححبيس  -1
 يحعبعد. لبصهيب يحشعب  يحبية ر نح  جب ا جحضم يححمبئس يححتعيقد 

 عءيحد تيظضش يحشؤتن يحعبعد تيحيشبط ي جتحب   يحثقبف  تتظش  اه ي لضب  أب،م ع بتا: -2
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 يحعبعد.ع تا يحتيظضش يحشؤتن  .أ

 ع تا يحيشبط ي جتحب   يحثقبف .  . 

 ع تا يححبحد يححة ضد يحم بن. . 

 ع تا يحيظبفد تيحءحد تيحبضئد. .ه

 تعي دضي يحقطب بت يح بعد ف  يحبية د:

 قطاع التعليم:  -1

لحبكز يحبية د  03 رعؤ مد تعيضحضد عي دضي ب  ب ذ تضي تأب،م عتذ طبت 29تتذفب يحبية د  ي      
تتذفب يحبية د  ي  ت بئس يحيقس  عةب د حيطذب ي ت  تيحثب  . 23ت حبببته  ر أت ه يتألبل د

 يححةب   يحدبصد ديقس يحتالعضا.

 قطاع األشغال العمومية: -2

أت  تقب بب  ذيخ عي اضم يص بب ر ع ضأ تتذفب  ي   ب د يحطبقبت تويضد تت ئضد ععظش أاضبئ ب     
 تيححضبه.ت ضئد يحطبقبتر يح  ب،بخ تيحوبز 

 قطاع الصحة: -3

جب ا يححبيكز  نح قب بت حيعال   حب ضد تتذفب يحبية د عبكز  ي   ضبه  عتعةه  يحدةعبت ت 
 يحءحضد.

 قطاع السكن: -4

ي ت،بهت يحبية د ف   اي يححبب  عي  ة  عشبب م تيحذ د عي ب عب  ذ ف  وذب ي  ببز تعي ب عب تش 
 ي  ت بخ عي ي ببزه.
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 الرياضة:قطاع  -5

عي  ة  عشبب م تيحذ د اضم تش ن شبخ يححيعا  حدىبي ت،به قطبع يحب بضد ق  دية د  ضة      
 عي تب ضزه لبصضبفد نح   ة  عيحقبت ألبل  ي  عمتذل عبكز يحبية د تلببج ب. تي  ت بخيحبية  

 قطاع الري: -6

ألبل  جب ا  ة  عشبب م يحءبححد حيشب  نح ي ت،به جحضم يحم بن عي  ب د تذز م يححضبه     
ضبه يحءبححد ب  ع 1000ب تآلب لمعد  2000تآلب  عد  ب 5000يححتحثيد ف  ي ببز لزين  عته 

 حيشب . 

 قطاع الكهرباء الغاز: -7

ر أعب لبحيمبد حيوبز يحطبضع   يبك  مبد ععضيد يص بب  يحعحذعضدجحضم أاضبخ يحبية د تتذفب  ي      
يحطبضع  تحضم  أغيبضت ب ن حب عبزي  عشبتع  ب د يحوبز  بب  يحح،عذ  حش تمت،ة لعة عي يحوبز 

 ات   عحش  ي  كبفد أاضبخ يحبية د أب بف ب.

 قطاع الفالحة: -8

  ضة  حدىبعي   بن يحبية د اضم تتذفب دية د  ضة   %60 شتوس ف  قطبع يح،الاد  اذيح  
عسر اضم يحدءبد غضب عمتويد لبح بح ي  مبد ي بيض   .حيزبي د ي  أبيض  لءبد صبححد 

 ر تزبي د يحبطبوب نح  جب ا لع  يحدىب يححذ حضد.تعتحة  ي  زبي د يححبذ 
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 والتنمية في البلدية. االتصالالمبحث الثاني: دور 

 في البلدية. االتصالوظيفة  المطلب األول:

 لب تببب ب يصهيب    تديذ أ  عؤ مد عي ي تءب ر كحب أ ه   تديذ يحبية د عي ي تءب      
اضم  قذب لبوالع يححذظ،ضي لحب  يصهيب نهيب ر كحب أن ي تءب  لبتب  يبتببوب ت ضقب دذظبئف  اه 

بية  حيبية در عحب لؤه  نح  ز به  يحثقد دضي بئضس يححبيس يحشعب  يح يصهيب   بب  هيلس يحب بز 
عحب ليع س ن ببدضد  ي   ضب يحعحس تتزت ة يححذظ،ضي لبحقةب يح بف  عي  تأ ىبخه تعذظ،ضهر

 يححعيذعبت ت يبك  ة  عبب ت حتقة ش يححعيذعبت ف  يحب بز يصهيب  حيبية د:

 لبصد عب لتعيال لبحذ بئال. يصهيب ععيذعبت  ي  ضب د  -

 تقبيبيت ب. يصهيب ععيذعبت  ي  -

 دبع  يححشبكس يحت  تذيجه يحبية د.ععيذعبت لبصد  -

كحب  مب ة ي تءب  بئضس يححبيس يحشعب  يحبية   ي  يتدب  يحقبيبيت يححيب بد يحت  تدص     
يحبية د ل،ىس تذيصيه عم عذظ،ضهر كبحتةيدضب يححتعيقد لحءيحد يحطبي لبحبية در ف ذ  حثس كس 

  ب تيحتيظضش يححعحذ  له.أ حب  يححضب  يصهيب د يححة ضد تفقب حيشبتط يححيءذص  يض

 .ن ةيه يححشبب م -

 نهيب  عذيبه يحبية د. -

 يحقضبب لحيبقءبت أ وب  لةت د تعبيقبد امي تي،ضا ب. -

 كحب لتذح  بئضس يححبيس يحشعب  يحبية :

  شب تتي،ضا يحقذي ضي تيحتيظضحبت  بب تبي  يحبية د تتي،ضا ب. -
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 يحعحذعضضي ت ي  يحيظبفد يحعحذعضد.يحم ب  ي  امي  ضب يحيظبب تي عي  -

 يحذقب د تيحتةلس فضحب  دص يص عبف. ي اتضبطيحم ب  ي  تي،ضا نجبيخيت  -

 لبحححبفظد  ي  يححدططبت.  ي  تيبخ -

قبذ  يح ةي بر تيحذصب ب تيحء،قبت كحب  قذب بئضس يححبيس  يححءبححدر ي عتالكندبيب  قذه  -
 ش يحبية د لبحضم يحتءبفبت يحدبصد لبحححبفظد  ي  يحشعب  يحبية  تح  بقبلد يححبيس لب

 ي يحح ي حيححتي بت يحبية د تإهيبته.ذ تيححق ي عالكر

بفد نح   ح  لتذح  جحضم يحح بب يحدءذصضد يححيذود له لحذجا يحقذي ضي تيحتيظضحبت لب ض
 يححعحذ  د ب.

تب د تيحتةيدضب يحذقبئضد كحب  قذ  بئضس يححبيس يحشعب  يحبية  لبتدب  جحضم يصجبيخيت يحىب     
حىحبن  العد ي  دبص تي عذي  ف  ي عبكي يحعحذعضد يحت   ح ي أن  حءس فض ب أ  ابهث أت 

 يحت  تقتىض ب يحظبتف . ي عياب ال تف  ابحد يحدطب يحبمضش  أعب بئضس يححبيس دتي،ضا تةيدضب 

ا أت ع،ذض ف   بذز حبئضس يححبيس يحشعب  يحبية  أن  ،ذض تح  عمؤتحضته أ   بئ     
يحقىبئضد ف   ي ا ببتيحزتي  تكاي تمبضس جحضم يحذ بئال ي تالب تءب حبت يحذ ه  تيحذفب  يحبية د 

  بس يححبحد يححة ضد.

  مضب ت ةلب يحبية د ج بز نهيب  لتأحف عي  ال د  ضئبت أ ب ضد   :

  ضئد عةيتعد يححبيس يحشعب  يحبية . •

 يححبيس يحشعب  يحبية . ضئد تي،ضا د لبأ  ب بئضس  •

يحيببن يحبية د )نهيب  ليشط ب ي عضي يحعبب حيبية د تح   يطد بئضس يححبيس يحشعب   •
 يحبية (.
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ت  ذن ي تءب  دضي  اه يح ضئبت أت ي ج ز  عي لال  يحءالاضبت يحححبب د  قذب  •
عحيضبت يححبيس  يحشعب  يحبية  لبتدب  يصجبيخيت يححتءيد تي  حب  يحالزعد يححتعيقد ل 

 تأعضش تإصالح ي بيض  لعيذين يحثذب  يحزبي ضد.

يحتقيضة د فإن يححبيس يحبية   قذب لبحتعبتن عم يحيبيد يحتي،ضا د  يحذظبئفلبصضبفد نح  
 تيحتعبت ضبت يحبية د يححتعةه  يحدةعبت  ي  تحمضي ظبتف ش يحءحضد تيحم يضد تيحثقبفضد.

يححبح    لب قتءبهحبب ب هيئحد عتعيقد  ش س يححبيس يحشعب  يحبية  عي دضي أ ىبئه 
 تي  تثحبب.

 يحيظبفد تاحب د يحبضئد. حببن عتعيقد لبحءحدر -

 يحشؤتن ي جتحب ضد تيحب بضضد تيحثقبفضد تيحشبب . -

 يحب  تيح،الاد. -

 ت ضئد يصقيضش تيحتعحضب يحءيب بت يحتقيضة د. -

يحبية  أاة يححمب ةلي حبئب د كس حبيد تإن تعاب  ح   عضي عمتشببي دية ب دي،س   عضي يححبيس
 يحشبتط.

 قذب يححبيس يحشعب  يحبية  تيح ضئد يحتي،ضا د لبححطبحبد لإاةيث يحتعبت ضبت يص تبجضد تأج ز     
ف  يحتيمضال تتشبضم ي  تثحببيت يح،الاضد ت شببك دذي طد أج زته يححدتي،د دةتب فعب  تكبضب 

  حيضبت تحىضب تإ ةيه ن ببزيت يحثذب  يحزبي ضد.
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 تنمية الجهاز اإلداري للبلدية. المطلب الثاني:

 ضي ت يحتيحضد يصهيب د ف  يحبية د تمت ةف تزت ة يحبؤ بخ )بئضس يححبيس يحشعب  يحبية ( تيححبؤ 
)يححذظ،ضي ( لحءضيد عي يححعبفد تيحح ببيت يحقةبيت يحالزعد يحت  تح ي ش عي نهيب  يححيظحد أت 

 يصهيب  يححؤ مد ابحضب تعمتقبال ديببحر ف    شبط عدط  تعمتحب ل ةف نح  تطذ ب يحميذك 
 حيحذظ،ضي لبحبية د عي لال  دبيعج يحتيحضد يصهيب د يحت  تدص يحبية د.

اضم تبكز دبيعج  يصهيب  اضي  حتب  يحب بز يصهيب  حيبية د نح  يحتطذ ب تيحتةب ا     
دضي بئضس يححبيس  ي تءب تيحتةب ا ف  يحبية د  ي  يحبذي ا يح،يضد عثس تقذ ش ي هيخر 

 يحشعب  يحبية  تعذظ،ضه ت،ضي يححذظ،ضي ف  اة  يت شر كحب    يم  ي  ىببط.

يحتةب ا حيحذظ،ضي يصهيب ضي ف  يحبية د  ي  ز به  تبيكش يحح بب  يح،يضد تبكز وبي يحتطذ ب ت     
حيحتةب،ضير تتبكز  ي  ز به  يحح ببيت يح، ب د حبؤ بخ يححببحس يحشعبضد يحبية د عثس ) يحتدطض  

 ي  تبيتضب ر يتدب  يحقبيبيت يحت  تدص يحبية در تيحعالقد يحدببجضد(

 تتتحثس  اه يحببيعج ف :

 يححةلثد ف  نهيب  يححذيبه يحبشب د حيبية د. ي  بحضا -

يح،عب  دضي يححذظ،ضي تبؤ بخ يححببحس ت،ضي يححذظ،ضي ف  اة  ي تءب كحب تتىحي ع ببيت -
  يت ش.

 ع بب  نهيب  يحذق .  -

 تيحضد ع ببيت عمؤتح  يحتةب ا. -

 نهيب  تتيظضش يححشتب بت تيححدبزن يحدبصد لبحبية د. -

 يحعالقد يحعبعد. -
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 ش يحح تبد يححةلثد. ظ -

 ي تدةيب ي  بحضا يصاءبئضد ف  يصهيب . -

 ن ةيه لط  يحعحس تتحذ س ي ف بب نح  دبيعج. -

 يحقبيبيت. تيتدب اس يححش الت  -

 ضوذط يحعحس تأ بحضا يحمضطب   يض ب. -

 تيحضد ع ببيت بؤ بخ يحبية د ) بئضس يححبيس يحشعب  يحبية  (. -

 بحضد تيصهيب د حيبية د.ن به  تقضضش يح ضبكس يحح -

 كض،ضد قبيخ  عضزي ضد يحبية د. -

قب بد عي  لب تببب بتف  ي لضب  متديص أن يحبية د    يحيذي  يحبئضمضد حيتيحضد يحححيضد  -
 يححذيوي تقة تضع  أ ب ب د ةف تمضضب  ؤتن ي  دبص يحقبويضي د ب تتحمضي تضعضت ش.
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 ة:ــــــــــــــــــخاتم

كخالصة مما تقدم و مما سبق ذكره أن االتصال بنظمه و وسائله المختلفة إنما يمثل أداة      
فاعلة ومؤثرة على المنظمة و مواردها البشرية، و حتى على عمليات التنمية اإلدارية، فعملية 

 االتصال تمثل إحدى الوظائف األساسية التي تقع على القائد اإلداري، فإنها تمثل الجهاز العصبي
للمنشأة، حيث تبعث فيها الحياة و تساعدها على االقتراب نحو األهداف المطلوب تحقيقها للمنظمة، 
كما أن عملية االتصال لها عالقة وثيقة بالتخطيط و بعملية إصدار القرارات، و بعملية الرقابة و ما 

 ينتج عنها من تصحيح االنحرافات. 

فهوما و حيث أن هناك عقبات تواجه االتصال ثم البد لالتصال أن يكون سهال، واضحا، و م   
الحديث عنها و إبرازها، و حتى يكون االتصال فعاال و يؤدي الغرض المطلوب منه في تحقيقا 

أو توصيل مضمون الرسالة بوضوح بين المرسل و المستقبل، البد من معالجة أهداف المنشأة 
المستويات اإلدارية للمنشأة و التوسع في عقبات االتصال، و يكون ذلك أهم ما يكون لتخفيض عدد 

تفويض السلطة، أي تشجيع الالمركزية في اإلدارة و العمل على الروح المعنوية للعاملين وإشراكهم 
في اتخاذ القرارات على ضوء نظريات اإلدارة باألهداف و أن يكون المدير قدوة للمرؤوسين و بث 

 بروح الفريق.  الثقة و روح التعاون بين العاملين و العمل

باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن الموارد البشرية يمكن أن تساهم بقوة لتحقيق أهداف المنظمة، و   
حيث تعني إدارة الموارد البشرية باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر و المتوقع 

ستفادة القصوى من كل على مدى كفاءة القدرات و خبرات هذا العنصر البشري، حيث البد من اال
فرد في المنظمة من خالل االختيار، التخطيط و التدريب و الحوافز و التقييم و كل ما له صلة 

و بعمليات االتصال و العمل على تفعيل االتصاالت اإلدارية حتى يكون الجهاز بالعنصر البشري 
داف المنظمة مهما كان نشاطها اإلداري فعاال و موردا بشريا ذو كفاءة و فعالية و بالتالي تحقيق أه

 و طبيعتها. 
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 المذكرة مــلخص

 

يعتبر االتصال ظاهرة إنسانية قديمة صاحبت كل مراحل الحياة   

البشرية باعتبارها ظاهرة ملحة لمختلف التفاعالت والعالقات التي تربط 

لقد أصبح االتصال عنصرا أساسيا في التخطيط  اإلنسان بغيره،

االستراتيجي لنجاح أي منظمة داخليا أو خارجيا خاصة وان العالم يعيش 

 تحديات جديدة من خالل توظيف تكنولوجيات حديثة لالتصال 
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