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وسائل االتصال التنظيمي :لقد تمت اإلشارة إلى أهمية ودور االتصال 
األهداف إذ يساهم على تحسن مختلف يحققه من  التنظيمي نظرا لما

 الجوانب في المؤسسة وخاصة في مجال تسيير الموارد البشرية .
 تقدير دور ومهام العاملين في المؤسسة.-
 بين األهداف الشخصية وأهداف المنظمة.  التوفيق -
 .خلق ثقافة المؤسسة-



 تدعيم وتقوية الدافعية ومشاركة العاملين.-
 ووفاءهم للمنظمة )التخفيض من الدوران الوظيفي(.تقوية والء الموظفين -
 مرافقة العاملين في التغير في المؤسسة والتخفيض من المقاومة .-
خلق جو تنظيمي يتسم باإليجابية و يشجع على استثمار العاملين في -

 عملهم.
 التحكم في المعلومات الداخلية غير المحبذة كاإلشاعات.-

االتصال التنظيمي على وسائل عدة ومختلفة تعتمد المنظمة في إطار 
ويمكن تصنيفها إلى نوعين وهي االتصاالت الكتابية واالتصاالت الشفوية 

. 
أنه تلعب وسائل وقنوات االتصاالت ( 2006) الباحث حسين حريم يوضح

التي يتم بواسطتها نقل المعلومات ونشرها  وتدفقها في المنظمة دورا هاما 
صاالت و لذى فإن اختيار وسيلة االتصال المناسبة وحيويا في نجاح االت

عنصر حاسم ألن ذلك يؤدي إلى اتخاذ القرارات ورسم السياسات ووضع 
 الخطط وحل المشاكل وغيرها من األغراض المذكورة آنفا.

:وتشمل على الرسائل والمذكرات والكتيبات والتقارير  الوسائل المكتوبة-
استخدام الوسائل المكتوبة في الحاالت والنشرات والملصقات ويفضل 

 اآلتية:
إذا كان من الضروري توثيق عملية االتصال أي االحتفاظ بوثيقة -

)مستند( يثبت ما حدث في عملية االتصال وذلك للرجوع إلى الوثيقة حين 
 الحاجة إلثبات ما حدث.

إذا كانت المعلومات التي تتضمنها الرسالة مكثفة و تشمل على بيانات -
 قمية مثل الجداول والرسوم البيانية واألشكال وغيرها.ر

 
الوسائل الكتابية تتيح للمرسل والمستقبل وقتا أكبر لتخطيط الرسالة -

 ومراجعتها وقراءتها وإعادة قراءتها حتى يتفهمها المستقبل.
الوسائل الكتابية أقل كلفة في حال إرسال نفس الرسالة إلى عدد من -

 لى مواقع مختلفة .األشخاص أو إرسالها إ
االتصاالت الكتابية تناسب المستقبل أكثر من االتصاالت الشفوية ألنها -

 تتيح له حرية القراءة في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة. 
 :من أهم مزاياها ما يلي: االتصاالت الشفوية-



 تتيح للمرسل نقل مشاعره واتجاهاته وقيمه نحو موضوع الرسالة.-
 للمستقبل االستفسار الفوري عن أي غموض في الرسالة.تتيح -
 تسمح للمرسل بالتعرف على رد فعل المستقبل الفوري على الرسالة-
(feedback)  العكسية أو التغذية. 
أفضل من االتصاالت الكتابية إذا كانت طبيعة الموضوع تتطلب التفاعل -

 والحوار وتبادل وجهات النظر بين المرسل و المستقبل.
تتيح للمرسل استخدام االتصاالت غير اللفظية التي تساعد المستقبل على -

 فهم الرسالة.
)االتصاالت غير اللفظية هي طريقة قول الرسالة النبرة والنغمة التي تعبر 
عن الغضب الخوف والرضا واإلعجاب. كما تشمل الحركات الجسمية 

غضب والحزن ر الوجه التي قد تعبر عن السعادة أو الدهشة الابيوتع
 االهتمام القلق وغيرها ( 

تستخدم االتصاالت الشفوية حينما يكون المستقبل ال يعرف القراءة -
 والكتابة.

 االتصاالت الشفوية تضمن سرية المعلومات.-
 وسائل االتصاالت التنظيمية :

احتياجات التواصل داخل  (أنJ.L.Charron et S.Separi 2008يوضح الباحثين )
المؤسسة هي عديدة ومستمرة لضمان تنسيق النشاطات والتعاون بين 
الفاعلين.باإلضافة إلى تعدد هذه الوسائل فهي أصبحت أكثر تطورا 

 باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

( من أحسن الوسائل Etienne:و هي حسب الباحث ) منشورات المؤسسة -
.ومن بين هذه  قديم المعلومات التي يرغبون فيهاللتواصل مع العاملين وت

 المنشورات نجد ما يلي :

( ambiance) تسمح بإرسال المعلومات الضرورية وخلق جو: جريدة المؤسسة

وتقديم صورة معينة عن ( distiller des idées )نثر األفكار العمل على و ومناخ
تعتبر جريدة المؤسسة من القنوات (.J.L.Charron et S.Separi 2008) .المؤسسة

األساسية لالتصاالت النازلة ولكن يمكن أن يكون أكثر تفاعلي بإعطاء 
إمكانية التعبير لكل الفاعلين في المؤسسة .تساهم جريدة المؤسسة في 



تشجيع تماسك الجماعة  و الدافعية وثقافة المؤسسة .ومن بين أهداف 
 :   هي( Westphalen 2004)  و (Morel 2005) جريدة المؤسسة حسب الباحثين

 .خلق الروابط بين أعضاء المؤسسة-
 .تدعيم الشعور باالنتماء للمؤسسة -
اإلعالم عن السياسات العامة للمؤسسة واإلعالم حو الحياة داخل -

المؤسسة )النشاطات االقتصادية واالجتماعية ومستجدات المتعاملين 
 .(Joël Saucin 2012) نتائج المؤسسة(ووالممولين 

 

 

( :تتمثل هذه الوثيقة في تجميع نسخ Les revues de presse) المجالت الصحفية-
وسائل اإلعالم والصحافة عن   من المقاالت الصحفية التي تتداولها

المؤسسة. تقوم هذه األخيرة بانجاز مجلة صحفية تضعها في متناول 
أعضاء المؤسسة وهي مهمة في إطار االتصال التنظيمي كونها تسمح 
للعاملين بمعرفة أصداء المؤسسة في البيئة الخارجية و وهذا يساهم في 

( و تحفيز العمال.  valorisation interne de l’entrepriseالتقدير الداخلي للمؤسسة )
بإعالم العاملين N. d’Almeida, T.Libaert)  2014)تهدف هذه المجلة حسب الباحثين 

بنشاطات المؤسسة التي لها صدى في وسائل اإلعالم ما يساهم في التجنيد 
على المستوى الداخلي.فبنشر هذه المعلومات داخليا تتجنب المؤسسة 
انتقادات العمال بالحصول على المعلومات من خارج المؤسسة عن مسائل 

على نشاطات  تساهم هذه الوسيلة بتحسيس العمال تهمهم داخليا. كما 
 المؤسسة واالنفتاح على رهاناتها .

أنه يجب على المؤسسة ضمان نشر  (Joël Saucin 2012 يوضح الباحث )   
وتوزيع هذه الوسيلة حتى ولو كانت هذه األصداء سلبية ما قد يؤدي إلى 

( أما غياب النشر فقد يؤدي إلى ظهور la cohésion interneالتماسك الداخلي )
  اإلشاعات.  

 (La boite à idées :) نظام اقتراحات العاملين-



لقد تم التطرق إلى هذه النقطة عندما تمت اإلشارة إلى وسائل تحسين 
االتصاالت وخاصة الصاعدة منها. توفر المؤسسة هذه الوسيلة لجمع 
 أفكار واقتراحات العاملين.تقوم بإبالغ 

مسبقا عن تأسيها وتحدد مهامها أهدافها ويمكن ربط مهمتها  العاملين
بنشاط ما وتعد بتقديم المكافآت ألصحاب األفكار المتميزة وضعها في حيز 
التنفيذ.تساهم هذه الطريقة في المشاركة الفعالة وتنمية مشاعر ايجابية لدي 

  2014) يوضح الباحثين. العاملين بفعل تـأثيرهم في تحسين نشاطات المؤسسة

(N. d’Almeida, T.Libaert المقصود من وراء هذا اإلجراء هو تأسيس حوار  أن
يسمح لكل فرد بطرح انشغاالته مباشرة للمستويات العليا وهذا لعدم تمكنه 

 من الحصول على اإلجابة من المسؤولين المباشرين.

 
 

 :(La note de serviceمذكرة عمل )تعليمات المصلحة() 
هي تعليمات وتوجيهات كتابية تتم عادة على الورق و حاليا يمكن إرسالها  

عن طريق البريد االليكتروني. تعتبر وسيلة جد هامة في منانجمنت 
المؤسسة تهدف إلى تحديد قواعد العمل وتسطير التعليمات والمبادئ 

القانونية  والتعديالت( les orientations) التوجيهية وإعالم العاملين عن التوجهات
 N. d’Almeida, T.Libaert)  2014) .)التنظيمية ( والفنية والتجارية

 

 (: Les réunions de service) اجتماعات المصلحة-
قرار عن تنظيم هذه االجتماعات  من طرف مسؤول المصلحة  أو اإليمكن 

العليا وتهدف إلى نشر معلومات جماعية. تعتبر  من طرف اإلدارة
 . (Joël Saucin 2012 من بين الوسائل األكثر انتشارا )االجتماعات  

 ( :Les réunions interservicesاالجتماعات مابين المصالح)-
تسمح بالتقاء مختلف مصالح المؤسسة وتساهم في القضاء على    

.يمكن أن  لحاوتهدف إلى التنسيق ما بين المص (décloisonnement االنعزال)
)ممثلى المصالح( أو  تنحصر هذه اللقاءات على عدد قليل من األعضاء

 (.N. d’Almeida, T.Libaert2014  تتعدى إلى مجموع موظفي المصالح المختلفة )
 



 (: Les groupes de concertation) الجماعات التشاورية-

من الموظفين يمثلون الوظائف  على العموم بالتقاء مجموعة تتعلق
األساسية ومختلف المستويات اإلدارية. ويكون عمل هذه الجماعات محدد 

 Joël Saucin في الزمن ويكمن دورها في مناقشة مواضيع ومشاكل معين )

.تعتبر هذه األفواج من الجماعات المؤقتة في المؤسسة مقارنة  (2012
في نهاية أشغالها بتقديم تقرير بالجماعات الدائمة. تقوم هذه الجماعات 

يحمل كل التوصيات واالقتراحات عن الموضوع المدروس.يهدف عمل 
هذه الجماعات إلى إشراك العاملين في البحث عن الحلول الخاصة 

 .(Joël Saucin 2012 بالمشكل المطروح)
 

 (:Les cercles de qualité) حلقات النوعية-

إلى عشرة أعضاء ويشتغلون بصفة يتراوح عددها من خمسة أفواج  هي و
دائمة .يكمن هدفهم في دراسة وتحليل كل الحلول التي من شأنها تحسين 
النوعية في كل الميادين أو معالجة مشاكل هامة في ميدان النوعية كما 
يمكن لهذه الجماعات أن تناقش مواضيع خارج إطار النوعية.بالنسبة 

ير و التحفيز لكونه يسمح للعاملين فإن هذا اإلطار هو مجال للتعب
بالمشاركة. أما بالنسبة للمؤسسة فتستغل هذا اإلطار للرفع من اإلنتاجية 

 بتحسين النوعية 
وكذا وسيلة تساهم في انخراط كل العاملين في المؤسسة.تقوم هذه األفواج 
في بعض المؤسسات بتقديم بصفة منتظمة اقتراحاتها بشكل ملفات ويقوم 

 .N  واختيار أفضلها وتطبقها في مشاريع المؤسسة.)  المشرفين بمعالجتها

d’Almeida, T.Libaert2014.) 

 
 

 (:Le panneau d’affichage) جدول اإلعالن-
تسمح بالوقاية و التحسيس واإلعالم لفائدة موظفي  وهي الوسيلة التي

 ,N. d’Almeida  ) (visuelleيمكن أن يكون مكتوب أو مرئي ) المؤسسة.و

T.Libaert2014). 
جدول  باإلضافة إلى:  (Le journal lumineux )ليكتروني جدول اإلعالن اإل-

 Leتقوم بعض المؤسسات باعتماد  جدول إليكتروني )اإلعالن الكالسيكي 



journal lumineux يوضع عموما في بهو المؤسسة تقدم فيه كل المعلومات )
 الساعة .الضرورية للوقاية واإلعالم وكل ما يتعلق بقضايا 

كل أشكال االتصال االليكتروني تسمح بتوسيع  : اإلكترونية اإلتصاالت-
دائرة المستقبلين وتقليص الوقت والمسافة وتوطيد حوارات أكثر حرية 
وأقل رسمية )غير رسمية(.فاالتصاالت اإلليكترونية تسمح بإرسال 
مختلف الرسائل لشخص او لمجموعة من األشخاص في نفس الوقت . 

مجموع المعلومات التي يتم نشرها بطريقة إليكترونية وتتضمن وهي 
 .N  ( وبنك المعلومات الداخلية للمؤسسة)L’intranetشبكة االنترانات )

d’Almeida, T.Libaert2014.) تعتبر االنترانات (L’intranet ) داخلية خاصة شبكة
وتقاسم ( ويسمح بنقل l’Internetبالمؤسسة يستعمل تكنولوجية األنترنات)

الرسائل بين أعضاء المؤسسة.وتعتبر هذه الشبكة من بين الوسائل 
 .(Joël Saucin 2012 ) (interactiveواألدوات األساسية لالتصال الداخلي التفاعلي )

(: تقوم بعض المؤسسات site Web االتصال عن طريق )مواقع الواب-
والمستثمرين بتأسيس مواقع اليكترونية للتواصل مع الشركاء 

( Communication Financièreوبالخصوص ما يتعلق باالتصاالت المالية )
ويندرج هذا النوع في إطار االتصاالت الخارجية.تسمح هذه المواقع 
للمؤسسة بإضفاء الشفافية عن حصيلتها و استراتجياتها و تموقعها 

املين هذه المعلومات في متناول  مختلف المتع ومشاريعها وبالتالي وضع
كالبنوك  لغرض توطيد الثقة معهم و حثهم على االستمرار في  الدعم 

 والتعاون.
وهي نسخة إليتكرونية من الجريدة :( La newsletter) الرسالة االليكترونية-

يمكن أن تكون داخلية مصممة خصيصا ألعضاء الداخلية الكالسكية.
خلق الروابط.  المؤسسة إلعالمهم وتحسيسهم عن القضايا الداخلية لغرض

فباإلضافة إلى كونها وسيلة لالتصال الداخلي يمكن تصميمها خصيصا 
الستهداف الجمهور الخارجي كالزبائن والمتعاملين فهي ضرورية في 
ميدان التسويق تهدف إلى إعالم الجمهور بمختلف المستجدات وتقديم 



 النصائح فيما يخص منتوج المؤسسة واإلعالم بخبرتها كما تسعى إلى
 المحافظة على الزبائن واستبقائهم.

 (:تسمح هذه الوسيلة حسبLa visioconférence) تنظيم المحاضرات عن بعد-

 الباحثين
( (LIBAERT 2005) (WESTPHALEN, 2004 الجتماع عدة أشخاص رغم  بخلق ظروف

البعد المكاني والجغرافي إذ يتم الربط بينهم عن طريق نظام االتصاالت 
(.يتم تطبيق هذه الوسيلة إما système de télécommunicationالسلكية والالسلكية )

في مناسبات عادية كتقديم حصيلة النتائج أو في مناسبات خاصة كتدخل 
 . (Joël Saucin 2012 سة)الرئيس أو المدير العام للمؤس

 : المراجع-

(: مبادئ اإلدارة 2006حسين حريم ) -
العملية -الحديثة  )النظريات

وظائف المنظمة(  الطبعة -اإلدارية
 األولى .عمان دار ومكتبة الحامد.

-Joël Saucin )2012  (Communication interne et externe des organisations 
  
-Nicole d’Almeida, Thierry libaert (2014) : la communication interne des 

entreprises, édition DUNOD, Paris 2014   

 


