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ظيمي: المفهوم، األهمية و األهداف: االتصال التن5محاضرة رقم   

 اتصاالت أنظمةذا لم يكن هناك نظيمات، فالمهام ال يمكن انجازها إل العملية االتصالية شريان التمثت   

دارية عن طريق تجميعها و نقلها في مختلف جيدة تعمل على تدفق المعلومات الالزمة الستمرار العملية اإل

 االتجاهات داخل الهيكل التنظيمي و خارجه.

و  اإليصالنتاجيتهم تتوقف على فعالية إالة المعنوية للفاعلين داخل التنظيم و الح أنكما نشير كذلك إلى    

الخاصة  األعباءدفق المعلومات من اإلدارة إلى العمال ووضوحها يحقق تبيان  الواجبات و كفاءته، فتت

و التردد بما يساعد على القيام  يقضي على الغموضنجازها، كما بالعمل لكل فرد و الطريقة المناسبة إل

 .المواد المستخدمة أوبالعمل بكفاءة عالية و عدم إهدار الوقت 

:االتصال مفهوم/ 1  

و عفوية أيضا، تنطوي على إرسال و تحويل عملية منظمة يعرف االتصال بصفة عامة على أنه "    

و    معلومات و بيانات من جهة إلى جهة أخرى، شريطة أن تكون البيانات و المعلومات المحولة مفهومة 

نقل المعاني وتبادلها بأسلوب يفهمه أطراف كما يعرف بأنه "  .1مستساغة من قبل المستهدفين بها"

 .2االتصال و يتصرفون وفقه بشكل سليم"

بأنه العملية أو الطريقة التي يتم بواسطتها انتقال المعرفة من شخص أيضا، "و يمكن تعريف االتصال 

، و بذلك يصبح لهذه أكثرالتفاهم بين هذين الشخصين أو  إلىحتى تصبح مشاعا بينها و تؤدي  آلخر

ة و البحث       و نات، و لها اتجاه تسير فيه و يؤثر فيها، مما يخضعها للمالحظالعملية عناصر و مكو

 .3التجريب و الدراسة العلمية بوجه عام"

و    يعرف بأنه نقل المعلومات بين الموظفين و رؤسائهم على مختلف االتجاهات  االتصال التنظيميأما    

 .4المستويات اإلدارية في المنظمة"

                                                           

 

 
 

 
 

 
 

 



 

3 

 

يمر من مركز اتخاذ القرار  آخر" إيصال المعلومات من عضو إلى  بأنه التنظيميكما يعرف االتصال   

و   هو إيصال القرارات إلى مختلف األجهزة و األطراف أوالمباشر إلى مراكز أخرى لتنفيذ العمل، 

 .5"الهدف من كل ذلك هو إحداث تغيير في تصرفات األفراد و الجماعات

و داخل تنظيمات  من جهة االتصال في الحياة العامة أهميةتتضح لنا  السابقة، و من خالل التعريفات   

دارية و اجتماعية و نفسية يتم من خاللها تحويل األفكار عبر إعملية  باعتباره، من جهة أخرى العمل

 .القنوات الرسمية بتحقيق األهداف و خلق التماسك بين مكونات البناء التنظيمي

 االتصال التنظيمي: أهمية/ 2

تنظيمية و أقسام إدارية، بل هي تصال التنظيمي في كون المؤسسة " ليست مجرد هياكل اال أهميةتكمن    

تشمل أيضا جملة من العالقات المختلفة داخل الهيكل التنظيمي، و هذه االتصاالت هي الركيزة التي تعتمد 

 .6عليها اإلدارة العليا عند اتخاذ القرارات و التي هي أساس العملية اإلدارية بشكل كلي

كلما  من نشاط المنظمة و ترتفع كفاءة العمل %75فقد أثبتت الدراسات بأن االتصاالت تمثل ما يقارب    

، كما يتم بواسطة االتصال إصدار التعليمات الخاصة بإنجاز العمل و لالتصالكانت هناك أنظمة جيدة 

تلقي النصائح و اإلرشادات و الرد على تساؤالت المرؤوسين و حل مشاكلهم، إضافة إلى توفير 

     و التعرف على مدى تقدم العمل االستراتجياتالمعلومات للرؤساء لوضع الخطط و رسم السياسات و 

 .7األخطاءو تصحيح 

 :8من خالل الوظائف الرئيسية لعمليات االتصال داخل التنظيم على النحو اآلتي االتصالكما تبرز أهمية 

إن عملية االتصال بين األفراد بعضهم مع اآلخرين لها مضمون  االنفعاالت)العواطف و المشاعر(: -

عاطفي أو انفعالي، حيث يستطيع العاملون التعبير عن إحباطاتهم و قناعاتهم لإلدارة و لبعضهم البعض، 

كذلك من خالل عملية االتصال يستطيع األفراد حل الغموض بشأن أعمالهم و الصراع القائم بين األفراد   

 . و الجماعات
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: إن وظيفة االتصال هي تحفيز و توجيه و رقابة و تقويم أداء أعضاء المنظمة، كما أن جميع الدافعية -

األنشطة و الممارسات التي تمارسها القيادة من إصدار أوامر و مكافأة السلوك و األداء و التقويم وتحديد 

 المهمات و تدريب المرؤوسين تتضمن جميعا القيام بعملية االتصال.

يؤدي االتصال وظيفة حيوية تتعلق بالمعلومات الضرورية التخاذ القرار، و على خالف  المعلومات: -

المشاعر و التأثير، يكون االتصال هنا توجه تقني بحيث يكون التركيز على كيفية معالجة المعلومات،    و 

-  قرارات التنظيمية.طرق تحسين قنوات االتصال التي تحمل المعلومات إلى الفرد و الجماعات و ال
: إن المنظمات تحاول السيطرة، أو فرض الرقابة على نشاطات األفراد من خالل قنوات االتصال الرقابة

الرسمي)الهيكل التنظيمي(، إن طبيعة األعمال الروتينية و إجراءات العمل المقننة لها تتم عن طريق 

 هيكلية رئيسية للرقابة داخل المنظمات.االتصال الرسمي، إذن تمثل قنوات االتصال الرسمي وسيلة 

بنجاح عملية االتصال داخلها و  يرتبط نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها :التنظيمي أهداف االتصال/ 3

  :9و سنحاول عرض أهداف االتصال في اآلتي  خارجها، 

المعلومات لألفراد تسهيل عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التخطيطي و التنفيذي من خالل توفير  -

 .و الجماعات

تمكين المرؤوسين من التعرف على األهداف و الغايات المطلوب من التنظيم تحقيقها من خالل البرامج  -

و الخطط و السياسات التي تم وضعها من أجل ذلك، إضافة إلى المسؤوليات الموكلة للموظفين         و 

 .الصالحيات الممنوحة لهم في سبيل تحقيقها

 .و دواعي تأجيلها أو تعديل خطط تنفيذها تعريف المرؤوسين بالتعليمات المتعلقة بأصول تنفيذ األعمال -

التعرف على مدى تنفيذ األعمال، و المعوقات التي تواجهها و مواقف المرؤوسين من المشكالت      و  -

 .سبل عالجها

خطوط الهياكل التنظيمية و السياسات  تساعد في عملية ضبط السلوك التنظيمي للعاملين، إذ تعتبر -

برؤسائهم، و في تقديمهم لمقترحاتهم، و تؤدي  في عملية اتصاالتهم بإتباعهامؤشرات يلتزم العاملون 

 التنظيمات غير الرسمية نفس الوظيفة، إذ تضبط سلوك أعضائها.
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ليهم القيام به، و كيف يمكن تعزز عملية االتصاالت الدافعية لدى العاملين، ألنها تقوم بتحديد ما يجب ع -

تحسين أدائهم، إذ أن تحديد األهداف و توفير التغذية العكسية عن سير التقدم في تحقيق األهداف و تعزيز 

 .السلوك المطلوب يستثير الدافعية

 : تتم العملية االتصالية من خالل العناصر التالية:عناصر االتصال التنظيمي/4

شخصا و قد يكون "هو مصدر الرسالة االتصالية أو النقطة التي تبدأ عندها العملية االتصالية  المرسل: -1

أو جماعة أو أي مصدر آخر مثل الراديو و التلفزيون و الصحف و المجالت و غيرها، وفعالية االتصال 

و يتحدد  .10"يرتعتمد على صفات معينة في مصدر عملية االتصال كالثقة و التقدير و القدرة على التأث

 المرسل في المؤسسة في كافة أطراف العملية اإلدارية بغض النظر عن المستويات اإلدارية.

تعني مجموعة المعاني و األفكار و المعلومات و القيم و المهارات التي يوجهها المرسل إلى  الرسالة: -2

المستقبل عبر قنوات مختلفة بغية التأثير في سلوكه. و تعد الرسالة أساس العملية االتصالية لذا يجب أن 

حتى ال تحتمل تكون واضحة في رموزها اللفظية و الكتابية و مصطلحاتها المستخدمة وفي أهدافها، 

 تفسيرات خاطئة. 

و     يفسرها و يعطي لها المعانييتلقى المعلومات المرسلة التي  ،هو هدف عملية االتصال المستقبل: -3

 بناء عليهاو و مستواه التعليمي وخبراته السابقة و المهارات و المعارف التي يملكها. الدالالت بما يتناسب

 صورة تطبيق لألوامر و تنفيذ المهام.االستجابة المناسبة لها في  تتحدد

الواسطة المادية التي تستخدم في إيصال الرموز الحاملة للمعاني التي تشكل  أوهي الوسيلة  القناة: -4

 :11الرسالة و تعدد الوسائل المستخدمة في تنفيذ عملية االتصال منها

 مكتوبة. أوالقناة اللفظية: فيها تستخدم اللغة اللفظية سواء كانت شفوية  -

 .اإلعالناتالقناة التصويرية: فيها تستخدم الملصقات و كتابات الحائط و لوحة  -

 القناة الكتابية: فيما يستخدم اللغة المكتوبة لنقل الرموز و المعاني) صحف، مجالت، كتب، مطبوعات( -
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)       اللغة الحركية مثلالقناة الحركية: فيما تستخدم اللغة دون اللفظية التي تضم أشكاال متعددة أهمها  -

، تقطيب ل ) النظرات، االبتسامةو كذلك اللغة االنفعالية الفيزيزلوجية مث ،، شكل الوقوف(اإليماءات

 .(الحاجبين

هي عملية تبين جدوى التعليمات و مدى نجاحها في تحقيق ما هدفت  :غذية العكسية(الت)االستجابة -5

على  يقتصر قياس أثر االتصاالتال و تختلف طرقها باختالف القنوات المستخدمة في االتصال و  ،إليه

و التي يفترض أن تتم لمعرفة ردود فعلها  .البيئة الداخلية للمنظمة بل يمتد للبيئة الخارجية بكافة مؤثراتها

لبية و التعزيز للجوانب حول ما يجري داخل المنظمة سلبا أو إيجابا بحيث يتم التقويم للجوانب الس

 .12"و قد تكون التغذية العكسية فورية إعالمية تصحيحية و تعزيزية ،االيجابية

هو المحصلة النهائية لالتصال، ويتم بتغير معلومات و اتجاهات و سلوك المستقبل بما يتفق مع  :التأثير-6

 .13أهداف المرسل"
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 التنظيمي (: أنواع و أشكال االتصال6محاضرة رقم)

داري و عملية االتصال، فالتنظيم الرسمي هو الذي يعمل على تقسيم توجد صلة عضوية بين التنظيم اإل   

ت الوظيفية بالتوازي معه نجد التنظيم غير الرسمي االعمل و تحديد المسؤوليات و الواجبات و كذلك العالق

يرتبط االتصال الرسمي بالتنظيم الرسمي و الذي يتحدد بين العمال على أسر شخصية تفاعلية، و عليه 

 للنسق، كما يرتبط االتصال غير الرسمي بجماعات معينة داخل التنظيم الرسمي نفسه.

القنوات الرسمية التي تحددها اإلدارة النسياب المعلومات و يتم من يعبر عن  االتصال الرسمي: -1

مد هذا النوع من االتصاالت خطوط و قنوات خاضعة لقوانين و قواعد تفرضها المنظمة، و يعت

، و تبتعد اأو أفقي نازالعلى المذكرات أو التقارير و االجتماعات الرسمية، و قد يكون صاعدا أو 

 في هذا النوع من االتصاالت عن الطابع الشخصي و تتقيد بلوائح معينة. العالقات

   يخدم المصالح المشتركة و يهدف االتصال الرسمي إلى توطيد الثقة بين المنظمة و العمال بما    

 أشكال: 4و مما أشرنا إليه يتخذ هذا النوع  و يسير بالمنظمة إلى تحقيق أهدافها.

 

 .اتجاهاتهاالتصال الرسمي و يوضح  :1شكل رقم                   

التنظيم إلى أعلى تتدفق الرسائل من  فمن خاللهإلى األسفل،  يتجه من األعلى: االتصال النازل 1-1

، و قد تكون هذه االتصاالت من اإلدارة العليا إلى اإلدارة الوسطى، أو قد تكون من اإلدارة أدناه

هذا النوع من االتصاالت يستخدم في  ، وإلى الدنيا مباشرة الوسطى إلى اإلدارة الدنيا أو من العليا

 األمر و التوجيه و التعليم.
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يتعذر على العمال معرفة األصول الصحيحة ألداء العمل، و قد فطن الباحثون  إذ بدون هذه االتصاالت "  

لهذه الوظيفة، إذ حدد تايلور وظيفة االتصاالت كأحد الوظائف المهمة الواجب على  األوائل اإلداريون

مية المدير القيام بها. و يمكن أن نلمس اهتمام تايلور باالتصاالت من خالل تأكيده على أن اإلدارة العل

ليست إال ثورة ذهنية بالنسبة للعاملين فيما يتعلق بفهمهم ألنفسهم و واجباتهم نحو رؤسائهم و نحو أصحاب 

، إذ يرى تايلور أن من مهام المديرين جمع المعلومات و ترتيبها و تصنيفها لتصبح قوانين و صيغ العمل

 .14يستفيد منها العمال في تحسين مستوى أدائهم"

الطرق المستخدمة في هذا النوع من االتصال التنظيمي، االجتماعات الرسمية و النشرات و من أكثر    

الخاصة بالموظفين، مجالت الحائط، التقارير...الخ، إذ يجب متابعة المعلومات المناسبة من األعلى إلى 

ذية األسفل حتى تضمن وصولها و فهمها بالطريقة الصحيحة و السليمة، و يكون هذا عن طريق التغ

 الراجعة.

 :15مزايا االتصال النازل

وهذا ما يعمل على إزالة مخاوفهم      تعليم الموظفين و توجيههم، و توضيح المواقف المختلفة لهم و  -     

 الذي قد يسود المنظمة أو حالة خيبة األمل نتيجة الشعور جو عدم الثقةعلى  و شكوكهم و بالتالي يقضي

  لماذا؟ أو كيف؟ أو متى يعمل؟. بأن الفرد يعمل دون أن يدري

، و هذا يخلق في المستويات العليا اإلدارةبأنه موضع اهتمام و تقدير  موظفخلق شعور لدى اليمكن من  -

  لدى األفراد روحا من الكبرياء و االعتزاز بالنفس و العمل.

التي تحدث في المنظمة، و ما هو موقف  تمكين العاملين من متابعة التغيرات و التجديدات المختلفة -

 مما يساعد على المحافظة على التوازن العام للمؤسسة. اإلدارة منها،

 :عدة صعوبات: إن أسباب فشل هذا النوع من االتصال ترجع إلى معوقات االتصال النازل

 ه.االعتماد على وسائل االتصال الكتابية بدال من الشفهية يفقد االتصال قيمته و هدف -

ر بعض المعلومات عن المستويات الدنيا، و معظم هذه المعلومات تؤثر بشكل فعال في إحداث األثب حج -

 دارة للعاملين.المرغوب للرسائل النازلة من اإل
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منهم في  لآلخرينبأن هذه المعلومات قاصرة عليهم أم يجب نقلها  عدم إدراك و فهم المرؤوسين -

  .االتصال فعالية د منأن يحتويات تالية، و هذا من شأنه مس

مصداقية المرسل و مدى سلطته و مدى الثقة فيه و الخبرات السابقة معه كل هذا من شأنه أن يؤثر سلبا  -

 على االتصال و العكس.

يتجه من األسفل إلى األعلى، "و يهدف إلى إعطاء الفرصة للمرؤوسين في : االتصال الصاعد/ 1-2

وخاصة فيما يتعلق بالنتائج في المتحققة المنظمة، فهذا النوع من االتصاالت إيصال المعلومات لرؤسائهم 

يزيد من دور المرؤوس في المشاركة في العملية اإلدارية، و يمكن أن يتم هذا النوع عن طريق صناديق 

 . 16االقتراحات و االجتماعات و سياسة الباب المفتوح"

 : 17الصاعد مزايا االتصال

و      تمكين األفراد من التعبير عن إحساساتهم و مشاعرهم و هذا بالطبع إرضاء للحاجات االجتماعية  -

  .الذاتية لهم

 يمكن اكتشاف األخطاء قبل استفحالها او وصولها لمرحلة الخطر و معالجتها. -

او المتقاربة  تظمةالمساعدة في زيادة االلتزام من جانب المرؤوسين بأهمية و تحقيق فرص االتصال المن -

جزء هام في المنظمة مما يجعله يدلي بكافة المعلومات  بأنهمع الرئيس، و بناء عليه يشعر المرؤوسين 

و       األداءالتي يلمسها في بيئة العمل حتى يمكن اإلدارة تطوير و تحسين ظروف العمل و رفع مستوى 

 .اإلنتاجيةزيادة 

 المرجوة من االتصال الصاعد. األهداف: هناك عدة معوقات تحول دون تحقيق معوقات االتصال الصاعد

يترك كذلك أثرا  أنمحاولة المرؤوس الهيمنة على العوامل المؤثرة في رأي الرئيس به و يحاول " -

حتى بعض الحاالت  أودخال التعديالت الالزمة في مستوى الرسالة إايجابيا لدى الرئيس، و يتطلب ذلك 

 .18"ائية تزييف بعض المعلوماتاالستثن
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، مما يجعل معلومات كثيرة وسين، و إتباع سياسة الباب المغلقالبعد المكاني بين الرؤساء و المرؤ -

 .المسؤولخاصة بالعمل بعيدة عن 

من التنظيم، كقيام مديري  اإلداريمستوى انسياب المعلومات على نفس ال إلىيعود  االتصال األفقي: /1-3

الوسطى باالتصال مع  اإلدارةأو قيام رؤساء األقسام في  عضبالعليا باالتصال مع بعضهم ال اإلدارة

الفرعية  األنظمةبعضهم العض. و هذا النوع من االتصال ضروري لزيادة درجة التنسيق بين العاملين و 

 .19في المنظمة"

 األمرو في كل وقت تقريبا،  مستوىكل  إلىو المقترحات  اآلراءوصول المعلومات و يساعد في - مزاياه:

 م باالستناد إلى معلومات كافية.اتهقرار التخاذفرصة للحصول على ما يلزم  سؤولينالذي يعطي للم

دارة أكثر منهم كمرؤوسين عليهم ال من خالل إبرازهم كشركاء في اإليعزز الروح المعنوية للعم -

 .الخضوع و االمتثال

 الفعال لهذه االتصاالت. األداءهناك معوقات تحول دون  معوقاته:

التركيز على مبدأ التخصص و تقسيم العمل داخل المنظمة أدى إلى خلق نوع من الوالء داخلها  مما  -

 تحقيقها.يحول دون 

 يعيق عملية االتصاالت.ليات و المبالغة في إطالة اإلجراءات و التعقيدات بالشك اإلفراط في التمسك -

يتم بين األفراد بغض النظر عن مراكزهم و وحداتهم من أجل انجاز العمل، : قطرياالتصال ال /1-4

فالمديرين و غير المديرين يسعون إلى عمل كل ما من شأنه أن يسهم في إنتاج العمل بكفاءة من أجل ذلك 

فإن جزء كبيرا من اتصاالتهم تتم مع أشخاص في وحدات و مستويات تنظيمية مختلفة عن وحداتهم 

 . 20ومستوياتهم

التنظيم العام على  التأثيركبيرة في  أهميةله  من أشكال االتصال التنظيمي و ما يمكن قوله أن كل شكل    

فاالهتمام بكل هذه األشكال يساعد على تنمية و زيادة الدوافع الداخلية للفاعلين و  ،لمنظمةللعمل داخل ا

 التي تعمل على زيادة تماسكهم و تعاونهم و بالتالي تحقيق الرضا في العمل.
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يعتمد هذا النوع من االتصاالت على وجود عالقات إنسانية بين : االتصال التنظيمي غير الرسمي/ 2

    ختلفة وبين األفراد في المؤسسة الواحدة، و هي مكملة لدور االتصاالت الرسمية، عناصر اإلدارات الم

شخصية، لذا على  ألغراضوتستغل  اإلدارةو لكن قد تستخدم االتصاالت غير الرسمية للتشويش على 

رغب في رؤية  إذاو مهارة  بإتقاني و غير الرسمي(، دم كال النوعين) الرسميستخ أنالناجح  اإلداري

   .21عمله

يحدث لمؤسسة، فهو يخرج عن اإلطار القانوني لاالتصال غير الرسمي  أنب و بصفة عامة يمكننا القول   

برز هذا المفهوم مع مدرسة العالقات  ، وبطرق غير مضبوطة و غير مقننة، تكون شفوية غير ملزمة

 .نجاز أهداف المنظمةإفي الذي أكد على أهمية االتصال غير الرسمي  Mayoاإلنسانية بقيادة "التون مايو"

 :عوامل نشأة االتصال غير الرسمي -2-1

 وجود حاجات و رغبات و اتجاهات لألفراد يرغبون في إشباعها. -

 عدم مرونة التنظيم الرسمي يجعله ال يتطور بشكل مالئم لظروف المنظمة. -

 المنظمة و ظهور ما يسمى باألفراد الموالين و المقربين.عدم توفير مبدأ العدالة في  -

 .ة التعبيرفرطة و منع حريإتباع نمط القيادة الديكتاتورية و المركزية الم -

 عدم وضوحها بالنسبة للعمال. إلى عدم التقيد و االلتزام بقنوات التنظيم الرسمية و يعود السبب في ذلك -

 عالقات تتمثل في: و يترجم االتصال غير الرسمي في شكل

االتصال المباشر من شخص  -الحوار المتبادل داخل المكاتب    -اللقاءات العفوية بين زمالء العمل   -

و الذي ينقل بسرعة و بصفة سرية للمعلومات و التي تكون أقل أمانة من  ) من الفم إلى اإلذن(ألخر

 الرسالة األصلية ) اإلشاعة(.

انتشار الشائعات و المعلومات المشوهة مما يترك أثارا سلبية على - :غير الرسمي االتصالسلبيات -2-2

 داخل التنظيم. اإلنسانيةاألداء و على العالقات 

 الناجمة عن رواد أفعال انتقامية بالدرجة اإلنسانيةانخفاض الروح المعنوية و اضطراب العالقات  -

 األولى و ذلك بسبب اإلشاعات.
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في خمسة أنواع  الرسمي شبكات االتصال ماطيمكن حصر أن  : االتصال التنظيمي أنماط و أشكال/ 3

 :22تيكاأل

يمكن الشخص من االتصال بجاريه ) عن اليمين و عن اليسار( و لكنه ال يستطيع : الدائرةنمط / 1

 االتصال باآلخرين.

ين في طرفي السلسلة ال الشخص أنيمكن الفرد من االتصال بجاريه إال  : هذا النمطنمط السلسلة/ 2

بشخص واحد فقط. و في هذا النمط تنتقل الرسالة من حلقة إلى أخرى حتى يتم  إاليقدران على االتصال 

    استالمها من قبل الشخص الذي يجب عليه القيام باإلجراء الالزم، و يمتاز هذا النمط بالبطء الشديد.

يمكن شخصا واحدا من االتصال) مساعد المدير( بأربعة أشخاص آخرين، إال أنه ال : العنقودنمط / 3

يمكن من هؤالء األربعة االتصال ببعضهم البعض بصورة مباشرة، فالمدير نفسه ال يستطيع االتصال بأي 

  من المرؤوسين إال من خالل مساعده الذي يعتبر عنق الزجاجة. 

و ضمن هذا النمط يكون هناك شخص محوري، و في الغالب يكون المدير حيث يكون  :العجلةنمط /  4

  من خالله فقط. األفرادهو المصدر الرئيسي لالتصال ومن ثم تتم اتصاالت 

و     و بدون أي قيود  و في هذا النمط يمكن ألي شخص االتصال مع أي شخص أخر النجمة:نمط  -5

 ذا فإن هذا النمط يمثل الديمقراطية المطلقة في المنظمة.و ل، باستخدام جميع قنوات االتصال
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 معوقات االتصال التنظيمي (:7محاضرة رقم )  

مجموعة من العوائق التي تحد من فعاليتها و تحول دون  تواجه العملية االتصالية داخل التنظيمات   

 ، و يمكن تصنيف هذه المعوقات إلى ثالثة أنواع:أهدافهاتحقيق 

 نفسية:ال المعوقات/ 1

ترتبط بالعناصر اإلنسانية في عملية االتصال بين المرسل و المستقبل حيث تحدث أثرا عكسيا بسبب    

و     الفروق الفردية مما يجعل األفراد يختلفون في أحكامهم على األشياء و بالتالي فهمهم لعملية االتصال 

 :23معوقاتهذه ال أهم

الفردية و  اتهماختالفبين األفراد في إدراكهم للمواقف المختلفة يعود إلى  التباينإن : دراكتباين اإل -

  .لألشياء ونهااختالف المعاني التي يعطمما يؤدي إلى البيئية 

إلى ما يتناسب مع معتقداته و أفكاره و أرائه و العمل  لالستماع: يميل الفرد اإلدراك االنتقامي  -

 على إعاقة المعلومات التي تتعارض مع ما يؤمن به من قيم و اتجاهات و أراء و أفكار.

 تبادل المعلومات معهم. أو اآلخرينعدم مخالطة  -  :االنطواء -

و   اإلدالء بها أو المبالغة في عملية االتصال كاإلفراط في كتابة التقارير  مو عد المعلومات حبس -

 اإلدالء بالمعلومات. 

 تشويه المعلومات مما يؤدي إلى انحراف العمل عن تحقيق أهدافه. -

و بالتالي تكون المعلومات المتبادلة مشوهة أو ناقصة و ال تنساب  ،سوء العالقات بين األفراد -

  بسالسة.

التنشئة االجتماعية لألفراد و البيئة التي ب ترتبط المعوقات االجتماعية :ات اجتماعية ثقافيةمعوق /2

ويتضمن القيم و المعايير و المعتقدات التي تشكل  ،خارجه يعيشون فيها سواء كانت داخل التنظيم أو

االجتماعية تؤدي إلى "فالتحيزات حاجزا أمام تحقيق األهداف المرجوة والمنتظرة من طرف التنظيم، 
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و يمكن توضيح هذه . 24ظهور األنانية و الفرقة، ويمكن أن ترتكز على أسس دينية أو عرقية أو إقليمية"

 يلي: فيماأكثر العوائق 

االجتماعية للفاعلين، أي انتماء الفاعلين إلى مناطق  في البيئة االختالفو يعني  :االجتماعيالتباعد 

ما يؤدي إلى خلق حواجز عديدة من  مختلفة بما تشتمله من فوارق لغوية و عرقية ودينية و فكرية... وهو

أجل التنسيق فيما بينهم ووضع برامج و قواعد اتصالية حيث يعتبر هذا العائق من أبرز العوامل المساهمة 

 بين الفاعلين داخل التنظيم.في بروز الصراع 

و    فالتمايز " ،: للعامل الثقافي دور كبير و هام في تحقيق فعلية االتصال داخل التنظيماالختالفات الثقافية

التباين بين الثقافات ينتج عنه اختالف في اللغة المستعملة وهذا ما يجعل العملية االتصالية تتسم بالصعوبة، 

ا و إنما مدلوالت تلك الكلمات، فالمعاني هي من الممتلكات الخاصة بالفاعل فهو فاللغة ليست الكلمات نفسه

 . 25يستخرجها في ضوء خبراته و عاداته و تقاليدها المتواجدة في المجتمع و البيئة الثقافية التي يعيش فيها"

 :26يلي و يمكن تصنيف هذه العوائق فيما: ترتبط بالهيكل التنظيمي، المعوقات التنظيمية/3

 عدم وجود هيكل تنظيمي مما يؤدي إلى عدم وضوح االختصاصات و السلطات و المسؤوليات. -

عدم كفاءة الهيكل التنظيمي من حيث المستويات اإلدارية التي تمر بها عملية االتصال مما يؤدي إلى  -

 تشويه المعلومات. 

 ال يوفر المناخ المالئم لالتصال الجيد.عدم االستقرار التنظيمي و التغيرات المتتالية في فترات متقاربة  -

عدم وجود إدارة للمعلومات أو القصور فيها مما يؤدي إلى عجز في جمع المعلومات و تصنيفها      و  -

 توزيعها بحيث تسهم في رفع كفاءة عملية االتصال.

المستهلكين       و القصور في ربط المنظمة بالبيئة الخارجية: إن البيئة تزود المنظمة بالمعلومات عن  -

  الموردين و سوق العمل...
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و عموما فإن معوقات االتصال ترتبط بعناصره المختلفة المرتبطة بالمرسل و الرسالة و المستقبل     و    

وسيلة االتصال، و تجاهل التغذية العكسية بما يؤدي إلى التشويش على عملية االتصال داخل المنظمة مما 

 ال و يحول دون تحقيق األهداف المسطرة.ينقص من فاعلية االتص
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 نظريات االتصال التنظيمي (:8محاضرة رقم )

 المدرسة الكالسيكية: -1

عملت على تطوير نظرية للتنظيم الرسمي، مؤكدة في ذلك على أن الترشيد التنظيمي يأتي فقط من أعلى    

و      Weberو أن مهمة قاعدة التنظيم هو التنفيذ فقط ، على غرار دراسة فيبر التنظيم البيروقراطي

 . Taylorتايلور

و       مرتبط بطبيعة نمط السير الذي انتهجته فهوو على هذا األساس كانت نظرتها لالتصال ضيقة،    

االمتثال و الخضوع. ذين يجب عليهم الذي يقوم على  إصدار األوامر من الجهات العليا إلى العمال ال

فحسب فيبر "أن المنظمات تتميز بطبيعتها بنظام تراتبي و مراتبي في الوقت نفسه مع تركز السلطة في 

الرجع من  الرسائل في شكل أوامر و ال تنتظر هنا يعني إرسال بمعنى أن االتصال ،27مستوياته العليا"

 .(انعدام التغذية العكسية) طرفهم

 العالقات اإلنسانية: نظريات -2

من خالل افتراضها بأن" اإلنسان مخلوق اجتماعي، يسعى إلى  اإلنساني، االتصالأشارت إلى أهمية    

 Mayo حيث قدم .28عالقات أفضل مع اآلخرين، وأن أفضل سمة اجتماعية هي التعاون و ليس التنافس"

حلوال للمشكالت المرتبطة بالعالقات اإلنسانية من خالل فتح قنوات االتصال بين  من خالل دراسته

ابلة الشخصية بين القائد ن المقلى مشاكلهم، حيث أثبتت الدراسة أو االستماع إ  الرؤساء و المرؤوسين

 لها أثر واضح في إشباع الحاجات االجتماعية و النفسية. ومرؤوسيه

من العالقات يختلف عن العالقات المفرطة في  آخروسيلة لبناء نوع "ل حيث وضح كيف يصبح االتصا   

بل يصبح االتصال هنا وسيلة لبناء  ،و التي تجعل العامل في حالة ترقب و خوف اتجاه الرئيس الرسمية

عن اهتمامات العاملين و كل ما يقلقهم في العمل حتى  على الثقة و التعبير الصريح عالقات اجتماعية قائمة

، ووسيلة الرقابة ضغوط العمل وضغوط القيادة و ضغوط لو كان شخص الرئيس، ووسيلة إلزالةو 

المناسبة مثل تغيير المهام و  اإلجراءاتلمعرفة النقائص في العمل و كفاءة العاملين حتى يمكن اتخاذ 

 .29و التهديد" اإلرغام أشكالكوين و االبتعاد عن كل تال
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 النظريات اإلدارية: -3

العليا تتصل من أجل إرسال األوامر وتقديم  فاإلدارةيقوم االتصال على مبدأ توزيع المهام و المراكز،    

 المعلومات والتوضيحات، كل شخص له مجال اتصال معين تحدده له النصوص القانونية.

من خالله د الذي أك (مبدأ وحدة القيادة)، "Fayol"فايول""خالل مبادئ  هذه النظرية منأهمية تظهر    

على  ان مبدأ وحدة التوجيه ووحدة الحركية يؤكد مركز االتصال ومصدر القرار، على أن القائد هو

  ضرورة احترام تدرج السلطات.

بمعنى أن االتصال يكون هرميا، حيث أكد في هذا الصدد بأن االتصال العمودي يضيع الوقت مشيرا في    

يمر عبر سلسلة اتصالية طويلة، و عليه اقترح ما  آخرذلك إلى أن اتصال شخص في أي منصب بشخص 

يطلق عليه الجسر أو المعبر، و بالتالي التأسيس لالتصاالت الجانبية للقضاء على التسلسل التقليدي و 

 توفير الوقت و الجهد.

  

 في االتصال: (Yو  Xنظرية ) -4

: إن النتائج النهائية لسلوكيات هذا االتصال تتسم بعدم الثقة و الخوف و سوء الفهم،  (Xاالتصال و نظرية)

و يميل العاملون إلى النظر بالشك لكافة أنواع االتصاالت، و يتبنى المديرون السلوكيات اآلتية: إتباعهم 

علومات غير الصحيحة مالالتجاه االتصال الرأسي، كما أنهم يميلون إلى مركزية اتخاذ القرارات بناء على 

 أو الناقصة.

و سلوكيات العاملين فتتسم بما يلي: قلة التفاعل بين العاملين و من ثم يتولد اإلحساس بالخوف و نشوء 

 شبكة من االتصاالت غير الرسمية لعدم انسياب االتصاالت خالل التنظيم الرسمي.

التفهم بين كافة أطراف االتصال، هذا الى (: في هذه النظرية يسود جو من الثقة و Yاالتصال ونظرية )

 جانب التعاون و الصداقة الناجمة عن حسن الظن بين العاملين في التنظيم.

 (: تتسم سلوكياتهم باالتي:Yالمديرون الذين يتبنون نظرية )

مما يتسبب في تحريك و انسياب  ،معظم المديرين التجاه االتصال الصاعد و الهابط إتباع -

 خالل جسر مفتوح لالتصاالت.المعلومات من 
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حيث تعتمد على مدخالت األعضاء من  ،إتباع المديرين ألسلوب الالمركزية في اتخاذ القرارات -

 كافة المستويات.

مما يعمل على تحسين  ،االعتماد على المعلومات الواردة من كافة المستويات اإلدارية بالمنظمة -

 نوعية القرارات.

 إطار هذه النظرية فتتسم بما يلي:أما سلوكيات العاملين في 

 خلق جو من الثقة و األمان بين العاملين الستمرار التفاعل بينهم. -

إشباع حاجات العاملين نظرا لتزايد انسياب المعلومات من خالل قنوات االتصال النازل و اإلقالل  -

 .30لينالعام ألراء اإلدارة إصغاءمن أهمية االتصال الصاعد نظرا لتشجيع المعلومات و 

رس للنموذج ة التي تككيقرب من النظريات الكالسيفي االتصال أ( X)و يمكننا القول، بأن نظرية 

للنموذج المرن في التنظيم الذي يسعى إلى  (Y) و تضييق االتصال، في حين تكرس نظريةالمغلق 

 . أجزائهاط اتحقيق التوازن الداخلي عبر أجزاء العملية االتصالية و ارتب

                                                           

  


