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تناولت الورقة ال�حث�ة معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات ملخص: 

وخصائصه  االتصال التنظ�ميتحدید مفهوم االعمال، وسعت الورقة الى 

معوقات ٕابراز أنواع االتصال التنظ�مي ووظائفه و  وأهمیته وأهدافه، توض�ح

  في منظمات االعمال.  االتصال التنظ�مي

رقة التي تناولتها الو  المحاوراستخدم ال�احث المنهج الوصفي لمعالجة وقد     

  ال�حث�ة.

فقد أوضحت الى تحق�قها  �ةال�حث الورقة تمن خالل األهداف التي سعو      

الورقة مفهوم االتصال التنظ�مي، وفي ضوء متغیرات التعر�فات الواردة عن 

حدد ال�احث مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره االتصال التنظ�مي؛ 

من المفاه�م المقار�ة، وتم توض�ح أهم�ة االتصال التنظ�مي واالهداف التي 

  �سعى الى تحق�قها في منظمات االعمال.

وأ�ضًا أوضحت الورقة أن لالتصال التنظ�مي وظائف تتمثل في: االنتاج،     

ان، التنظ�مي نوع ، �ما أوضحت أن لالتصال، التبل�غ واإلقناعالص�انةاالبداع، 

النوع األول هو: االتصال الرسمي وله ثالث أنواع هي: االتصال الها��، 

  االتصال الصاعد واالتصال االفقي، والنوع الثاني هو: االتصال غیر الرسمي.

 المعوقات: في المتمثلة التنظ�مي االتصال معوقات الورقة وأبرزت    

 االجتماع�ة المعوقات النفس�ة، المعوقات اإلدار�ة، اتالمعوق التنظ�م�ة،

mailto:A.Hamid@media.misuratau.eud.ly
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 ال أخر�  معوقات ال�احث وأضاف التقن�ة، والمعوقات البیئ�ة المعوقات والثقاف�ة،

 االتصال أجهزة واقع الى و�النظر السا�قة، المعوقات عن تأثیرها في تقل

 االتصال معوقات خطورة الى ال�احث أشار فقد االعمال؛ �منظمات التنظ�مي

 و�قترح ظهورها، عوامل �ل في التح�م وصعو�ة �عضها مع لتداخلها التنظ�مي

 المعوقات هذه بدراسة األعمال منظمات في التنظ�مي االتصال أجهزة تهتم أن

 وفقاً  االتصال�ة الس�اسات تخط�� في والب�انات المعلومات من واالستفادة

 وتحقی� المعوقات لتفاد� وذلك االعمال، منظمات نشا� تح�م التي للمعاییر

  .المهام أداء في النجاح من عالي قدر

  منظمات االعمال. –االتصال التنظ�مي  –: معوقات الكلمات المفتاح�ة

  

Organizational communication obstacles in business 
organizations Descriptive and analytical study 
Ali Hamid Haroun Hamid  

College of Arts and Media - Misurata University 

Abstract: This research paper discusses the obstacles the 
organizational communication encounters in business 
organizations. The paper seeks to identify the concept of 
organizational communication, its features, significance, and 
objectives, as well as to clarify the types of organizational 
communication, and the functions and highlight the 
obstacles the organizational communication in business 
organizations. The research applies the descriptive method 
in dealing with the topics of this research paper. 
    The paper highlighted the concept of organizational 
communication as one of the objectives this paper tried to 
achieve. Among the definitions of organizational 
communication; the researcher determined a set of features 
distinguish it from other concepts, and accentuated the 



  معوقات االتصال التنظيمي يف منظ�ت األع�ل

  
56 

 

significance of this concept, and the objectives it pursues in 
the enterprises. 
   Also; the paper shed light on the functions of the 
organizational communication: production, innovation, 
maintenance, information, and persuasion. The paper 
showed that there are two types of organization 
communication. The first type is the formal communication, 
which subdivided into: downward communication, upward 
communication, and horizontal communication. The second 
type is the informal communication. 
    The paper brought into view the obstacles the 
organizational communication faces, which represented in: 
organizational obstacles, administrative obstacles, 
psychological obstacles, social and cultural obstacles, 
environmental obstacles, and technical obstacles. Along 
with that, the researcher added other obstacles that have 
effect not lesser than the previous ones. Considering the 
reality of the bodies that engage in the organizational 
communication within the business organizations, the 
researcher pointed out the seriousness of the organizational 
communication obstacles as they are intertwined and hard to 
control the factors behind their emergence. The researcher 
proposes that the organizational communication bodies to 
pay attention to study these obstacles, and to make 
advantage of these information and data in setting the 
communication policies according to the standards 
governing the activity of the enterprises, in order to avoid 
these obstacles in future, and thus to enable these business 
organizations to achieve a paramount success in undertaking 
their businesses. 
Key words: Obstacle - Organizational Communication - 
Business Organizations. 
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   مقدمة:

على ت�ادل المعلومات  منظمات االعمال يالعمل�ات اإلدار�ة ف ترتكز     

التي هداف األ أ� منظمةحق� ت ولكيوالب�انات بین اإلدارات واإلقسام المختلفة، 

لتعل�مات لتاج إلى فهم العاملین تح افإنه ؛�الطر�قة المطلو�ة تسعى الى تحق�قها

یتعارض ف�ه  حتاج إلى توج�ه سلوك العاملین �ش�ٍل التوأ�ضًا  ،وامراألو 

إدارة فاعلة لالتصال و�ل هذا �حتاج إلى  ،لتنظ�م�ةالسلوك مع األهداف ا

ًا  يظ�متنتصال الاالالتنظ�مي، و�ن�غي اإلشارة الى أن  أص�ح واقعًا ملحَّ

فمن خالله یتم االتصال  لمنظمات األعمال حتى تحق� الفاعل�ة للعمل اإلدار�،

 بینهم تنسی�الو  شؤون أعمالهملتوج�ه سلو�هم وتنظ�م  �صورة مستمرة�العاملین 

تزو�د المدیر�ن �المعلومات یتم من خالله ة أداءهم الوظ�في، و�ذلك ومتا�ع

 أنو�م�ننا القول  ،العمل يتحقی� الكفاءة والكفا�ة ف يتساعد ف يوالب�انات الت

وجود وفى المقابل فإن  ،الجید االدار�  العمل�قود الى  التنظ�مي الجیدتصال اال

العمل اإلدار� في منظمات األعمال،  عی�التنظ�مي؛ تتصال المعوقات تواجه ا

م�انات اإللدیها  تمهما توفر المرسومة  وتحد من قدرتها على تحقی� األهداف

  وفرص النجاح. �شر�ةوالمال�ة ال

   :�ةال�حث الورقةمحاور 

  :اآلت�ةالى المحاور  �ةال�حث الورقة قسم ال�احث    

  .لورقة ال�حث�ةاإلطار المنهجي ل المحور األول:

  .وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميمفهوم  المحور الثاني:

  أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها. المحور الثالث:

  معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات االعمال المحور الرا�ع:

   الخاتمة.: المحور الخامس
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 للورقة ال�حث�ةاإلطار المنهجي  :المحور األول

  الورقة ال�حث�ة:مش�لة 

إن نجاح منظمات االعمال في تحقی� أهدافها مرهوٌن بنجاحها في عمل�ة      

ن االتصال داخل�ًا وخارج�ًا؛ وهذا یتطلب نظام اتصالي جید ینظم العالقات بی

 هذه المنظمات وجمهورها الداخلي والخارجي و�وجهها �ما �حق� أهدافها، وحتى

ل ز�ادة االهتمام �أجهزة االتصاات االعمال منظمیتحق� هذا األمر ین�غي على 

التنظ�مي بها، وٕازالة المعوقات التي تحد من قدراتها على تحقی� أهدافها، 

�مي في السؤال الرئ�س: ما معوقات االتصال التنظ الورقة ال�حث�ةوتتمثل مش�لة 

  منظمات االعمال؟في 

  تتضح أهم�ة الورقة ال�حث�ة من خالل اآلتي: أهم�ة الورقة ال�حث�ة:

أهم�ة االتصال التنظ�مي ودوره الفعال في تحقی� االنسجام والتكامل في  /1

  منظمات االعمال.

 هموم واإلدارةاالعالم  مجاليفي  اً مر�ز� موضوعاً  االتصال التنظ�مي �عتبر /2

  لتطو�ر منظمات االعمال.

�م�ن االستفادة  االتصال التنظ�ميال�حث معلومات ق�مة عن هذا �طرح  /3

  . منظمات االعمالمنها في 

  : تسعى الورقة ال�حث�ة الى تحقی� االهداف اآلت�ة:أهداف الورقة ال�حث�ة

  .وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميتحدید مفهوم  /1

  .أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها توض�ح /2

  في منظمات االعمال. معوقات االتصال التنظ�ميإبراز  /3

  تجیب الورقة ال�حث�ة عن التساؤالت اآلتـ�ة: تساؤالت الورقة ال�حث�ة:
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  وما أهمیته؟ وما أهدافه؟ االتصال التنظ�مي وما خصائصه؟مفهوم  ما /1

  أنواع االتصال التنظ�مي؟ وما الوظائف التي یؤدیها؟ ما /2

  معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات االعمال؟ ما /3

الورقة استخدم ال�احث المنهج الوصفي لمعالجة موضوع  :الورقة ال�حث�ةمنهج 

المنهج الوصفي هو و  تحلیل المعلومات التي تم جمعها من خالل ال�حث�ة

  األوراق ال�حث�ة وطب�عة متطل�اتها.هذا النوع من لاألنسب 

  الدراسات السا�قة: 

حتم قواعد وأساس�ات ال�حث العلمي أن �طلع ال�احث على دراسات سا�قة ت    

ذات صلة �موضوع الورقة ال�حث�ة، للوقوف على أهدافها وأسالیبها في ال�حث، 

والمنهج المستخدم واألدوات التي اعتمدوا علیها في جمع المعلومات، وطرق 

جهد تراكمي، وقد المعالجة، �ل ذلك �مثل استفادة لل�احث ألن ال�حث العلمي 

  اختار ال�احث الدراسات اآلت�ة:

معوقات االتصال التنظ�مي في الجامعة من وجهة نظر الدراسة األولى: 

  )1(األساتذة. 

  أهداف الدراسة:

الكشف عن معوقات االتصال التنظ�مي في جامعة العر�ي بن مهید� �أم  /1

 البواقي.

العر�ي بن مهید� �أم البواقي ترتیب معوقات االتصال التنظ�مي في جامعة  /2

 حسب درجة األهم�ة.

المقارنة بین معوقات االتصال التنظ�مي في �ل�ة اآلداب واللغات، و�ل�ة  /3

  العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة.
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  استخدمت ال�احثة المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  نتائج الدراسة:

االجتماعات  اتضح وجود معوقات تنظ�م�ة منها: عدم تحقی� مواعید - 1

رات، للغرض منه، افتقاد وسائل االتصال للتنوع، االنفراد في اتخاذ القرا

 عدم وجود إدارة مسؤولة عن تداول المعلومات.

اتضح وجود معوقات اجتماع�ة تتمثل في: افتقار االفراد لمهارات  - 2

االتصال، ضعف التفاعل بین الزمالء واإلدارة، صعو�ة تقبل وجهات 

 اختالف البیئة الثقاف�ة لألفراد.نظر اآلخر�ن، 

�شفت الدراسة عن وجود معوقات نفس�ة تتمثل في: (قلة الثقة بین  - 3

 الزمالء، الضغ� النفسي أثناء العمل، التردد عند مواجهة الرؤساء).

ي، نظ�متناولت الدراستان معوقات االتصال الت عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

ور�زت الدراسة السا�قة على معوقاته في الجامعات من وجهة نظر األساتذة، 

ال�حث�ة على معوقات االتصال التنظ�مي في منظمات  بینما ر�زت الورقة

ال�حث�ة أشمل من الدراسة السا�قة، و�م�ن  االعمال، و�تضح بذلك أن الورقة

  استنتاجاتها ومقترحاتها في مختلف أنواع منظمات االعمال. االستفادة من

  )2(�ة. معوقات االتصال التنظ�مي في اإلدارة المحل�ة الجزائر الدراسة الثان�ة: 

  أهداف الدراسة:

معرفة المتغیرات التنظ�م�ة التي تعی� عمل�ة االتصال التنظ�مي في  - 1

 اإلدارة المحل�ة الجزائر�ة.

ل ة التي یتم استهجانها وتحر�فها �قواعد للعممعرفة الم�اد� التنظ�م� - 2

 والتي ینتج عنها س�اسة غیر واضحة لالتصال التنظ�مي.
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ب�ان مد� تأثیر البیئة االجتماع�ة الخارج�ة على تش�یل منظومة ثقاف�ة  - 3

  اجتماع�ة توجه وتحدد سلو��ات الموظفین داخل التنظ�م.

  استخدمت ال�احثة المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  تائج الدراسة:ن

یواجه االتصال التنظ�مي في المؤسسات الجزائر�ة جملة من المعوقات  - 1

 �عضها تنظ�مي و�عضها اآلخر ذو طا�ع ثقافي اجتماعي.

أوضحت الدراسة عدم وجود س�اسة واضحة لالتصال التنظ�مي �شق�ه  - 2

 العمود� واألفقي.

حدیثة بینت الدراسة أن هناك ضعف في استخدام تكنولوج�ا االتصال ال - 3

 وغ�اب البرامج التدر�ب�ة.

تناولت الدراستان موضوع معوقات االتصال  عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

التنظ�مي، وتختلف الورقة ال�حث�ة عن الدراسة السا�قة من حیث األهداف 

والمنهج المستخدم، وهي تشمل جم�ع منظمات االعمال، و�م�ن االستفادة من 

  في مختلف أنواع منظمات االعمال.استنتاجاتها ومقترحاتها 

معوقات االتصال اإلدار� وتأثیرها على أداء العاملین �المنظمة  الدراسة الثان�ة:

  )3(االرشاد�ة. 

  أهداف الدراسة:

التعرف على درجة وجود معوقات االتصال اإلدار� �المنظمة  - 1

 االرشاد�ة.

 التعرف على درجة تأثیر معوقات االتصال اإلدار� على األداء - 2

 الوظ�في للعاملین.

التعرف على مقترحات الم�حوثین لتفعیل االتصال اإلدار� �المنظمة  - 3

 االرشاد�ة. 
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  استخدم ال�احث المنهج المسحي. منهج الدراسة:

  نتائج الدراسة:

اتضح وجود معوقات لالتصال اإلدار� في المنظمة االرشاد�ة، وتتمثل  - 1

فن�ة �العاملین، المعوقات الفي: المعوقات اإلدار�ة، المعوقات المتعلقة 

 والمعوقات التنظ�م�ة.

اتضح أن هناك تأثیر لمعوقات لالتصال اإلدار� على األداء الوظ�في  - 2

 للعاملین. 

أظهرت الدراسة عدم توفیر التكنولوج�ا الحدیثة في االتصال �أقسام  - 3

االرشاد، وضعف تدر�ب العاملین على استخدام وسائل االتصال 

ة � س�اسة ال�اب المفتوح مع �ل المستو�ات اإلدار�الحدیثة، وعدم تطبی

 والحد من روتین العمل.

ي نظ�متناولت الدراستان معوقات االتصال الت عالقة الدراسة �الورقة ال�حث�ة:

ور�زت الدراسة السا�قة على تأثیر هذه المعوقات على أداء العاملین في 

على دراسة معوقات المنظمة االرشاد�ة، بینما ر�زت هذه الورقة ال�حث�ة 

االتصال التنظ�مي وانع�اسها على أداء منظمات االعمال �صورة شاملة، وهذه 

ع الورقة ال�حث�ة �م�ن االستفادة من استنتاجاتها ومقترحاتها في مختلف أنوا 

  منظمات االعمال.

  المصطلحات والتعر�فات االجرائ�ة:

 تحقی� الهدف والمنعُعرفت المعوقات �أنها: " الحیلولة دون  المعوقات: -1

عن ذلك وعرقلة �ل ما من شأنه أن �قف في وجه إنجاز األمر أو إحراز 

  )4( النجاح، ".
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: " التحد�ات أو المش�الت وعرف ال�احث المعوقات تعر�فُا إجرائ�ًا �أنها    

التي تواجه االتصال التنظ�مي وتؤثر على ت�ادل المعلومات بین أطراف 

لها أو تأخیر وصولها أو تشو�ه المعاني التي تسعى االتصال، فتعمل على تعطی

  إلى ا�صالها للجمهور المستهدف".

عرف االتصال التنظ�مي �أنه: "هو العمل�ة التي یتم  االتصال التنظ�مي: -2

بها نقل المعلومات والمعاني واألف�ار داخل المنظمة من شخٍص الى آخر 

امهم وسائل االتصال للوصول الى تحقی� أهدافها فهم یتفاعلون �استخد

  )5(المتعددة". 

عرف ال�احث االتصال التنظ�مي إجرائ�ًا �أنه: "عمل�ة اتصال�ة یتم من     

خاللها نقل المعلومات والب�انات واألف�ار �ما یتف� مع التوز�ع الرسمي للسلطات 

واالختصاصات لألفراد، بهدف إحداث تأثیر محدد، في مد� زمني معین، عبر 

ر من وسائل االتصال التقلید�ة أو الرقم�ة المتاحة، وقد یتم وسیلة أو أكث

االتصال التنظ�مي داخل المنظمة بین �افة اإلدارات واالقسام والوحدات اإلدار�ة 

والم�اتب؛ أو بین المؤسسة وجماهیرها الخارج�ة �المؤسسات واالفراد والدواو�ن 

  الح�وم�ة وغیرها".

ُعرفت منظمات األعمال �أنها: " وحدة اجتماع�ة هادفة  منظمات االعمال: -3

ذات تكو�ن اجتماعي منس� بوعي، یتفاعل فیها األفراد ضمن حدود معینة، 

  )6(وواضحة نسب�ًا، من أجل تحقی� أهداف مشتر�ة". 

عرف ال�احث منظمات االعمال �أنها: " مؤسسات ذات توجه محدد قد     

ه تضم مجموعة من األفراد، وتهدف الى ��ون اقتصاد� أو اجتماعي أو غیر 

انتاج السلع والخدمات الضرور�ة وترو�جها، إلش�اع حاجات الجمهور 

المستهدف ورغ�اته الحال�ة والمستقبل�ة، وفي المقابل تحصل هذه المنظمات 

  على أر�اح تعینها على استمرار أنشطتها في سوق العمل".
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ي اإلجرائ�ة التي وضعها، والت اتالتعر�فو�شیر ال�احث الى أنه استخدم      

رها ، واعتمد علیها �اعت�اتلخص متغیرات اإلطار النظر� لعنوان الورقة ال�حث�ة

سعى الى تاألهداف التي و  �ةال�حثمتطل�ات الورقة تخدم التي مصطلحات ال

  .تحق�قها

  وخصائصه وأهمیته وأهدافه االتصال التنظ�ميمفهوم  :المحور الثاني

   االتصال التنظ�مي:أوًال: مفهوم 

 ،اإلدار�ة اتالعمل�عنصرًا أساس�ًا من عناصر  يصال التنظ�متاال�عتبر     

ى مما یؤد� إل ؛فعاالتنمن خالل ت�ادل المعلومات والحقائ� واال و�تم توظ�فه

المختلفة،  والم�اتبمن اإلدارات واألقسام والوحدات المنظمة تماسك أجزاء 

، و�النظر الى واقعنا الیوم نس� من التعاون المت�ادل يوتتكامل أدوارها ف

تصال یتوفر ف�ه جهاز لال ال خدمي أو ر�حينشا�  �ِّ أ إننستط�ع القول ف

  .نها�ة األمر يناقص و�قود إلى الفشل ف نشا�فهو  ؛متمیز وناجح يالتنظ�م

وعند الحدیث عن مفهوم االتصال التنظ�مي ین�غي اإلشارة الى وجود     

ت متعددة، ولعل هذا سب�ه الزاو�ة التي ینظر من خاللها واضعو تعر�فا

التعر�فات الى االتصال التنظ�مي، �اإلضافة الى أن االتصال التنظ�مي من 

ه الموضوعات التي وجدت اهتمامًا �بیرًا في مجالي االعالم واالدارة، لكن هذ

ض تعر�فات الرؤ� المختلفة أضفت له نوعًا من الثراء المعرفي، وسنتناول �ع

  االتصال التنظ�مي على النحو التالي:

وعرفه محمد منیر حجاب �أنه: " العمل�ة التي تهدف الى تدف� الب�انات     

والمعلومات في صورة حقائ� بین وحدات المشروع المختلفة في مختلف 

االتجاهات بین ها�طٍة وصاعدٍة وأفق�ة، وعبر مراكز العمل المتعددة داخل 

  )7(مي". اله��ل التنظ�
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وعرفه الد�تور فضیل دلیو �أنه: " العمل�ة التي تهدف الى تدف� المعلومات     

والب�انات الالزمة الستمرار العمل�ة اإلدار�ة عن طر�� تجم�عها ونقلها في جم�ع 

االتجاهات (ها�طة، صاعدة، أفق�ة) داخل اله��ل التنظ�مي وخارجه �حیث 

    )8(�ع المتعاملین". تت�سر عمل�ة التواصل المطلوب بین جم

وعرفه أبو عرقوب �أنه: " االتصال اإلنساني المنطوق والم�توب الذ� یتم      

داخل المؤسسة على المستو� الفرد� والجماعي، و�سهم في تطو�ر أسالیب 

  )9(العمل وتقو�ة العالقات االجتماع�ة بین العاملین". 

 تجم�ع أو توفیر أو إنتاج عرف االتصال التنظ�مي أ�ضًا �أنه: "�عنيو      

 أو وت�ادلها ونقلها اإلدار�ة العمل�ة الستمرار�ة الضرور�ة والمعلومات الب�انات

 أو أخ�ار أو �أمور الغیر إحاطة الجماعة أو للفرد �م�ن �حیث إذاعتها،

 التعدیل وأ التغییر أو الجماعاتو  األفراد سلوك في التأثیر أو جدیدة معلومات

  )10(". توجیهه أو السلوك هذا في

 داخلها �المنظمة الخاصة المعلومات وت�ادل نقل عمل�ة ":وعرف �ذلك �أنه     

 التنظ�م، أعضاء بین والرغ�ات واالتجاهات األف�ار ت�ادل وسیلة وهو وخارجها،

 ومعاونوه األعلى الرئ�س �حق� خالله ومن، لتماسكوا الترا�� على �ساعد وذلك

  )11(".  الهدف نحو الجماعة تحر�ك في المطلوب التأثیر

وأ�ضًا عرف �أنه: "تدف� التعل�مات والتوجیهات والقرارات من جهة اإلدارة      

الى المرؤوسین وتلقي الب�انات والمعلومات منهم في صورة تقار�ر أو مذ�رات 

  )12(أو مقترحات أو غیرها بهدف اتخاذ قرار معین". 

 دللت�ا أكثر أو طرفین بین تتم هادفة عمل�ةوتم تعر�فه �ذلك �أنه: "     

  )13( ."واالتجاهات المواقف في للتأثیر واآلراء المعلومات

و�ذلك عرف �أنه: " تلك العمل�ة الهادفة والمستمرة لنقل وت�ادل المعلومات     

واألف�ار والحقائ� اإلدار�ة بین طرفي عمل�ة االتصال داخل الجماعة أو التنظ�م 



  معوقات االتصال التنظيمي يف منظ�ت األع�ل

  
66 

 

م وسیلة أو وسائل معینة ورموز شفه�ة أو م�تو�ة، خالل أو المجتمع �استخدا

إطار موقفي محدد �غرض تحقی� التفاعل والتفاهم المت�ادل لضمان استمرار 

العمل�ة اإلدار�ة وتطورها لألفضل مما �ساعد على تحقی� التواصل المطلوب 

  )14(بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقی� أهداف محددة". 

أن التعر�فات السا�قة حاولت الوصول الى تعر�ٍف شامٍل  و�ر� ال�احث    

 ودقیٍ� لالتصال التنظ�مي، وعلى الرغم من الت�این واالختالف فیها؛ نستط�ع

القول إن معظم من صاغوها اتفقوا على متغیرات محددة تح�م عمل�ة التعر�ف 

  وهي �ما یلي: 

الب�انات االتصال التنظ�مي عمل�ة یتم عن طر�قها نقل المعلومات و  - 

 واألف�ار. 

األنشطة التي �قوم بها االتصال التنظ�مي ال تستهدف الجمهور  - 

 الداخلي فحسب بل تستهدف الجمهور الخارجي أ�ضًا.

لالتصال التنظ�مي أهداف محددة �سعى الى تحق�قها قد تكون تأثیر�ة   - 

 أو إعالم�ة أو إقناع�ة.

�طة أو صاعدة توجد اتجاهات محددة لالتصال التنظ�مي فهي إما ها  - 

 أو أفق�ة.

یتم االتصال التنظ�مي عبر وسیلة واحدة أو أكثر من وسائل االتصال  - 

 المتاحة سواًء �انت هذه الوسیلة تقلید�ة أو رقم�ة.

 خاللها من یتم اتصال�ة عمل�ة: �أنه التنظ�مي االتصال ال�احث عرف وقد     

 للسلطات الرسمي التوز�ع مع یتف� �ما واألف�ار والب�انات المعلومات نقل

 عبر معین، زمني مد� في محدد، تأثیر إحداث بهدف لألفراد، واالختصاصات

 یتم وقد المتاحة، الرقم�ة أو التقلید�ة االتصال وسائل من أكثر أو وسیلة
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 والوحدات واالقسام اإلدارات �افة بین المؤسسة داخل التنظ�مي االتصال

 واالفراد �المؤسسات الخارج�ة وجماهیرها المؤسسة بین أو والم�اتب؛ اإلدار�ة

  ".وغیرها الح�وم�ة والدواو�ن

  تنظ�مي:ال تصالثان�ًا: خصائص اال 

في ضوء التعر�فات السا�قة ومتغیرات عمل�ة التعر�ف؛ فقد حدد ال�احث      

مجموعة من الخصائص التي تمیز االتصال التنظ�مي عن غیره من المفاه�م 

  ، وتتمثل خصائصه في اآلتي: المقار�ة

 للتأثیر واآلراء المعلومات دللت�ا أكثر أو طرفین بین تتم هادفة عمل�ة .1

  .واالتجاهات المواقف في

تتدف� عبره الب�انات والمعلومات في صورة حقائ� بین وحدات المشروع  .2

  المختلفة.

یتم �صورة مختلفة االتجاهات بین ها�طٍة وصاعدٍة وأفق�ة داخل  .3

  .وخارجها المنظمة

 معلومات أو أخ�ار أو �أمور الغیر إحاطة الجماعة أو للفرد ن�م�ِّ  .4

 في والتعدیل التغییر أو الجماعات أو األفراد سلوك في التأثیر أو جدیدة

 .توجیهه أو السلوك هذا

بل �قوم  وت�ادلهاالمعلومات  نقلال �قتصر االتصال التنظ�مي على  .5

 وتقد�مها عند الحاجة إلیها.ها تجم�عو  رهاتوفیو  هاإنتاجب

، و�حدث التماسكالترا�� و  �سهم في تحقی� نشا� االتصال التنظ�مي .6

  تكامًال بین �ل أجزاء وم�ونات المنظمة.

 المطلوب التأثیر ه على تحقی�ومعاونو  االتصال التنظ�مي �فید المدیر .7

  . الهدف نحو الجماعة تحر�ك في
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العمل�ة اإلدار�ة، عن طر�� �سهم االتصال التنظ�مي في استمرار  .8

  تجم�عها ونقلها داخل اله��ل التنظ�مي وخارجه.

 تتم عمل�ة االتصال التنظ�مي عبر وسیلة اتصال�ة واحدة أو عدة وسائل .9

 ورموز شفه�ة أو م�تو�ة خالل إطار موقفي محدد. 

 لضمان المت�ادل والتفاهم التفاعل تحقی� التنظ�مي االتصال �ستهدف .10

لألفضل، مما �ساعد على تحقی�  وتطورها اإلدار�ة العمل�ة استمرار

التواصل المطلوب بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقی� أهداف 

 محددة".

  ثالثًا: أهم�ة االتصال التنظ�مي:

لالتصال التنظ�مي أهم�ة �بیرة في منظمات االعمال، و�تضح ذلك من         

  )15( خالل اآلتي:

متماسك ومتواف� داخل البیئة المساهمة في خل� وعي جماعي  .1

التنظ�م�ة الواحدة، ف�ما یتعل� �أهداف منظمة االعمال ومعاییرها 

  واتجاهاتها وعالقتها �منظمات االعمال األخر�.

ین المساهمة في بلورة اتجاهات وسلو��ات وتعز�ز الروح المعنو�ة للعامل .2

نظمة في منظمة االعمال مما �ساعد في الرقي �المخرجات اإلنتاج�ة لم

 االعمال.

  المساهمة في تعز�ز حالة الوالء المتواصل للمنظمة. .3

مساعدة العاملین في منظمة االعمال على مواك�ة ما �ستجد من  .4

  وتطورات تمس منظمة االعمال وتنع�س على بیئتهم العمل�ة.
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إ�قاء صانعي القرار في منظمة االعمال على اطالٍع مستمٍر على  .5

وتوفیر المعلومات التي تم�نهم من اتخاذ األنشطة التفصیل�ة الدق�قة، 

  القرارات المستنیرة.

المساهمة في امتصاص حاالت عدم الرضا بین العاملین؛ حیث �عمل  .6

االتصال التنظ�مي �أش�اله المختلفة �صمام أمان �م�ن من خالله أن 

�عبر العاملون عن اتجاهاتهم حول القضا�ا المختلفة وتوصیل أصواتهم 

  لصانعي القرار.

توفیر فرصة لإلبداع واالبتكار لد� العاملین في منظمة االعمال من  .7

خالل اتاحة المجال أمامهم لطرح األف�ار والمفاه�م التي تسهم في 

  تطو�ر منظمة االعمال والرقي بها.

و�ر� ال�احث أن أهم�ة االتصال التنظ�مي �النس�ة لمنظمات االعمال      

یها، فاالتصال التنظ�مي الفعال �عمل على تظهر جل�ًَّا من خالل أثره الواضح ف

إحاطة هذه المنظمات علمًا �المش�الت التي تواجهها، و�عرفها �اتجاهات 

مختلف أنواع الجمهور نحوها ونحو س�اساتها في العمل، و�ساعدها على تحقی� 

االنسجام بینها و�ین العاملین بها، وفي المقابل فإن االتصال التنظ�مي یرفع من 

ألداء للعاملین في منظمات االعمال، و�جعلهم قادر�ن على مواجهة �ل مستو� ا

التحد�ات التي تواجههم في العمل؛ وذلك من خالل التخط�� االستراتیجي 

والسرعة في األداء والدقة في تنفیذ المهام التي ��لفون بها، و�قلل من حاالت 

  سوء الفهم واالختالف بین الزمالء في بیئة العمل.

  أهداف االتصال التنظ�مي:را�عًا: 

تختلف أهداف منظمات األعمال من منظمة الى أخر� بل وتختلف في     

نفس المنظمة من وقٍت الى آخر، وذلك وفقًا لطب�عة المنظمة ونوع النشا� الذ� 
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تمارسه، وعل�ه ین�غي أن �ستمد االتصال التنظ�مي أهدافه من أهداف المنظمة 

  )16(أهداف االتصال التنظ�مي في اآلتي: التي ینتمي إلیها، و�م�ن ذ�ر 

ر�� اإلدارات واالقسام مع �عضها، وتنسی� وصول المعلومات وتدفقها  .1

  من أجل تحقی� األهداف.

إن الهدف من أ� عمل�ة اتصال�ة ل�س إ�صال المعلومات واألف�ار  .2

فق�؛ إنما الهدف هو االقناع أل� عمل�ة اتصال�ة ال بد أن تهدف الى 

 ما و�طر�قٍة ما. االقناع �أمرٍ 

اطالع المرؤوسین على تعل�مات األهداف المطلوب تنفیذها والتعرف  .3

 .على مد� التنفیذ والمعوقات �اإلضافة الى تسهیل عمل�ة اتخاذ القرار

 مساعدة اإلدارة على الق�ام �أعمالها الرئ�س�ة في وضع س�اسات العمل .4

  قراراتها. في المؤسسة ووضع خططها واتخاذ

خ اإلیجابي الذ� �عمل على ترغیب العاملین في اإلنجاز توفیر المنا .5

 ال�شر�ة والفن�ة والمال�ة. و�نظم ق�ادة توج�ه الموارد

لرسائل لل�س مجرد عمل�ة إرسال التنظ�مي  أن االتصال و�ر� ال�احث      

البد أن �سعى االتصال التنظ�مي الى تحقی� هدف  إذ ؛وسائلللواستخدام 

بر تأتي أهداف أخر�  �اإلعالم واالقناع وغیرهما، و�عتأساسي وهو التأثیر ثم 

 تحدید أهداف االتصال التنظ�مي مسألة في غا�ة األهم�ة؛ ألن األهداف ع�ارة

عن معاییر أو مقای�س تتم االستفادة منها في ق�اس مد� النجاح أو الفشل 

ر ساألنشطة االتصال التنظ�مي، و�تم االسترشاد بها واالستناد علیها لتصح�ح م

 االنشطة االتصال�ة التي یتم تنفیذها، واالهداف المحددة تساعد على ابتكار

األف�ار االتصال�ة وتحدید الجمهور وش�ل الرسالة واخت�ار أنسب وسائل 

  االتصال.
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ومن الضرور� أن یتم ترتیب األهداف التي �سعى االتصال التنظ�مي الى      

تم على الممارسین ترتیبها ابتداًء �األهم تحق�قها وفقًا ألهمیتها النسب�ة؛ وذلك �ح

فالمهم فاألقل أهم�ة، و�جب أن ترت�� أهداف االتصال التنظ�مي �األهداف التي 

تسعى منظمات االعمال الى تحق�قها، و�التالي یتحتم على منظمات االعمال أن 

تز�د من اهتمامها �االتصال التنظ�مي، وتلب�ة متطل�اته واحت�اجاته و�ل 

ات التي تز�د من قدرته على الق�ام �مهامه ومسؤول�اته �طر�قة أكثر الضرور�

  فاعل�ة.

  أنواع االتصال التنظ�مي والوظائف التي یؤدیها: المحور الثالث

  :التنظ�مي اتصال أوًال: أنواع

تناول العدید من الُكتَّاب أنواع االتصال التنظ�مي ولم یتم االتفاق حول     

من ذلك االختالف فإن هناك تداخًال بین هذه وعلى الرغم  تصنیف محدد،

األنواع حسب االعت�ارات التي �ضعها الُكتَّاب؛ فقد تتداخل أنواع االتصال 

التنظ�مي حسب المصدر مع أنواعه حسب الجهة، وحتى ال �حدث خل� بین 

 نوعین هذه األنواع فقد اعتمد ال�احث على تقس�م االتصال التنظ�مي إلى

ال الرسمي واالتصال غیر الرسمي؛ وف�ما یلي سنتناول هما االتص أساسیین

  هذین النوعین �شيٍء من التفصیل وذلك على النحو اآلتي:

"هو االتصال الذ� یتم في المنظمات  :عرف �أنه الرسمي: االتصال .1

اإلدار�ة المختلفة، و��ون خاضعًا في مساراته وقنواته لالعت�ارات التي تحددها 

  )17(اللوائح والقواعد العامة المت�عة في هذه المنظمات". القوانین واألنظمة و 

   مهام االتصال الرسمي:

  )18(تتمثل مهام االتصال الرسمي في اآلتي:     

  نشر أهداف المنظمة وق�مها وفلسفتها.  -أ

  اعالم أعضاء المنظمة بخط� المنظمة وٕام�انیتها وتطلعاتها.  -ب
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 الحصول على المعلومات الب�انات واالستفسارات والتوقعات والمقترحات  -ت

 .التي تصدر عن العاملین ومش�الت العمل والش�او� 

  ا�الغ التعل�مات والتوجیهات واألوامر الى العاملین.  -ث

  توض�ح التغیرات والتجدیدات واإلنجازات.  - ج

 تطو�ر األف�ار وتعدیل االتجاهات واستقصاء ردود األفعال.  - ح

 یتم والتي المختلفة، �أنواعها الرسمي لالتصال ش��ات منظمة �ل في یوجد    

 الوحدات بین الر�� لتوض�ح ��ف�ة التنظ�مي، اله��ل وضع عند تحدیدها

 في تدف� الرسمي االتصال و�ساهم اله��ل، یتضمنها التي المختلفة اإلدار�ة

 على التعرف مع المرؤوسین، إلى واألوامر والتعل�مات والتوجیهات المعلومات

إلى  الرسمي االتصال و�نقسم المرتدة، المعلومات خالل نظرهم من وجهات

  واالتصال األفقي. الصاعد، ثالث أنواع هي: االتصال الها��، االتصال

و�م�ن تناول أنواع االتصال الرسمي �شيٍء من  أنواع االتصال الرسمي:

 التفصیل على النحو التالي:

 الها��: االتصال -أ

 نالمعلومات والب�انات والتوجیهات بی تدف� " �أنه: الها�� االتصال عرف    

 ئاسيالر  التسلسل في الدن�ا المستو�ات إلى االدار�ة المستو�ات األفراد من أعلى

 التي االتصاالت عامة �صفة هي االتصاالت الها�طة أن �عني وهذا للتنظ�م،

 أكثر األنما� بذلك تعتبر وهي المرؤوس، إلى الرئ�س من المؤسسة في تتم

  )19(في المنظمة ".  شیوعاً 
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  مزا�ا االتصال الها��: 

  )20( تتمثل مزا�ا االتصال النازل أو الها�� في اآلتي:    

تعل�م الموظفین وتوجیههم وتوض�ح المواقف المختلفة لهم، وهذا �عمل   -أ

 على إزالة مخاوفهم وش�و�هم و�التالي �قضي على عدم الثقة الذ� قد

�سود المؤسسة، أو حالة خی�ة األمل التي تأتي نتیجة الشعور �أن الفرد 

 �عمل دون أن یدر�.

خل� الشعور لد� الموظفین �أنه موضع احترام وتقدیر اإلدارة في   -ب

المستو�ات العل�ا، وهذا یخل� لد� األفراد الكبر�اء واالعتزاز �النفس 

 والعمل.

جدیدات المختلفة التي تطرأ تم�ین العاملین من متا�عة التغیرات والت  -ت

على المؤسسة، وما هو موقف اإلدارة منها، وهذا �ساعد في الحفا� 

 على التوازن العام في المؤسسة. 

    الصاعد: االتصال -ب

عرف االتصال التنظ�مي الصاعد �أنه: " عمل�ة ارسال المعلومات من        

الجهات الدن�ا أ� المرؤوسین نحو الجهات العل�ا وهذه المعلومات متعلقة �أداء 

المهام ومش�الت التنفیذ وصعو�ات تطبی� اإلجراءات، وذلك �غرض تحسین 

 )21( فعال�ة األداء".

      مزا�ا االتصال الصاعد:

 ومد� الصاعد االتصال بین عالقة واضحة عض الدراسات الى وجودتشیر �   

الصاعد له مزا�ا معینة تمیزه  االتصال رؤسائهم، ونجد أن في المرؤوسین ثقة

 )22(عن غیره من أنواع االتصال األخر� و�م�ن تناولها على النحو التالي: 
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 اإلنجازات حیث من العمل صورة في تحسین على اإلدارة حصول  -أ

 على المرؤوسین �مشاعر واإلحساس المش�الت واالستعدادات ومعالجة

 .المستو�ات �افة

 .تعمقها قبل المش�الت من الكثیر اكتشاف من اإلدارة تم�ن  -ب

 تحسین خالل من وذلك الوظائف عن مفیدة تقار�ر على اإلدارة حصول  -ت

 االتصال مزاولة شأنها من التي لألش�اء المستو�ات االشراف�ة اخت�ار

  .الصاعد

 إجا�ات على وحصولها �مسؤولیتها االضطالع في اإلدارة مهمة تسهیل  -ث

 الصاعد �االتصال الترحیب خالل من وذلك للمش�الت أفضل

  على مزاولته.   المرؤوسین وتشج�ع ومساعدة

 األفقي: االتصال -ج

بین  یتم فهو االتصال�ة، العمل�ة لفعال�ة أساسي األفقي االتصال �عتبر   

 نفس في �عملون  الذین في نفس المستو� االدار� أو بین األفراد اإلدارات

 والنقاشات والمداوالت النظر وجهات طر�� ت�ادل عن و�تم الوظ�في، المستو� 

 �عمل الق�ام أجل من األقسام رؤساء مختلف بین المسائل مختلف �حث أ�

  )23( مناس�ة. وحلول مت�ادل تفاهم إلى الوصول و�التالي ومتناس�، متكامل

  مزا�ا االتصال األفقي: 

  )24(تتمثل مزا�ا االتصال األفقي في اآلتي:     

 یوفر عمل�ات التنسی� الضرور�ة للعمل. - 1

 �ساعد و�شجع على ت�ادل المعلومات واألف�ار بین األفراد. - 2

  �عزز ترا�� أطراف الموقف التواصلي �صفته الرسم�ة وغیر الرسم�ة. - 3
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وعطفًا على ما سب� یر� ال�احث أنه من الصعب االعتماد على نوع معین      

من أنواع االتصال الرسمي الها��، الصاعد، واالفقي، �ما ال �م�ن �أ� حال 

 اآلخر، و�ذلك من غیر المم�ن االستغناء على من األحوال تفضیل أ�ُّ نوعٍ 

واع االتصال التنظ�مي نوع منها، و�ن�غي اإلشارة الى أن �ل نوع من أن أ� عن

  التي تمیزه عن غیره وٕام�ان�اته المتفردة. مزا�اه الرسمي له

    :الرسمي غیر االتصال /2

 جم�ع في المؤسسة، و�حدث في لالتصال الرسم�ة القنوات إطار خارج و�تم    

 وف�ما الرسم�ة، وعالقتهم ورتبتهم المتواصلین �مراكز التقید دون  المؤسسات

 جم�ع في و�حدث الشخص�ة، الجوانب أو االجتماع�ة الح�اة أو یتعل� �العمل

  التواصل. �ش��ات التقید خارجه دون  أو العمل داخل األوقات

هو " حجاز� االتصال غیر الرسمي �أنه: وعرف الد�تور مصطفى     

االتصال الذ� یتم بین االفراد والجماعات بدون قواعد تنظ�م�ة محددة وواضحة، 

صال �سرعة إنجازه ق�اسًا �االتصال الرسمي الذ� تحدده ضوا�� و�تمیز هذا االت

  )25(وٕاجراءات رسم�ة محددة". 

  مزا�ا االتصال غیر الرسمي: 

  )26(تتمثل مزا�ا االتصال غیر الرسمي في اآلتي:     

��مل مسیرة االتصال التنظ�مي الرسمي في �ثیر من المواقف و�ز�د من  .1

 سرعة انتقال المعلومات، و�خفف عبء التعطیل عن الرئ�س العام للمشروع.

�ستكمل المعلومات والبینات التي یتعذر على االتصال الرسمي الحصول  .2

 علیها واست�فائها.

عق�ات والعراقیل التي تقف في �مهد االتصال غیر الرسمي الطر�� و�ذلل ال .3

 طر�� األداء والتطو�ر.
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ك ینمي االتصال غیر الرسمي الشعور �االنتماء للمؤسسة لد� العاملین؛ وذل. 4

 عن طر�� تفهمهم لدقائ� األمور و�نع�س ذلك على أداءهم في العمل.

 �ساعد على ت�سیر عمل�ة التفاوض مع النقا�ات العمال�ة. .5

 وامل االنفعال والتوتر والقل� والكبت النفسي.�ساعد في إزالة ع .6

یخل� نوعًا من التوازن مع المتغیرات المح�طة بجو العمل �طر�قة أ�سر  .7

  وأسرع.

و�ر� ال�احث أن االتصال غیر الرسمي ینبني أساسًا على العالقات     

ًا الشخص�ة واالجتماع�ة بین األفراد في بیئة العمل، و�قل االعتماد عل�ه وفق

لسلطة واإلجراءات الرسم�ة في العمل، و�لما �انت العالقة الشخص�ة جیدة ل

بین طرفي االتصال غیر الرسمي؛ حق� االتصال أهدافه والع�س صح�ح، 

و�لما �ان هناك اتفاق بین أهداف منظمات االعمال واألهداف الشخص�ة 

لألفراد العاملین بها؛ أد� ذلك الى نجاح االتصال غیر الرسمي والع�س 

األح�ان  في �ثیٍر من -صح�ح، وتجدر اإلشارة الى أن االتصال غیر الرسمي 

قود الى اإللمام ب�عض المعلومات والحقائ� التي �صعب الحصول علیها � -

  عبر االتصال الرسمي.

لكن ین�غي أن نغفل عن سلب�ات االتصال غیر الرسمي ومخاطره على     

الرسمي تنتشر الشائعات منظمات األعمال، إذ عن طر�� االتصال غیر 

�ة نسانوالمعلومات الخاطئة مما یترك أثارًا سلب�ة على األداء وعلى العالقات اإل

داخل المنظمة، �اإلضافة الى أنه یؤد� الى انخفاض الروح المعنو�ة، وهذا 

�ستدعي أن یبذل االتصال التنظ�مي مز�دًا من الجهود لتصح�ح المعلومات 

  وتفنید الشائعات.
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   :وظائف االتصال التنظ�مي ثان�ًا:

�قوم االتصال التنظ�مي بدوٍر مهٍم في منظمات االعمال و�سهم في دعم    

العمل�ة اإلدار�ة، وترت�� وظائفه أساسًا �محتو� االتصال، وتتمثل وظائف 

  )27(االتصال التنظ�مي في اآلتي: 

حق�قة ال مفر مساهمة االتصال التنظ�مي في اإلنتاج إن  :وظ�فة اإلنتاج .1

أفضل للعمل مع  نجازٍ إاالتصال الجید یؤد� إلى أن �ر� �یث د�فیر و  ،منها

فهو �حدد  ،وجود اإلش�اع المهني والتعاون الفعال والمهارة والرغ�ة في العمل

  ة.سیر اإلنتاج من حیث الكم�ة والنوع�

اإلبداع هو إنشاء ووضع أف�ار وأنما� سلو��ة جدیدة  :وظ�فة االبداع. 2

لتحسین السلوك التنظ�مي وتطو�ر التنظ�م، وتعتبر هذه الوظ�فة أقل ممارسة 

، التنظ�مي للمقاومة التي تبدیها جم�ع األطراف للتغییر داخل المنظمات نظراً 

فالروتین والتقنین �اعت�ارهما تقن�ات تنظ�م�ة تشمل أداء العمل تعتبر من أهم 

تصلب المواقف واالتجاهات، المعوقات التي تواجه االبداع، �اإلضافة الى 

  ولإلبداع �عدان یجسدان وظ�فته اإلنسان�ة هما:

   الجدیدة. تقد�م األف�ار واالقتراحات والمشار�ع والمخططات - 

  .تطبی� هذه األف�ار والمشار�ع والمخططات - 

�سمح بتوفیر  منظمات االعمالیتضح أن اإلبداع داخل ومما سب�        

 .جدیدة وابتكاراتفضاءات 

�قصد �الص�انة المحافظة على األش�اء وأولها ص�انة : وظ�فة الص�انة .3

والذات وحمایتها من االضرار، وتتمثل وظ�فة االتصال التنظ�مي المتعلقة 

تغییر موقف ، حف� الذات وما یتعل� بها�الص�انة في أداء ثالث جوانب هي: 

ضمان استمرار�ة و  مللتفاعل الذ� �حدث ف�ما بینهمن الق�مة التي یولونها األفراد 

  .الوظ�فة اإلنتاج�ة واإلبداع�ة
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وال  تبل�غ الحقائ� �ما هي دون تدخل إنساني، �قصد �ه :التبل�غوظ�فة  .4

�م�ن إعطاء أ� فرصة للح�م الشخصي أو العاطفة، في أن یلع�ا دورًا على 

ة، عن الكثیر من األمور المهمة في المنظم تبل�غال�م�ن محتو�ات المعلومات، و 

  لك مثل التبل�غ عن:  وذ

  األداء.                            تقار�ر - 

  الواج�ات. تنفیذ - 

  في فترة معینة. عملالشرح خطوات  - 

 اإلدارة.              قرارات تبل�غ س�اسات و  - 

ر وتعتبر وظ�فة التبل�غ مهمة ل�ست سهلة لذا یجب أن نضع في االعت�ا        

  ما یلي:

 تحدید وقت االتصال. - 

 احت�اجات التنفیذ من المعلومات.حجم  - 

 وسیلة االتصال المستخدمة في التنفیذ. - 

 التبل�غ. عمل�ة من هم االفراد المستفیدین من - 

 مد� االستعداد للتبل�غ أو االستعداد للقبول المعلومة. - 

إضافة  سلو��ات وتصرفات العاملین في المنظمة، يتعن :وظ�فة اإلقناع .5

ل إدار� �حتاج إلى تنم�ة نمطه السلو�ي ، و�إلى تبل�غ الحقائ� والمعلومات

فالمدیر �حتاج إلى إقناع موظف�ه �أهم�ة  لتكون لد�ه القدرة على اإلقناع،

 وهذا بدوره فوظ�فة اإلقناع تحتاج إلى جو مناسب وم�ان مناسب، اإلنتاج،

  أوسع لترك انط�اع أحسن.مجاًال یجعل اإلقناع واالقتناع 

من خالل استعراض الساب�؛ یر� ال�احث أن االتصال التنظ�مي في       

منظمات االعمال �قوم بوظائف مهمة في سبیل تحقی� أهدافها �الصورة 
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المطلو�ة، و�تم ذلك في مختلف الظروف التي تمر بها هذه المنظمات، ومن 

ستو�ات خالل الوظائف التي یؤدیها االتصال التنظ�مي؛ فإن تأثیره �سر� لكل م

التنظ�م، ف�النس�ة لإلنتاج ال �م�ن أن نضمن إنتاج�ة عال�ة بدون تنسی� للجهود 

وتعاون �ل م�ونات المنظمة، و�لما �ان هناك انسجام بین األفراد في المنظمة؛ 

أد� ذلك إلى االبداع من خالل طرح أف�ار متجددة وتطب�قها �ما �قود للنجاح، 

لیها، و�جب على العاملین تبل�غ الحقائ� وهذا یتطلب ص�انة الذات والحفا� ع

ل�س تبل�غ الحقائ� غیر منقوصة؛ واالبتعاد عن اصدار االح�ام الشخص�ة، و 

  .إقناع موظف�ه �أهم�ة اإلنتاج قادرًا علىالمدیر �اف�ًا إذ یجب أن ��ون 

 ي في منظمات االعمالالتنظ�م معوقات االتصال: المحور الرا�ع

 توفر أنى منظمات األعمال عل یجب ثماره ظ�ميل التناالتصا �عطي لكي    

المعوقات  من خالل توفیر معینات العمل وتجنُّبوذلك  لذلك، المالئمة الظروف

 من الحد أو المنقولة المعلومات تشو�ه أو تحر�ف شأنها من التيوالتحد�ات 

  .عملها في الحواجز إقامة أو استخدامها مجاالت اإلیجابي في تأثیرها

 تح�َ  لكنها لم الموضوعات المهمة من التنظ�مي االتصال ومعوقات     

 منابتداًء  سلب�ة اتتأثیر ولها  ،لكافي من قبل منظمات االعمالا هتمامال�ا

جم�ع  هنا المقصود �المعوقاتا، و استق�اله حین إلى الرسالة إرسال لحظة

ر إرسالها یخأها أو تیالمؤثرات التي تمنع عمل�ة ت�ادل المعلومات أو تعطل

أو تؤثر في �میتها المطلو�ة، و�ع�ارة أخر� تعني  ستالمها أو تشو�ه معانیهاوا

  أ� عائ� �قلل من فاعل�ة االتصال التنظ�مي.

االتصال التنظ�مي داخل منظمات األعمال یواجه الكثیر  والمالح� أن      

دم الى ع -في أغالب األح�ان  -من المعوقات التي تحد من فعالیته وتؤد� 

تحقی� أهدافه المرسومة مس�قًا، لذا ال بد من التعرف على هذه المعوقات 

�غرض تجنبها أو التقلیل منها ومعالجتها �ش�ل یؤد� الى ز�ادة فعال�ة االتصال 
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وتتمثل أهم المعوقات التي تؤثر على أداء والوصول الى األهداف المطلو�ة، 

  االتصال التنظ�مي في اآلتي: 

   التنظ�م�ة:أوًال: المعوقات 

ت یوضح اله��ل التنظ�مي لمنظمات االعمال العالقات القائمة بین اإلدارا    

ین، واالقسام المختلفة، وانس�اب السلطة والمسؤول�ة وخطو� االتصال بین العامل

وتتضح مراكز اتخاذ القرارات والتخصصات المتوفرة وطب�عة العمل وطرق 

ًا لالتصال التنظ�مي، تقس�مه، فوجود ه��ل تنظ�مي ضعیف؛ �سبب عائقًا �بیر 

  )28(و�م�ن تقس�م المعوقات التنظ�م�ة على النحو اآلتي: 

م تعدد المستو�ات اإلدار�ة و�قصد �ه طول المسافة بین القاعدة وقمة الهر  .1

  في اله��ل التنظ�مي.

  عدم وضوح نظام االتصال الموجود.. 2

  قلة المعلومات المتداولة في المؤسسة �مًا ونوعًا. .3

  � العمل المتزایدة على العاملین.ضغو . 4

  عدم اشراك العاملین الموجودین.. 5

  �بر حجم المؤسسة وقصور اله��ل التنظ�مي.. 6

و�ر� ال�احث أن المعوقات التنظ�م�ة تتسع لتشمل معوقات أخر� ال تقل      

في تأثیرها عن المعوقات السا�قة تتمثل في: عدم وضوح المسؤول�ات والمهام 

التي تقع على عات� الموظفین وقصور الصالح�ات الممنوحة، وفي �ثیر من 

المعلوم أن  منظمات االعمال تكون األهداف غیر محددة وغیر واضحة، ومن

الهدف المحدد ��ون �مثا�ة المع�ار الذ� ترتكز عل�ه عمل�ة الق�اس لما تم 

إنجازه من مهام أو تكل�فات؛ أما وضوح الهدف ف�ساعد فر�� العمل على فهم 

  ما یو�ل إل�ه من مهام أو تكل�فات.
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   :: المعوقات اإلدار�ةثان�اً 

تتمثل المعوقات االدار�ة في �ل التصرفات والقرارات التي تتخذ �طر�قة     

مجحفة من قبل اإلدارة العل�ا ضد العاملین في المنظمة، وتؤثر هذه التصرفات 

والقرارات على تلقي الرسالة االتصال�ة �صورة غیر سل�مة و�م�ن تناول هذه 

  )29(المعوقات على النحو التالي: 

  ستراتیجي الالزم لتطو�ر نظم االتصال.غ�اب التخط�� اال .1

  عدم اتاحة الفرصة للحصول على المعلومات إال لعدد محدود من العاملین.. 2

  قصور اإلدارة في مراعاة الفروقات الفرد�ة بین العاملین.. 3

  رفض �عض الرؤساء آلراء ومقترحات مرؤوسیهم. .4

  تصال الحدیثة.ضعف تدر�ب العاملین على استخدام أسالیب ونظم اال. 5

  عدم عدالة اإلدارة في معاملة األفراد العاملین في المؤسسة.. 7

  االخت�ار الخاطئ لوسیلة االتصال من قبل اإلدارة. .8

عدم وعطفًا على ما سب� �ضیف ال�احث معوقات إدار�ة أخر� تتمثل في:      

، ضی� الوقت الذ� ال �منح الم�ان المناسب يوضع الشخص المناسب ف

ساء فرصة �افة لالتصال �المرؤوسین �صفة دائمة نس�ة لضغو� العمل الرؤ 

عدم تجاه القرارات والتعل�مات،  االهتمام بردة الفعل الجمهور اإلدار�، ضعف

  املین.العقضا�ا االهتمام �مشاكل العمل و 

  ثالثًا: المعوقات الشخص�ة:

واآلراء  قصد بها ال�احث جم�ع العوامل التي تؤثر في وصول المعلومات    

واألف�ار للمستقبل أو تؤد� الى تحر�فها أو تز��فها أو التقلیل من أهمیتها، فتمنع 

على النحو  هذه المعوقات من تحقی� أهداف االتصال التنظ�مي، و�م�ن تناول

  )30(: ياآلت
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   ت�این االدراك: .1

و�قصد �ه اختالف االدراك ودرجات الفهم للرسالة من شخص الى شخص     

  آخر و�رجع هذا ألس�اب عدیدة أهمها على النحو التالي: 

 حتو� أ) تأثیر التوقعات والحاجات والخبرات السا�قة للمرسل إل�ه على ادراكه لم

  الرسالة 

لمرسل ب) مد� تناسب المثیرات التي تحتو� علیها الرسالة مع مستو� وعي ا

  إل�ه.

  ج) مد� �ساطة محتو� الرسالة وانتظامها.

  االدراك االنتقائي: .2

�عتبر تلقي الرسالة االتصال�ة ضرب من ضروب السلوك االدراكي،      

�ة فالناس بوجٍه عاٍم دائمًا ما �میلون الى سماع جزء من الرسالة و�هملون �ق

 الواردة، لكنه �ستجیبالمعلومات، ونجد أن الفرد یتعرض للكثیر من الرسائل 

ض لما یتناسب مع معتقداته وق�مه وأف�اره وآرائه، و�رفض الرسائل التي تتعار 

مع ما یؤمن �ه من معتقدات وق�م وآراء وأف�ار، والدافع األساسي لقبول أو 

رد الف رفض الرسائل الواردة هو االتجاهات أو األف�ار أو المعتقدات التي یتبناها

  أو یؤمن بها.

  �ات اللغة: صعو .3

هي وسیلة اتصال یتم نقل المعلومات واألف�ار من خاللها إما شفاه�ة أو     

�تاب�ة، إال أن اللغة قد تتحول الى عائ� اتصالي في حاالت االختالف في 

مستو� التعل�م والثقافة، مما یؤد� الى عدم فهم الكلمات واأللفا� المت�ادلة بین 

ه الخاص، و�ذلك فإن التخصص قد الطرفین؛ ف�فسرها �ل طرف حسب فهم
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��ون عائقًا لالتصال لألفراد غیر المتخصصین إذا استخدمت مفردات 

  متخصصة.

  االنفعاالت:  /4

إن الحالة االنفعال�ة لكل من مرسل الرسالة ومتلقیها؛ تحدد ما إذا �انت     

بینهما �منع المعاني الصح�حة هي التي یتم ت�ادلها، أو أن هناك حاجزًا انفعال�ًا 

  من تحقی� النتیجة.

  را�عًا: المعوقات االجتماع�ة والثقاف�ة: 

و�رجع هذا النوع من المعوقات الى عمل�ات التنشئة االجتماع�ة لألفراد     

و�ذلك تأثیر البیئة التي �ع�شون فیها أو التي ینتمون إلیها؛ سواء �انت داخل 

�م�ن توض�ح هذه المعوقات التنظ�م أو خارجه و�تضمن الق�م والمعتقدات، و 

  )31( ف�ما یلي:

   الت�اعد االجتماعي: .1

�قصد �ه االختالف في البیئة االجتماع�ة للفاعلین أ� أن أطراف االتصال     

ینتمون الى مناط� مختلفة وتشتمل هذه النقطة على الفوارق اللغو�ة والمعرف�ة 

  والدین�ة والف�ر�ة.

  االختالفات الثقاف�ة: . 2

ان التمایز والت�این في الثقافات بین الفاعلین ینتج عنه اختالف في اللغة     

المستخدمة، وفیها ��ون الترمیز مختلف وهذا ما �عقد العمل�ة االتصال�ة، فاللغة 

ل�ست الكلمات نفسها وٕانما هي مدلول لتلك الكلمات، فالمعنى هي من 

خبراته وعاداته وتقالیده الممتلكات الخاصة �الفاعل فهو �ستخرجها في ضوء 

  الموجود في المجتمع والبیئة الثقاف�ة التي �ع�ش فیها. 

في �عض  -و�ر� ال�احث أن انتماء االفراد الى بیئات اجتماع�ة مختلفة      

ینتج عنه انح�از االفراد الى البیئات االجتماع�ة التي ینتمون إلیها،  -األح�ان 
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مجتمعاتهم، والتعصب  وجهة نظر  ساندةأو مأف�ار ن طر�� تبني ذلك ع��ون و 

دیني أو لمعتقداتها وعاداتها وتقالیدها، و��ون االنح�از على أساس عرقي أو 

جغرافي، وتتضح خطورة هذا االنح�از في أنه یؤد� الى بث الفرقة بین 

  العاملین.

ته أما �النس�ة الى المعوقات الثقاف�ة فیر� ال�احث أن االتصال في حد ذا    

 فهم هو فعل ثقافي، و�لما �انت ثقافة العاملین موحدة أو متقار�ة؛ أد� ذلك الى

 خلف�ات العاملین وثقافاتهم، وأسهم في تكو�ن جماعات منسجمة في العمل تعمل

  العدائ�ة بینهم. بروح الفر�� وقلل من حدة التوتر والتصرفات

   : المعوقات البیئ�ة:خامساً 

مجموعة من العوامل التي توجد  �سببالتي تحدث  هي مجموعة المعوقات    

في المجتمع الذ� �ع�ش ف�ه الفرد سواء داخل المنظمة أو خارجها ومن بین 

  )32(ي: هذه العوامل ما یل

  صعو�ة التكیف مع التغیرات التي تطرأ على بیئة العمل. .1

  عدم توفر أرشفة الوثائ� اإلدار�ة. .2

  الضوضاء التي تؤد� الى حدوث تشو�ش في الرسالة. .3

  ضی� المراف� وأماكن العمل. .4

  عدم فعال�ة وسائل التهو�ة والتدفئة. .5

  ندرة وسائل التنظیف الخاصة �العمل. .6

و�ر� ال�احث أن المعوقات البیئ�ة ر�زت على معوقات البیئة الداخل�ة     

وأشار الى وجود معوقات في البیئة الخارج�ة ال تقل في تأثیرها عن معوقات 

البیئة الداخل�ة وأهمها: العجز والقصور عن ر�� منظمات األعمال ببیئتها 
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لمنظمات �المعلومات الخارج�ة، ومن المعلوم أن البیئة الخارج�ة تزود هذه ا

  والب�انات عن العمالء والمستهلكین والز�ائن و�ل أصحاب المصلحة.

   سادسًا: المعوقات التقن�ة:

على الرغم من الفوائد الكبیرة التي توفرها تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة؛     

  )33(إال أن هناك معوقات تحد من استخدامها تتمثل في اآلتي: 

ف المال�ة للكثیر من تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة المنتجة ارتفاع التكالی .1

في الدول الصناع�ة، و�ؤثر ذلك �ش�ل واضح على الدول النام�ة التي تحتاج 

  الى استخدام تلك التقن�ات والنظم االتصال�ة.

  عدم مالءمة �عض تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة لالستخدامات المحل�ة. .2

تمثل في صعو�ة تخلي �عض المؤسسات عن أنظمة الجانب النفسي الم .3

االتصال التقلید�ة المستخدمة، وتعتقد أن هناك جدو� في استمرار�ة االتصال 

  والتواصل عن طر�قها.

  انخفاض مستو� تدر�ب العاملین على تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة. .4

  الحدیثة.عدم توفر الص�انة الوقائ�ة والدور�ة لتقن�ات االتصال ونظمه  .5

و�ضیف ال�احث للمعوقات التقن�ة معوقات أخر� تتعرض لها �عض       

منظمات األعمال في الدول النام�ة تتمثل في: تخلف تقن�ات االتصال ونظمه 

المستخدمة، ل�س هناك اهتمام بتهیئة المناخ للحفا� على تقن�ات االتصال 

انة لتقن�ات ونظمه الحدیثة وحمایتها من التلف، �اإلضافة ارتفاع تكلفة الص�

االتصال ونظمه الحدیثة ووقوع حاالت التز�یف والتحر�ف للمعلومات عبر 

  تقن�ات االتصال ونظمه الحدیثة.

و�ر� ال�احث أن معوقات االتصال التنظ�مي الساب� ذ�رها متداخلة مع      

�عضها ال�عض، ومن الصعب التح�م في �ل عوامل ظهورها، لكن اإلدارة 

ودراستها؛  االعت�ار �عین المعوقات هذهتنظر الى  أنیها الطموحة والناجحة عل
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 الس�اسات تخط��واالستفادة من المعلومات والب�انات الناتجة عنها في 

د� لتفاة وفقًا للمعاییر التي تح�م أنشطة منظمات االعمال، وذلك االتصال�

ألن هذه  المعوقات مستق�ًال وتحقی� قدر عالي من النجاح في أداء المهام،

ل التنظ�مي و�نع�س أثرها على االتصا الحد من فاعل�ة شأنها منالمعوقات 

مستو� األداء لمنظمات االعمال المعاصرة واألهداف الحال�ة والمستقبل�ة التي 

 تسعى الى تحق�قها.

  الخـاتمـــة: المحور الخامس

 األهداف التي إطاروفي  الورقة ال�حث�ة، همن خالل ما تم تناوله في هذ    

ن على الرغم م -أتضح أن مفهوم االتصال التنظ�مي إلى تحق�قها؛ فقد ت سع

ت ه عمل�ة اتصال�ة لنقل المعلومات والب�انا�شیر إلى أن -ت�این التعر�فات حوله 

واألف�ار، و�سعى الى تحقی� أهداف محددة، واتجاهاته قد تكون ها�طة، 

، وأنشطته تستهدف الجمهور الداخلي صاعدة وأفق�ة، و�تم عبر وسیلة أو أكثر

رفه واستنادًا الى التعر�فات المطروحة حول االتصال التنظ�مي فقد ع والخارجي،

ال�احث وحدد مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من المفاه�م 

المقار�ة، وتم توض�ح أهم�ة االتصال التنظ�مي واالهداف التي �سعى الى 

  تحق�قها.

الل الورقة أن االتصال التنظ�مي یؤد� وظائف محددة تتمثل واتضح من خ    

 تصال، التبل�غ واإلقناع، وأوضحت الورقة أن لالالص�انةفي: اإلنتاج، االبداع، 

التنظ�مي نوعان النوع األول هو: االتصال الرسمي وله ثالث أنواع هي: 

و: االتصال الها��، االتصال الصاعد واالتصال االفقي، والنوع الثاني ه

  .االتصال غیر الرسمي، وقد ر�زت الورقة على التعر�ف بهذه األنواع ومزا�اها
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: المعوقات معوقات االتصال التنظ�مي المتمثلة فيوأبرزت الورقة     

المعوقات االجتماع�ة التنظ�م�ة، المعوقات اإلدار�ة، المعوقات النفس�ة، 

أضاف ال�احث معوقات  والثقاف�ة، المعوقات البیئ�ة والمعوقات التقن�ة؛ وقد

أخر� ال تقل عنها في التأثیر، و�النظر الى واقع أجهزة االتصال التنظ�مي 

خطورة معوقات االتصال �منظمات االعمال المعاصرة فقد أشار ال�احث الى 

التنظ�مي لتداخلها مع �عضها وصعو�ة التح�م في عوامل ظهورها، واقترح أن 

؛ المعوقاتظمات األعمال بدراسة هذه تهتم أجهزة االتصال التنظ�مي في من

 الس�اسات تخط��واالستفادة من المعلومات والب�انات الناتجة عنها في 

د� لتفاة وفقًا للمعاییر التي تح�م نشا� منظمات االعمال، وذلك االتصال�

  المعوقات مستق�ًال وتحقی� قدر عالي من النجاح في أداء المهام. 
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