
 االتصال الداخلي في المؤسسة 

 مالل نصيرة

  جامعة مستغانم
  

بالنظر اىل املنافسة و مواكبة التطور و ,  أنواعهاسسة جبميع تصنيفا�ا و ؤ يلعب االتصال دورا رياديا و مهما يف تطوير امل

 ذاتهسسايت حبد ؤ ال املمكانة االتص إىل أخرىو من ناحية , التقدم الصناعي و التكنولوجي و السوق املفتوحة من ناحية 

  .سسةؤ للم يقدمه بالنظر ملا

االجتماعية  املفاهيممن  غري الكثري الذيسسات العاملية الكربى و ؤ الدراسات العلمية و كدا التجربة يف امل أثبتتهو هدا ما  

سسة يف الربط و ؤ امل داخليلعبه االتصال  الذيسسة و الدور ؤ لك تقدم و تطور املد إىل دز االقتصادية و السياسية , 

  . أقسامهاسسة و ؤ هيئات امل خمتلفالتنسيق و االنسجام بني 

  تعريف االتصال داخل المؤسسة 

املؤسسة أو املنظمة اليت تتحدث على "االتصال الداخلي على أنه  « Philippe schweibig » " شوايبيغ"يعرف  

  1" أن املؤسسة فئة متكاملة ومتجانسةنفسها بنفسها، أي أ�ا املرسل واملستقبل يف آن واحد، وهذا يعين

 François » و « Bruno Henriet »عرف كل من  « ! DRH c’est déjà demain »ويف كتا�ما 

Bonen »  ،االتصال الداخلي على أنه جمموع األفعال والتطبيقات املوجهة إىل تشجيع سلوكات اإلصغاء، نقل املعلومات

  2.املؤسسة من أجل حتسني الفعالية الفردية واجلماعية تسهيل العمل املشرتك والرفع من قيم

مجلة اإلجراءات املتخذة �دف تسجيل استجابة بني القائمني على العمل يف املؤسسة عن طريق "االتصال الداخلي هو 

فعندما يعمل عدد كبري من األشخاص على قضاء حاجة مشرتكة، وخاصة إذا كان هناك تقسيم للعمل ... التواصل

تقتضي احلاجة أن يكون كل واحد لديه مجلة من املعلومات على األقل، حول ما يقوم به اآلخرون، ) ص الوظائفختصي(

  3.حىت يكون اهلدف الذي يتبعونه منجزا على الصيغة األكثر مالئمة

  :لكي يكون لإلتصال الداخلي طابع تنظيمي، البد أن حيمل اخلصائص التالية

 ق غاية ما من خالل ارتباطه باملشروع الكلي وجمموع األهداف املسطرةيهدف االتصال الداخلي إىل حتقي. 

 إخل... االتصال الداخلي متعدد االجتاهات أي من األعلى إىل األسفل، ومن األسفل حنو األعلى، وعموديا. 

 ف املسطرةاالتصال الداخلي جمهز ويرفق مبجموعة من األدوات والتدابري واملؤشرات اليت يتم اختيارها وفقا لألهدا. 

  االتصال الداخلي مكيف من خالل إدراج أنساق للمعلومات قابلة للتسيري ومكيفة مع احلاجيات اخلاصة بكل

 .قطاع، مع األخذ بعني االعتبار الطابع الثقايف السائد

  االتصال الداخلي مرن من أجل إدراج االتصال الغري رمسي يف املخطط العام من خالل إجياد البىن الضرورية

 4.ذلكل

  دور االتصال داخل المؤسسة

يتضح الدور الذي يلعبه االتصال يف املؤسسة من مدى التوافق الذي يالحظ يف طبيعة املؤسسة أو أي منظمة أخرى وميز�ا 

  .من جهة، وطبيعة االتصال من جهة أخرى



الة، وقد أدى هذا إىل وصف وكذا من خالل اعتماد املؤسسة على املعلومات اليت تفرتض وجود شبكة إتصاالت سليمة وفع

  5"وجدت ملعاجلة املعلومات أو كمركز معلومات: "املؤسسات بأ�ا

  :وميكن تلخيص دور االتصال داخل املؤسسة يف العناصر التالية

انطالقا من عملية التخطيط والتنظيم، التنسيق والقيادة واملراقبة وغريها : ممارسة خمتلف العمليات اإلدارية باملؤسسة -1

نشطة اليت تتوقف على االتصال، املرتبط بشكل كبري باهليكل التنظيمي للمؤسسة، الذي يوضح املهام من األ

 .ومواقع املسؤولية وغريها

إيصال خمتلف املشاكل اليت قد تنشئ نزاعات اجتماعية بني األفراد واجلماعات يف املؤسسة، وكذا عملية احلل هلذه  -2

 .النزاعات

نظام مفتوح باحمليط اخلارجي كنظام أكرب، وضرورة توفري شبكة إتصال تقوم باإلضافة إىل ربط املؤسسة ك -3

باستقطاب املعلومات اليت تعترب متغرية ومستمرة، واليت تفيد يف التخطيط االسرتاتيجي ويف أداء خمتلف 

  6.إخل... األنشطة يف املؤسسة

  عناصر العملية االتصالية داخل المؤسسة

  : بستة عناصر هي كالتايل"منظور كلي : إدارة األعمال"ابه شوقي ناجي جواد يف كت/حددها د

 : المرسل أو واضع الرموز -1

هي كل عملية إتصال ينبغي أن يكون هناك مصدر للمعلومات أي مرسل هلا، هذا املصدر هو الذي يرمز رسالته، وخيتار 

  .القناة االتصالية املناسبة

 :المستلم أو المفسر للرموز -2

ويفسر رموز رسالة املرسل ويتم التأكيد هنا على اإلصغاء يف االتصال الشخصي، واالنتباه يف  وهو الشخص الذي يتسلم

  .حالة االستماع أو املشاهدة، والتمعن عند القراءة لضمان إنتقال املعىن املطلوب

 : الرسالة -3

ملستقبل، وتؤدي إىل حدوث وهو مضمون والفحوى والرمز واإلشارة واأللفاظ اليت تساهم يف نقل املعاين من املرسل إىل ا

وحتمل الرسائل معاين عدة، كما أ�ا تقع على ثالثة أنواع سواء كان . االستجابة املطلوبة بني األطراف املعنية بعملية االتصال

كما أن هناك احلديث غري . ومن هذه األنواع، الرسائل اللفظية، وغري اللفظية واملكتوبة. املرسل فردا أو مجاعة أو منظمة

  .، باإلضافة إىل املخاطبات التحريرية، أو عرب األجهزة واألشخاص)وجها لوجه(، واحملادثة املباشرة )مكاملة هاتفية(باشر امل

 :القنوات -4

القناة هي املسار الذي تتخذه الرسالة، وهي ا�رى الذي تتدفق من خالله املعاين واأللفاظ واملعلومات لتصل يف النهاية إىل 

بالقنوات  اوارتباطهمع مراعاة انسيابيتها، وسعتها، وطوهلا،  املعلوماتفحص قدرة كل قناة على نقل  وينبغي . املستقبل

  .األخرى

  :وأهم القنوات املتاحة يف املؤسسة هي

 )وجها لوجه(احملادثة املباشرة  - أ

 )املكاملات اهلاتفية(احلديث غري املباشر  - ب

 ) إلعالميةا الرسائل املخاطبات واملذكرات و(الرسائل املكتوبة  - ت

 ) الوثائق والقوانني والتعليمات(املستندات الرمسية  - ث



 )كتيبات النماذج وتقارير املوازنات وخمرجات احلاسوب(املستمسكات الرمسية األخرى  - ج

  :وعند حتليل قنوات االتصال يف املنظمة الواحدة جندها على أربعة أنواع

 ا ومجهورهامنتسبيه سائلها إىل زبائنها وواليت تعتمدها إدارة القمة يف نقل ر  :القنوات النازلة. 

 ردود الفعل، والتقارير ونتائج األعمال من العاملني  الستالمواليت تعتمدها بعض املنظمات  :القنوات الصاعدة

 .وتعد هذه القنوات من األمور املعززة حلالة املشاركة، وإشاعة الدميقراطية يف املنظمة وغرس روح اجلماعة. والزبائن

 رؤساء أقسام، أو (وتوصل هذه القنوات بني األشخاص العاملني يف مستوى إداري واحد : ت األفقيةالقنوا

 .، وتعتمد ألغراض التنسيق والتشاور والتعاون لبلوغ الفاعلية األكرب)وحدات، أو أفراد على مستوى واحد

 حتيط مبراكز القرار يف املنظمة  وتأيت جبانب الرمسية الثالثة السابقة الذكر، وهي قنوات: القنوات غير الرسمية

 .الواحدة، وتلعب دورا حيويا يف تسيري دفعة العمل

 :رجوع الصدى أو التغذية العكسية -5

ومبا أن املرسل يرغب يف . على نوعني من حيث االجتاه، منه ما هو باجتاه واحد، ومنه ما يأخذ اجتاهني اثنني االتصال

لثاين هلا، عليه أن يوفر شبكة اتصاالت مرتدة من املستقبل الختاذ اإلجراء التأكد من وصول رسالته، واستجابة الطرف ا

 ةياملنظم، اليت هلا مدلوال�ا يف العمليات )رجع الصدى(وهذه املعلومات املرتدة هي التغذية العكسية . التصحيحي السليم

  :وتنفيذ التعليمات، وعموما فإن التغذية العكسية السليمة هلا خصائص حمدودة وهي

 مبعىن أن تضيف املعلومات املرتدة شيئا ما للمعلومات املرسلة يف البداية :معلومات مساعدة. 

 فإذا استجاب بطريقة وصفية فإن االتصال قد حقق الفاعلية املنشودة منه :معلومات وصفية وليست تقييمية .

 .ن قد قطع االتصالوإذا جلأ املستقبل إىل أسلوب االستجابة التقييمية أو احلكمية، فإنه بذلك يكو 

 إذ جيب أن تكون املعلومات املرتدة من املستقبل حمددة وذات عالقة مبضمون  :معلومات محددة وليست عامة

 .االتصال املقصود، وليست عامة حىت ال تسبب الغموض والتشويش

 قبل أو بعد  ،)رجع الصدى(أن ال يكون وصول املعلومات عن طريق التغذية العكسية  جيبإذ  :معلومات متزامنة

 .والتزامن يشمل الوقت واملكان والشخص املعين. احلاجة إليها

 وعند ورود معلومات وبكميات كبرية، فإن ذلك . االتصال اللفظي يعتمد كليا على الذاكرة: معلومات غامرة

ىل تصفية اللفظي يتجه إ االتصالمث إن ميل األفراد يف . سيحد من فاعلية االستجابة قياسا باالتصال التحريري

 هنالكوإذا قلت قدر�م على التنقية، فإن ذلك يعين أن . احملادثةوتنقية املعلومات الصادرة أو الواردة خالل 

 .ما يصدر عن املتحدث لكون رسالته طويلة أو معقدة استيعابصعوبة يف 

 : اإلدراك -6

وختتلف . عوارض يف ذاكرتنا، وباملعاين املالزمة هلايتأثر إدراكنا بالعوارض اليت تواجهنا، وبالطريقة اليت ترتب من خالل هذه ال

فمنهم من حيفظ وبرتتيب معني، ومنهم من ينسى، ومنهم من حيتاج إىل وقت يسري . القدرة اإلدراكية من شخص آلخر

 7.أن عملية اإلدراك تتأثر باالجتاهات والقيم والعادات والتقاليد اليت حنملها كما. الستعادة الذاكرة

 :صال داخل المؤسسةأنواع االت

الرمسية من عدة اجتاهات،  االتصاالترمسية وغري رمسية، وتتكون : تنقسم االتصاالت داخل املؤسسة إىل قسمني رئيسيني

  8.صاعدة، هابطة، واتصاالت أفقية، جتري بني اجلهات واألشخاص اللذين يقعون يف مستويات إدارية واحدة



الالرمسي بالتنظيم الالرمسي  االتصالبط بالتنظيم الرمسي للنسق، كما ميكن ربط ومن هنا ميكن التحدث عن اتصال رمسي مرت

  9.الذي ينشأ يف املؤسسات الرمسية نفسها

 10مربمج ومبين داخل املنظمة اتصايلهو االتصال الذي مير عرب العناوين الرمسية، وهو منوذج : الرسمي االتصال -1

 :ميرر من خالله الرسائل، وهي

 رسائل العملes de services Not  : وتشكل التشريع الداخلي للمؤسسة، و�تم باملشاكل العامة اليت

تعرتض املؤسسة ذلك أ�ا حتتوي أقساما خمتلفة، هلذا جند النقاط املدرجة يف رسائل العمل عامة، و�م مجيع 

 11.األقسام

 جلسات العملles réunions   :وهناك من الباحثني من يقسمها إىل: 

 .إخل...، تقاريراالستقبالرسائل إعالمية، جرائد املؤسسات، ملصقات، كتب : بةاتصاالت مكتو  -

، اللقاءات الشخصية، مجاعات االجتماعاتاملكاملات اهلاتفية، : االتصاالت الشفهية والسمعية البصرية -

 12.)إخل...دوائر النوعية، مجاعات التغيري(حلل املشاكل 

 :ال غري الرمسيوهناك نوعني من االتص:االتصال غري الرمسي -2

 : االتصال الشفهي غير الرسمي - أ

ويرتجم من خالل العالقات الشخصية، وتبادل املعلومات ... ويتعلق بالتبادالت غري املبنية وغري املنتظرة داخل املؤسسة

  13.لالتصالخارج األطر املوضوعة مسبقا 

  :ويشمل االتصال الشخصي غري الرمسي ما يلي

 العمل من أجل دفع امللفات خارج أية عالقات رمسية االتصاالت العفوية بني زمالء. 

 النقاشات داخل املكتب أو حول مكنة القهوة. 

  وتقوم ببث الرسائل واملعلومات بسرعة فائقة وغالبا ما يتعلق األمر هنا بالشائعات)الفم إىل األذن(من ،. 

  ومساعده حول شؤون العمل املسئولالتبادل السريع للحديث بني. 

 14 .تصال غري املربجمة بطريقة رمسية، وتتعلق باحلركة املهنية داخل املؤسسةقنوات اال 

فاالتصال الرمسي وغري الرمسي حالتان ضروريتان للمؤسسة، ورغم اختالفيهما وتضادمها يف بعض األحيان إال أ�ما 

  .متكامالن، وال ميكن تصور العملية االتصالية داخل املؤسسة بأحدمها دون اآلخر

الرمسي  االتصالالرمسي ال ميكنه أن يواجه احلاالت الطارئة أو غري املتوقعة، قي حني أن االتصال غري الرمسي بدون  فاالتصال

  15.لن يكون إال فوضى، وحالة عدم التنظيم والتسيري على املدى الطويل

 : االتصال غير الشفهي غير الرسمي - ب

الشخصي، فالكلمة غالبا ما ترفق ببعض احلركات واإلمياءات ومالمح الوجه،  االتصالومن خصائصه أنه ال ميكن عزله عن 

وتلعب هذه األخرية دورا كبريا يف حتديد معىن الرسالة، إن مل نقل التأثري على مضمو�ا، وإذا أرادت املؤسسة االهتمام �ذا 

حظة، والبحث عن سبل  أفضل للتوفيق وحتسني طرق االستماع واملال) les non-ditsما مل يقل (اجلانب فعليها حتليل 

   .بني اخلطاب والواقع

  

  :اتجاهات االتصال داخل المؤسسة

  : رئيسية داخل املؤسسة، وهي كالتايل اجتاهاتهناك ثالثة 



  

  

  

  

 :االتصال من أعلى إلى أسفل -1

ن الرؤساء واملشرفني إىل يدخل يف دائرة االتصال الرمسي، وميثل أداة رئيسية يف نقل األوامر والتعليمات والتوجيهات، م

العناصر اليت تعرب عن " كاهن"و" كاتز"ويقسم . املرؤوسني والعمال، وذلك من خالل تدرج السلطة حسب اهلرم التنظيمي

  :رسائل يف هذا النوع من االتصال إىل

 وهي ما يتعلق بالتوجيه واإلشراف على العمل: تعليمات الوظيفة. 

 دف مزاولة أنشطة مرؤوسيهم، ومدى تالحم وتكامل خمتلف أنشطة املؤسسة  ه،املسئولنيويرتبط بشرح  :التبرير

 .حتسيس الفرد بأمهيته يف املؤسسة وغريها ككل، وله دور مهم يف عملية اإلقناع و

 املؤسسة، وفلسفتها وتفسري تصرفات الرؤساء  اجتاهات وهي تكمل ما قبلها، بإظهار أهداف و: اإليديولوجية

 .ود بالفائدة على الروح املعنوية هلؤالءجتاه املرؤوسني مبا يع

 منوها وواجبات  احتماالت وهي كل ما يتعلق بالتعرف على سياسات املؤسسة وإسرتاتيجيا�ا و: المعلومات

إىل املؤسسة، بعد إطالعه على أسباب  واالنضمامأكثر،  باالهتماموهي عناصر تسمح للعامل . العمال وغريها

 .ووسائل ترتبط �ا حياته

 وهو ما يتعلق بنتائج نشاط العامل، فهناك الذي يتكاسل والذي يبذل جهدا معتربا، ويف �اية الشهر عادة : ردال

حيدد ردا على هذه ا�هودات أو التباطؤ يف النشاط عن طريق األجرة أو الرسائل املتعلقة بالشغل ملن قام بعمله  

 16 .بالتحذير أو التوبيخ أو الطردكامال، أو ترقيته ومكافأته ولو شفهيا، ويف حالة العكس 

 : االتصال من األسفل إلى األعلى -2

  .وهو شكل آخر من أشكال االتصال الرمسي، وكثريا ما يأخذ طابع تقدمي الشكاوى والتقارير العامة

ها ومن أهم النقاط اليت يتضمن. انتظارات القاعدة يعد هذا االتصال مبثابة رجع الصدى إذ يكشف لإلدارة عن تطلعات و

  :نذكر

 تقدمي تقارير عن األداء وظروف العمل. 

 تقدمي شكاوي عن املشكالت الشخصية للعامل. 

 تقدمي تقارير إجيابية أو سلبية عن اآلخرين. 

 طلب توضيحات واستفسارات عن بعض النقاط الغامضة يف سياسة املنظمة. 

 17 .اإلجابة عن األسئلة الواردة من أعلى 

 : االتصال األفقي -3

أشكال االتصال الرمسي، يهتم بإرسال املعلومات وتبادهلا بني خمتلف زمالء العمل الذين يشغلون نفس املراكز وهو شكل من 

ومناصب العمل يف النظام اإلداري الرمسي، ويلجأ إىل هذا األسلوب من االتصال للحصول على معلومات ال ميكن احلصول 

هذه  باعتبار يسودها التسلط الذي يؤدي إىل احتكار املعلومات عليها بواسطة االتصال العمودي وخاصة يف املؤسسات اليت

  18 .األخرية مصدرا من مصادر القوة والسلطة



األفقي للمرونة اليت يتمتع �ا، باإلضافة إىل فتحه ا�ال للمبادالت  االتصالتعمل أساليب اإلدارة احلديثة اليوم على تشجيع 

لألجراء " املتنفس"هي مبثابة " الفم إىل األذن"كما أن املعلومات املتنقلة من . مةالشخصية اليت توسع من دائرة مناورة املنظ

وهو ما يعتربه بعض الباحثني نسق إتصايل قائم حبد ذاته قد يساعد على حتفيز . الذين جيدون من خالهلا وسيلة للتعبري

  19 .آلخرالطاقات، وبعث روح العمل اليت قد تعرف نوعا من اجلمود أو الربودة من حني 

الدرجة يف كل املؤسسات، نظرا لتدخل عدة إن عملية اإلتصال داخل املؤسسة ليست عملية ناجحة بشكل تام أو بنفس 

  .عوامل وعوائق، ومن العوائق ما يعود على اإلتصال الداخلي يف حد ذاته

  عوائق االتصال داخل المؤسسة 

لومات بني أفرادها، فإنه من الضروري قبل التطرق لعوائق اإلتصال مبا أن االتصال داخل املؤسسة هو عملية نقل وتبادل للمع

الداخلي أن نتناول أنواع املعلومات يف املؤسسة، باعتبارها موردا من املوارد املكلفة واملؤثرة يف حياة املؤسسة من جهة، وهي 

  .ء مهامها ووظائفها احليويةوسيلة لتأثري هذه األخرية يف احمليط من جهة أخرى، فبدو�ا ال تستطيع املؤسسة أدا

 : أنواع المعلومات داخل المؤسسة -1

أن هناك أربعة أنواع من املعلومات موجودة داخل املؤسسة أو داخل أية منظمة إجتماعية   ”Francis Ball“ويرى 

  :مهما كانت

 المعلومة العملية: 

  وهي كل معلومة ضرورية تقنيا من أجل أي عمل؟ أي وقت؟ كيف يتم القيام به؟

 المعلومة التحفيزية: 

تسمح لكل فرد أن يتموقع يف مكانه وسط ا�موعة ومعرفة  وهي تتعلق باملعلومة اليت حتفز على العمل واإلقبال عليه، واليت 

  .أهداف املؤسسة كاملة واملفاهيم اليت جيب التطرق إليها

 المعلومة الترقوية: 

  .اإلتقان سة، سلم األجور، واملعلومات املتعلقة بالتكوين وهي املعلومات املتعلقة بالرتقية العملية داخل املؤس

 المعلومة العامة : 

تشمل معلومات حول التنظيمات العامة الداخلية واخلارجية اليت �م العامل، أي حقوق العمال، وأدوار خمتلف األقسام، 

  20 .إخل... واخلدمات االجتماعية، والنقابية، واملراقبة العمالية،

 :ل داخل المؤسسةعوائق االتصا -2

  21 :هناك عدة عوامل تساهم بشكل سليب يف جناح اإلتصال داخل املؤسسة، وقد قسمها البعض إىل نوعني

النوع األول عدم كفاءة نظم اإلتصال، نتيجة لنقص أو ضعف وسائل اإلتصال، وهو ما يدعو إىل إهتمام أكثر يف اختيار 

  .ين فريتبط بعوائق تنظيمية وأخرى نفسيةالوسائل املستعملة يف اإلتصال، أما النوع الثا

 األخطاء التنظيمية التي تعيق التنظيم داخل المؤسسة: 

  :لقد بينت دراسة ميدانية يف ا�ال الصناعي أنه من بني األخطاء التنظيمية اليت يصادفها اإلتصال داخل املؤسسة جند

 .عدم التطابق بني التنظيم املخطط مع النظام اهليكلي املطبق -

ل أغلب العمال بتفاصيل األعمال املوكلة إليهم، وهذا لنقص يف كفاءة االتصال، مما يعرض غلى األداء جه -

 .غري اجليد، وقد يكون هذا ناجتا عن عدم معرفة أمهيتها لألعمال املرتبطة �م



عدم إعرتاف بعض العمال باخلرائط التنظيمية، ويتعمد بعض العارفني �ا عدم إتباع خطوط السلطة  -

 .ملسؤولية فيها بسبب عدم رضاهم عنهاوا

 .نقص يف حتدد املسؤولية لعدم وضوح خطوط السلطة واملسؤولية -

توجه األفراد إىل السلطات أعلى من السلطات املباشرة هلم، مما يضيف أعباء على السلطات األعلى وخيلط  -

 .أحيانا بعض األعمال

 .علومات يف مجيع اإلجتاهاتفيها البيانات واملعدم وجود قنوات إتصال واضحة تسري  -

 من بني هذه املعوقات: العوائق النفسية واالجتماعية: 

إختالف العوامل النفسية واالجتماعية فيهم وضعف اإلدارة يف عملية  كرب عدد العمال يف املؤسسات و -

 .التقريب بينهم، أو خلق ثقافة وهوية متميزة للمؤسسة

ية احلديثة من طرف اإلدارة العليا يف املؤسسة وهو ما يؤدي إىل ضعف الفهم اجليد والصحيح للعملية االتصال -

سوء استعماهلا، ونقص اإلهتمام باملعلومات املرتدة من أسفل غلى إنعزال هذه اإلدارة وهو ما يتطابق مع 

 .النوع البريوقراطي لإلدارة

ملستعمل وملا يتمتع به نقص الفهم لدى أفراد املؤسسة وتأويل القرارات والوثائق املختلفة حسب الشخص ا -

 .من اجلانب النفسي واالجتماعي، وهذا جلمود اللغة املستعملة فيها

تدخل اجلماعات غري الرمسية يف إعداد الوثائق والتقارير الرمسية الصاعدة لتزييف املعلومات ألهداف إخفاء  -

 .النقص يف األداء او إلظهار ضعف إطالع اإلدارة العليا

شخصية غري مالئمة ألداء أدوارهم االتصالية على الوجه املطلوب، وهذا يف خمتلف  متيز بعض القادة بصفات -

 ).إخل...مثل عدم تعاو�م وتعاليهم، وضعف رغبتهم يف اإلتصال(املستويات 

وهلذا فيجب توجيهها . وتطبيقها يف املؤسسة ال ميكن تركها فبانطالقهاية مستمرة، ديناميكية ومتغرية، عمل االتصاليعترب 

مراقبتها بوضع عملية التغذية املرتدة، بتوفري وسائل استقطاب تصعد معها املعلومات حنو متخذي القرار يف املستويات و 

 اإلسرتاتيجيةاإلدارية املتوسطة والعليا املعنية، وتفسري وتقييم هذه املعلومات مث رد فعل املقررين عليها ودمج رد الفعل هذا يف 

  .للمؤسسة  العامة

التجميع وااللتفاف حول املؤسسة وبراجمها وأهدافها، حتقيق أمثل وأكثر حركية �ا تصال الداخلي للمؤسسة على يعمل اال و

لنفس األغراض وهي أعلى فعالية وكفاءة، وكذلك حتضري ظروف وشروط التغيري فيها للتطورات واألحداث اليت تدور حوهلا 

  . وفيها
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