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  .التعريف بالمؤسسة:المبحث األول

ذلك بعد و  مؤسسة حديثة النشأة"Algérie Telecom"تعتبر مؤسسة اتصاالت الجزائر

وذلك 2000أوتالمواصالت بعد اإلصالحات التي قامت بها الحكومة في انفصالها عن البريد و 

بالتالي أصبحت مؤسسة و 15/08/2000المؤرخ في  3/2000من القانون 146وفقا للمادة 

  .اتصاالت الجزائر مؤسسة مستقلة عن مؤسسة البريد

المدير تعتبر مؤسسة اتصاالت الجزائر مؤسسة عمومية اقتصادية وفقا التفاق بين الرئيس     

جويلية  16األمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصالت  في العام التصاالت الجزائر و 

2006 .  

دج هي مؤسسة عمومية 100.000.000برأسمال قدره "شركة ذات أسهم"مؤسسة اتصاالت الجزائر

مجال نشاطها  واألمالك والخدمات،ويتميزالعالقات االجتماعية في اإلنتاج اقتصادية تنظم فيها

مستويات استثمار ألسواق و اتقنيات والتكنولوجيا و مستمر للل وتطور سريع و بمستوى تنافس عا

  .عالية لضمان بقائها االقتصادي

جزءا من هذه المؤسسة الكبيرة التي تم إنشائها في "اتصاالت الجزائر لفرندة"وتعتبر مؤسسة     

الت وكالة تجارية تحتل مكانة هامة لكونها من بين الوكا هي.بموجب قرار 2006ابريل  16

  .بلديات 8تشرف على و الموجودة على التراب الوطني 

  :مهام و دور مؤسسة اتصاالت الجزائر-

  .صيانة شبكة االتصاالتدراسة و تحقيق و -  
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  .السهر على تحقيقهارسم برامج األشغال والصيانة و -  

  .لخدمةجودة ااحترام أهداف اإلنتاج و -  

  .السنويةإعداد الميزانية الشهرية و -  

  .الوسائل العامةتسيير المستخدمين و -  

  .توسيع الشبكة-  

  .تلبية حاجيات المواطن-  

  .المساهمة في توفير مناصب الشغل بالوالية-  

  .منح االشتراكية للزبائن-  

  .يالت في هذا القطاعمتابعة التحصتسيير ومراقبة الخطوط الهاتفية ومراقبة الفاتورة و -  

  .بيع الخطوط الهاتفية-  
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  :ندةبفر الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

 المدير

 المصلحة المالية المصلحة التقنية

 المحاسب القابض

 المصلحة التجارية

 الهاتف األنترنت

 الزبائن
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  :مهام األقسام

  .توجيه الموظفينمسؤول األول على تسيير المؤسسة و الوهو المشرف و :المدير- 1  

  :المصلحة التجارية-2

  :تعتبر قسم من أقسام الوكالة،تتكون من خمس موظفين،كل موقع له عمل خاص به من مهامها

  .معالجة األخطاءالخطية و متابعة تنقل الطلبات -     

  .همنح أرقام الهاتف بكل أنواع-    

  .الوكالة التجاريةنتاج التقني و لعالقة بين مركز اإلتامين ا-     

  .متابعة الخطوط الخاصة-     

  :المصلحة المالية-3

من عمل المصلحة التجارية و تتكفل بكل الشؤون المالية المتعلقة بالوكالة التجارية،و هي تكمل

  :امهامه

  .معالجة األخطاء المالية-

  .متابعة الفاتورة غير مدفوعة الحساب إما بتقسيطها أو قطع الخط الهاتفي-

  .حساب مدا خيل الوكالة خالل شهر أو سنة-

  .حساب ميزانية الوكالة خالل شهر أو سنة-
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  :المصلحة التقنية-4

تنمية لدائم،بهدف خدمة زبائنها و كيزة الجهوية لنشاطها المستمر و تشكل هذه المصلحة الر    

  :عالقاتها بمختلف المصالح،تحتوي على

هذه المصلحة خاصة بالمشتركين فقط،مسيرة من طرف رئيس :الهاتفية التعطيالتمصلحة -ا  

  :ذلك من خالل ما يليتلعب دور مهم داخل المؤسسة و المصلحة،

  .إلجراءات التقنيةاتطبيق القواعد و -

  .نوعية الخدمات المؤمنة من المصالح التقنية في حالة وجود خلل في الخطوط الهاتفية مراقبة-

  .اليومية للوثائق التقنية للمشتركينالمتابعة الدورية و -

  .مراقبة اإلنتاجطلبات الترخيص لتنفيذ األعمال و  تنفيذ-

  :يتجلى مهامها في: مصلحة اإلنتاج الهاتفي-ب

  .التقنية الستثمار الشبكاتاإلجراءات تطبيق القواعد و -

  .مد الشبكةخاصة في تنصيب شبكات المعلومات و متابعة- 

  .صيانة المراكزتوفير شبكات واستهالك و -

  .بفعالية  لالنترنتيتجلى مهامها في صيانة الخلل  :لالنترنتالتعطيالتمصلحة متابعة -ج
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  :بفر ندةاالتصال داخلمؤسسة اتصاالت الجزائر :المبحث الثالث

في االتصال بينهم وبين المصالح على عدة أنواع " اتصاالت الجزائر"تعتمد هذه المؤسسة 

الذي يكون من األسفل إلى األعلى، واالتصال يث أنها تستعمل االتصال الصاعد و ووسائل، ح

  .النازل أي من األعلى إلى األسفل

عن طريق إصدار األوامر  فالمدير عند اتصاله في المؤسسة مع العاملين فانه يعتمد في ذلك إما

هذا ما يسمى باالتصال و ، آلراءإليهم أو عن طريق القيام باالجتماعات التي يتم تبادل األفكار و 

الهابط،و كذلك استعمال االتصال المباشر والشفهي،أي أن المدير يتحدث إلى العمال مباشرة وجها 

  .لوجه

هو ما يسمى اتصال فيما بينهم و لمؤسسة، يوجد كذلك بالنسبة للمصالح الموجودة في او 

باالتصاالت األفقية، بحيث يقومون بالتشاور في بعض المواضيع كاالجتماعات التي تجرى في 

  .يمكنهم طرحها على مدير المؤسسة للنظر فيهااالقتراحات التي يرونها مناسبة و المؤسسة بعض 

فإنها تسهل على مدير عمل المؤسسة،وتتم بطريقة تتالءم و ة فاالتصاالت عندما تكون جيد 

ألنه كلما كان هناك اتصال المؤسسة اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم مصالح وأهداف المؤسسة،

بين المدير  النجاح،بحيث يسود األمن واالستقرار فيمانه يقود المؤسسة نحو التطور و فإفعال 

م و مستمر كما هو الحال تكسر كل الحواجز بينهم،وبالتالي تهدف إلى وجود عمل دائو الموظفين،و 

الدور الذي يلعبه  علىنتيجة كل و في هذه المؤسسة،بحيث أن العمال يعملون كأنهم أسرة واحدة،
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نضباط ويبعث روح االفز العاملين فيها على المثابرة و الذي يحو االتصال داخل هذه المؤسسة،

  .المسؤوليةاإلحساس و 

  :الت الجزائر بفر ندة فتتمثل فيأما بالنسبة للوسائل االتصالية داخل مؤسسة اتصا

يوجد اشتراك لدى اتصاالت الجزائر،حيث توجد مصالح تحتوي على هذا :internetاالنترنت-

وظفين من اإلطالع المصلحة التجارية،المصلحة المالية،حيث تمكن الم:النوع من االتصال مثل

  .الفواتيرعلى التقارير و 

  .مع المحيط الخارجي للمؤسسة يكون االتصال بواسطته:البريد االلكتروني-

تحتوي على " اتصاالت الجزائر"بكة داخلية تخص الوكالة التجارية هي ش:intranetاالنترنت-

  .معلومات

األفكار،حيث تعد الوسيلة تبادل اآلراء و فعالة لنقل المعلومات و هو وسيلة سمعية سريعة و :الهاتف-

  .األكثر استعماال في مؤسسة اتصاالت الجزائر

تعتمد مؤسسة اتصاالتالجزائر على هذه الوسيلة لنقل معلوماتها من داخل :télécopieكسالفا-

  .لمؤسسة إلى خارجها

يتفرغ مضمون و يتصل المدير أحيانا بالمصالح عن طريق الرسائل،:الرسائل الموجهة إلى العمال-

اني نجد أحيانا التهو الرسائل حسب الظروف،فنجدها معلومات خاصة بكيفية سير المؤسسة،

  .الموجهة إلى العمال المجتهدين



الفصل الثالث                                                               الجانب التطبيقي                                   

 

68 

 

االجتماع الذي عقده مدير المؤسسةلتقديم القرارات هي عبارة عن حوصلة أو مضمون و :المذكرة-

  .عرض الموضوعمذكرة بحث،مذكرة:دة أشكالتأخذ عو للموظفين،والمعلومات واألوامر 

  :ندةبفر واقع نظام المعلومات في مؤسسة اتصاالت الجزائر -

ذلك لتسهيل تبادل المعلومات بين المصالح،حيث تعد و   Gayaشبكةتعتمد هذه المؤسسة على 

  .مع جميع أقطار الوطنربط بين العاملين داخل الوكالة و وسيلة لل

يعمل هذا النظام كبقية األنظمة المعلوماتية،حيث يشمل على مدخالت،عملية 

بدراسة حالة طلب زبون للهاتف أو  لتوضيح كيفية عمل هذا النظام قمنامخرجات،و التحويل،

  : االنترنت

  :المدخالت-ا

  .طلب خطي-

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها-

  .االستمارة-

  .وصل الكهرباء أو الغاز أو بطاقة اإلقامة-

  .وجود الهاتف في حالة طلب االنترنت-

كما تحول هذه  Gaiaتحول هذه المعلومات على الحاسب في نظام :العملية التحويلية- ب

  .المعلومات إلى المصلحة التقنية التي تقوم بدراسة الحي أو الشارع الذي يقيم به الزبون



الفصل الثالث                                                               الجانب التطبيقي                                   

 

69 

 

يكون فيها خياران إما الرفض ألسباب أو القبول،ففي حالة القبول يستلم الزبون :المخرجات-ج

  .لة التجاريةداخل الوكااألجر المطلوب إما في البريد أو  الفاتورة فيها رقم الهاتف ويدفع

  .Gaiaتكون المراقبة عن طريق المتابعة المستمرة لملف الزبون على:الرقابة-د

  .في حالة الرفض يدرس أسباب هذا الرفض:التغذية العكسية-و

بائن، من خالل تنظيم حركة الوكالة في كسب استقطاب عدد كبير من الز  Gaiaيساعد نظام 

تنشيط المصالح التي ترتكز عليها في أهدافها كذا خدمت ومتابعة الوضع اليومي للخدمات،و 

  .المتعلقة باالتصاالت
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  .تحليل محاور المقابلة:المبحث الرابع

بفر الجزائر  اتصاالتمن خالل المقابالت التي أجريت على مستوى مؤسسة 

أحيانا بمهامهم مما جعلنا  انشغالهمالحظناتجاوب الموظفينمع األسئلة الموجهة لهم رغم )تيارت(ندة

  .نتردد أياما معدودات

لك وذ ،فرنسية أكثر من اللغة العربيةأن الموظفين المستجوبين يجيدون اللغة ال انتباهناما لفت 

وما الحظناه أيضا على  ،يعود إلى لغة عمل المؤسسة التي تستعمل اللغة الفرنسية إلى حد كبير

اصلين على شهادات ليسانس في المحاسبة،تقني ميكانيك مستوى المؤسسة أن أغلبية الموظفين ح

وهذا ماجعلهم متمكنين في مجال اللغة الفرنسية واإلنجليزية إلى جانب اللغة  واقتصاد،تسيير 

 .العربية 

على تفسير النتائج العامة باالرتكاز لك ر خطوة أساسية في كل بحث علمي وذتعتبر مناقشة المحاو 

 :التاليةمن خالل إشكالية جاءت وبما أن دراستنا .ية المقابلةالمحصل عليها عن طريق تقن

  ؟في المؤسسة االتصالة وفعالينجاح  ىماهي الشروط ومد -

 :محاور أساسيةثالثة إلى  تطرقنا إلى تقسيم المقابلة

من خالل مجموعة من وهذا :أولها طبيعة العالقة بين الجمهور الداخلي في المؤسسة-1

 .األسئلة
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داخل  دلمهام المخصصة أو المسطرة لكل فر حسب ا اتصاالتالجزائرتنظيم العمل في مؤسسة  يتم

  .المؤسسة وهذا وفقا للهيكل التنظيمي أو النظام الخاص بالمؤسسة

يتم تنظيم العمل داخل المؤسسة حسب المهام المخصصة ": وهذا ما أكده مدير المؤسسة في قوله

 ."لنظام أو القانون الداخلي للمؤسسةحسب ا كذلكلكل موظف داخل المؤسسة 

أما بالنسبة للعالقات فنجدها أحيانا تخضع لقوانين رسمية وهذا عندما يتعلق األمر بأوضاع مهنية 

األوامر إلى المرؤوسين حول أداء العمل وتحقيق الفهم تعليمات و وهو ما يتضمن التوجيهات وال

نجدها أحيانا أخرى غير رسمية عندما تقوم على و  ،بالمهام والسياسات والقوانين الخاصة بالمؤسسة

  .أساس محادثات شخصية

والتجانس والتضامن  االتفاقما يوحي بنوع من  باالستمراريةإن االتصال بين العمال ال يتميز 

للرأي  االحترامو  الثقة ،الصراحة أوتعزيز الصداقات القائمة على مبدمية يحيث تتسم بالحم ،والتعاون

ما يعكس ، ويزيد من فعالية التشاور والحوار دي إلى الرفع من مردودية المؤسسةيؤ وهذا ما ،اآلخر

من المؤسسات  االتصاليتقديم خدمات جيدة ترفع من سمعة المؤسسة ومكانتها في المجتمع 

  .األخرى 

 ،مباشر ٕايصالو السائده االتصالفنوعية  ،فإنها تتم بينهم بطريقة مرنة االتصالأما بالنسبة لعملية 

هو  استعماالاألكثر  االتصالأما شكل  ،بين العمال االتصالهو أحد أهم وسائل و 

فعملية .فالمدير هو الذي يقوم بإعطاء األوامر إلى العمال لتوجيههم حسب مهامهماإليصااللتنازلي،

وهذا ما أكدته .والتقدير والشفافية ال تتجاوز حدود العملباالحترامتتم بطريقة متسمة  االتصال
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بيننا يتم بطالقة ال يوجد أي تحفظ  االتصال:"اقتصادليسانس تسيير  ،سنة 32 "01"رقمثة لمبحو ا

  ."واالحترامعلى المعلومات كما الحظتم عملنا في المؤسسة كخلية نحل أساسه الثقة 

ثة رقم المبحو رضا لما توصلنا إليه مع خالفهم الرأي فكان موقفه معا"06"رقم أما المبحوث 

  ."التام واالنشغالبيننا جيد بسبب الضغط في العمل  االتصالليس دائما ":01

 :أما فيما يخص المحور الثاني والمتضمن لإلستراتيجية االتصالية المعتمدة داخاللمؤسسة    

المستخدمة داخل المؤسسة نجدها تنوعت وتعددت الرسائل  االتصاليةتوصلنا إلى أن الوسائل فقد  

  .والكتابيبين الشفهي  االتصاليةوالطرق 

فإن وضوح الرسالة ،يعكس حرص المؤسسة على تبليغ الرسائل كما ينبغي وفي الوقت المناسب 

وديناميكيته داخل المؤسسة وبالتالي  االتصالوٕامكانية فهمها بسرعة وسهولة يزيد من حيوية 

  .االتصالفالوسائل هي التي تتحكم وبدرجة عالية في عملية وطريقة 

سنوات ليسانس تقني ميكانيك تؤكد لنا على كيف يتم 4سنة خبرة31أنثى "07"رقمأما المبحوثة

نتصل بالمدير أحيانا بطلب موعد أو عن طريق رئيس المصلحة هو الذي يقوم " :بينهم االتصال

لكنإذا ما تعلق األمر بمدير ".به  إذا كان هناك مشكل في العمل أو سوء التسيير باالتصال

رقم المبحوثبمستخدميه وهذا ما أكده  االتصالوالصالحيات في  المؤسسة فهو له كامل الحريات

على عكس  االتصالالمدير له الحرية في ":سنة مهندس في اإلعالم اآللي يقول29 ،ذكر"02"

  ".ألحد منا ذهب إلى مكتبه في الحين على عكس العمال احتاجالموظفين ،فإذا 
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كما يعتبر العامل في أي مؤسسة كانت إقتصادية أو خدماتية له دور كبير في تسيير شؤون 

وهذا  ،الجزائر اتصاالتإال أن هذا لم نجد له أثر داخل مؤسسة ،قراريخدم أهدافهاواتخاذالمؤسسة 

أي  ،أن القرارات تأتي من فوق ابحيث أقرو  ،مصالحهم إخالفما أكده جل المبحوثين على 

خبرة  ،سنة32،ذكر"03"رقم المبحوث ية العامة،فالمؤسسة لديها مركزية القرارات كقولالمدير من

عند إصدار قرار معناه يأتي من المديرية الجهوية ثم إلى :"واقتصادليسانس تسيير  ،سنوات4

  ".بفرندة"الجزائر لوالية تيارت وصوال إلى مؤسستنا  اتصاالتمديرية 

مشاركتهم في االجتماعات العامة في إطار اإلصالح أو التغيير في ال أن هذا ال يمنع العمال من إ

 ،سنوات06سنة خبرة  37 ،أنثى"05" رقم المبحوثةوهذا ما أكدته  ،شؤون وخدمات المؤسسة

 التخاذالتي تقوم بها المؤسسة ليس  جتماعاتاالنعم تتم دعوتنا أحيانا في " :بةليسانس محاس

  .اتخذترات التي القرارات وٕانما لإلطالع على القرا

 :أما المحور الثالث والمتضمن عوائق االتصال الداخلي لمؤسسة اتصاالت الجزائر

ال تخلو أي مؤسسة كانت عمومية أو خاصة من صعوبات ومعوقات تؤثر على االتصال بين 

  .العمال

غط هو السبب األساسي لعرقلة ضإلى آخر فمنهم من يرى أن عامل التتنوع وتختلف من عامل 

 واقتصادليسانس تسيير ، سنة 29،"04"المبحوث رقم على حد قول  ،االتصال داخل المؤسسة

وهناك مشاكل تؤثر "ي العملبه تجعل العامل ال يتصل بزميله ف اإلشغالغط العمل أو كثرة ض:"

المؤسسة لمناصب أخرى،هذا ما  الفتقارالعمال منها مشاكل تنظيمية وهذا راجع  واتصالر على سي
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نظيمية في مؤسستنا نستطيع أن نقول ت اتصاليةهناك عراقيل : ""01"المبحوثة رقم ول يصب في ق

في العمل والقوانين  الضغطفيما بيننا ومن بين هذه العراقيل  االتصالتؤثر على  ،ٕاداريةو 

  ."الصارمة

إن تعدد المؤسسات الخدماتية االتصالية أدت بمؤسسة اتصاالت الجزائر إلى إستراتيجية 

بحت تهتم هذا ما أوقعها في مشكل أٌثر تأثيرا كبيرا على العمال وعلى مدى تفاعالتهم،فأص تنافسية

المبحوث وهذا ما أكده كل المبحوثين منهم   ،أوقات الراحةبأوقات العمل على حساب 

الوقت والضغط في العمل وقلة العطل هذا ما يجعل العامل في توتر وهذا ما يؤثر ":يقول08"رقم

  ."على عمله
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 االستنتاج العام

 " واليةتيارتفرندة ب"بعد الدراسة الميدانية التي أجريت على مستوى مؤسسة اتصاالت الجزائر 

 االتصالللمعطيات السابقة ونتائج المقابلة تمكنا من التواصل إلى معرفة الدور الذي يلعبه  واستنادا

بين مختلف المصالح  االتصاليةوكذا معرفة الطبيعة التي تجرى بها العملية ،في المؤسسة 

 :وكذا الوسائل المستخدمة في االتصال يمكننا التوصل إلى النتائج التالية،والموظفين 

 .يتم تنظيم العمل حسب المهام المخصصة لكل فرد داخل المؤسسة-1

باإلضافة إلى وسائل أخرى  المباشر االتصالأهم وسائل االتصال بين العمال هو -2

 .إلخ أو الشبكة بالمؤسسة....كالهاتف

الجزائر يقوم على أساس المحادثات  اتصاالتمؤسسة القائم بين الفاعلين في االتصالإن-3

 .الشخصية والمهنية مما يسمح بالتعرف على األوضاع العامة داخلها

و من االنسجام وبعث الحوار يعمل االتصال على تسهيل عملية تبادل األفكار وعلى خلق ج-4

 .ما يعكس تقديم خدمات جيدة ترفع من سمعة المؤسسة ،اتصاالت الجزائرفي مؤسسة  والتفاهم

مرونة االتصال بين العمال هذا ما لمسناه من خالل مقابالتنا مع عمال المؤسسة أساسه -5

 .سسةما يساهم في تزويد العمال بالمعلومات الخاصة بالمؤ والشفافية،االحترام 

 .االتصال هو عنصر أساسي وحيوي في تحقيق السير الحسن للمؤسسة-6

هذا ما يفسد طبيعة نظام المؤسسات العمومية الخدماتية،فقرارات ،ي المؤسسةمركزية القرارات ف-7

 .العمل هي من نصيب المدير أو اإلدارات العليا والجهوية التابعة لها
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لمؤسسة بضرورة أهمية االتصال في إدارة شؤون نجاح العملية مرتبط بمدى وعي مسؤولي ا-8

 .المؤسسة االتصالية والتي تتمثل في اتصاالت الجزائر

 .التي تخص كيفية تسيير عمل المؤسسة االجتماعاتالعمال في  إشراك-9

،إدارية اتصاليةمنها ماهي  ،العراقيل تحد نوعا ما من سيرورة العمل اإلداري اختالف-10

بصفة عامة وتوكيد  االتصالهي أكبر المشاكل التي تعيق فالضغط في العمل ، وتنظيمية 

 .الخدمات

 

 

 

  



 

 

  

  مدخل إلى االتصال: الفصل األول

  

  تمهيد

  مفهوم االتصال وانواعه : المبحث األول          

  عناصر العملية االتصالية: المبحث الثاني

 وظائف االتصال وخصائصه: المبحث الثالث

  وظائف االتصال وخصائصه: الرابعالمبحث 

  خالصة           

 

 

 



الفصل األول                                                                مدخل إلى 

 االتصال

 

14 

 

 :تمهيد

االتصال أداة ضرورية وأساسية في تنظيم وسير العالقات اإلنسانية،بغية الوصول إلى 

درجة من التفاهم والتواصل بين األفراد،حيث يتجلى دوره في صياغة وٕاصدار القرارات وتكوين 

األداة التي تسمح بتبادل األفكار والمعلومات ومنه يتم عالقة ودية وطيدة بين القمة والقاعدة،إذ هو 

تحقيق التفاعل بين المجموعات االجتماعية باختالف مكانتها ورتبها،وعلى هذا األساس أصبح 

االهتمام واسعا وكبيرا من قبل المنظمات إليجاد اتصال مستمر ومنظم للوصول إلى تطويرها 

  .وتقدمها وتحقيق أهدافها
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  مفهوم االتصال و أنواعه: األول المبحث

  :مفهوم االتصال .1

في حياة اإلنسان،فهو ضروري كالماء والهواء،ال نستطيع  ديناميكيةاالتصال عملية حيوية و     

االستغناء عنه،بفضله وجد عالم اليوم بالشكل الذي نراه متقدم ومتطور يحمل في طياته حضارات 

وثقافات وعلوم تنمو بدون توقف فليس له بداية و ال نهاية،فهو ضروري في تسيير أمور أي 

لمعارف و الرسائل بين األجيال بالصوت و الرمز منظمة،فببساطة االتصال ينقل التجارب وا

  .والشارة و الحركات و غيرها،فهو كل شيء في الحياة

ولقد تعددت التعريفات لهذا المفهوم عند أصحاب التخصص في علوم اإلعالم واالتصال 

  :مبرزين على ضوئها أهميته في التفاعل االجتماعي و من هذه التعريفات على سبيل المثال

 .1هو المجال الواسع لتبادل الحقائق و اآلراء بين الناس االتصال •

  symbolesالذي يحدث من خالل  الرموز interactionالتصال هو شكل من التفاعل  •

وهذه الرموز قد تكون حركة بدنية أو صورة شفهية أو حرفية أو منطوقة أي رمز آخر يمكن 

نفسه في ظروف خاصة ا الرمز الستجابة سلوكية قد ال يحركه  stimuliأن يعمل كمحرك 

 .للشخص المتلقي

فكرة  في يشاركاعملية تتم بين طرفين يتخاطبان، يستطيعان عن طريق االتصال بينهما أن  •

 .أو رأي أو شعور أو عمل ما 
                                                           

 17ص  ،1993، عالم الكتب، القاهرة، االتصال في مجاالت االبداع الفني الجماهيريمحمد عبد الحميد، 1
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 .ا إثارة استجابة نوعية لدى نوعيعملية يقصد بواسطته •

اجتماعية معينة،و  فيها  العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة في مضامين •

بين األفراد عن قصة أو معنى أو واقع معين،فاالتصال يقوم )منبهات(يتم نقل أفكار ومعلومات

 .مات و الصور الذهنية ولآلراء على مشاركة المعلو 

العملية أو الطريق التي تنتقل بها األفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي  •

م،ومن حيث العالقات المتضمنة فيه،بمعنى أن يكون هذا النسق معين،يختلف من حيث الحج

االجتماعي مجرد عالقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو 

 .ومي أو حتى المجتمع اإلنساني ككلمجتمع ق

 :اصطالحا

والمتخصصين في لقد ظهر تعريفات عديدة ال يمكن حصرها المفهوم االتصال من قبل الباحثين 

علوم اإلعالم و االتصال،عكست في معظمها أهميته،و دوره في الحياة اإلنسانية والمكونات أو 

  1:لية االتصال و من هذه التعريفاتالعناصر األساسية لعم

العملية التي تنتقل بها الرسالة من مصدر معين إلى مستقبل واحد أكثر بهدف تغيير هو  •

 .السلوك

 . بث وثائق واقعية كالمعلومات واألخبارهو  •

                                                           

  .25، ص2006، الدار العالمية للنشر و التوزيع ،االتصال التربويأمير علي محمد ،1
Amado (G),(A),La dyant Mique des communications dans les groups – Armand colin, France!, 
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  .1ت والمعاني للتأثير على السلوكنقل المعلومااستعمال اللغة و اإلشاراتو هو  •

عنها كافة و كلمة االتصال كمصطلح أساسي يقصد بها العملية الرئيسية التي يمكن أن تنطوي 

التوعوي،باإلضافة إلى أنشطة العالقات العامة والمعلومات و الدعائي و و  أوجه النشاط اإلعالمي

حيث كانت تختلف من  بالجماهير وٕانالتي  تتفق جميعها فيما بينها في أنها عمليات اتصال 

  .الناتجة عنهاوجوانب التأثير  جماهيرها،أهدافها ووظائفها،ووسائلها و 

 :كما توجد تعريفات أخرى لالتصال نذكر منها

 CHARKS COLLY:كوليتشازلز تعريف •

للعالقات الذي أمكن من خالله  الميكانزيمعالم االجتماع الشهير حيث يقول بان االتصال ذلك 

،و أمكن من خالله لرموز العقل اإلنساني و بين الجمهور الداخلي و البشرية أن تقوم و تتطور

النظر الخاصة  الخارجي و ذلك من اجل تحقيق الترابط و التعاون،و تبادل و اآلراء ووجهات

 .بالعمل و مشاكله بما يحققه الفهم و التجاوب المطلوب بين العاملين

االتصال بأنه التفاعل بواسطة الرموز GEORGS LINRERGSليندرججورج و يعرفه أيضا  •

  .مثير يثير سلوكا معينا عند المتلقي أوو اإلشارات التي تعمل كمنبه 

رسالة  إلرسالملية يقوم بمقتضاها المرسل على انه عHAFFLANDكارل هوفالندكما يعرفه  •

 .لتعديل سلوك المستقبل أو تغييره
                                                           

  .08، ص2006،  1، دار أسامة للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن ،طالمعجم االعالمي، محمد جمال الفار 1
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ه العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي و مرسل بأنّ ":االتصال رشتىجيهان و تعرف الدكتورة  •

الرسالة،كائنات حية أو بشرا،أو آالت في مضامين اجتماعية معينة،و في هذا التفاعل يتم نقل 

 ."أو معنى مجردبين األفراد عن قضية معينة،أفكار و معلومات 

لمعلومات في صورة حقائق اتدفق البيانات و  إلىه العملية التي تهف بأنّ ":ويعرفه علماء اإلدارة •

عبر مراكز  أفقيةتلف االتجاهات من هابطة وصاعدة و بين وحدات المشروع المختلفة في مخ

 ."العمل المتعددة داخل الهيكل التنظيمي للمشروع

و كلمة  COMMUNICATEوهناك من القواميس العربية االنجليزية ما يستخدم فعل  •

COMMUNICATION  1"تفاعل"و " شارك"و " وصل"كأحد مرادفات الفعل العربي. 

نقل و توصيل أو تبادل األفكار و ":بأنه االتصالOXFERDأكسفوردو يعرف قاموس  •

تبادل المعلومات أو األفكار بين مرسل المعلومات بالكالم أو الكتاب أو باإلشارات،و يتم 

ومستقبل أو مرسل و مستقبلين،فعندما نتكلم نريد من يسمعنا،و عندما نكتب نريد من يقرا 

 لنا،وعندما نستخدم اإليماءات و االبتسامات نريد من يستقبلها و يفهمها و يستجيب لها

  .2"بإيماءات أو بابتسامات مماثلة

 :3أنواع االتصال .2

 هو االتصال الذي يرتبط بالبناء التنظيمي الرسمي للمنشاة،:الرسمي االتصال .2.1

                                                           

 .33، ص2003، 1،ط، المجلة األولى، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة  الموسوعة االعالميةمحمد منير حجاب ، 1
  .34محمد منير حجاب ، نفس المرجع ، ص 2
 .540- 537، ص  1990، الدار الجامعية ،  السلوك التنظيمي و إدارة األفرادعبد الغفار حنفي،  3
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ويعتبر أهم عمليات اإلدارة بصورة عامة،والعالقات العامة بصورة خاصة،حيث يسير العمل وفق 

  :الهيكل التنظيمي مباشرة بين مرسل الرسالة والمستقبل والذي يتضمن عادة

 .والمشكالت واألهدافالبيانات و الحقائق الخاصة بالوضع الجاري  -

 .هداف و السياسات و األحداثالمعلومات الخاصة باأل -

 .اآلراء و المقترحات و الخبرات و التجارب -

  :يحدث هذا النوع من االتصال في إطار يتخذ عدة أشكال

 :اللغوي  .أ 

تم بين الطرفين إما شفويا أو كتابيا،و تعتبر المحادثات أهم أشكال هذا يصال لغويايكون االت

ويستعمل االتصال الكتابي ...أما االتصال الكتابي فيأتي في المرتبة الثانية المذكرات،التقارير.عالنو 

في المواقف التي تكون فيها المعلومات المكتوبة تتعلق بإجراء أو تصرف مستقبلي،أو إذا كانت 

النظر  المعلومات لها صفة العمومية،أما االتصال الشفوي فهو أسلوب أكثر فاعلية في حالة لفت

 .أو التأنيب،أو عزم األمور بين العاملين فيما يتعلق بمشاكل العمل

 :االتصال غير اللغوي  .ب 

 :يأخذ مركز الوسط بين الكتابي و الشفهي و هو أنواع

إيماءة الرأس،هز :و تتمثل في التغييرات و الحركات مثل" silence"السكوت واإلنصات •

سد أو البدن العينين،التعبير العاطفي كالدموع أو الغضب التي تسمى بلغة الج الكتفين،غمز

  .التي تستعمل كدليل لنقل الرسائلو 
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هو وسيلة من وسائل االتصال،فالمدير او المدرب هو موجه و مرشد يراقب :التدريب العملي •

 .العمل أداءتتعلم في نفس الوقت كيفية  أنتما يقوم به و 

على االتصال في شكل رجع الصدى،رد فعل او معلومات  إجاباتو تكون :المعلومات المرتدة •

 .الشكل الرسمي كالتقارير الكتابية او الشفوية تأخذمرتدة و قد 

 :رسميالاالتصال غير  .2.2

حيث تصف العالقات فيما بينهم  األفرادو  األصدقاءيتم االتصال غير رسمي بين 

نوع من التجانس  األفرادالرسمية ،و يكون بين هؤالء الوظيفية و السلطة  األعمالباالستقاللية عن 

 أنهاالتنظيمي الرسمي ،رغم  الهيكلو تتواجد هذه االتصاالت داخل .الحاجات إشباعو التالف و 

و يتم االتصال غير رسمي بوسائل غير رسمية ال .تتم بطريقة غير مرتبطة بالتنظيم الرسمي

 .التنظيم أفرادصية بين يتجسد نتيجة للعالقات الشخ يطلبها التنظيم

هذه االتصاالت غير الرسمية تكمل االتصاالت الرسمية،و تسهل عملية الحصول على و 

 إذاالمعلومات بسرعة،حيث يمكن عن طريقها الحصول على معلومات قد يصعب الحصول عليها 

التنظيم  تؤدي للقضاء على الروتين،و وجودها داخل أنهاما استعملنا وسائل االتصال الرسمية كما 

العاملين بالمنظمة ال يهتمون بها اهتمام سطحي فقط،و  أنيدل على  ألنه يعتبر ظاهرة صعبة،
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ال يغفل على وجود هذا النوع  إل}أناهتمام شخصي،و هذا ما يدفع بالمدير  بأمورهايهتمون  إنما

  .1يش معه واستخدامه لصالح التنظيممن االتصال،و يعمل على التعا

  .عناصر العملية االتصالية:المبحث الثاني

المرسل،المستقبل،الرسالة،الوسيلة و التغذية :ترتكز العملية االتصالية على خمس عناصر وهي   

  .العكسية

  :المرسل أو المصدر .1

بشكل  اآلخرينيؤثر في  أناو الجهاز الذي يود  األشخاصهو الشخص او مجموعة من   

  .او اتجاهات معينة أفكارهمعين،ليشاركوه في 

ولهما في تحديد الفكرة و ذلك عن طريق جمع أ :أساسيتينهو المسؤول عن القيام بوظيفتين و     

او الوسيلة او  او الشكل األسلوبالمعلومات المناسبة عنها و تنظيمها و تبويبها و تحديد اختيار 

عن  إليههما في حاجة المهارة لمنوثانيهما هي قيامه بالشرح وتوضيح هذه الفكرة او .اللغة المناسبة

  .طريق اللغة و الوسيلة التي اختارها في وقت معين

  :عة من االعتبارات و هيعلى المرسل مراعاة مجمو  هاتين الوظيفتينو لكي تتحقق    

 .يعرف المرسل ما يريد توصيله أنيجب  -

 .لألخرإيصالهالمرسل من معرفته للمعني الذي يريد  يتأكدأنيجب  -

                                                           

  .541- 540حنفي ، مرجع سبق  ذكره ، صعبد الغفار 1
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و  ، مرسومةمنطوقة( أشكالهاطريقة السليمة لتوصيل الرسالة بجميع ينبغي عليه تحديد ال -

 .)مكتوبة

 األخرأنيجب اختيار الكلمات او أي وسيلة تعبير بصورة مناسبة بحيث يستطيع الشخص  -

 .يفهمها

 .تكون لديه فكرة عن المستقبل لكي يكون االتصال فعال أنيجب على المرسل  -

 .ينبغي على المرسل تشجيع رجع الصدى -

  1.الرسالة االتصاليةمراعاة عوائق االتصال عند القيام ب -

  :المستقبل .2

فسير ت إلىالمرسل رسالته،فيقوم بحل رموزها للوصول  إليهاهو الفرد او الجماهير،التي يوجه 

و .الصادرة عن المرسل التأثيرهو بذلك يتلقى او يستقبل محاوالت و .محتوياتها وفهم معانيها

  :هيص التي تؤثر في عملية االستجابة و الخصائ للمستقبل نوعان من

  .)الخ...الجنس المستوى التعليمي،الدخل،(ائص متعلقة بالجوانب الديمغرافية خص 

مستحدثة، الكفاءة، أفكار االتحاد نحو (االجتماعي سيكولوجي و البوخصائص متعلقة بالجوانب 

  .)الشعور بالسيادة

  :الرسالة .3

                                                           

 . 383، ص1993، منشأة المعارف االسكندرية ، أصول االدارة العامةابراهيم عبد العزيز شيحا ، 1



الفصل األول                                                                مدخل إلى 

 االتصال

 

23 

 

المحددة  األهدافاو الحقائق ذات  األفكارالرسالة هي الموضوعات او  إل}أن" جون ادير"يشير   

  .المستقبل إلىة التي تجمل المعاني التي يرغب المرسل في توصيلها هو الموج

في سلوكه سواء كان هذا  التأثيرالمستقبل بغرض  إلىفهي بذلك الموضوع المراد توصيله 

االختالف سوف  أساسثل محتوى االتصال و على المستقبل فردا او جماعة او مجتمع،فالرسالة تم

  :من الرسائل و هي أربعأنواعنميز بين 

 :الرسالة الوظيفية  .أ 

و هي التي تنقل معلومات عقالنية فنية او عملية او قانونية او اجتماعية او اقتصادية،أي الرسائل 

  .أساساالعمل  و ترتكز حولالوظيفية هي التي تنقل الجانب الموضوعي الخارجي من المعلومات،

 :الرسائل الواقعية  .ب 

و تنشرها  األحداثوالمعلومات والتعليمات التي تدور حول  اإلخبارو نعني بها مجموعة 

  .المسموعة و المرئية اإلذاعاتالصحف،و تذيعها 

 :الرسائل العاطفية  .ج 

  .أساساالعالقات  إلىوهي التي تعبر عن المشاعر و االنفعاالت و تتوجه

 :الرسائل الخيالية  .د 
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الفنية التي تعتمد على الواقع،و  واألغانيواألساليبويقصد بها القصص والمسرحيات و التمثيالت 

،بينما الرسائل العاطفية و إنتاجيةالرسائل الوظيفية والواقعية غالبا ما تكون وظيفتها  أنالمالحظ 

  .1الخيالية غالبا ما تكون وظيفتها استهالكية

  :وسيلة او قناة االتصال .4

المستقبل عن  إلىاالتصال عملية تفاعل بين الطرفين،يتم خاللها نقل الرسالة من المرسل 

ل في توصيل محوري في عملية االتصال و المتمثو  أساسيتقوم بدور  إذطريق قناة اتصالية،

،و المستقبل ان كل منهما شخصان او المرسل شخصالمستقبل،سواء كالرسالة بين المرسل و 

سلوك ينظم العملية االتصالية و إطار و ذلك في  أخرىاو مؤسسة و مؤسسات جماعة او جماعتين 

يترتب عليها من ردود فعل و استخدام لهذه الرسالة كما قد تعني مختلف الطرق التي تنقل بها  ام

  .2بين الناس األفكاراو الرموز او الرموز 

  :رجع الصدى او التغذية العكسية .5

 إلىالذي يقوم به المستقبل عندما تستجيب لرسالة جوانبه حيث يتحول  إرجاعاألثرهو عملية 

يعدل .(لمرحلة الالحقة الستكمال رسالتهمرسل و هذه العملية تضبط سلوك المرسل و توجهه في ا

  ).ة تبعا لردة الفعل التي تلقاهامن المحتوى او اللهجة او يغير من الرسائل المستخدم

                                                           

  .28-26، ص 1996، دار المعرفة الجامعية ،  االتصال في الخدمة االجتماعيةمحمد العمري أبو النجا ،  1
  
  .43 - 38، ص  محمد العمري أبو النجا ، مرجع سبق ذكره2
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  :1مسة من الشكل التاليويمكن تلخيص هذه العناصر الخ

  

  العناصر األساسية لعملية االتصال) : 01(الشكل 

  . وظائف االتصال وخصائصه:المبحث الثالث

 :وظائف االتصال .1

و يتحقق حينما يتجه االتصال نحو تحسين سير العمل و توزيع :وظيفة أو مجال اإلدارة .1.1

 .المؤسسة او الهيئةالمسؤوليات و دعم التعامل بين العاملين في 

احتكاك  و يتحقق عندما يتيح االتصال فرصة لزيادة:وظيفة أو المجال االجتماعي 2.1

 اآلثارأن،و كان يحدد األفرادبذلك تقوى الصالت االجتماعية بين الجماهير ببعضهم البعض،و 

                                                           

 .24، ص مرجع سبق ذكرهميد ،حمحمد عبد ال1

 الوسيلة  الرسالة المستقبل المرسل
أو ا����م 
���ل�� 

 أو ا������

 رجع الصدى
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م مفهومه هو مفهو  أنمن هدف في وقت واحد باعتبار  أكثراالتصال في النهاية يجمع بين 

 .1متكاملو األبعادشمولي متعدد 

اومعلومات او ترفيه او  أخبارايكون  إماأنهو رسالة مدفوعة و  واإلعالن:اإلعالنوظيفة او مجال 

ترتبط بخاصية المنتج  اإلعالميةفي الرسالة  القارئالثالثة مجتمعين الن رغبة المشاهد في 

 .لإلعالنوالمعلومات او من القيمة الترفيهية 

ارها محاولة للسيطرة باعتب اإلنسانيهو هدف قديم قدم المجتمع و :او مجال الدعايةوظيفة 3.1

الشعوب  إلىيستوي في ذلك الدعاية داخل حدود الوطن او المواجهة على الفكر والسلوك و 

 .األخرى

والدعاية هي المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد او جماعة،من اجل تشكيل اتجاهات جماعات 

 أنالهدف من ذلك و .االتصالتحكم فيها او تغييرها،و ذلك عن طريق استخدام وسائل او الأخر}

رجل الدعاية توجهاته تكون  أنالدعاية مع مالحظة  لتأثيرالذين تعرضوا  ألولئكيكون رد الفعل 

 .يتقرر سلفا النهائيهدفه  أنهذا غير تعليمية و 

المستقبل اتجاهات جديدة  إل}إكساباالتصال  حينما يتجهتتحقق و :التوجيهوظيفة او مجال  4.1

 .او اتجاهات قديمة،او يثبت اتجاهات قديمة مرغوب فيها

                                                           

 44، ص 1999، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعيابراهيم أبو عرقوب ، . د1
-45.  
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االتصال الشخصي اقدر على تحقيق هذا  أجريتأنو لقد وضح من خالل الدراسات العديدة التي 

 .1خالل االتصال الجماهيري الهدف من

عملية  أهدافقق من خاللها احد الوظائف التي تتح أيضاتعد :العالقات العامة5.1

تمثل هندسة و تدبير التفاهم و الرضا،او اعتبارها الرجل الوسط او السند او  أنهااالتصال،باعتبار 

انه يحلل  إذداعية في نفس الوقت،و العام  للرأيالنية الطيبة،الن رجل العالقات العامة يعد ممثال 

المجتمعية  التي تتصل بالمؤسسة او الجماعة او  أفعالهمالناس و اتجاهاتهم،ردود  أمزجةو يفسر 

ات العامة الشخص او الحكومة التي يعمل لديها رجل العالقات ،او يعمل لحسابها الرجل العالق

 .حكومة او الشخصكانت مؤسسة او  ءباعتباره شكل ممكن سوا

 .ي المجتمعالقائمة ف اإلنسانيةهي دراسة العالقات  إل}أناالتصالو هكذا انتهى الدارسون  

على العيش في جماعة  اإلنسانمما يساعد  اإلنسانيزيادة التفاعل و إنماءفاالتصال يساهم في 

 .عالم متفاهمو  وأمة

تزويد الناس بالمعلومات النافعة لهم في  إلىيهدف االتصال :ويقمجال التسوظيفة او  6.1

،بقصد مساعدتهم و بأمورهمعن طريق تبصيرهم و توعية المستقبلين ،جميع نواحي حياتهم المختلفة

العقل ال الغريزة  اإلعالمحيث يخاطب  أحداثلما يدور حولهم من  أفقهمزيادة معارفهم و اتساع 

 .هذه الصورة إنشاءالعاطفة أي نقل صورة الشيء ال 

 .مهارات او مفاهيم جديدة في مجال التعليمالمستقبل خبرات جديدة و  إل}إكسابحيث يهدف 

                                                           

  .33ابراهيم أبو عرقوب ، مرجع سبق الذكر ، ص . د1
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السرور و البهجة و  إدخالويتحقق حينما يتجه االتصال نحو :الترفيهوظيفة او مجال  7.1

  . نفس المستقبل اإلمتاعإلى

  :خصائص االتصال .2

  :هناك عدة خصائص يمتاز بها

 .االتصال عملية لها صفة التلقائية إن -

 .االتصال ظاهرة اجتماعية عامة لها صفة االنتشار -

 .االتصال عملية موضوعية وواقعية -

 .االتصال عملية لها صفة الجاذبية -

  

  

 

الممارسة المهنية للخدمة  إطارنستفيد منها في  كيف يمكنأنوفيما يلي نوضح هذه الخصائص و 

  :االجتماعية

  :االتصال له صفة التلقائية  .أ 
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واختراع لذلك اللغة ان يتحدث مع غيره،يكون عالقة و  أنفانه حاول  األرضعلى  اإلنسانمنذ وجد 

" اللغة"استخدام الحواس هي و يتصل،م  ويفكر و يفهو يدرك  أنالتي تمكنه  األلوانافة كو  واإلشارات

  .كثيرة قد يعجز الكالم عن التعبير عنها أشياءتدل على و ،اتصال فعالةووسيلة 

االتصال ببعضهم البعض  إلىالمجتمع مدفوعين اجتماعيا  أنأفرادعلى ذلك يمكن القول ابناءو 

ال هو من على هذا فاالتصو بطريقة تلقائية حتى يتمكنوا من االستمرار في حياتهم االجتماعية،

  .تحقيقها إلىالتي يسعى المجتمع  األهدافخالله تحقيق  من حيث يمكن. والمجتمع اإلنسانصنع

  :االتصال ظاهرة اجتماعية عامة لها صفة االنتشار  .ب 

كما المجتمعات،و الجماعاتو األفرادشرة على مستوى الظواهر العامة والناالتصال من يعتبر 

يعيش  إنساننتصور وجود  أن،ودولية،حيث ال يمكن ٕاقليميةو يمارس في كافة المنظماتمحلية 

  .1التي تدور في مجتمعه األحداثعن بمفرده او بعيدا 

  

  

  :التصال له صفة الموضوعية و الواقعيةا  .ج 

او الجماعات او المجتمعات،و يدور  واألفراداالجتماعي  األخصائياالتصال حقيقة واقعة بين 

مج و االحتياجات او وضع برا إشباعهو مواجهة المشكالت او الهدف،و  إلىخالله حديث يقود 

                                                           

-  46، ص  .47، 46، ص2002االسكندرية،  ،النظرية والتطبيق، الكتب الجامعي الحديثةاالتصال بين ، هناء حافظ بدوي 1
47 .  
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يخضع لعوامل  وٕانمااالتصال اليخضع للعوامل الذاتية و . الخ...خطط او قضاء وقت فراغ

 أن،وال بد األياما مرت ممه آخراتجاه شخص  لبيةيخفي مشاعره الس أنإلنسانمكن موضوعية،فال ي

باألحداث في مكان الواقعية التي ترتبط من خالل المشاعر الحقيقية،و يعبر االتصال عن نفسه،

 تأثيراتمن يه من الواقع و ما يترتب عل أصولهعلى هذا فاالتصال يستمد و .معين و زمن معين 

  .أطرافهمتبادلة بين 

  :"w rouph  "روف وليم"و يقول 

لكي والموضوعات و  األخبارالتعليق على واالتصال تؤدي وظيفة التفسير و  اإلعالنوسائل  إن"

  ."المجتمع ألفرادتصورها بطريقة واقعية كي توضح المغزى من ورائها او لفهما و  أكثرتجعلها 

  :االتصال يعمل على ترابط المجتمع  .د 

سساته من خالل مواجهة مؤ المجتمع،و  أفرادالتماسك بين االتصال وسيلة لتحقيق الترابط و  يعتبر

هو في ذلك يعمل على بث و و ، امن المواطن و المجتمع إلىيسيءأنكل ما من شانه الشائعات،و 

دعوة على المحافظة على السلوك الجيد والحرص عليه،و نقل القيم و العادات و التقاليد،ثم العمل 

،و نبذ السلوك أفرادهالتمسك به بما يحافظ على هوية المجتمع و تحقيق الترابط بين  إلىمع المجت

ق التي قد ال ندركها ئهناك بعض الحقا أنندرك  أنيجب و السيء الذي يضر بالمجتمع،

هذه الرسائل و . األخرىالعديد من الرسائل  يضاال ننقل المعلومات فقط بل ننقأل أننا...أثناءاالتصال

  :كونقد ت

 .،المطالب وكلها يعبر عنها باستخدام الكلماتاألفكارالوقائع،الخبرات،:على مستوى المجتمع -
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،كيفية التفاعل اآلخرينطريقة تقدير وتتضمن الحالة الوجدانية،:على مستوى العالقات -

باالتصال غير اللفظي او بناء على  إمايتم التعبير عنه  رسائلو هذا النوع من ال. الخ...معهم

 أفرادكبرى في تحقيق الترابط االجتماعي بين  أهميةله و ...السطورما يستنبط من بين 

 .المجتمع

  االتصال يتسم بالجاذبية  .ه 

وكل .بين الناس ألفكارواعاني ماوال االتصال تعني مختلف الطرق التي تنتقل بها الرموز أساليب

  :المجتمع و هذه الجاذبية قد تكون أفرادجاذبية على  تأثيرلها  األساليبهذه 

من موضوعات او تعرض  األساليبتتفاعل معها بما يتقدم هذه :جاذبية شعور حماسية -

قد ،و 1973 أكتوبر 6النصر في : وقد تكون هذه الحقائق معلومات مفرحة مثل..من حقائق يأل

 أفرادكل هذه المناسبات يتفاعل معها الهزيمة في كاس العالم،و :زنة مثلتكون هذه المعلومات مح

ما تقدمه من وسائل جاذبة في عرض هذه او فرحا من خالل وسائل االتصالو المجتمع حزنا 

  .المعلومات وغيرها

خاللها على و تعمل وسائل االتصال من..الفكر ٕاحكامو تتسم بالتعقل :جاذبية شعور هادئة  .و 

بين القيادة السياسية في المجتمع،او القيادة االجتماعية من خالل حثهم  األلفةو جو من الثقة  إشاعة

  .على التفاعل مع المجتمع
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زمالئه في و  كأقاربهال يكف تدعيم شبكة اتصاالته  اإلنسانمن هنا فان لالتصال جاذبية تجعل و 

 أفرادت مع يكتفي بذلك دائما،بل يوسع من دائرة معارفه بتكوين عالقابل انه ال،أصدقائهو العمل 

  .1المحليالمجتمعجماعات و مؤسسات و 

   

                                                           

  53 -50ص / هناء حافظ بدوي ، مرجع  سبق ذكره 1
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  االتصالأهمية:المبحث الرابع

ات بين جميع وحدات المؤسسة و المعلوموحيوية في نقل البيانات و  أساسيةاالتصال عملية 

ذ اتخاالتخطيط،التنظيم،:مثل اإلدارية،والعملياتاألخرى بينالمؤسسات

  :1والتقويم و كلها تتم عن طريق قنوات االتصال المختلفة الرقابةو ة،ع،المتاباإلشرافالقرار،التنسيق،

داخل المؤسسة ء ته لدوره المهني سوافي ممارس األخصائينجاح  يتوقف على هذه المهارة •

 .او خارجها

المجتمع في مشروعات  أفرادجانب  المشاركة منيمكن من خالله زيادة معدالت  •

الل ن المعلومات التي سوف يحصلون عليها من خذلك الالتنمية،وكذلك زيادة انتمائهم لمجتمعهم و 

 .الشمولالوضوح و الصراحة،و عملية االتصال تتسم بالصدق و 

عل االمجتمع من خالل هذه المهارة معلومات جديدة كما تزيد من فرص التف أفراديكتسب  •

 .خال...و التلفزيون اإلذاعةما يتم نشره بالصحف و المجالت،و  االجتماعي فيما بينهم من خالل

في تدعيم عالقة نات الداخلية للمؤسسة مع بعضها و مهمة لربط كافة المكو  ةاأدأنها •

 .المؤسسة بالبيئة المحيطة بها

كانت  أفرادهاأوفعالة لمواجهة أي شائعات او معوقات تواجه المؤسسة سواء بين  إنهاأداة •

 .او معوقات تتصل بالمجتمع المحلي المحيط بها إشاعات

                                                           

 . 129، ص 2005، 1ط / والتوزيع، الكويت ،دار حنين للنشر  مدخل الى العالقات العامة، صالح ليري1
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المرؤوسين و بين و التبادل الفكري بين الرؤساء و  األداءفي تحسين  أساسيةوسيلة  أنها •

 .ذات العالقة بها األخرىالمؤسسات المختلفة بالمؤسسة و  اإلدارات

  .المؤسسات والمجتمعوالجماعات،و  األفرادالتقارب بين تعمل على خلق فرص االحتكاك و  •

مشاعره ومن خاللها يتم مواجهة فكيرهو توقيمهو  اإلنسانفيها احترام  إنسانيةمهارة االتصال مهارة و 

  .األساسيةاحتياجاتهم 
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 :ةخالص

يتبين لنا من خالل هذا الفصل بأن اإلتصال وسيلة أساسية يتخذها اإلنسان لتكوين عالقات 

مع اآلخرين،وال يمكن ألي جماعة أو مؤسسة أن تنشأ بدون إتصال،حيث يسهل من طريقة 

بينهم،ومهما بلغت سياسة التنظيم والتسيير من مستوى عال،فإن التواصل والتعامل والترابط فيما 

  .تطبيقها يرتكز على كيفية إيصالها وٕابالغها

 



 
 

 فعالية االتصال في المؤسسة: الفصل الثاني

  

  

  تمهيد

  االتصال كعملية محورية في تسهيل المؤسسة: المبحث األول

  االهداف الداخلية والخارجية لالتصال: المبحث الثاني

 أهمية االتصال في تحسين أداء المؤسسة وآلياته: المبحث الثالث

 معوقات االتصال وشروط فعاليته: الرابعالمبحث

  خالصة
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  :تمهيــد

ية بشكليها الداخلي إن نجاح المؤسسة يرجع بالدرجة األولى إلى نجاح العملية االتصال      

أخرى، وهذا له تأثير مباشر على في مؤسسات المستخدمين أو والخارجي، والتي تتم بين القائمين و 

الخارجي أهدافا سواء كان يتعلق بالقيادات العليا اإلدارية المؤسسة، كما لالتصال الداخلي و  صورة

  .أو بالنسبة للعاملين فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 الفصل الثاني                                                فعالية االتصال في المؤسسة            

 

37 
 

  .االتصال كعملية محورية في تسيير المؤسسة: المبحث األول

 :اتخاذ القراراتاالتصال و -1

القرارات وعلى  يقوم االتصال بوظيفة حيوية في مجال توفير المعلومات بالنسبة لعملية اتخاذ"      

التأثير في االتصال، حيث ركز البحث التجريبي في مجال االتصال على جانبي المشاعر و 

لوبة سبل تحسين دقة القنوات في نقل المعلومات المطليات الخاصة بمعالجة المعلومات و العم

  1."الجماعاتقرارات من قبل األفراد و وال

يتوقف ذلك على كمية هو عصب العملية اإلدارية كلها، و بالتالي فصنع واتخاذ القرارات و      

وسالمة المعلومات التي تتاح أمام صانعي القرارات في أي مستوى من المستويات اإلدارية، بحيث 

القرار يقف عاجزا أمام المواقف اإلدارية  إذا توقف تدفق تلك المعلومات بسبب أو آخر، فان صانع

  .التي تتطلب تصرفا من نوع ما

استمراريتها، كما أن له األثر في الحكم على القرارات واالتصال ضروري لبقاء المؤسسة و       

التي تم اتخاذها، فعندما يكون هذا العنصر الحيوي ضعيفا أو ال يتم في الوقت المناسب قد يكون 

  .غير مناسب القرار المتخذ

إلى جانب ذلك، يتوقف نجاح عملية اتخاذ القرارات كذلك على مدى توصيل المتخذ إلى المعنيين 

 .بتنفيذه

  

                                                 
، 1009-2008، فرع تنمية وتسيير الموارد البشرية، ط رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماعصبرينة رماش ، 1
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 :االتصال والتخطيط -2

تطلب التخطيط وضع برامج معينة، يوظائف إدارية الموارد البشرية، و يعتبر التخطيط احد 

بعد توفير كانت بيانات كمية أو وصفية، و اء البيانات سو المعلومات و يعتمد في ذلك على توافر و 

ٕاعداد الخطة الجيد يساعد القائمين على وضع و  هذه المعلومات بمسؤولية االتصال، فان االتصال

المادية الموجودة في المؤسسة، كذلك المؤشرات اإلحصائية التي من معرفة حقيقة الثروة البشرية و 

  .طبالتالي صحة التخطية التنبؤ، و تتوقف عليها صح

 :االتصال و الرقابة -3

هي وظيفة ال تقل أهمية عن الوظائف السابقة، حيث تتمثل في معرفة رد الفعل أو األثر      

تظهر الحاجة إلى االتصال في الرقابة من خالل التقارير التي لرجعي الناتج عن تنفيذ القرار، و ا

ات وحتى توقعات، إجراء هو ما يسمح بتغذيةفي المؤسسة، و  يتم استالمها من الجهات المنفذة

  :بالتاليقرارات سيتم اتخاذها، و 

لتقارير يعتبر االتصال ضرورة ماسة ألحكام الرقابة على سير العمل في المشروع، فعن طريق ا" 

مستويات األداء ارة تقييم النتائج في ضوء معاييرو بيانات يتسنى لإلدوما تحويه من معلومات و 

مختلفة، أي مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المرتقبة، بما يوضح المحددة من قبل مراحل التخطيط ال

  .1"االختالفات أو االنحرافات في األداء تمهيدا لعالجها 

                                                 
  .126رماش ، مرجع سابق، ص  صبرينة1
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البنية التنظيمية، ففي الواقع تحاول المنظمات دائما هناك ارتباط وثيق بين االتصال و  بمعنى      

قد أشار و التنظيم باستخدام قنوات االتصال الرسمية، شاطات األفراد من خالل الرقابة و التحكم في ن

إلى أن اغلب أنواع البرامج أو إجراءات التشغيل المقررة تشمل عنصر " مارش و سيمون " 

أن يتم نقل النتائج مال عن طريق االتصاالت الرسمية و االتصال، أي أنها تتطلب أن يتم أداء األع

 .عن طريق قنوات االتصال الرسمية

  .ك تمثل قنوات االتصال الرسمية وسيلة تنظيمية أساسية للرقابة اإلدارية داخل المؤسسةعلى ذلو 

 :االتصال والتنظيم -4

توزيعه على الوحدات المختلفة التي تتكون أساس تقسيم العمل داخل المؤسسة و يقوم التنظيم على 

، حتى ال ةمحددع هذه المسؤوليات أن تكون واضحة و منها المؤسسة، بحيث تراعي عند توزي

بحيث تكفل نوعا من التعاون بين هذه الوحدات النجاز األهداف على أن يحدث نوع من التداخل و 

دارة هذه الوظيفة من وظائف اإلسقا لمنع التضارب أو االزدواج، و يكون هذا التعاون تعاونا من

ت أخرى، رف كل منها على مسؤوليابين الوحدات المختلفة حتى تتعتحتاج إلى شبكة من االتصال 

  .تحقيق التعاون بين تلك الوحداتوحتى يسهل تبادل المعلومات و 
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  :1االتصال وتدريب الموارد البشرية-5

ة للموارد يالوظيفالفكرية و  لمستمر للقدراتلنشاط اإلداري على إعادة التأهياليرتكز هذا ا

تكوين أو تعديل سلوك مكن العملية التي بمقتضاها ي" البشرية عن طريق التدريب الذي يقصد به 

  ".مهاراته من الناحية المهنية أو الوظيفية الفرد وخبراته و 

تقوم عملية ستوى كفاءة العاملين في األداء وزيادة إنتاجيتهم، و هو ما يساهم في رفع مو 

المتدرب الذي يريد ديه المعرفة العلمية والعملية و التدريب أساسا على االتصال بين المدرب الذي ل

  .ااكتسابه

 :الحاجة إلى االتصال كعامل لالستمرارية-6

وية من أهم مجاالت اتصال المؤسسة التي يكثر عليها الطلب حاليا هي تلك المتعلقة به" 

، حيث تقوم المؤسسة بإظهار "خاصة منها عناصرها الشعارالمؤسسة وصورتها العمومية و 

مات تمرير المعلو قائما على بث و نها تمارس اتصاال صورتها الحقيقية في أعين جمهورها، إذ أ

شخصيتها، إذلم يعد ينظر إليها ككيان مادي فحسب، بل ككيان الحقيقية حول جوانب نشاطها و 

  .هو ما يترجم العالمة التجارية ألي مؤسسةثقافته وقيمته ومبادئه، و  أيضا له اجتماعي

  

  

  

                                                 
  .128صبرينة رماش ، مرجع سبق ذكر، ص 1
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  :االتصال كعامل لتحقيق برنامج الجودة في المؤسسة إلىالحاجة -7

ء المؤسسة ات الوافية ألعضاالتوضيحيوفر المعلومات و  أنعلى القائم بتطبيق برنامج الجودة 

الخدمات في جميع ز التي يقوم عليها إنتاج السلع و اعتبارها إحدى الركائو بخصوص أهمية الجودة،

  .مراحله

 :1ثقافة المؤسسة ءالحاجة إلى االتصال كعامل إلرسا -8

قد يتسنى له ذلك عى إلى توسيع قدراته المعرفية، و ة يسأداخل المنشكل مورد بشري " نه أى بمعن

في من خالل االتصال، إذ بواسطته تتم عملية نقل الخبرات بين األفراد لتمكينهم من التحكم 

تشكل إحدى الضروريات التي ال يمكن االستغناء ) نقل الخبرات ( أن هذه العملية العمل، خاصة و 

  ."عنها في حياة أي مؤسسة 

 :الحاجة إلى االتصال كعامل مواجهة أو تأقلم-9

المؤسسة على حد سواء، أن يقضي وقتا طويال في محاولة اكتساب المعرفة يحتاج كل من الفرد و 

( بالتالي تدفعه الحاجة إلى التأقلم مع الوضع الجديد و التي تقتضيها وظيفته في المؤسسة العلمية 

ي إلى البحث عن المعلومات باعتبارها وسيلته األساسية ف) ظروف العمل الجديد بالنسبة إليه 

عالقته مواجهة غموض البيئة الجديدة، وهو ما يمكنه من معرفة مكانته ودوره في المؤسسة و 

  .باآلخرين

                                                 
 129صبرينة رماش، مرجع سابق، ص 1
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المفروضة من واقعها  أما على مستوى المؤسسة ككل، نجد أنها تعيش حالة من التغيرات

الدائمة إلى مختلف الملحة و  هنا تظهر الحاجةالتنافسي، و  التنظيمي، والتطور التكنولوجي والوضع

تحديدا ما يتمكنوا من التحكم في وظائفهم، و المعلومات التي ينبغي وضعها في متناول األفراد حتى 

هو ما تتغير بصورة ملموسة، و  أنالتي يمكن بتنظيم المهام ومضمون العمل، و  يتعلق منها مثال

  .مواجهة مختلف التغيرات الناتجة عن إعادة التنظيم فيها يجعل المؤسسة قادرة على التأقلم 

كما أنها بحاجة ماسة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يسمح لها بالتالؤم والوضع التنافسي عن 

طريق حصولها المستمر على المعلومات المتعلقة بهذا التطور، والمؤسسة ليست مخيرة في هذه 

الحالة بل مجبرة على البحث عن المعلومة ألّن أي إغفال ألي تقنية أو وسيلة تكنولوجية جديدة 

  .1يضعها في وضع متأخر عن منافسيها ويؤثر على نسيبها في السوق أنمن شأنه 

 :الحاجة إلى االتصال كعامل تقارب-10

إن بروز ظاهرة التباعد بين الفروع هو ناتج عن ممارسة استقاللية التسيير التي أملتها      

أن هذه االستقاللية في التسيير ارجية التي تعيش فيها المؤسسة، و التغيرات الحاصلة في البيئة الخ

ر هي إحدى الوسائل الفاعلة لتلبية حاجات الزبائن، من خالل رصد رغباتهم من أهم العناص

جة إلى االتصال من خالل عملية اتبرز الحوق المصب لسلع منتجات المؤسسة، و المشكلة للس

ئف بطريقة تتقارب بالتالي جمع الوظافرع و ت الجزئية المتخذة على مستوى كل التنسيق بين القرارا

  . العمل في إطار أهداف مشتركةمختلف الفروع و 

  .تفرعاتهاراسة انطالقا من طبيعة المؤسسة و ة للدتظهر هذه الحاجة جليا في المعطيات الميدانيو 

  

                                                 
  .130صبرينة رماش ، مرجع سبق ذكره، ص1
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  :األهداف الداخلية و الخارجية لالتصال: المبحث الثاني

مع إن عملية االتصال تسعى لتحقيق هدف عام للتأثير في المتنقل حتى تتحقق المشاركةفي الخير،

  .لى مهارتهتغييرها على اتجاه أو عا التأثير على أفكاره لتعديلها و قد ينصب هذالمرسل و 

لق التحام بإسقاط هذا التأصيل األكاديمي داخل المؤسسة نجد أن االتصال الداخلي يهدف إلى خو 

تشمل صور المؤسسة، مثله  ةديناميكي، إذ يستحوذ على أهداف مشتركةمعنوي في قيم و فكري و 

الداخلية نجد أن تحقيق أهداف المؤسسة يتوقف على سالمة االتصاالت تصال الخارجي، و مثل اال

  :و وضوح قنواتها، إذ أن هذه األخيرة تساعد في القيام باالتي

دة أو تعديل ذلك من خالل إكسابهم اتجاهات جديتوجيه العاملين ونصحهم وٕارشادهم، و  -

 .شيراتجاهات مرغوب فيهااتجاهات قديمة، أو ت

التي تصل سياسات اإلدارة خاصة تلك خاطئة له، العاملين عن األهداف و تصحيح األفكار ال -

دعم التفاهم بين العاملين في ع المستويات وتحسين سير العمل و بهم، إضافة إلى توزي

 .المؤسسة

 الخ....التنسيق بين المهام و الوحدات المختلفة، بما يحقق هدف االتصال -

 .تحديد معايير و مؤشرات األداء -

 .إصدار األوامر و التعليمات -

 .تعريف المشكالت و سبل عالجها -

 .األهداف الواجب تنفيذهاتحديد  -



 الفصل الثاني                                                فعالية االتصال في المؤسسة            

 

44 
 

 .تكوين العاملين و تنمية قدراتهم -

 .المعرفيةتحفيز العاملين، وذلك بتوعيتهم ومساعدتهم المادية و  -

 :أهداف االتصال الداخلي .1

 :أهداف االتصالية بالنسبة للقائمين على أدارة المؤسسة  .أ 

هذا بفضل المعلومات المناسبة و رة في اتخاذ القرارات تساعد األهداف االتصالية القائمين على اإلدا

  .التي يوفرها االتصال الداخلي

ال، يمكن اإلداريين من وجهات نظر اإلدارة للعمراء و آعمل هذا األخير على إيصال كما ي

يلخصان باقي  احتياطاتهم، باإلضافة إلى هدفين أساسيينمشاكل العمال و التعرف على اإلطالع و 

  :همااألهداف المحتملة و 

الحواجز التي تعترض للجهود الجماعي بإزالة العوائق و الفهم الضروري لومات و تنمية المع .1

البعض حتى يتمكنوا من أداء  بعضهمبرجاله أن يتصلوا االتصالية، بحيث يستطيع المدير و العملية 

 .مهامهم على أحسن وجه

أن لهذا لها أهمية قصوى حيث ئة االتجاهات الضرورية للتعاون واإلشباع المهني، و تهي .2

هناك شواهد كثيرة تشير على أن مشكالت العمل الحديث ترتبط ارتباطا وثيقا باالتجاهات داخل 

 1.المعرفة المهنيةن ارتباطها بالمهارات األساسية و المؤسسة أكثر م

  :االتصالية بالنسبة للعمالهداف األ. ب

                                                 
، )1974دار المنهضة للطباعة والنشر ،: القاهرة ( ، ترجمة عبد الحميد ومحمد اسماعيل،  السلوك االنساني في العمل، ديجريت1

 .516-515ص 
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، المؤسسةى تعريفهم بما تحتويه تهدف االتصاالت من خالل االتصال الداخلي بالنسبة للعمال إل

ينعكس باإليجاب على سير  المرؤوسين، مماة التفاهم والثقة بين الرؤساء و هذا ما يؤدي على زيادو 

يؤدي إلى التحليل من  زيادة المردود، كما أن تزويد العمال بقدر كاف من المعلوماتالعمل و 

االت لتقديم المعلومات و هي مج ثالث في هذا الشأن نميزاإلشاعات وكذا تضييع الوقت، و 

  :كاآلتي

 .معلومات عن قرارات المؤسسة -

 .معلومات عن سياسة المؤسسة المتصلة بوظائف العمال -

 .1معلومات خاصة ببعض المشاكل التي تواجه المؤسسة -

  

  

العمال داخلها، لكن هناك أهداف أخرى إدارة المؤسسة و هذه األهداف تخص كل من القائمين على 

  :  كثيرة منها

 :القراراتتحقيق التنسيق بين األفعال و  �

ة عن بدونه تصبح عبار التنسيق بين القرارات وأفعال وأجزاء المؤسسة، و  يمكن االتصال من

هم منفصلين عن بعضهم البعض، فبدون االتصال تفتقد التصرفات مجموعة من األفراد يعملون و 

                                                 
  .32، ص )1985، 2القاهرة ، الكتاب الجامعي الحديث، ط(، االتصال ووسائله والخدمة االجتماعيةخيري جميل الحليل ،  1
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أغراض شخصية  جل تحقيقمنأؤدي غيابه إلى استغالل المؤسسة التنظيمية إلى التنسيق، كما ي

  1.أهدافها المسطرةعلى حساب مصلحتها و 

 :المشاركة في المعلومات �

  :التي تساعد هذه األخيرةفيالمعلومات العامة لتحقيق أهداف و يساعد االتصال على تبادل 

 .توجيه سلوك األفراد لتحقيق األهداف -

 .تعريفهم بواجباتهمتوجيه األفراد لمهامهم و  -

 .تعريف األفراد بنتائج أدائهم -

 ألنه إن وضع أهداف اتصالية تعتبر خطوة جد مهمة في عملية اتخاذ القرار: اتخاذ القرارات -

تنفيذ القرارات ثم بتقييم معلومات معينة لتحديد التبادل و  يتطلب من األفراد الحصول على

 .نتائجها

التبادل والمشاركة الوجدانية  يساعد االتصال الداخلي على: ن المشاعر الوجدانيةالتعبير ع -

الطريقة المثلى لتحقيق األهداف اإلدارية الخ، و ...والتعبير عن سعادتهم وأحزانهم، ومخاوفهم

 هذه العملية تحمل في محتواها أهداف محدودةال تكون إال عن طريق االتصال، و  للمؤسسة

 2.المفروض أن تكون متبعة داخل المؤسسةية االتصالية و خاصة باإلستراتيج

الرسائل االتصالية حسب مساهمته في تحقيق األهداف و  تدريب الجمهور المستهدفتحديد و  -

 .التي تستعملها

                                                 
1Dominique Beau et S.Daudel  stratégique d’ entreprise ( paris : 1912) p 10-11 
2 Pierre Gregory. Jean  Marclilin; marketing  publicité( Bardanne ; sept; 1994 ) p 9 



 الفصل الثاني                                                فعالية االتصال في المؤسسة            

 

47 
 

 :أهداف االتصال الخارجي �

كبيرها، إال كافة صغيرها و على الرغم من أن نشاط االتصال الخارجي نشاط تمارسه المؤسسات 

  :استحداث إدارة متخصصة الدارة هذا النشاط يرتبط بعوامل مختلفة منهاأن 

 .حجم المؤسسة -

 .المؤسسة المالية إمكانية-  

 .موقف اإلدارة العليا من هذه الوظيفة -

  :أما أهداف االتصال الخارجي تتمثل في

 .كسب ثقة العمالء -

 .من الزبائن الجدد عددجذب اكبر كسب تأييد المجتمع و  -

 ة مع رجال اإلعالمتسوية العالق -

 .األمنينشر الوعي الصحي والصناعي و  -

 .تحقيق السمعة الطيبة للمؤسسة -

 .الحصول على اكبر حصة ممكنة من السوق -

 .المجتمع الخارجيإيجاد تفاعل بين المنشاة و  -

 .التغيرات في حاجة العمالءمعرفة الرغبات واألهواء و  -
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جل تحسين أعمل المؤسسة من  إلىتعمل على اإللحاق بركب التطور في الوسائل بالنسبة  -

 1.ورفع كفاءة اإلنتاج

  

                                                 
  .63، ص )2001المكتب الجامعي الحديث، : مصر (، علم االتصال إلىمدخل ، منال طلعت محمود 1
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 أهمية االتصال في تحسين أداء المؤسسة و آلياته:المبحث الثالث

 :1أهمية االتصاالت اإلدارية .1

صغيرها نه ال يقل أهمية في حياة المنظمات إصال هاما في حياة الفرد العادي فكان االت إذا

  .كبيرهاو 

خاص لكن في عالم األشليست في عالم األشياء و  :"د الباقيإن معظم مشكالتنا اليوم كما يقول عب

مشكلة  ٕانماو ما يزال هو عدم القدرة على التعاون مع اآلخرين وفهمهوأن اكبر فشل لإلنسان كان و 

الصمغ أن االتصاالت هي الغراء و "بارونجرينبرج و "أورد لذا يعتبر األكاديميون كما."اتصال

تحسين مستواها ،كما أشارا قيق التماسك بين أجزاء المنظمة و االجتماعي الذي يستخدم لتح

أساليب مجال عملها تتحدد بواسطة أدوات و يكل المنظمة وانتشارها و أن ه"بارونجرينبرجو "

  .االتصال بها

إذا علمنا أن مديري الشركات يقضون "برنارد"مبالغة في عبارة " جرينبرج و بارون"وال يرى    

عندما يتضح  يمكن قياس مدى أهمية االتصاالتو .من أوقات عملهم في عملية االتصاالت 80%

في معاملة موظفيها ليس كافيا في حد  اإلدارةعدالة  أنكما يقول عبد الباقي  أثبتتالتجارب  لنا أن

ي تفسير كامل لتوجهاتها مما يقطع الطريق على مروجفي و لم يصحب ذلك شرح وا إذاذاته 

التطور والنمو الكبير في حمودأن أوضحكما  أيضا .تصال فعالإالشائعات أي القدرة على تحقيق 

                                                 
 .131صبرينة رماش ، مرجع سبق ذكره، 1
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إن العامل األساسي الذي :"يقول أيضاو .زيادة االهتمام باالتصاالتنظمات واتساع أنشطتها و الم

  ".المنظمة إنتاجيةيؤثر على  اإلداريةيجعل االتصاالت اإلدارية تختلف بين أنواع االتصاالت 

لك بدون اتصال ال يوجد هناك تنظيم، لذو  اتصالدون  أوٕادارةهناك تنظيم  أنتصور  أوردكما  

نظيم وتخطيط ورقابة وتنسيق، من ت ةاإلداريلالتصال دور في جميع العمليات  "أنتقول المنجي 

في  اإلداريةسوء ممارسة االتصاالت  إلىتعود اغلب المشكالت في المنظمات  أنال عجب و 

عصب دها عن بعضها البعض، فاالتصال هو بعمع كبر حجم المنظمات و  باألخصالمنظمات و 

ال بد لها من  اإلداريةيتضح لنا االتصاالت  أيضا. تنظيم أليحتمي  متطلبو  اإلداريةالعمليات 

 متىيتضح لنا  أيضا.تحقيق فعاليتهارها بفعالية في االتجاه الصحيح و مبادئ تحكمها لتسييقوانين و 

 ىن ذلك يساعد علإالمعلومات داخل قنوات التنظيم ف ما كان االتصال واضحا يسهل انسياب

  .األداءكفاءة 

عمل في كل مرحلة من مراحل يتطلب نشر المعلومات على مجموعات ال:تخصيص المهام - 

  . اإلنتاجعملية 

، داخل المنظمة األقساماتساع حجم المنظمات تولد عنه زيادة في عدد إن  :حجم المنظمات -

  .بذلك الهيكل التنظيمي مما يستلزم ضرورة وجود اتصال بين مختلف المستويات ةمشكل

يتطلب نشوء نقابات التي تحتاج  واإلدارةالصراع بين العمال اع النزاع و ارتف إن:وجود نقابات -

  .أعضاءهاكما هائال من المعلومات لفائدة 
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 اإلدارةالمستعملة من طرف التعبير و إن المصطلحات : استعمال مصطلحات تقنية صعبة -

لهذا ال بد من تبسيطها حتى تكون ن طرف كل العمال و بسيطة الفهم مممثليها، تكون واضحة و و 

  .في متناول الجميع

  :في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة اإلداريةاالتصاالت  أهمية .2

ذ سياسة له على نطاق واسع بها، وما يتطلبه في المؤسسة ضرورة لتنفي اإلدارياالتصال  إنأهمية 

 ٕاخراجهاأنظمة وتحديد وسائله وتحرير رسائله و  خصائص فنية عند وضعذلك من مهارات و 

 اإلداراتمن األخصائيين األكفاء في هذا المجال لمعاونة بالشكل المقنع، يتطلب وجود فئة 

لهذا الغرض ضمن  أالعمل في إدارة تنشسياسة ونظام االتصال اإلداري، و التنفيذية في تطبيق 

ها تحقيق التنسيق بين االتصاالت اإلدارية، يكون من واجبات إدارةيطلق عليها و  التنظيميالهيكل 

بتقصي مشكالت االتصال  المؤسسة االقتصادية، كما تقوم أيضااألقسام المتعددة في اإلدارات و 

الضعف في وسائل خطوط االتصال،  الوقوف على نقاطاإلداري ومعوقاته في مواقع التنفيذ، و 

  .تقويم النتائجتقدم باالقتراحات للتغلب عليها و الو 

بكثير من مجال يتسبب  حد أسس عمل اإلدارة، لكنه كذلكأإن عملية اتخاذ القرار هي     

هناك الكثير من المشاكل قد تسببها  أننه قد يكون قرارا خاطئا، بل أليس السبب و . المتاعب

  .القرارات الصحيحة

حدهما أختيار إن عملية اتخاذ القرارات تعتمد على توفر عدة بدائل اثنين أو أكثر على أن يتم ا

  .قواعد معينةبناءا على معايير و 
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  :االتصال و شروط فعاليتهمعوقات : المبحث الرابع

  :1معوقات عملية االتصال .1

في  اآلراءللتأثيرلتبادل المعلومات و  أوأكثراالتصال التنظيمي عملية صادقة تتم بين طرفين 

عوائق فيصيب توجيه تعرضها عدة حواجز و  إذسهلة، هذه العملية غير بسيطة و  أنالمواقف غير 

، تقنية، ثقافية، تنظيميةنفسية، : إلىحيث يمكننا تقسيم معوقات. عملية االتصال نحو الفعالية

  .اجتماعية

 :معوقات نفسية �

الذين يحاولون  األفرادتتميز المعوقات النفسية بالخطورة الغير الواضحة التي تسمى بشخصية 

هم لكسب مكانة مميزة في عمل أنفسهمعن  ةمزيفحقيقة  ٕاظهارتصورهم الفكري والسلوكي و  إخفاء

 أوالجيد للرسالة من طرف المرسل  اإلرسالتتعلق بمعوقات تؤثر سلبا في عملية االتصال و 

  .معوقات االستقبال الجيد للرسالة من طرف المستقبل

  :معوقات خاصة بالمرسل �

 المبتغاة من تلك األهدافتحديد الرسالة و  ألفكارواضحة ضعف القدرة على صياغة سهلة و - 

الصلة  إقامةفي  األطرافاألخرىاضطراب صعوبات تفاعل المرسل مع الرسالة، فبحث تشويش و 

لواصل أشكاالهي تغيير في عالقات التعاون بعالقات تنافس وصراع و  المختلفة فتحدد بدل

                                                 
 .17، ص 1992الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،" عالم االتصال: "نعزي عبد الرحم1
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يول نسان موضوعي نراه يسقط عليه كل المإالمستمع ك أوالمتحدث  إلىينظر  أنالالوعي فبدل و 

 .باألساسالدقيقة في نفسه و التواصل في مثل هذه الحاالت يكون دفاعيا 

التقليل منها واعتباره كرمز  أوفي رفع قيمته كاألفراد المسبقة اتجاه المستمع  إصداراألحكام -

مواقفه عادي لخطر صيانة واتجاهاته و  إنساننه أالعدوانية يدل التعامل معه على للنشور و 

 .الخاصة

على المستمع لذلك وجب اختيار الوقت  إلeالتأثيرالضعف في تخطيط االتصال يهدف  -

 .الرسالة المناسبة عبر منافذ تنسب لجمهور معين األفضلإلرسال

 يصالإإلeتحوله حوار فردي للتفاعل فيه و  إلىيحول التواصل  إلرجاعاألثرانخفاض الحساسية  -

 .من جانب واحد

  :1معوقات خاصة بالمستقبل �

  :منها ألسبابعدم فهم الرسالة و يرجع 

 األهدافأوجميع المعطيات الالزمة لفهم  إلى، عدم التروي للوصول إطالقالتأويالتالشروع في  -

 .نتيجة التشويش الذاتي

سلبية مما أو بعض العناصر سواء كانت ايجابية  إلىيعني االنتباه االلتقائي المفرط و  إدراك -

 .تفسير مقصود الرسالة إلىيؤدي 

                                                 
  .18الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  عزي عبد1
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من  األخيريوضح ردود فعله للمرسل حتى يمكن هذا  إرجاعاألثر، يجب على المستقبل أن -

 .االسترشاد بردود فعل المستمع

  1:معوقات تنظيمية �

  :معوقات ناتجة عن شبكة االتصال -

السلسلة في جميع كل شبكة فاعلية بالنسبة للشبكة و ن لإلشبكة االتصال ايجابيات وسلبيات ف

بعدها شبكة الدوالب  تأتيالفوضى و الضوضاء، ثم  األحيانإلىاالتجاهات صدى يؤدي في غالب 

جميع العاملين، د بين المدير و الصاع أوحصر االتصاالت في االتصال النازل  إلىالتي تؤدي 

بالبيروقراطية الشبكة الهرمية تتميز  أماالمعنيين،  األشخاصقد خلقت هذه الشبكة حالة عزلة بين و 

 أعمالنجاز إمما يعرقل المعلومات إلىالتباطؤ الشديد للوصول و  تمسكها بالشبكات اإلضافيةو 

  .المؤسسة

  :االتصال أدواتمعوقات ناتجة عن سوء استعمال  -

عن  األدواتاالتصال مختلفة كالهاتف، التلكس يتمثل في استخدامها في احتكار بعض  إنأدوات

  .استقبال المعلوماتو  إرسالعدم اختيار الوقت المناسب في و  األخرى

  

  

  
                                                 

، 2000، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر " االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية و اإلدارة: " مصطفى حجازي1
 .151ص 
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  :معوقات تقنية �

 أن، لذا نجد اإلدارية، توزيع في المؤسسات الصناعية أدواتإنتاجاليوم  أصبحتاالتصال  أدوات

  .لتمرير المعلومات غير كافيةاالعتماد على قناة واحدة

 إلحاقهاالتعليمات الكتابية قد ال تفي بالغرض فال بد من : مثال أخرىفال بد من االستغاثة بقنوات 

  .شفوية - 2- باجتماع توضيحي في قناة ثانية

فيما بينها  اإلذاعية على المستوى التقني يتعلق بالتشويش الفيزيقي بانقطاع الخط تداخل المحطات

السكرتيرة التي ة والمراجعين و ا هائال من االتصاالت الهاتفيكالمدير الذي يستقبل كم إنسانيا...  أو

 إليصالالغير مناسبة الطريقة  غيرها، اختاريطلب تعليمات و  أوكل دقيقة بتلكس جديد  تأتيه

المعرفة  أو الشخص بالتجربة ايتعلمه أنهذا الفن أي استخدام القناة المالئمة يمكن المعلومات و 

  .احتياجاتهمبخصائص البشر و 

  : معوقات ثقافية و اجتماعية �

التقييم القبلي االجتماعية و  الميزاتاالجتماعي مع مختلف العمال و  التباين في المستوى الثقافي

  .األفرادالثقافي بين ف الموروث الحضاري واالجتماعي و اختال

 :1سيمياء االتصال �

عوائق في فهم  إلeإظهاراختالف المعاني للفظة واحدة بين المجتمعات المختلفة مما يؤدي  

ذكرتها وجب على المدير معرفتها مختلف العوائق التي تعرض العملية االتصالية التي  إنالرسالة، 

                                                 
 .152ص  سبق ذكرهمرجع  مصطفى حجازي،  1
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هي المؤسسة و االتصال التي تعاني منها  إشكالياتتعتبر نقطة البداية لعالج  ألنهابها  اإللمامو 

  .االتصال الفعال إضافة إلى عدة عوامل أخرى كالبيروقراطية مثالالخطوة األولى نحو 

  :االتصالشروط فعالية  .2

ام بها، بل هي ة يسهل القيإجراءات عاديتدرك بان عملية االتصال ليس مجرد  أنمن الضروري 

  .الفنيةشروط العملية و  فىتستو  أنيفترض ، و أيضاة علميعملية فنية و 

 :التخطيط الجيد لالتصاالت  .أ 

 األولىهذه هي الخطوة تحليال كافيا، كلما زاد وضوحا و  المطلوب نقلها الفكرأو فكلما حللنا المشكلة 

في  األخذعدم عدم كفاية التخطيط و  اإلداريةإلىغالبا ما يرجع فشل االتصاالت نحو االتصال و 

الرمز  أوم تحديد اللغة االتصال بمعنى المالئم له، ث عميلةونبيتأثر اتجاهات من و  أهدافالحساب 

االستعمال الرمزي ك، أي عدم مع تحري الدقة في ذل إليهالمفهوم من قبل الطرف المرسل الئم و الم

ة ثم تصميم شكل الرسالة وخاصة بالنسبة للرسائل الناقص أوالمتعددة،  أوذات المعاني المزدوجة 

  .المكتوبة بما يكون مالئما للموقف

  :في تخطيط االتصاالت اآلخريناستشارة   .ب 

 ٕانشاءكتب و  ال بوضوح، وذلك بمراجعة مافع أرادخذ من أي مرسل قد قام بنقل من ك بالتآو ذل

  .منهم يفهمون ما يريد قوله فعال خرواآل األشخاصإنأمكنبعض 
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  :  اإلنصاتفن  إجادة  .ج 

أفكاره الفرصة الكافية للتعبير عن  خراآليتيح للطرف  أنففي االتصال المباشر على المرسل 

منح إ": " هاملت" جيدا حتى يتمكن من فهم ما يريد قوله فعال، كما يقول  إليهينصت  أنتماما، و 

بعض  أوالتشتت في الحديث  إالإلزالةمع قليل من صوتك، وال يتدخل  أذنككل شخص 

  ."أفضلبدرجة  األموراالستفسارات التوضيحية التي تساعد على استجالء 

  :الحصول على التغذية العكسية  .د 

ح لنا معرفة مدى نجاح تتا أنقد تضيع الجهود االتصالية دون  إذذلك بمتابعة االتصاالت، و 

الصدى من قبل المتلقي للتعبير عن فهم  إرجاعما لم تتابع عملية االتصال من خالل لرسالة، و ا

  .تسيير معرفة مدى نجاح العملية االتصالية ألنهالرسالة، 

 :معرفة الظروف المحيطة  .ه 

يكون حساسا  اإلداري الناجح أنتؤثر في عملية االتصال، ويجب على  أخرىفهناك عوامل 

  .المؤثرات والعوامل الخارجية السلبية إزالةيعمل على  أنللظروف التي يتم خاللها االتصال و 

 .فهما ومصداقية من جانب المتلقي أكثرمناسبة و  تصاليةااستخدام وسائل  -

 .ميوله ورغباتهو ظروفه و إليهفهم طبيعة المرسل  -

 .بعين االعتبار عند صياغة الرسالة اإلداريةبعدد المستويات  األخذوجوب  -
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  :خالصة

 أوجه،فكل إلنجاحهاهياكل تنظيمية و  ٕاجراءاتتصال وظيفة حيوية تتطلب مهارات و لال إن  

تؤدى من خالل الرقابة و  قالقرارات والتنسياتخاذ في المؤسسة من تخطيط وتنظيم و  اإلداريةالعملية 

  .المؤسسة أهداففهو الركيزة التي يعتمد عليها المسير في تحقيق االتصال،

جهود كل من الرؤساء والمسؤولين والعمال في المؤسسة  بتضافر إاللكن هذا ال يتم و   

متكاملة،بهدف تحقيق تكامل دقيقة و جمعهم ككتلة واحدة من اجل هدف واحد عن طريق فعالية و 

 .ةيساهم في تحديث المؤسس أوسعنجاح و  أفضل



 

 

 

 

 

             

 

 اإلطار المنهجي

 



  

 

  اإلطار النظري

  

  



  

  

  اإلطار التطبيقي

  

  



  

  

  خاتمة

  

  



  

  

  قـائمة المراجع

  

  



  

  

  المالحق

  

  



  

  

 مقدمة



                                                                    مقدمـة 

 

 أ 
 

بالغة في المؤسسات المعاصرة، حيث تولي هذه المؤسسات  أهميةو  أساسيةوظيفة  لالتصال

كان على اهتماما كبيرا به، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه في نجاح أي مؤسسة، سواء 

  .االقتصادي أوألخدماتيأو المستوى اإلعالمي 

ة، وهذا على للمؤسسالفعال للتعبير الجّيد و  األساسيةاالتصال من الدعائم  يعتبرو 

 اإلنسانيةالخارجي، فعلى الصعيد الداخلي يعمل على خلق الروابط الصعيدين الداخلي و 

المشاركة في اتخاذ القرارات، لذا فهو احد و  لإلدالء بآرائهمالفرصة  ٕاعطائهموتبادل المعارف و 

الذي يساعد على  األمرهو ، و أهدافهاتحقيق ا و الدعائم الرئيسية لتجاوزها و ضمان استمراره

وبالتالي يساهم  انتمائهم للمؤسسةبالتقارب و التعاون بين العمال و رفع معنوياتهم ليشعروا 

  .على ضمان تسيير الموارد المادية و البشرية للمؤسسة

يسمح للمؤسسة بفرض  إذمن ضرورة،  أكثراالتصال  أصبحعلى الصعيد الخارجي،  أما

في  أساسيةتتواجد بدون اتصال، فهو وسيلة  أنال يمكن  أنواعهانفسها فالتنظيمات بمختلف 

  .للمؤسسات اإلداراتو التبادل الفكري بين مختلف  األداءتحسين 

بشروط البحث العلمي  اإللمامفي الجانب المنهجي، الذي يحاول هذا العمل  سنبدأو      

الدراسة و  أهدافاختيار الموضوع و  أسبابوتحديد المفاهيم والفرضيات و  اإلشكاليةويوضح 

  .الدراسة و منهج البحث و كذا تلخيص بعض الدراسات السابقة أهمية

مباحث، جاء الفصل  أربعالجانب النظري الذي تربع على فصلين، كل فصل ضم  أما

، عناصر االتصال، أنواعهمفهوم االتصال و  (أهميتهو  أنواعهاالتصال : تحت عنوان األول

الثاني فجاء تحت عنوان  أما الفصل، )االتصال  ميةأهوظائف االتصال و خصائصه و 

 األهدافاالتصال كعملية محورية في تسيير المؤسسة،  (فعالية االتصال في المؤسسة 

 آلياتهباإلضافةإلىالمؤسسة و  أداءاالتصال في تحسين  أهميةالداخلية و الخارجية لالتصال، 

  .)معوقات االتصال و شروط فعاليته 

  جانب تطبيقي تناولنا فيه الدراسة الميدانية التي تمت في مؤسسة باإلضافة إلى



                                                                    مقدمـة 

 

 ب 

 

خالل جملة من المقابالت وتحليلها وفق الفرضيات المسطرة  تمنبتيار "اتصاالت الجزائر "

  .للبحث، وفي األخير تلخيص جملة من االستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل البحث

  



 إهداء
ن الرحيمبسم اهللا الرحم  

ويسر,الحمد هللا أمار دربي بنوره وطريقي بعلمه وقـلي بإيمانه  

لي أمري إلنجاز هذا العمل المتواضع والذي أهديه إلى التي تشاكت أعضاء جسدي في رحمها  

وإلى من حملتني تسعا وأنارت ظلماتي وأرضعتني حب الحياة وحب الناس إلى من سهرت في ليالي  

لتحقيق غايتي والتي  الدجى وعملت الكثير والعسير ألجلي والتي شجعتني طوال مشواري الدراسي  

أمي الغالية أمي الحنون جميلةاحي بها يا قرة عيني  كان نج  

 إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

 إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة  

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

معمر  والدي العزيزإلى القـلب الكبير    

.سارة,صونيه,لندة,آسية,سامية,إسالم,سعيد,نسيمإلى من يفيض الفؤاد بالحنين إليهم    

أسماء وعبد الرحمانوالكتكوتان    

فـاطمة,خديجة,أسماء,صليحة,فتيحة,وفـاء,سعدية:إلى الصديقـات  

وخاصة األستاذ  علوم اإلعالم واالتصالاألحباب وإلى جميع األصدقـاء و كل أساتذة  وإلى كل األهل و 

"العماري بوجمعة"الفـاضل    



 خاتمة
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الذي بدونه  باعتبارهاألساسفي هيكلها التنظيمي، لالتصالتولي المؤسسات أهمية قصوى 

  .ال تستطيع أي منظمة أو مؤسسة أداء مهامها وتحقيق تطلعاتها

يقوم بوظيفة فعالة ينبغي أن يعطي الفرصة لكل العمال والموظفين لكي يتأقلموا  فاالتصال

بين أعضائها،ويساهم في نشر  اإلنسانيةويقوم على خلق الروابط مع الحياة العملية لكل مؤسسة،

  .المعلومات والحقائق و األفكار بينهم

،وهذا نتيجة للدور الهام الذي صورة للمؤسسةدور فعال إلعطاء أفضل  االتصاليلعب 

  .استمرارية هذه المؤسسات علىيؤديه وذلك من خالل مساهمته في الحفاظ 

في المؤسسة دور بارز وتأثير كبير يعكس  االتصالج أن لفعالية وكخالصة لدراستنا نستنت

  .وجه المؤسسة ومستوى عطائها وهذا بنوعيه الداخلي والخارجي

 



 

 

 دلــيـــل الــمقـابلـة

 

  

  في إطار تحضير مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 

  –جامعة مستغانم  –نحن طلبة قسم علوم اإلعالم و االتصال 

  :سنة ثانية ماستر تخصص وسائل اإلعالم و المجتمع بصدد إجراء بحث ميداني حول 

  "دور االتصال و فعاليته في تسيير المؤسسة " 

تيارت نموذجًا للدراسة فإّنه يشرفنا أن نتقدم اليكم بهذه " اتصاالت الجزائر "حيث تم اختيار 

  .المقابلة التي تتضمن مجموعة من األسئلة تدور حول االتصال في المؤسسة و القائمين به

  يرجى منكم اإلجابة على هذه األسئلة و نحيطكم علمًا أنّ 

  .معلوماتكم ال تستخدم إّال ألغراض علمية

  . فائق االحترام و التقديرولكم منا 

  

  

  

  

 



  

  قائمة المراجع والمصادر

  

  :المراجع باللغة العربية  - أ

  :القواميس والمعاجم: أوال

،الطبعة األردن،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،المعجم اإلعالميمحمد جمال الفار،-1   

  .2006,األولى

، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، المجلة األولى،الموسوعة اإلعالمية، محمد منير حجاب-2  

  .2003، الطبعة األولى

  :الكتب باللغة العربية: ثانيا

 ألنجلو،القاهرة،مكتبة االجتماعياإلنساني ودوره في التفاعل  االتصالأبو عرقوب، إبراهيم-1  

  .1999بدون طبعة،المصرية،

بدون منشأ المعارف اإلسكندرية،أصول اإلدارة العامة،عبد العزيز شيخا، إبراهيم-2  

  .1996طبعة،

  .2006لدار العالمية للنشر والتوزيع،بدون طبعة،،االتربوي االتصال، أمير علي محمد-3  

،ديوان المطبوعات كلاقتصاد المؤسسة،أهمية التنظيم ديناميكية الهياعرباجي،إسماعيل-4  

  .1996الجامعية،بدون طبعة،



ة،دار النهضة ،القاهر إسماعيل،ترجمة عبد الحميد ومحمد السلوك اإلنساني في العملديجريت،-5  

  .1974للطباعة والنشر،بدون طبعة،

، الجامعي الحديث ، المكتببين النظرية والتطبيق االتصال، هناء حافظ بدوي-6  

  .2002،بدون طبعة،اإلسكندرية

،دار النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم االجتماعية االتجاهاتمحي الدين مختار،-7  

  .1999،باتنة،عة األولىنشورات الجزائرية،الطبالم

 اإلشعاع،مكتبة ومطبعة نظريات االتصالمحمد محمد عمر الطنوبي،-8  

  .2001، ،الطبعة األولىاإلسكندريةالفنية،

بدون ،عالم الكتب،القاهرة،جماهيريالفني ال اإلبداعفي مجاالت  االتصال، محمد عبد الحميد-9  

  .1993طبعة،

،دار المعرفة الجامعية،بدون ماعيةفي الخدمة االجتاالتصال ،النجامحمد العمري أبو -10  

  .1996طبعة،

،ديوان المطبوعات لبحوثمناهج البحث العلمي وطرق إعداد امحمد الغريب عبد الكريم،-11  
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  :اإلشكالية �

ذلك من خالل الدور الذي تقوم به و للمؤسسة،  األساسيةتعد العملية االتصالية من الدعائم 

خلق جو من  إلى، فيؤدي ذلك األفكارونشر المعلومات و  اإلنسانيةفي تسيير وتنظيم العالقات 

كل  أساسالمؤسسة، فيزيد ذلك من التقارب واالنسجام العلمي، فهي  أعضاءالثقة المتبادلة بين 

  .تنظيم ناجح

خلل  فأيلهذا يعتبر االتصال من العوامل التي يتوقف عليها سير العمل داخل المؤسسة، 

  .غير مرغوب  فيها والعكس صحيح إل>أهداففي العملية التسييرية ينتج عنه وصول المؤسسة 

ذه بتيارت هي واحدة من ه "مؤسسة اتصاالت الجزائر " وعليه فان حياة أي مؤسسة،      

على االتصال، و ذلك من اجل  األخرىالمؤسسات الهامة في الحياة االجتماعية تعتمد هي 

فان االتصال له اثر كبير داخل و . تطويرها و تحقيق متطلبات العاملين و خدمة الصالح العام

المحطة التي وقفنا عندها " مؤسسة اتصاالت الجزائر " خارج المؤسسة، و قد كانت لمؤسسة 

تبنى  اإلشكاليةالمؤسسة، وعليه فان  أداءمعرفة طبيعة االتصال ومدى فعاليته في تحقيق  محاولين

  :كالتالي

  ما هي شروط و مدى نجاح و فعالية االتصال في المؤسسة ؟ -

  :من خالل التساؤالت التالية اإلشكاليةويمكن معالجة هذه  

 االتصال في المؤسسة ؟ أهميةما هي  -

 االتصالية في المؤسسة ؟ما هي شروط نجاح العملية  -

 هل ينعكس االتصال الداخلي للمؤسسة على خدماتها مع الجمهور ؟ -
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 امتهظنأنجاح المؤسسة في نشاطها و خدماتها متوقف الى حد كبير على فعالية إن *

  .وهي الفرضية األساسية التي تنطلق منها وتعالج ما خاللها.االتصالية

 ، مدى نجاحها في االتصال الداخلي وكذا فعالية االتصال في نجاح سياسة المؤسسة -

 .تنعكس سلبا على مردود الخدمات والتحصيل لدى المؤسسة التي معوقات االتصال

  :أسباب اختيار الموضوع

اختيار هذا البحث منه ما هو ذاتي و ما هو موضوعي و تتمثل فيما  إلىعديدة دعتني  أسباب

 :يلي

 .الجانب االتصالي في المؤسسات ميدانيا إلىالتطرق  -

 ".مؤسسة اتصاالت الجزائر "معرفة ما مدى تطبيق االتصال في مؤسستنا خاصة  -

 .محاولة معرفة واقع االتصال في المؤسسة -

 .البحث العلمي حول االتصال أفراد -

 .الرغبة في معرفة ما إذاكانت إدارة هذه المؤسسة تستعمل تقنيات االتصال بشكل منتظم -

 .معرفة التقنية االتصالية المطبقة من طرف المؤسسة، و مدى درجة فعاليتها -

 :أهداف الدراسة �

  :تتمثل األهداف األساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خالل هذه الدراسة في   

 .معرفة مكانة االتصال في تنظيم و تسيير المؤسسة -

 .تسليط الضوء على العملية االتصالية في المؤسسة -
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سة نعتمد على منهجية واضحة تهدف للوصول إلى نتائج صحيحة و       شاملة نقدم درا -

 .لمعرفة حقيقة وضع االتصال في المؤسسة

والتعرف على أهم عراقيل العمليات  المسئولينمعرفة فعالية االتصال بين الموظفين   -

 .االتصالية داخل المؤسسة

إعالميا يضاف إلى الجهود السابقة التي تناولت عملية االتصال في  تعتبر الدراسة جهدا -

 .مختلف المؤسسات و الشركات

 : أهمية الدراسة �

إن العمل االتصالي يشغل في المؤسسة الحديثة أهمية كبرى، إذ يؤثر على صورة المؤسسة و 

عملية فعال ال ينجح إال السير الحسن لها و الكفاءة اإلنتاجية للعمال و الموظفين، فتطبيق مخطط 

إذا تشكلت المؤسسة هوية واحدة تمثل وحدة المؤسسة، وتماسك أعضاءها و أقسامها ما يؤدي إلى 

مؤسسة " الفعالية والحضور بصورة جيدة، فان هذه الدراسة تهدف إلى محاولة معرفة مدى اعتماد 

  .امة في المؤسسةعلى االتصال والتحكم الجيد و إبراز مكانته اله" اتصاالت الجزائر 

  : منهج الدراسة �

يعتبر المنهج الطريق المؤدي إلى التقدم من مجرد الشك و التصور والوهم إلى الحقائق 

الموثوق فيها و النتائج السليمة والموضوعية، فكل دراسة أكاديمية موضوعية ومنظمة تستدعي 

ا المختلفة و تفسير االعتماد على منهج محدد للتحقيق والكشف عن أبعاد الظاهرة وجوانبه

 .العالقات التي تربط بين عناصرها و ذلك بطريقة عملية دقيقة
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تختلف مناهج البحث في وظائفها و خصائصها باختالف طبيعة المواضيع، وكذا أهداف  

الباحث التي يسعى تحقيقها، لهذا فان طبيعة الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي 

بما أن دراستنا تتمحور حول دور االتصال في المؤسسة، استدعى هذا  سوف يتبعه في دراسته،

الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة بطريقة " دراسة حالة " تطبيق منهج 

  . معمقة ومركزة، ويمكن أن تكون هذه الحالة فردا إلى مؤسسة أو نظاما اجتماعيا

 :مجتمع البحث �

نجاح الدراسة ألي بحث علمي يتوقف على مدى اختيار الباحث للعينة التي تمثل مجتمع  إن

  .الدراسة، فبقدر ما تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي بقدر ما تكون النتائج صادقة

  "اتصاالت الجزائر نموذجا" إن دراستنا تهدف إلى مدى فعالية االتصال في المؤسسة     

األهمية التي يكتسبها انطالقا من طبيعته في المؤسسة ومعرفة اهدافه، وذلك من خالل معرفة 

  ".اتصاالت الجزائر " وكذا العوامل المؤثرة في العملية االتصالية لمؤسسة 

  :العينة �

تعمم على نتائج أي دراسة، و لكي يتحقق هذا  أنالعينة هي كل مجموعة من األفراد يمكن 

  .1لهؤالء األفرادالتعميم يجب أن تكون العينة ممثلة 

، وأن كل األسماء تشير إلى قصديهإن العينة التي قمت باختيارها في هذا البحث هي عينة 

العينة التي تقوم على التقدير الشخصي للباحث في اختيار مفردات مجتمع البحث انطالقا من 

                                                   

، ص 1999الجزائر  ،2الجامعية،ط، ديوان المطبوعات مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، محمد الغريب عبد الكريم1
19. 
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ن معلومات الدراسة الكاملة والمفصلة لما يحتويه هذا المجتمع ولطبيعته من حيث ما يتضمنه م

وبيانات، وبالتالي فانه يتم اختيار تلك التي لها صلة بالبحث الذي يقوم الباحث باختيار مفرداتها 

  .بطريقة تحكمية

و التي " بفرندة والية تيارت مؤسسة اتصاالت الجزائر" وتمثلت عينة هذا البحث في موظفي 

ناث يمثلون عمال إطارات تم المزج بين الذكور و اإل)  08( موظفين ثمانية اشتملت على 

  .المؤسسة

 :جمع البيانات أدوات �

أي بحث يحتاج في دراسته إلى أداة أو أدوات تساعده في بحثه و تكون وسيلة له للحصول 

على معلومات وبراهين حول إشكالية الموضوع، هذه األدوات يجب أن تكون مالئمة لموضوع 

الدراسة و منهجه، فتم االستعانة في هذه الدراسة بالمقابلة فهي تقنية مباشرة و من بين األدوات 

في جمع المعلومات و البيانات من الميدان المتعلق بموضوع البحث و تبريرها و  المساعدة

النتائج النهائية التي يستعملها في  إلىتصنيفها و تحليلها عمليا بما يساعد الباحث على التوصل 

  .1الكشف عن خبايا الموضوع الذي هو محل الدراسة

لموظفين على حسب الهيكل التنظيمي وكانت نوعية المقالة هي مقابلة داخلية شملت معظم ا

  "بفرندة والية تيارت مؤسسة اتصاالت الجزائر" في 

  

                                                   

، 1999، باتنة، 1طالمنشوراتالجزائرية ، ، داراالجتماعيةاالتجاهات النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم ، محي الدين مختار 1
 7ص
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  : تحديد المفاهيم

 'mot clefs‘يعبر عادة عنها بالكلمات المفتاحية ال تخلوا أي دراسة من مفاهيم خاصة بها والتي 

التي من خاللها سوف نحاول التطرق الى بعض المفاهيم هذه المفاتيح السرية لها ، في دراستنا 

  .نعطي نظرة شاملة لموضوعنا 

عات اتتكّون المنظمة عن طريق المزج الميكانيكي بين األدوار اإلجتماعيةوالجام :االتصال .1

ولذا يرى البعض أّن المنظمة ليست إّال نوعًا من التنظيم االجتماعي . الفرعية التي تشتمل عليها

اتصال بين مختلف العناصر ، بحيث يؤثر كل منها  ويقصد بالتفاعل وجود. الجماعاتلتفاعالت 

وعلى ذلك فعملية االتصال تعني إنتاج وتوفير وتجميع البيانات والمعلومات . في األخر ويتأثر به

وتبادلها وٕاذاعتها واإلعالم بها، بحيث يمكن اإلحاطة بأمور وأخبار ومعلومات جديدة أو التأثير في 

وتتم هذه  .غير أو التعديل في هذا السلوك أو توجيهه وجهة معينة سلوك األفراد والجماعات، أو الت

العملية عادة في صور متبادلة من الجانبين ال من جانب واحد ، بمعنى نقل وٕاعطاء البيانات إلى 

 .1اآلخرين واستقبالها

هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات بين المرسل والمرسل إليه، سواء  :االتصال الداخلي .2

ان نقل المعلومات شفويا أو تحريريًا ، إّن االتصال هو تبادل المعلومات بين األفراد على كل ك

 .2المستويات اإلدارية بغرض تحقيق التفاعل في معناه الواسع، وبالتالي تحقيق  ديناميكية الجماعة

 .بادل المعلومات خارج المؤسسةهو ت :االتصال الخارجي .3

                                                   

 .14، ص1978ـ مكتية غريب ، القاهرة ، 2، طعلم اإلجتماع الصناعيعبد الباسط محمد حسن ، 1

 .17، ص2001،  1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، ط نظرية اإلتصالمحمد محمد عمر الطنوبي، 2
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هي جميع أشكال المنظمات االقتصادية المستعملة ماليا ، هدفها توفير اإلنتاج  :المؤسسة  .4

وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤوليات ، ويمكن أن تعرف أنها وحدة اقتصادية 

 . 1تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج اإلقتصاي

 :الدراسات السابقة

ة و تشعبها، يفترض على الباحث عند القيام ببحثه العلمي عليه أن يبحث، و إن نمو المعرف

يقلب عن الدراسات السابقة التي هي محل البحث و عليه أن يقتنع أن عمله هذا ما هو إال عبارة 

عن حلقة وصل متصلة بمجاالت كثيرة، و بالتالي يمكن االستفادة منها في جميع النواحي، و 

  . زئية بالموضوعبالتالي هي عالقة ج

الفعالية االتصالية في " تحت عنوان  لصبرينة رماشوتم تناول مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

في علم االجتماع فرع تنمية و تسيير الموارد ) مؤسسة سونالغاز( المؤسسة االقتصادية الجزائرية 

  :2وتوصلت إلى النتائج التالية" ، جامعة منتوري بقسنطينة 2009-2008البشرية لسنة 

 .تنمية القدرة على تجنب عوائق االتصال -

  .لالتصاالتالتخطيط الجيد  -
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