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قبل التطرق إلى معوقات االتصال وعواقب اإلخالل بهذه العملية نتطرق -
ونقوم  .إليه سابقا اإلشارة  تمت كماإلى العالقة بين االتصال والتسيير 

تسيير المؤسسة والوظائف األساسية كالتخطيط ب ة االتصالعالق بتوضيح 
 .والتنظيم و اإلدارة و التجهيز والرقابة

 : مجموعة من األفكار ونورد بعضها فيما يليإلى سابقا  اإلشارةلقد تمت 
 .إن االتصال هو في خدمة مشروع المؤسسة-



 . إن االتصال يرافق فن اإلدارة والتسيير-
  . مع التسييرمباشرة هو في عالقة  إن االتصال -
من بين وظائف االتصال هي مرافقة مشروع المؤسسة و توحيد  -

 .المؤسسةالعاملين لخلق ثقافة 
في فن  االتصال وسيلة هامة أن( Christian Michon 1994)يوضح الباحث 
ما   التي تؤثر على  أداء المنظمة   ( un  levier du management) اإلدارة والتسيير 

  جعل المهتمين باالتصال الداخلي  إدراك ضرورة إدماجه في ميدان

 (.Management de l’organisation)المنظمة مانجمنت 
 

 : ييرـــــــــــالتس العالقة بين االتصال و 

أي حركة ذات  أوفردي ( أن كل سلوك Lasary 2007يوضح الباحث )   
طبيعة إدارية في المنظمة يمثل عملية االتصال إذ ما اشترك فيه أكثر من 

 نشاط جماعي موحد في عمله وفي توجيههفكل أشخاص.شخص أو عدة 
إذا كان الدور األساسي للمسير هو تحقيق يقتضي جهودا في االتصال.

لألفراد الذين يشرف عليه  ( من المجهود الجماعي maximiserأقصى قدر)
األساسية ومن الجوانب  األداةنستنتج أن االتصال هو  أنفيمكن 

.إن فعالية التخطيط والتنظيم الضرورية لسيرورة اإلدارة والتسيير 
 .اإلدارة والمراقبة  هي أنشطة مرهونة بنوعية االتصال والتجهيز و

عوامل المحيط تكمن هذه العملية في معرفة  : (la planification) التخطيط-1
وإدراجه في سيرورة أخذ القرارات حتى يكون توجيه المؤسسة مكيف 
للعوامل الداخلية والخارجية.يتدخل االتصال في إطار التخطيط في 

 : المراحل التالية

  .البحث عن المعلومات مرحلةفي -
 المعنيين األشخاصثيرات هذه المعلومات مع أتحليل ت مرحلةفي  -

 .بالتخطيط
يتدخل االتصال بصفة خاصة في الوقت الذي يجب فيه إرسال القرارات -

 .تحقيق األهدافب األطراف المعنيةإلى 



جد نشاطات  أوهي وظائف  (l’organisation et la dotation) التنظيم والتجهيز-2
صياغة وصف المهام الوظائف و .فهيكلة المنظمةعملية االتصالب محددة

وتحديد األدوار يفترض عملية االتصال كما أن تحديد مهام المصالح 
المختلفة والعالقات بينها عمليات تفترض اتصاالت مستمرة.نفس الشيء 

 بالنسبة الستعمال السلطة وتوزيعها بين المسيرين.

تعتبر إدارة موظفي المؤسسة في حد ذاتها عملية :(la direction)اإلدارة-3
االتصال فعملية إرسال المعلومات والتعليمات وتحفيز الموظفين وتطبيق 

تصورها بدون عملية القيادة وتشخيص ومعالجة الصراعات ال يمكن 
 .االتصال

تعتبر المراقبة عملية تواصلية وبالتالي : (le contrôle) المراقبة أو الرقابة -4
فلمعرفة نتائج نشاطات المؤسسة يجب نظام االتصال )مثال رفع حصيلة 

بعد القيام بعملية التحليل يقوم المسير أو المشرف بإبالغ . األداء(وتقرير 
  . الالزمة لتحقيق األهداف المسطرةالمرؤوسين بالتصحيحات 

ثل في مختلف التأثيرات واالضطرابات تتم : معوقات االتصال التنظيمي-
سواء كانت  التي تحدث في سيرورة التواصل بين المرسل والمستقبل

الفعال والمستمر  التبادل عملية تحد من حيثاالتصاالت صاعدة أو نازلة 
انسيابها بين مختلف األطراف وبالتالي ال تحقق  أو تؤخر للمعلومات

منها  األسبابتنجم عن مختلف هذه المعيقات  أنيمكن  األهداف المنشودة.
والتحريف والتشويه غموض المحتوى أو التعرض لعملية التشويش 

عند  وعدم القدرة على التعبير أو الفهم بسبب المشاكل اللغويةوالمبالغة 
 المرسل أو المستقبل .ومن بين هذه المعوقات يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

التي توجه للموظفين مما ال : (La surcharge de l’information) غزارة المعلومات-
عن المستقبل يسمح لهم بإعطاء االهتمام المناسب لهذه االتصاالت ويعجز 

تميل هذه قد (. 2006 حسين حريم)لجأ إلى تنقيتهاي وأمتابعة جميع المعلومات 
 .الغزارة إلى إقالق وإزعاج المستقبل 

كانت الرسالة واردة من المستويات العليا  كلما:مشكل الفرق في المكانة -
 B. Louvet-Levasseur, G. Joyault 2015 )في الهرمية كلما كانت لها المصداقية أكثر



ORASE) بتقبل االتصاالت إذ ال يمكن   2006.ويعبر الباحث حسين حريم
ؤوسين وتحقق أغراضها ما لم يتقبلها المر حتنج إنلالتصاالت النازلة 

 على ذلك : ومما يساعد 
 .االعتراف بشرعية المرسل في إرسال الرسالة-
 وإنسان.الثقة في المرسل كقائد -
 .إدراك المستقبل لمصداقية الرسالة المستقبلة-
 .التي تسعى الرسالة النجازها واألهدافتقبل المهام -
:وهذا يكون بين المرسل والمستقبل بسبب  تضارب اإلطار المرجعي-

 اختالف الشخصية واالتجاهات والميول والخلفية العلمية والخبرة.
وهو ما يتعلق بانتقاء (perception sélectiveاالنتقائي من قبل المستقبل)اإلدراك -

وهي النزعة إلى تنقية المعلومات التي ( filtrage d’information)المعلومات
 (B. Louvet-Levasseur, G. Joyault 2015 ORASE ).سماعهواالحتفاظ بما نريد  نتلقاها
سماع ما يتوافق مع قيمه واعتقاداته  أوالمستقبل غالبا إلى قراءة يميل 

واتجاهاته وإهمال أي معلومات تتضارب أو تتعارض مع قيمه 
 (.2006 حسين حريم)واتجاهاته

تتم عرقلة  األحيان:في بعض (difficulté de compréhension) صعوبة التفاهم -
االتصال عندما ال يحمل الطرفين نفس المعنى للكلمات ولعدم فهمهم 

 . .B. Louvet-Levasseur, G. (Joyault 2015 ORASE  (للرسالة
(:الذي يمكن أن تفرضه وضعية االستعجال Manque d’écoute)نقص اإلصغاء-

 .B. Louvet-Levasseur, G ) االنتقائي )ال أسمع إال ما يهمني اإلصغاء أوالضغط  أو

Joyault 2015 ORASE)   
استالم : تكوين أراء مسبقة قبل التمعن يؤثر على  الحكم المسبق-

يتم تكوين هذه اإلحكام  ( (B. Louvet-Levasseur, G. Joyault 2015 ORASE )  المعلومات
 حسين حريم)قراءة الرسالة أو االستماع إليها إتمامطرف المستقبل قبل  من
2006.) 

(: كثيرا من الكلمات تحمل معاني  Problèmes sémantiques)المشكالت اللغوية-
حسين )متعددة وكثير منها يحمل مشاعر وعواطف تؤثر في عملية االتصال 

  .لذى يجب اعتماد الوضوح والبساطة في تكوين الرسالة(.2006 حريم
 وسيلة االتصال المناسبة من قبل المرسل.عدم اختيار -



:وتشمل عوامل تتعلق بالبيئة المادية التي يتم فيها  المعوقات المادية-
االتصال مثل الضوضاء والتشويش وعدم توفير اإلضاءة المناسبة وعدم 

 توفير مكان مريح.
مثل وجود عيب أو خلل او تشويش في أجهزة  المعوقات التقنية :-

 تصاالت المختلفة مثل الهاتف والتلكس وغيرها. اال
بتعدد المستويات تتعلق  يمكن اإلشارة إلى التي :المعوقات التنظيمية-

يوضح  الباحثين خليل م .حسن الشماع  وخضير اإلدارية أو بعد المسافة.
التي تمر عبرها  اإلداريةكلما تعددت المستويات ( أنه 2007كاظم حمود )

المرسلة بالطريقة الصاعدة كلما لعبت الحلقات  صاوخصوالرسالة 
لإلدارة  يصالهاإفي الهياكل التنظيمية الوسيطة الدور المعرقل في  اإلدارية

 العليا.
 

سواء كانت فالتنظيمات الهرمية العمودية تنقص من سرعة نقل المعلومات 
 .صاعدة أم نازلة 

ن الهياكل التنظيمية إف (GU, Wulong et Surenda GERA (2004)فحسب الباحثين )-
الهياكل الهرمية األفقية  نجد أنالثقيلة تؤثر على عملية االتصال .بينما 

القرارات توزيع سلطة التي تتميز ب و( les hiérarchies plus plates ())المسطحة
داخل المنظمة وتساهم في  تسمح بإمكانية السرعة في نقل المعلومات

وسين والقدرة على االستجابة الحتياجات للمرؤ القدرات اإلبداعية تحسين
 .الزبائن

 التشويه  : -1
تتعرض االتصاالت في المؤسسة أنه ( R.E.Reggio 1999) يوضح الباحث   

إلى عملية تشويه للمعلومات التي تتضمنها عن طريق إدخال تغييرات 
على أجزاء مهمة أو حذفها .ينتج عن ذلك أن تغدو الرسالة مختلفة عن تلك 

مكن تصنيف ما يحدث للرسائل من .ويكان ينبغي إرسالها إلى المتلقي التي
 تشويه إلى ثالث فئات هي الغربلة والحذف والمبالغة .

الرسالة من بعض األجزاء التي يتم  تنقية معلومات وهي(:Filtrage) الغربلة-
 استبعادها

 ونلخص هذه العقبات فيما يلي:
 الغربلة من األعلى إلى األسفل:-



قاعدة عدم أهميتها للعاملين في المستويات  أوتتم غربلتها على أساس -
تحمل الرسائل المتجهة إلى العاملين تعليمات األدنى. ففي معظم األحيان 

 لتنفيذ واجبات معينة دون أن تحمل شرحا ألهمية تنفيذ هذه الواجبات.
المستويات تم غربلة الرسائل المتجهة إلى ت:الخوف من عواقب الرسالة-

ألنها تخشى عواقب وقع الرسائل الكاملة على العاملين فمثال  األدنى
زيادة اإلنتاجية و  جلأخفض التكاليف من  إجراءاتمراسلة العاملين عن 

الكفاءة.رغم أهمية ما في الرسالة من معلومات بشأن بقاء الشركة قادرة 
ة خوفا من ردود فعل على الوفاء بالتزاماتها المالية يتم اللجوء إلى الغربل

العاملين المتمثل في توقعهم بإلغاء عدد كبير من الوظائف وعقود العمل 
 وبالتالي شروع العمال بالبحث عن وظائف أخرى. 

تتم تنقية الرسائل المتجهة إلى األعلى  :الغربلة من األسفل إلى األعلى-
 على أساس مايلي: 

لمرسل يخشى غضب إذا كانت المعلومات غير ايجابية وإذا كان ا-
 قل سلبية مما هي عليه في حقيقة األمر.أالمتلقي.يتم تغيير المعلومات لتبدو 

تتم تنقيتها عندما يتنافس المرسل والمتلقي  :األفقيةالغربلة في االتصاالت -
في المؤسسة.يعمد كل واحد منهم إلى غربلة  على الفوز بجوائز معينة

 المعلومات التي يعتقد أنها ستساعد اآلخر على تحقيق الفوز.
 : (Censure) الحذف )المراقبة(-2

إذا  .ومن أي رسالة مبعوثة لشخص آخر وهي الحذف المتعمد للمعلومات
كان في إطار الغربلة يتم حذف بعض المعلومات أو جوانب منها ففي 

 المراقبة قد نختار عدم إرسالها نهائيا.تحدث الرقابة بسبب اعتقادإطار 
المرسل بعدم أهمية المعلومات أو أنها قد تعطله عن العمل أو تسبب له 

 إرباكا.
للمعلومات عند اإلسهاب في شرح  يحدث التشويه(:Exagération) المبالغة-3

بعض جوانبها أو تضخيمها ويطلق عليه بالمبالغة.نلخص األسباب فيما 
 يلي:

لجذب االنتباه إلى مشكلة معينة يجري تضخيم أهميتها و إبراز خطورة  -
حد المشرفين أن تحسين األداء ضروري وإال فإن ذلك أقول :آثارها.مثال 

 قد يكون سببا لفقدان الوظيفة.



في االتصال الصاعد نجد بعض العاملين يشرح مشكلة صغيرة بطريقة -
مضخمة تجعل منها مشكلة كبيرة من اجل جلب انتباه المشرفين وحفزهم 

 التخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكل.
قد يحدث التشويه من ناحية ثانية نتيجة للتقليل من شأن المسالة و أهميتها -

المشرفين أن كل شيء على ما يرام في مجال  يحدث هذا عندما يصف أحد
 عمله في حين أن هدفه الحقيقي  هو التنويه بقدراته العالية.

 (:Conséquencesالعواقب )-
بدون التدخل البناء للمؤسسة للقضاء على عواقب االتصاالت يمكن لهذه 

 .F. Boneu , B 1995األخيرة أن تؤدي إلى المشاكل التي يوضحها الباحثين)

Henriet) فيما يلي: 
إذا كانت االتصاالت مع :(Le manque d’implication)نقص المشاركة -

العاملين حول مشاريع وصحة المؤسسة ال تتم بطريقة بسيطة وفعالة 
هو وسيلة  االتصال أنإلشراكهم وتحفيزهم. لقد تمت اإلشارة سابقا إلى 

وجعلهم ينخرطون ضرورية التي يتم التأثير بها على األفراد وتحفيزهم 
 في أهداف وقيم ومشاريع المؤسسة.

 :(L’inadaptation aux changements) عدم التكيف مع التغيرات-
المسيرين لمقاومة التغير من طرف العاملين غير الواعيين يتصادم قد 

أهميتها .فقد ال يفهم بفائدة التغيرات التي تقررها المؤسسة لعدم تبيان 
في المؤسسة من تغيرات )اضطرابات( ما يقتضي العاملين كل ما يحدث 

 عملية اإلعالم و التحسيس والتحضير المسبق لهذه التغيرات.
يوضح الباحثين المذكورين  (:La mauvaise ambianceسوء الجو التنظيمي )-

يلعب دور رئيسي في تأسيس التفاهم بين العاملين و بين  أن االتصال
و عدم وضوحه عن العالقات الهرمية هؤالء والمسيرين فنقص االتصال  أ

يمكن أن يؤدي إلى عدم التفاهم بين الزمالء .كما أن نقص اإلعالم عن 
مشاريع المؤسسة يساهم في الشعور بالعزلة لدى العاملين ما يؤدي إلى 

.والعكس فإن الجو التنظيمي المناسب انعدامه والتحفيز أو إضعاف غياب 
والتضامن بين الزمالء والمصالح  واإلرادة يساعد على تأسيس التعاون 

 في الظروف التي تقتضي مجهودات أكثر .
هي من  «أن  يبدو»عبارة إن :(L’apparition des rumeurs) ظهور اإلشاعات-

 أعراض نقص االتصال الداخلي في المنظمة أو داللة على افتقارها



بعض لألضرار الداخلية وحتى الخارجية في وهذا مصدر  لالتصال.
 في عملية االتصال هو خلق المشاكل من هذا النوع. فالتباطؤاألحيان.
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