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مراجع البحث.

مقدمـة
إن االتصال والمعلوماات مصاحلنان مختلناانه وهماا متضاادان تمامااه إال أناماا يعتمادان علا
بعضاما البعضه ونيث يكون االتصال إدراكاه فإن المعلومات تكون منحقا.
كما أن المعلومات في ننس الوقت تستلزم اتصااله وعااد ماا ترسال المعلوماات برماوز خاصا
بااه ولكي تستقبل هذه المعلومات – وبغاض النرار عان اساتخداماا – يجاب أن يكاون الرماز معروفاا
ومناوما لدى المتلقيه وهذا يتحلب اتناقا مسبقاه أي بعض االتصال.
فيجب أن يكون المتلقي يعرف ماهي هذه الرموزه نت يتمكن من النصول عل أي معلوماات
من هذه البياناته وبمعن آخر فإنه تتوقف النعالي عل اإلنشاء المسبق لالتصال.
و من هنا تتبادر إل أذاننا اإلشكالي التالية :
ما مدى أهمي المعلومات و االتصاالت في المإسسة ؟
هذه اإلشكالي تقودنا إل حرح العديد من التساإالت:


ما لمقصود بالمعلوم ه و ما هي مصادرها ؟



ما هي أنواع المعلومات ؟



ماذا نقصد باالتصاالت و ما هي أهدافاا ؟



ما هي أهم وسابل و معوقات االتصاالت ؟

و لإلجاب عل هذه التساإالت نحرح االفتراضات التالي :


المعلومااات هااي البيانااات التااي تاام إعاادادها لتصاابن فااي شااكل أكباار ننعااا للناارد مسااتقبلااه ولاااا
مصادر داخلي و أخرى خارجي .



هناك البيانات و المعلومات األولي و البانويا ه الكميا و النوعيا ه معلوماات منرما و أخارى
غير منرم .



االتصاالت عملي تؤبير متبادل بين حرفين (أو أكبر) باادف كال مناماا للسايحر علا سالوك
اآلخر ه و تادف إل األخبار و اإلعالمه توضين و تصنين المعلومات و اآلداء.



هناااك الوسااابل المكتوباا ه الوسااابل الشااناي ه الوسااابل الغياار اللنرياا ه أمااا المعوقااات فاايمكن
نصرها في اللغ ه و عدم وجود تخحيح كاف لعملي االتصال.
و إلبراء الموضوع قسمت البنث إل مبنبين؛
المبنااث األول نتناااول فيااه المعلومااات :بمااا فااي ذلااك المناااهيم األساسااي ه الخصااابصه مصااادر

وأنواع المعلوماته وفي مبنث الباني نتنااول فياه االتصااالت :بماا فيااا أيضاا :التعااريف واألهادافه
العمليات وا ألنواعه الوسابل ومعوقات االتصاله ليتضن أكبر أن أهمي االتصال تكمن في أهمي قبول
المعلومات في ن ّد ذاتاا.

المبحث األول  :مفاهٌم أساسٌة حول المعلومات
لقد أدى كبر نجم المإسسات اإلداري النديب ه وتعقاد وتشاابك نشااحاتاا وأعمالاااه إلا ازديااد
ناجتاااا إل ا وسااابله فحاارق بابت ا ه لجم ا المعلوماااته وتنليلااااه وتصاانينااه وننراااا لتكااون قريب ا
وجاهز لمراكز اتخاذ القرارات.....

1

وال مبلغ في القوله بؤن نجاح العملي اإلداريا فاي عصارنا هاذاه يتوقاف علا قادر المإسسا
صااعب تصااوّ ر
علا اسااتبمار هااذه البيانااات والمعلومااات الداخليا والخارجيا ه وفااي هااذه النالا ماان ال ّ
المإسساا وعمليتاااا اإلدارياا ه د ون االرتكاااز علاا نرااام فرعااي للمعلومااات اإلدارياا ه هدفااه تزويااد
المإسس بالبياناته والمعلومات الالزم .

2

المطلب األول :تعارٌف المعلومات
 – 1ماهٌة المعلومات:

3

 .0المعلومااات هااي بياناااته تماات معالجتااااه لتصاابن فااي شااكل أكباار ننعااا لمسااتخدمياا ناليااا
ومستقباله وذلك بعد أن تم إزال الغموض عناا.
 .1أما البيانات فاي عناصر من النقيق ه مازالات تنتقار إلا المعنا العاامه لاذا يتوجاب تنويلااا
إل معلومات.
 .2المعلومات هي المعرف المحبق عل عمله لخلق قيم أو لزياد قيم .
 .3المعلومات هي رأس المال النكريه المحبق عل وسابل اإلنتاجه لزياد البرو .

 – 2مفهوم المعلومات:

4

لتقديم تعريف مبسح للمعلومات ال ب ّد أوّ ال من التنريق بين البياناته المعلومات والمعرفا ه فناي
نااين ّ
تمباال البيانااات (- )Dataوهااو المصااحلن الااذي شاااع اسااتخدامه -الماااد الخااام التااي تشااتق مناااا
المعلوماااته فاااي ترمااز إلا األشااياءه النقااابقه األفكاااره اآلراءه األنااداث والعمليااات التااي تع ّباار عاان
المواقف واألفعاله أو تصف هدفا أو راهر ه أو واقعا معيناه دون أي تعديل أو تنسير أو مقارن ه فيت ّم
التعبير عناا بكلمات أو أرقام أو رموز أو أشكاله فالبيانات فاي الواقا تمبال الماواد األوليا للنصاول

 1نواف كنعان – اختاذ القرارات اإلدارية ( بني النظرية والتطبيق ) – دار الثقافة 0887
 2زلمد مصطفى اخلشروم – نبيل موسى – إدارة األعمال (ادلبادئ – ادلهارات – الوظائف )مكتبة الشقري طبعة الثانية  0887ص311.
3عبد الرمحن الصباح ,نظم ادلعلومات اإلدارية ,دار زهران للنشر ,عمان ,0887 ,ص10.
4نفس ادلرجع ص .04
ص031.

عل المعلوماته وهي تجم من مصادر متنوع داخلي أو خارجي ه جاهز وأوليا ه شانوي وموبقا ه
رسمي أو غير رسمي .
 فإن المعلومات ( ) informationsهي البيانات التي خضعت للمعالج والتنليال والتنسايره باادفاستخراج المقارنات والمإشرات والعالقاته التي تربح النقابق واألفكار والراواهر بعضااا ما
البعض.
 فالمعلومات هي مواد ( بيانات ) مصنع ه جاهز لالستخدام. أما المعرف (  ) knowledgeفاي الماد المصنع ( المستخرج ) من المعلومات. فالمعرف هي نصيل ما يمتلكه النرد أو مإسس أو مجتم من المعلوماته وعلم وبقاف في وقتمعين.
 والمعرف ( نصيل ) استنتاجي أو خالص البيانات والمعلومات.فعاد ما يستخدم هذين المصحلنين ( معلومات – بيانات ) في النيا العلمي كمرادفين لوصف
شيء وانده عل الرغم من االختالف الشديد في المناوم ومعن كال منامااه لاذلكه يتحلاب األمار فاي
بداي النديث عن نرم المعلومات وتشغيل البياناته التنديد الواضن لمعنا ومنااوم كال منامااه نتا
يمكن النصول عل النام الصنين لمعن تشغيل البيانات.
إن ما تنتويه هذه المذكر هو معلوماته ولكن عند استيعابه وفامه يتنول إل معرف .

 -3تعرٌف المعلومات:

1

تتضاامن المعلومااات نرامااا للمعلوماااته أو مااا يعاارف باانرم المعلوماااته وتعنااي أنااد األنرم ا
النرعي لل مإسس ه وتتكون من مجموع من العناصر البشري واآللي ه تعمل بصاور متكاملا لتنقياق
تاادفق ماانرم للمعلومااات عل ا المسااتويات اإلداري ا المختلن ا ه ماان أجاال القيااام بالورااابف اإلداري ا ماان
تخحيحه توجيهه تنريمه ورقاب .....
كما يمكن تعريناا أيضاه بؤنااا أناد المكوناات للتنرايم اإلداريه يخاتص بجما ()accumulateه
وتبويب ()classifyه ومعالج ()processه وتنليل ()analyzeه وتوصيل ( )communicateالمعلوماات
المالبم التخاذ القرارات إل أحراف خارجي وداخلي .
ويعتبر نرام المعلومات أند مكونات نراام المعلوماات اإلداريا ه والاذي يخاتص بكافا البياناات
والمعلومات التي تإبر عل نشاح المإسس أما المعلوماته فاي قيّم بالنسب لمتخذي القاراراته نياث
أناا تغير من االنتماالت الخاص بالنتابج المتوقع ه في الموقف الذي يتخذ فيه القرار.

 1زلمد مصطفى اخلشروم ,نبيل زلمد مرسي ,مرجع سبق ذكره  ,ص .343

إن مصااااحلن معلومااااات ( ) informationفااااي االسااااتخدام العااااامه يشااااير إلاااا النقااااابق واآلراء
واألنداثه والعمليات المتبادل في النيا العام  .....ه إذ أن أصغر وند من المعلوماته يحلق علياا
" معلومة "ه فاإلنسان ينصل عل المعلومات أو المعلوم يوميا من وسابل اإلعالمه من شخص إلا
آخره من بنوك المعلوماته أو من أي نوع من أنواع المالنر النسي الرواهر في البيب المنيح .
والشااخص كمسااتعمل لاااذه النقااابق واآلراء يمكاان أن يقااوم هااو ننسااه بإنتاااج المعلوماااته وذلااك
عندما يتصل م اآلخرينه في نديث ماه أو بواسح الرسابله أو الااتفه أو أي وسيل أخرى.
وال بد نت يحلق عل ما يتبادله الناس من أخبار ونقابق وآراء لمصاحلن المعلومااته مان أن
تكون المع لومات منرم منحقيا لتشير إل شكل من أشكال المعرفا ه أو الخبار ه نتا يمكان عرضااا
أو دراستاا بشكل نرمي.
ال يقتصاار مناااوم المعلومااات علاا شااكله االتصااالي باللغاا الحبيعياا ه ولكاان يمكاان أن تكااون
المعلومات ماد تساجيل أو تراساله مان خاالل أعماال إبداعيا وفنيا ه وتعبيارات الوجاهه واإلشااراته
ور ّدات النعل العضوي ....إلخ..
هناااك عااد أفكااار خاصاا بالمعلومااات عناادما تاارتبح باانرم المعلومااات اإلدارياا ه قااد تسااتخدم
باإلضاف إل ما هو موجوده أو تستخدم للتصنينه أو لتؤكيد المعلومات السابق ه أو أناا تنتاوي علا
مناجؤ ()surpriseه بمعن أناا تقول شايبا جدياداه ال يعرفاه مان اساتقبلاا مان قباله أو ال يمكناه التنباإ
باا.
« .ن القااول أن التعريااف المنيااد والناااف ماان زاوياا نراام المعلوماااته هااو التعريااف التااالي":

المعلومات هي البيانات التي تم إعدادها لتصبن في شكل أكبر ننعا للنارد مساتقبلااه نناو التاي لااا إماا
قيم مدرك في االستخدام الناليه أو المتوق أو في القرارات التي يتم اتخاذها. 1".....

أو "

المعلومات هي عبار عن بيانات منسق ومنرم ومرتب ه والتي تنيد الجا التي تملكاا اإلدار التخاذ
قرار معين."..

المطلب الثانً :خصائص المعلومات
 1م إمساعيل ,م السيد ,نظم ادلعلومات الختاذ القرارات اإلدارية ,كلية التجارة ,جامعة اإلسكندرية ,ادلكتب العريب احلديث ,0878 ,ص.86

أوضنت المناقش فيما سبق ذكره نول التنرق بين مناوم كل من مصحلني (البيانات
والمعلومات)ه أن مخرجات النرام لن تعتبر معلومات إال إذا كانت ذات معن (منيد) لمستخدم هذه
المخرجاته وال شك أن درج النابد أو اإلفاد التي ستعود عل

متخذ القرار من استخدامه

للمعلوماته ستتوقف عل مقدار اإلضاف إل معرفته باألسلوب والوقت المالبمينه بما يإبر عل
سلوكه ويساعده في اتخاذ القرار .ونت يمكن تضاف المعلومات إل معرف مستخدمياا باألسلوب
والوقت المالبمينه ال بد وأن تتوافر فياا بعض الخصابص نناقشاا باختصار فيما يلي:
أ – المالءمة :تعتبار المالءما المعياار األصالي لقيما المعلومااته نياث تاتالءم المعلوماات ما
الغرض الذي أعدت من أجلهه ويمكن النكم علا مادى المالءما أو عادم مالءما المعلومااته بكينيا
تؤبير هذه األخير عل سلوك مستخدميااه وهناك عوامل أخرى تإبر عل درج مالءم المعلوماته
نياث أن تقريار مساتوى المالءما يتوقاف فااي جاناب آخار علا نادود اإلدراكه ()cognitive limits
لمتخذ القرار.
فالمعلومات المالبم هي تلك التي ستإبر عل سلوك متخذ القراره وتجعله يعحي قرارا يختلف
عن ذلك القرار الذي كان يمكن اتخاذه في نال غياب هذه المعلوماته فمبال :المعلومات التي تساعد
في اتخاذ قرار لشراء سيار فرنسي لن تكون مالبم إذا كان المحلوب شراء سيار يا باني .
ب – الموضوووعٌة :وهااو أن تتصااف المعلومااات بعاادم التنياازه وإمكاني ا التنقااق ماان سااالمتاا
وصنتاا وسالم مضمونااه ويتحلب األمر للوصول إل الموضوعي ه توافر بالث خصابص هي:

 – 1إمكانٌووة التحقوو

( : )verifiabilityويقصااد بااذلك تااوفر مسااتندات دالاا علاا صاان

المعلومات وإمكاني الرجوع لاذه المستندات بشكل منرمه للتنقاق مان صان هاذه المعلوماات
في أي وقت.

 – 2صد

التعبٌر ( : )representational fair fullnessويقصد باذلك أن المعلوماات يجاب

أن تعتبر بشكل صادق عل مضموناا كما هو الناال فاي المناساب مابال :فاإن تقيايم األصاول
البابت قاد يقااس باساتخدام حريقا القساح البابات لماد ( 11عشارين ) عامااه دون تندياد قيما
الننايا ه فاااذه النالا تتااوفر باااا إمكانيا التنقااقه إال أناااا ال تع ّباار بصاادق عاان القيما النقيقيا

لألصول البابت لصعوب التصديق أن القيم االقتصادي لمبل هذه األصول أصبنت( )1صنرا
فجؤ .
 – 3الحٌوواد (:)neutralityبمعنا أعااداد المعلومااات بشااكل منايااده ولاايس بغاارض إراارهااا
بشكل يتالءم م أند األحراف المستخدم للمعلومات

.

ج – الوقتٌة  :بمعن تقاديم المعلوماات فاي الوقات المناسابه بنياث تكاون متاوافر وقات الناجا
إلياا نت تكون منيد ومإبر ه وبحبيع الناله لن تكون للمعلومات المق ّدم لمتخاذ القارارات متاؤخر
جدا عن موعدهاه أيّ قيما أو تاؤبير علا سالوكه ماماا كانات درجا أهميتاااه ونيويتااا لااذا القاراره
فمبال المعلومات المالبم جدا عل السيارات اليابانيا لان تكاون منياد إذا قادمت بعاد أن تكاون عمليا
الشراء قد تمت بالنعل.

د

– السهولة والوضوح :بمعن أن تكون المعلومات واضن ومناوم لمستخدمااه فاال يجاب

أن تتضمن المعلومات أي ألناره أو رماوزه أو مصاحلناته أو تعبيارات رياضاي ه أو معاادالت غيار
معروف ه فال يستحي مستخدم هذه المعلومات أن يناماا.
فالمعلومات الغامض غير مناوم لان تكاون لااا أي قيما ه نتا ولاو كانات مالبما ه وتا ّم تقاديماا فاي
الوقت المناسب لمتخذ القراره فمبال تقاديم معلوماات عان سايارات باساتخدام مصاحلنات فنيا ألجازاء
الساايار ونااوع الصاالب المسااتخدم فااي صااناع جساام الساايار ه ونااوع المحاااح المسااتخدم فااي صااناع
إحارات السيار ه لن تكون معلومات مناوم للمستالك العادي.
هـ – الصحة والدقة :يقصد بالمعلومات الصنين أن تكون معلومات نقيقي عان الشايء الاذي
تعبّر عنهه ودقيق ه بمعن عدم وجود أخحاء أبناء إنتاجه وتجمي وتقريار عان هاذه المعلومااته فمابال
فااي نال ا التقرياار عاان قاايم المبيعااات لكاال مننااذ ماان منافااذ التوزي ا ه يجااب أن تكااون أوال المعلومااات
(صنين )ه بمعن أن تكون قد ندبت بالنعل عمليات بي بالقدر الذي ياتم التقريار عناهه كماا يجاب أن
تكااون المعلومااات (دقيق ا )ه بمعن ا أن تكااون خالي ا ماان أي أخحاااء فااي العمليااات النسااابي أو وض ا
مبيعات مننذ توزي معين أمام مننذ توزي آخر.
فالمعلومات غير الصنين ه وغيار الدقيقا ساتعحي نتاابج عكساي أي ساتكون معلوماات ضاار
غير منيد ه نت ولو كانت مالبم ه ووقتي ومناوم لمستخدماا.

و – الشمول :بمعن أن تكون المعلومات المقدم معلومات كامل ه تغحي كاف جوانب اهتمامات
مستخدمااه أو جوانب المشكل المراد أن يتخذ بشاؤناا قاراره كماا يجاب أن تكاون هاذه المعلوماات فاي
شااكلاا الناااابيه بمعنا أن ال يضااحر مسااتخدماا إلا إجااراء بعااض عمليااات التشااغيل اإلضااافي نتا
ينصل عل معلومات محلوب ه فمبال :قد ال يتضمن التقرير المق ّدم لمدير المبيعات عن الرقم اإلجمالي
لمبيعات األسبوع :رقم المبيعات الخاص بمننذ أو أكبار مان منافاذ التوزيا ه مماا يضاحره للساإال عان
أرقام بيا هاذه المنافاذ التاي لام تراار فاي التقريار ننساهه وفاي بعاض النااالت يتضامن التقريار أرقاام
المبيعات لكل منافذ التوزي ه ولكان غيار مصانن وغيار متجمعا فاي رقام إجماالي واناده مماا يضاحر
مدير المبيعات إل تصنيناا بم تجمي األرقام للنصول عل المعلوم المحلوب .
ّ
ساتإبر سالبا علا
ك أن المعلومات غير الكاملا ه مان نياث المضامون ومان نياث التشاغيله
وال ش ّ
مدى االستناد لم ّتخذ القرار من هذه المعلومات.
ي – القبووول  :بمعن ا أن تقاادم المعلومااات فااي الصااور ه أو بالوساايل التااي يقبلاااا مسااتخدم هااذه
الم علوماته من نيث الشكل ومن نيث المضمونه فمن نيث الشاكله يمكان أن تكاون المعلوماات فاي
شكل تقرير مكتوب بلغ سال وواضن ومناوم ه أو في شاكل جاداوله أو إنصاابياته أو رساومات
بياني ه وما إل ذلك .أما من نيث المضمون فيتعلق بدرجا التناصايل المحلوبا ه فاال تكاون مختصار
في أكبر مان الاالزمه مماا قاد ينقادها معناهااه وال تكاون منصال باؤكبر مان الاالزمه مماا قاد ياإدي إلا
سرع ملل المستخدمه وبالتالي عدم قدرته عل التركيز للنصول عل المعلوم المحلوب .
فالمعلومااات المنيااد ه هااي تلااك التااي تتصااف بالمالءم ا ه والموضااوعي ه والوقتي ا والوضااوحه
والصن ه والدق ه والشموله والقبوله في حريق العرض ووسيل التوصيل.
فااإذا تااوافرت هااذه الخصااابص فااي مخرجااات نرااام المعلوماااته تصاابن هااذه المخرجااات بالنعاال
(معلومات) تمبل (معرفة ) عن شيء لم يكن معلوما مان ذي قباله ياتم إرساالااه واساتقبالااه والتعارف
عليااه وقبولااه من قبل المرسل إليهه هذه " المعرفة ".

المطلب الثالث :مصادر وأنواع المعلومات
أ – مصادر المعلومات:
تختلف المعلومات المحلوب تبعا لألهداف الموضوع وكيني تنقيقااه وتتناوت الناج إل
المعلومات حبقا لتباين أنجام المإسساته وحبيع مشكالتااه فالمإسسات الكبرى تنتاج بحبيع النال

إل كمي معلومات أوفر من المإسسات الصغرىه وهذه المعلومات يمكن النصول علياا داخل أو
خارج المإسس .
 – 0المصادر الداخلٌة:

1

تتكااون المصااادر الداخلي ا ماان أشااخاص أو إدارات داخاال المإسس ا مباال :المشاارفين ورإساااء
األقسام والمديرين بمختلف مستوياتامه وهذه المصادر تغحي نقابق عن أساسيات مخحح ومنرم (
أي علا أساااس رساامي ) لتاادعيم القاارارات إذا كااان المسااتنيد المنتراار ماادركا للنقااابق المتانا ه ويااتم
تجمي البيانات الداخلي عل أساس رسمي حبقا لألنداث التاي وقعات بالنعاله وغالباا ماا تمبال عمليا
استرجاع هذه المعلومات للمديرين النعالي للخحح المسبق ومن هذه المصادر الداخلي :
 1-1معلومات متعلقة بقسم اإلنتاج ( العملٌات ) :وهي معلومات تختص بالتدفق المادي
للسل أو اإلنتاج من السل والخدماته كما يوفر نرام اإلنتاج كميات كبير من البياناته ذلاك ألن هاذا
النرام يميل إل أن يكون آليا بدرج كبير ه كما أن توقيات تاوفير البياناات يكاون مناساباه األمار الاذي
يإدي إل تنقيق فوابد كبير نتيج الستخدام تلك البيانات في مجاالت عديد .
إنّ تااوفير المعلومااات اإلنتاجياا يقاا ّدم فرصااا كبياار للتنمياا وتااوفير التكاااليف وزياااد الكناااء
التشغيلي ه مما قد ين ّقق نتابج ملموس بالنسب للمشروع ككل.

 2-1معلوموووات متعلقوووة بقسوووم المووووارد البشووورٌة (األ وووراد):

تتعلاااق هاااذه المعلوماااات

بالعاملين بالمإسس وكذلك االنتياجات المستقبلي من العمالا ه وتااتم هاذه المعلوماات بتاوفير البياناات
الالزم للنصول عل العمال واإلجالل والتدريبه ومكافؤ القوى العامل .
 3-1معلوموووات متعلقوووة بقسوووم المحاسوووبة والمالٌوووة :تعتبااار المناساااب جااازء مااان نراااام
المعلومات العام للمإسس ه كما تعتبر أيضا جزء أساسيا من المجال الذي يغحيه مناوم المعلومات

.

ويوفر نرام التكاليف الذي يعتبر جزء ربيسيا من النراام المناسابي فاي المشاروعه قادرا كبيارا
ماان المعلومااات الالزما التخاااذ القاارارات .لااذا ينبغااي علا مناساابي التكاااليف أن يركاازو علا هااذه
المام ه وذلك بغي تنديد نوعي المعلومات التي تنتاج إلياا المساتويات اإلداريا المختلنا للقياام بااذه
الورين .

 1علي زلمد منصور مبادئ اإلدارة أسس ومفاهيم –رلموعة النيل العربية مدينة مصر القاهرة ج.م.ع .طبعة ,0888 ,0ص .81

 – 2المصادر الخارجٌوة :تكاون المصاادر الخارجيا البيبيا مولادات وموزعاات المعلوماات
الموجود خارج نحاق المإسس ه وتتضمن هذه بعض التقسيمات مبل :العمالء والموردين والمنافسينه
والنشرات الماني

وغيرها…

ومبل هذه المصادر تم ّد المإسس بالمعلومات البيبي والتنافسي التاي تعحاي الماديرين قاعاد هاما لماا
يستوجب الندوثه فمبال المعلومات الخارجي قد تمبل بيانات أنشح ممابل لننس نشاح المإسس .
وهذه المعلومات تنيد في إجراء دراسات المقارن وتلقي مزيدا من الضوء عن المركز التنافسي

معلومات متعلقة بقسوم التسووٌ (التوعٌوع):

.

إن المجااالت األساساي للورينا التساويقي

التي تإدي إل تنسين النتابجه من خالل أنرما المعلوماات هاي :التخحايحه التنباإ بالمبيعااته بناوث
السوقه اإلعالنه معلوماات التشاغيل والرقابا المحلوبا إلدار الورينا التساويقي ومباال ذلاك تقاارير
البي ه وتقارير تكلن التوزي …..
ب – أنواع المعلومات:

1

إن نوع البيانات والمعلومات المحلوب تختلف من مشكل إل أخرىه وذلاك تبعاا لناوع المشاكل
وحبيعتااه ومد ى إلناناا ودرج السرع المحلوب لنلااه واإلمكانيات النني والبشري المتانا لجما
البيانات والمعلومات وموق مصادر البيانات والمعلومات المحلوب ه وهل هي قريب من مراكاز اتخااذ
القرار أم بعيد عنااه كؤن تكون في جاات مبال خارج عان المإسسا أو جااات خاارج التنرايمه إلا
غير ذلك من االعتبارات.
وقد صنف بعض علماء اإلدار أنواع البيانات والمعلومات التي يساتخدماا المادير فاي ممارسا
ماامه اإلداري عد تصنينات أهماا ما سنتناوله بإيجاز من أهم هذه األنواع.
 – 1البٌانات والمعلومات األولٌة والثانوٌة :فغالبا ما تجم البيانات والمعلومات الخاص
بالمشااكل مناال القاارار ماان مصااادرها األولي ا ه والتااي لاااا أهمي ا أكباار ماان المصااادر البانوي ا ه نتيج ا
الختالف التنريم وخصابص الصاناع وحبيعتاااه باإلضااف إلا المجااالت الورينيا المختلنا ه وذلاك
عن حريق االتصال المباشر بالجا ذات العالق ه وأهم هذه المصادر األولي :
 – 0المالنر ( )Observation؛
 – 1التجارب ()Experiment؛
 – 2البنث الميداني ()Survey؛
 – 3التقدير الشخصي (.) Subjective Esymation
 1نواف كنعان ,مرجع سبق ذكره –ص 025– 023

كمااا يمكاان لمتخااذ القااراره النصااول علا هااذه البيانااات والمعلومااات ماان سااجالت المإسسا أو
تقاريرها السنوي أو اإلنصابيات التي تنشرها دوابر اإلنصاء المركزي ….الخ.
وتتميز البيانات والمعلومات األولي عن غيرها مان األناواع األخارى فاي أنااا تتصال بالمشاكل
مباشر ه مما يوفر عل المدير متخذ القرار الوقت والجاده ويحمبنه إل مصاادرها والبقا فيااا نتيجا
بقته فيمن يكلنام بجمعاا وإيصالاا إليه.
كما قد تجم البيانات والمعلومات من مصادر بانوي فتصبن المعلومات بانوي وهي:
 – 0معلومات الشرك .)Company Information(.
 – 1المصادر الخارجي .)Purchased Outside Sources(.
 – 2المحبوعاته المنشورات .)Publications(.
 – 3األجاز النكومي .)Government Agencies(.
وفيما يلي جدول يبين المقارن بين أنواع هذه المعلومات األولي والبانوي :

 مقارنة بٌن أنواع المعلومات (األولٌة والثانوٌة )المعلومات األولية
 1المالحظة

OBSERVATION

 2التجارب

EXPERIMENT

 3البحث الميداني

SURVEY

 4التقدير الشخصي
SUBJECTIVE ESYMATION

المعلومات الثانوية
1

معلومات الشركة COMPANY
INFORMATION

–

مميزاتها

عيوبها

معرف أولي – تجنبه تنيز
المستجيب
التنكم في المتغيرات ذات
االهتمام
حريق كنب للوصول إل
مجموع كبير من الناس
النصول عل المعلومات من
الخبراءه الحرف الونيد.

صن المالنر قد تإبر عل ما
يراد مالنرته.
تصميم التجرب قد ال يكون ممبل
تقييم األسبل ه نجم البنث.
رد النعل قد ال يكون متنق عليه

مميزاتاةةا

عيةةوباةةا

مندد وفقا للموقفه موجود ه
جاهز ه تكلنتاا رخيص نسبيا

عدم مالءم الوقت قد ال تكون
مدمج بحريق صنين لغرض
مستنقياا

 2المصادر الخارجية
PURCHASED OUTSIDE
SOURCES

ال يمكن وجودها بحريق سال
النصول علياا.

غالي .

 3المطبوعات ،المنشورات

تكلنتاا قليل

قد تكون متميز

غير شخصي (غير متميز )
نجم كبير من المعلومات

قد ال تكون معد بحريق يمكن
استخداماا

PUBLICATIONS

 4األجهزة الحكومية
GOVERNMENT AGENCIES

المصدر :سونيا منمد البكريه نرم المعلومات اإلداري ( دراسات في االتجاهات النديب لإلدار )ه المكتب العربي النديث للنشر والتوزي ه
اإلسكندري ه 0878ه ص71.

 – 2البٌانات والمعلومات الكمٌة والنوعٌوة :البياناات الكميا عباار عان بياناات رياضاي
إنصابي ه تبرز عالقات مندد باين عادد مان العوامال أو المتغياراته وهاي تتمياز بادقتااه ألنااا تقاوم
عل األرقام واإلنصابيات والنسب المندد .
أماا البياناات والمعلوماات النوعيا فااي عباار عان أنكااام أو تقييماات أو تقاديرات غيار مناادد
بؤرقامه ولذلك فإناا تتميز عن البيانات الكمي بؤناا تكون معرض لألخحاء التي تكون في الغالب نابع
ماان التقااديرات الشخصااي لألفااراده والتااي قااد يشااوباا النساايان أو التنيااز أو عاادم الموضااوعي أو عاادم
التوافق والمالءم النتياجات متخذ القرار.

 – 3اآلراء والحقوووائ

 :وهاااي تتمبااال فاااي اآلراء التاااي يقااادماا خباااراء ومستشاااارو الونااادات

االستشاري ه والتي تتضمن االقترانات والتوصيات واالستشارات التي تقدم للمديره والتي تسااهم إلا
نا ّد كبياار وبعيااد فااي إلقاااء المزيااد ماان الضااوء علا المشااكل مناال القااراره ماان خااالل تنديااد النقااابق
المتعلق بالمشاكل ه وربحااا ببعضااا وبياان مادى ضارورتاا تمايادا للوصاول إلا الباديل الاذي ينقاق
الادف….

1

ولاذا كما يقول "تيد" ()TEADه أنه من األمور الاام للمادير أن ينا ّدد كياف ومتا وتنات أي
رروفه يمكن االساتعان بخبارات االستشااريين ليضاعوا معلومااتام وآراباام الخاصا بالمشاكل منال
القاارار تناات تصاارفهه دون أن يكااون ذلااك بااداف اسااتخدامام للساالح ولكاان بااداف التسااايل وبوساايل
اإلقناع.

)P. Druker,” the effective executive”, (Harper and Row publishers – New York) 1967. (p. 120

1

 – 4معلومات منظمة 1 :وهي معلومات مر ّكب بحريق تجعل وسيل االتصال (الرسال ) تام
بدون غموضه سال اإلرسال بدون أخحاءه بتكلن أقله وهذا هاو االتصاال اآللاي الاذي ال يعحاي فياه
اإلنسان قيم إضافي .
 – 5معلومات قابلة للتنظٌم :وتخص المعلومات التي لدياا قيم معلوم ه ولكن غيار منرما
وغير مقنن ه أي أن قيمتاا معروف ولكن حريق إرسالاا وتحبيقاا ليست جيد .
 – 6معلومووات رٌوور منظمووة :والتااي تخااص الباارو الكامنا للناارده وتكااون المعلومااات غياار
معروف وغير منرما وليسات كميا ه راساخ فاي عقال ووجادان كال فارده وإذا تا ّم إرساالاا كماا هايه
فتكون غامض ومعقد ه فاي خليح مان المشااعر واألناسايسه أي داخال االغنساان بالنساب للنارده أماا
بالنساااب للجماعااا والمجموعااا (النااارق) فتتمبااال فاااي الخبااار ه االنتمااااءه القاااراره اإلباااداعه االبتكااااره
العلم…….
والتي تمبل برو أساسي مجمد وغير مستغل بصن كبير ه وهذا الشكل الاذي باين أيادينا يمبال
كمي ونوع المعلومات في كل وجدان سواء كان فردا أو جماع .

المبحث الثانً :مفاهٌم أساسٌة حول االتصاالت

تعااد االتصاااالت مام ا لنجاااح المجموع ا ه وتنقيااق التناااهم والتعاااون بااين المتصاالين ماان أفااراد
ومجموعاته إذ تمبل عملي االتصال أند العناصر األساسي في التناعل اإلنسانيه وعن حريق أنرم
االتصاااالت اسااتحاعت المإسسااات إنااراز تقاادم ملمااوس فااي نمااو المجتمعااات (اجتماعياااه اقتصااادياه
نضاريا…..إلخ).
إذ تكمن أهمي االتصاالت بشكل واضان فاي إدار األعمااله فوجاود نراام اتصاال ساليم وفعاال
ضرور ملن لإلدار ألن المسير أو المدير يستحي القيام بتنليل الموقف أو المشكل بشكل سليمه كما
ي ستحي وضا نال مالبام ومناساب لاذلك الموقاف مان كال جوانباه ما نسااب كال التوقعاات والنتاابج

Alain Vincent, Concevoir le système d’information de l’entreprise, les édition d’organisation .1993, p 120 121

1

المترتب عل ذلك النله لكن ذلك كله ينشال إذا كاان هنااك خحاؤ فاي عمليا االتصاال وقاد يكاون ذلاك
الخحؤ مكلنا جدا ويترتب عليه نتابج سيب بالنسب للمإسس .

1

المطلب األول :تعارٌف وأهداف االتصال
أ

– ماهٌة االتصال:

2

االتصاالت هي تناعالت أو تعامال حارفين أو أكبار فاي موقاف معاين لتباادل المعلوماات باادف
تنقيااق تااؤبير معااين لاادى أيّ (أو كاال) ماان الحاارفين .أو هااي تبااادل رسااابل ( )Messagesبااين أحااراف
مختلنين باستخدام وسابل (قنوات) للتوصيل.
االتصاالت عملي تؤبير متبادل بين حرفين (أو أكبر) بادف كل مناما للسيحر عل سلوك اآلخر.

ب – تعرٌف االتصال:
ال شك بؤن هناك اتناقا تاما عل ضرور وجود نرام االتصاال فعّاال فاي المإسسا ه لكان هنااك
اختالفا في تنديد تعريف دقيق لالتصاله فقد عرّ ف االتصال عل أنه:
 -االتصال هو نقل وإدراك األفكار والمعلومات والمشاعر والمعاني بين األفراد والمجموعات

كمااا يعرفااه خبااراء العالقااات العاما  " :االتصااال هااو حريااق ماازدوج االتجاااه ولاااذا فاااو أقااوى
العوامل التي تضامن لحرفاي االتصاال أن ياتنام كال مناماا وجااات نرار اآلخاره فيعمال علا تنقياق
رغباتهه تجمعاما في ذلك الصالن المشترك".

3

تعني عملي االتصال "إيصال المعلومات والنام وذلك بغرض إيجاد التغيير المحلوب في سلوك
اآلخرينه ولذلك فاي عملي تتكاون علا األقال مان مرسال وأناد ومساتقبل واناده فترسال المعلوماات
والنام من المرسل إل المستقبله بم رد إل المرسل المعرف بما أندبته من أبر في المستقبل" كما تعني
أيضاااا الوساااابل المساااتخدم لنقااال البياناااات خاااالل دور المعلوماااات (التساااجيله التبويااابه التخااازينه
االسترجاعه االستخدام

.

ج – أهداف االتصال:
إن هاادف االتصااال الربيسااي هااو إنااداث تااؤبير علا النشاااحات المختلنا وذلااك لخدما مصاالن
المإسس ه وعملي االتصال في المإسس ضروري ه من أجال تزوياد العااملين بالمعلوماات الضاروري

1أمحد زلمد ادلصري ,اإلدارة احلديثة(معلومات ,اتصاالت ,اختاذ القراراتت ,مؤسسة شباب اجلامعة ,اإلسكندرية ,ج.م.ع 1111.ص14 .
 2علي السلمي ,إدارة ادلوارد البشرية ,مكتبة اإلدارة اجلديدة ,غريب الفجالة(.0885 ,ص) 210.
 3زلمد فريد الصحن ,العالقات العامة(ادلبادئ والتطبيق) الدار اجلامعية 0887 ,القاهرة ,ص .114

للقيااام بؤعمااالامه وماان أجاال تحااوير وتنسااين المواقااف واالتجاهااات لألفااراده وبشااكل يكناال التنساايق
واإلنجاز والرضا عن األعماله وكذلك تنقيق الناجات الننسي واالجتماعي للعاملين

.

باإلضاف إل أن االتصال يساّل انسياب هذه المعلومات والنتابج التي تسنر عن معالجتاا.
ونلخص األهداف المتعلق باالتصال في النقاح التالي :

1

 األخبار واإلعالم. اإلعداد لتقبل التغيير. توضين وتصنين المعلومات واألداء.من خالل استعراض هذه األهدافه نالنر أناه بغيااب االتصاال يصابن التنرايم عاديم الجادوىه
فاالتصال ضروري لتوصيل المعلومات التي ستبن علياا القراراته وعند اتخاذ القرارات يصبن من
الالزم توصيلاا مصنوب بالتوضاين والشارح الاالزم إلا المختصاينه والاذين ياماام التعارف علياااه
وباختصار فإن ناج اإلدار لالتصاله ترار من خالل إنداث تكامل الورابف اإلداري وتنسيقاا.

المطلب الثانً :عملٌات و أنواع االتصال
أ – عملٌات االتصال:

2

إن عملي االتصال عملي ديناميكي ذات اتجاهين () two way processه بمعن أن كل فارد فاي
عملي االتصال هو مرسل ومستقبل للمعلومات واألفكار التي تتضمناا هذه العملي ه ونتا تاتم عمليا
االتصال يجب توافر بالب عناصر أساسي عل األقل وهي:
المصدر أو (مرسل الرسالة ) ،الرسالة نفسها ،مستقبل الرسالة.

 1زلمد اذلادي -إدارة األعمال ادلكتبية ادلعاصرة -دار ادلريخ -الرياض -ص 32
2
فؤاد الشيخ سامل,زياد رمضان ,أميمة الدهان ,زلسن سلامرة ,ادلفاهيم اإلدارية احلديثة ,طبعة ,0887 ,5مركز الكتب األردين,ص 124-120

هذه العناصر البالب تمبل عملي االتصال بمعناها البسيحه ولكان مان نانيا عمليا ه فاإن عمليا
االتصال أكبر تعقيداه وتنتوي عل أكبر من متغير يإبر عل عملي االتصاله و يمكن تبياين اإلحاار
العام لعملي االتصال بعناصره المختلن وهي:
 – 1المصووودر ( :)sourceيمكااان أن يكاااون شخصاااا أو جماعااا أو أي مصااادر آخااار كالكتااااب أو
الراديااوه أو التلنزيااونه أو منح ا ه وفعالي ا االتصااال تعتمااد عل ا صاانات معين ا فااي مصاادر عملي ا
االتصال كالبق والتقريره والقدر عل التؤبير .إلخ.
وقد دلت الدراسات بؤن مصادر االتصال الموبوق بااه لاا قدر أكبار علا التاؤبير علا سالوك
األفراده من المصادر غير الموبوق بااه وأن منتويات الرسال غالبا ما تنسر بالنساب لمصادرها

وهنااك

أكبر من حريق لتحوير البقا فاي مصادر عمليا االتصاال كاختياار واساح نقال لالتصاال ذات مكانا
عالي ومرموق فمبال المجالت العلمي أفضل وسيل للتؤكد من مكان المعلومات المنشور ودرج البق
بااه وكذلك تزيد درج البق بالمصدر عندما تكون له سلح رسمي فوق المستلم.
 – 2الترمٌع(  : )Encodingتتضمن هذه العملي وض منتويات الرساال بشاكل يناماه المساتلمه
ويتم ذلك عن حريق استعمال اللغ أو الرموز الرياضي أو أي تعابير يتم االتناق علياااه تسااعد علا
تسايل وفام مضمون عملي االتصال.
 – 3الرسوووالة ( :)Messageوهاااي موضاااوع االتصاااال وتتضااامن مضااامون األفكاااار واآلراء أو
المعلومات التي إما أن تقال شنويا أو تكتب.

1

 – 4وسٌلة االتصال (  :) the Channelوتتضمن اختيار الوسيل المناسب سواء كانت سمعي أو
كتابي أو مربي ه أو نسي أو جميعاا معاه واختيار الوسيل المالبم يساّل عمليا فاام الرساال ه فمابال
المادير الااذي يريااد التؤكااد مان أن الرسااال سااتننر ماان قباال المرإوساينه يقااوم بإرسااال مااذكر مكتوبا
لتدعيم تعل يماتاه الشانوي التاي أصادرها مسابقاه واختياار الوسايل ه يعتماد علا حبيعا عمليا االتصاال
وحبيع األفراده وموضوع عملي االتصاله والعالقات بينامه وسرع وسيل االتصال وتكلنتاا.
 – 5مستلم الرسالة :إن مستلم الرسال عاد ه هو شخص أو جماعا أو أي مركاز آخار لالساتالم
يخض لمإبرات عديد تإبر عل فامهه وأهم هذه الماإبرات هاو أن مساتلم الرساال ينسارها بؤسالوب
 1زلمد زلمد اذلادي ,مرجع سبق ذكره -ص 007

يعتمد عل خبراته السابق ه فمبال مذكر الشرك التاي تشاير إلا زيااد متوقعا فاي األجاور هاذا العاام
ربما ال تصدق إذا لم تندث زيادات في العام السابق.
 – 6تحلٌل رموع الرسالة و همها (  :) Decodingإن استالم الرسال يتحلب من المساتلم فاك
رموزهااا لتعحااي معن ا كااامال ومتكاااماله وقااد تااإدي عملي ا تنلياال الرمااوز الرسااال إل ا فااام خاااحا
لمنتويااات الرسااال ماان قباال مسااتلميااه عناادما تنساار هااذه الرمااوز بحريقا تعحااي معاااني مختلنا عاان
المعن المقصود بااه وكلما كان هناك تجانس وتمابل في المركز والخلني النكري والنضري للمرسل
والمسااتلم وكااان اتناااق عل ا معاااني الرمااوزه كلمااا كااان هناااك درج ا أكباار فااي فااام المعن ا المقصااود
بالرسال ه من قبل الحرفين.
 – 7التغذٌووة العكسووٌة (  :) Feed backإن عمليا االتصااال ال تنتاااي باسااتالم الرسااال ماان قباال
المستقبل ()Receiverه فعل المرسل أن يتؤكد من أن الرسال قد ت ّم فاماا بالشكل الصانينه والمرسال
في هذه النال يالنر الموافق أو عدم الموافق عل مضمونااه وسرع ندوث عملي التغذي العكسي
تختلف باختالف الموقفه فمبال في المنادب الشخصي يتم استنتاج ردود النعل في ننس اللنر ه بينما
ردود النعل لنمل إعالنيا ربماا ال تنادث إال بعاد فتار حويلا ه وعمليا قيااس ردود النعال ماما فاي
عملي االتصاله نيث يتبين فيما إذا تمت عملي االتصال بحريق جيد فاي جميا مرانلااا أم اله كماا
أن ردود النعاال تبااين ماادى التغيياار فااي عملي ا االتصااال سااواء عل ا مسااتوى الناارد أو عل ا مسااتوى
المإسس .
 – 8التشوٌش ( :) Anthropyتإبر عل عملي االتصال في المإسس عوامل متعادد تاإدي إلا
صعوب وعدم وضوح في عملي االتصال وهاذه الماإبرات قاد تنادث إماا مان المرساله أو مان خاالل
عملي اإلرسال أو عند استالم الرسال ه فمبال :صوت اآلالت يإبر تؤبيرا سيبا علا المنادبا التاي تاتم
بين عاملين عل ننس اآلل ه وقد يندث غماوض وعادم فاام نتيجا اساتعمال الكلماات أو الرماوز غيار
واضن ه فعمليات التشويش قد تؤتي إما عن مإبرات بيبي ه كاألصوات والمساف والوقته أو مإبرات
إدراكي كالنام واالتجاهات والميوله والعوامل النضاري بين المرسل والمستلم.
وعملي ا التغذي ا العكسااي فااي نمااوذج االتصااال تبااين ماادى تااؤبير التشااويش عل ا فعالي ا عملي ا
االتصاله وهذا ينيد المدير في تنديد المشكل في عملي االتصاله والخحوات الالزم للتغلب علياا.
ويوضن الشكل كما سبق وأوضننا عملي االتصال بشكل أفضل.

ب – أنواع االتصاالت:
ترار االتصاالت بؤشكال مختلن وتنساب فياا المعلومات باتجاهاات شات ه ويمكان التميياز باين
االتصاالت الرسمي ه واالتصاالت غير الرسمي ه شبكات االتصال اللغويا ه وغيار اللغويا ه…… .الاخه
ومن المنروض أن تإدي االتصاالت الكبير إل تنساين انساياب المعلوماات ورضا األفاراد ونسان
األداءه وقل عدم التؤكد.

ب  1-االتصاالت الرسمٌة:
تتم خالل خحوح السلح الرسمي في إحار الايكل التنريماي الاذي تنادد فياه اتجاهاات وقناوات
االتصاالته وعن حريق التسلسل التنريمي الرسميه تتجه التعليماات واألوامار والمعاامالت الرسامي
والتقارير المختلن .
وتتوقااف فعالياا االتصاااالت الرساامي علاا اعتااراف اإلدار بنعاليتاااا وفاباادتااه وعلاا تااوفر
الوسابل التي تنقلاا من وإل جمي العاملين في المإسس بين المإسس ه وجماور المتعاملين معااه من
األفراده ومإسسات في البيب المنيح باا (الخارجي ). 1
هناك أكبر من قنا تتدفق مناا االتصاالت الرسمي في المإسس ويمكن تنديد بالث قناوات فاي
هذا المجال كما يبين الشكل التالي:
 – 1اتصاالت من األعلى إلى األسفل ( :) downward communicationوهي ماا يحلاق
علياا اسم االتصاالت الاابح والتي تجري بين مستوى تنريماي معاينه ومساتوى تنريماي أدنا …..ه
نيث تتم االتصاالت الاابح عاد في منيح العمل والمإسس ه ولكن قد تتم في بعض األنياان خاارج
منيح العمله نيث تبلغ اإلدار المرإوسين ببعض السياسات والمسابل.
ويتضمن هذا النوع من أنواع االتصاالت ما يلي:

2

 القاارارات واألواماار والتعليمااات التااي تناادد وتساااعد عل ا القيااام بالورااابف والماااام المتنوع ا فااي
المإسس من اتناقام وتنام لمسابل التعيين والترقي ه التنويض…..
 اللوابن والتشريعات والكتب الدوري ه نياث تساتخدم فاي إرشااد العااملين بكينيا أداء أعماالام علا
الوجه السليمه كما تنرم العالقات بينام وتندد مسإولي كل منام.
 التعليمات والتوجياات التي توجه إل المشرفين والمالنرين لتنسين حرق العمل.
 االستنسارات والبيانات التي تحلباا اإلدار العليا من المرإوسين.
 1زلمد زلمد اذلادي ,مرجع سبق ذكره ,ص .008
 2زلمد زلمد اذلادي ,نفس ادلرجع ,ص .011

 – 2االتصوواالت موون األسووفل إلووى األعلووى (  : ) Upward communicationوهااي مااا
يسم باالتصاالت الصاعد والتي تتجه من المساتويات التننيذيا إلا المساتويات العلياا فاي أي جاااز
إداريه وتادف إل إعحاء النرص للمرcوسين في إيصال المعلومات لرإسابامه وخاص فيماا يتعلاق
بالنتابج المنقق في المإسس .
هذا النوع من االتصاالت يزيد من دور المارإوس فاي المشاارك فاي العمليا اإلداريا ه وكينيا
تنسين األموره ويمكن أن تتم عن حريق تقارير تقييم األداء صناديق االقترانات واالجتماعاته نرام
نل الشكاوي وسياس الباب المنتوح……….

1

 – 3االتصوواالت األ قٌووة ( :) Lateral communicationتعااود إلا انسااياب االتصاااالت بااين
األفراد عل ننس المستوى اإلداريه كؤن يتصل مدير إنتاج بمدير التسويق ،ويقصد به تبادل وجااات
النرر بين العاملين وتبادل المعلومات والخبر عل ننس المستوى اإلداري.
وتسم األفقي أو المتوازيا ه تمييازا لااا عان االتصااالت الصااعد أو الاابحا ه هاذا الناوع مان
االتصاالت ضروري لزياد درج التنسيق بين مختلف الوندات اإلداري في المإسس ه كما أناا توفر
من الوقت الالزم ألداء األعمال.

ب –  1االتصاالت رٌر الرسمٌة:
توجااد باإلضاااف إلا االتصاااالت الرساامي فااي المإسسا ه اتصاااالت غياار رساامي ال عالقا لاااا
باإلدار ه وتنشؤ االتصاالت غير الرسمي في أي جااز إداري بحريقا تلقابيا ه نتيجا لماا باين األفاراد
العاملين من عالقات اجتماعي ه وصداقات شخصي ه فيتصل هاإالء األفاراد بعضاام بابعض علا هاذا
األساس الشخصي التلقابيه وال يخضعون في تلك التجاهات مندد ه كما قد يكون النال عند إتباع أي
أسلوب رسمي.
وقد تكون بعض هذه االتصاالت نازل وبعضاا صاعد وبعضاا عل المستوى األفقي دون قيد
أو شرح – حالما أن هناك عالقات تربح بين األفراد واألحراف المتصل ه وهذا التنريم غير الرسامي
لالتصاالت ال يعترف بمستويات السلح أو المراكز الرباسي .
 االتصووواالت القطرٌوووة ( :) Diagonal communicationقاااد تنسااااب االتصااااالت بشاااكلقحريه أي بين األفراد في المستويات اإلداري المختلن ه بينام عالقاات ورينيا ولكان ليسات عالقاات
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رسمي في المإسس ه كؤن يتصل مدير إنتااج بؤناد أقساام إدار التساويقه كماا هاو موضان فاي الشاكل
رقم(.)5
ويعتبر هذا النوع مان االتصاال رااهر حبيعيا عاديا وعنويا تنادث دابماا فاي أي تجما مان
األفراده بل يعتبر نقيق من ضروريات النيا االجتماعي ه ومن خصابص هذا النوعه السرع الكبير
التي تنقل باا المعلوماته إذ أن حبيع خح سيره خالل اللقاءات واالجتماعاات والنناالته تجعال نقال
المعلومات يتم في وقت قصير جدا.

المطلب الثالث :وسائل ومعوقات االتصال
أ – وسائل االتصال:

1

هناك أكبر من وسيل يمكن استخداماا لتسايل عملي االتصاله واختيار إندى هذه الوسابل عن
غيرهااا يعتمااد علاا حبيع ا المرساال وحبيعاا المسااتمعين وحبيعاا الموقااف الااذي يملااي عليااه عملياا
االتصاله وبشكل عامه يمكن التمييز بين الوسابل البالب التالي :

 – 1الوسووائل المكتوبووة :تتميااز هااذه الوساايل بؤناااا مسااجل ومدوّ نا ه ويمكاان اسااتخداماا كوساايل
إببات قانوني ه كما أنه تبذل عناي كبير في إعدادها وصياغتااه ويمكن أن تقرأ من قبل جماور كبيار
عن حريق توزيعااه إما بالبريد أو بشكل شخصيه لكن من عيوباا هو تراكم األوراق المننور ه كما
أن صااياغتاا تؤخااذ وقتااا حااوياله عااالو عل ا أنااه لاايس كاال الماادراء ماااهرين وقااادرين عل ا صااياغ
االتصاااالت الكتابي ا بشااكل جيااد .ونت ا تكااون االتصاااالت المكتوب ا ج ّيااد وواضاان ه يمكاان مراعااا
استعمال اللغ البسيح ه الكلمات المؤلوفا ه اساتعمال الخارابح والرساوم للتوضاينه وأجااز االنترنيات
…..ه ولتجنب استعمال األلنار غير الضروري والتي تزيد من نجم الرسال .
 - 2الوسائل الشفهٌة  :وهذه عاد تتم باالتصال المباشار ماا باين المرسال والمساتقبله إماا وجااا
لوجه أو خالل االجتماعات أو اللقاء أماام جمااور كبياره وفاباد وساابل االتصاال الشاناي أنااا تعحاي
ردود فعال مباشار وتباادل ساري لألفكاااره بنياث يساال فامااا وتعااديلااه كاذلك فاإن اجتمااع الااربيس
والمرإوس يزيد من بق المرإوسه وينعكس بالتؤكيد عل رونه المعنوي .
لكن من عيوب وسابل االتصال الشناي ه أناا قاد ال تاوفر فاي الوقاته كماا يران باؤن كبيارا مان
االجتماعات تستغرق أوقاتا حويل دون التوصل إلا نتاابج تاذكره هاذا وقاد دلات إنادى الدراساات أن
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( )% 64ماان التعليمااات والماااام التااي يصاادرها الرإساااء تااتم بشااكل شاانايه وأن المااديرين ينضاالون
االتصاالت التلنوني واالجتماعاته عن غيرها من وسابل االتصاالت األخرى.

 – 3الوسائل

رٌر اللفظٌة :وهذه عاد تاتم عان حرياق تعاابير الوجاه ولغا العياونه ونركاات

الجسم للنرده وهذه التصرفات الجسامي المختلنا ه تعحاي دالالت مختلنا عان الرضا وعادم الرضا
وعدم الموافق والالمباال … ..إلخه وكبير مان األنياانه تتبا وساابل االتصااالت غيار الكالميا وساابل
االتصاااالت الكالمي ا لتعزيااز مااا يقااال وتؤكياادهه فماابال :قااد يسااتعمل الماادير قبض ا يااده وضاارباا عل ا
الحاول للتؤكيد عل جدي األمر الذي أصدره قبل لنرات بشؤن عدم التؤخير فاي تحبياق األمار الجدياد
في المإسس .

ب – معوقات االتصال:
تسوء عملي االتصال وبتشاوّ ه المعلوماات الاوارد فياااه وتتبااين المعااني فيماا قصاده المتصاله
عمااا فامااه المتصاال بااه ألسااباب كبياار تااإبر فااي كاال عملي ا ماان عمليااات االتصااال – السااابق الا ّاذكر-
والتلقي والنام والتجاوبه ومن النادر أن يتحابق تماما ما قصده المتصل عما فامه المتصل به فماباله
ما قاله اإلداري" :يبادو أن رجالاك يعاانون مان مشاكالت إلنجااز العمال فاي الوقات المنادده أرياد مناك
التنكير مليا وتصنين األمر"ه وما قصده اإلداري هو":تندث إل مرإوسيك وتعرّ ف عل المشكل بم
اجتم بامه ومعا أوجدوا ناال للمشاكل " أماا ماا فاماه المارإوس فااو " :ال يامناي كام عادد الزعماا
والقادة عندكه فقح أنجز المحلوب من اإلنتاج لدى مشكالت كافي دون أن يزداد الحين بل عنك ".
فالنكر قد ال تكون واضن بذهن المتصله وال يعرف تماما األهداف التي يرياد تنقيقاااه ومان
بين معوقات االتصال ما يلي:
 - 1الترشح ( :)Felteringيندث الترشين والتعديل في االتصاالته نتيج سعي المتصل إلراار
المعلومات الوارد في االتصاالته بنياث تكاون أكبار قباوال مان قبال المتصال باهه فماباله ناين يخبار
المرإوس ربيسه بمعلوم ماه فإنه يضعاا بؤشكال ترضي ربيسه في سماع ما يريد ساماعهه ولاو أدى
ذلك إل تنريف المعلومات باإلضاف والنذفه وذلك للتؤبير عل متخذ القراره وقد جرت العااد باؤن
تنقل األخبار السار للربيسه بينما ينتنر باألخبار السيب .
فإن عدم البق والخوف والتاديد بين الرإساء والمرإوسين يزيد من درج الصعوب فاي عمليا
االتصاله سواء في نال إرسالاا أو في نال فاماا من قبل المرإوسينه فالمرإوس الذي كان صاادقا
وأخبر ربيسه بالنتابج النقيقي ونال عقابا عل ذلكه سيتردد مر أخرى بؤن يكون صادقاه مماا يدفعاه
إل الكذب والتضليل وهذا ضرر واضن لعملي االتصال.

 – 2اإلدراك المنتقووى ( :)Selective perceptionياادرك المتصاال بااه مااا يريااد أن يدركااه نسااب
ناجاته واهتماماته وخبراته وقيماه واتجاهاتاه……الاخه فاي تلقياه وفاماه واساتجابته لنناوى االتصااله
فمباله قد يرى من يقرر اختيار العاملينه أن حالب العمل يجب أن تض اهتمامات بيتاا وأسارتاا قبال
اهتمامااات العماال ممااا يجعلااه ال يقا ّدر خبراتاااا ومإهالتاااا نااق التقااديره أو ال يساام لمااا تقولااهه نراارا
لتنيّزه وأفكاره المسبق وإدراكه لما يريد أن يدركه بغضّ النرر عن النقيق والواق .
 – 3العواطف ( :) Emotionsتإبر النال العاحني والننسي للمتصل بهه وما يشاعر باه مان ياؤس
وإنباح وغضب ونزن وسعاد ومرح عل قدرات تلقيه وفامه واستجابته لموضاوع االتصااله ومان
الواضاان أنااه كلمااا ازدادت النالاا العاحنيااا شااد ه ازدادت انتماااالت التشااوّ ه والتنريااف لمعلوماااات
االتصاله وذلك نتيج إعاقتاا للتنكير السليم والمنحقي والمناكم والعقالني .
 – 4اللغة ( :) Languageتعحي الكلما الواناد معااني كبيار مختلنا لمختلاف األشاخاصه وهاي
ننساا لاا مدلوالت مختلن بنسب استخداماتاا المندد .
وتتكاااون المإسساااات مااان أفاااراد يناااوزون خلنياااات وبقافاااات مختلنااا ه كماااا أن لالختصاصاااين
والمانيين منام لغاتام النني الخاص بام التي تناسب االختصاص والمان  .وإذا كاان للمإسسا فاروع
مختلن في مناحق متباينا ضامن البلاد الواناد أو البلادان األخارىه فاإن مشاكل اللغا تتنااقمه وتضايف
أبعادا أخرى من التعقيد لعملي االتصاالت وتشويااا وتنريناااه كماا أن المساتويات التنريميا العدياد
المتباين ه ووجود مراكاز ومراتاب ورينيا متناوتا ه يعحاي اللغا مضاامين ومعااني مختلنا ه فااإلدار
العليا تتندث عن التننيز واألرباح ومعدالت اإلنتااجه وقاد يادركاا اآلخارون فاي المساتويات التننيذيا
األدن ه أناا استغالل وجش من قبل المالكين واإلدار .
 – 5معوقات أخرى :توجد عوامل أخرى كبير تعيق عملي االتصاالت النعال وتشوّ ه وتنرّ ف
المعلومااات التااي تنوياااا منااااه وبشااكل عااام يمكاان تنديااد هااذه المعوقااات األخاارى التااي تواجااه عمليا
االتصال وتإبر عل فعاليتاا في النقاح اآلتي :
أ – عدم وجود تخحيح كاف لعملي االتصاله فني كبير من األنياان يبادأ الشاخص بالتنادث أو
الكتاب دون تنكير مسبقه وبدون تنديد الغرض من الرسال التاي يناوي إيصاالاا لتندياد الغارض مان
عملي االتصال.
ب – وجود آراء وفرضيات غير واضن ه فقد تترك بعض الجوانب ناقص وغير موضن ه
ونتيج ذلكه تندث تنسيرات واقترانات مختلن ه كؤن مبال يتصل شخص بآخره وينددان موعدا
لالجتماع في التاسع صبانا من اليوم التاليه دون أن ينددان مكان االلتقاءه عل أساس أن كل واند
مناما في فكرهه مكتبه هو مكان االلتقاءه وبالتالي ال يجتمعان في اليوم التاليه وهذا يخلق فوض
وضياع كبير من الجاد والوقت.

ج – التالعااب بالمعاااني واأللناااره وهااذا قااد يكااون مقصااودا أو غياار مقصااوده بمعنا أن تتاارك
األلنار مبام ه مما ينتن مجال االجتاادات والتنسايرات المختلنا ه ومباال ذلاكه الاذي يعلان عان خصام
عن السعر السابق ولكن ال يراار الساعر الساابقه كاؤن يقاول ساؤخنض الساعر كماا كاان مان قباله وال
يذكر كم كان من قبل والسإال هو أقل من ماذا؟
د – عدم القدر عل التعبير وإيصال النكر إل المستم ه بالرغم مان تمكان الشاخص المتصال
من فاماا ولكنه يضعف في إيصالااه فقد يعبّر عناا بكلمات ضعين أو غير مناسب مماا يخلاق الكبيار
من االرتباك والغموض.
هـ – ليس العيب فقح في المتصل بل المستم كذلكه بالرغم من أنّ كبيرا من الوقت يضي فاي
اإلصغاءه إال أن بعض األفراد ال يصغون بشكل جيده فقد يتراهرون باالنتبااه لكان تنكيارهم بعياد كال
البعد عن مجرى النديث.
و – كبر التشويش الناتج عن المإبرات المتعدد التي تإبر عل عمليا االتصاال التلنونيا أو
البرقي .
ي – عدم القدر عل فام ررف الحرف اآلخر خالل عمليا االتصااله كاالتصاال بازمن غيار
مالبم للحرف اآلخر.
ن – عدم اختيار وسيل االتصال المالبم ه كاؤن يكتاب النارد رساال ه بينماا يساتدعي الموضاوع
قيامه بزيار شخصي .
ك – الرقابا علا االتصااال ونااذف بعااض األجاازاء ماان الرسااال ه تااإدي إلا صااعوب فااي فااام
المقصود أو الغرض من عملي االتصال .وعملي الرقاب موجود في كل مإسس ه وكلما زادت درج
الرقاب نتيج مرورها عل مستويات إداري مختلن ه كلما كان االنتمال أكبر فاي ناذف أجازاء أكباره
مما يإدي إل غموض الرسال وصعوب فاماا.

خــــاتمة
تعتبر المعلومات موردا مكلناه ليس فقاح عناد اقتنابااا ومعالجتاااه ولكان أيضاا عناد إهمالاااه إذ
تإبر بدورها في التوصل إل قرار سليمه فاإلدار تاتم بالمعلوماته ليس من أجل ذاتاا ولكن من أجل
المناف التي تنتج عنااه وتندد قيم المعلومات تبعا للنتيجا المتوقعا مان القارارات التاي تعتماد عليااا
هذه األخير مقارن بالنتاابج المنققا ه وللمعلوماات التاي تقتضاي اتصاااله بالبا أغاراض تقضاياا فاي
المإسس هي:
 تستخدم كمبل للموقف.
 تمد صان القرار بؤساس انتمالي لالختيار.
 تقلل االختالفات بين البدابل في نل مشكل معين .
باإلضاف إل كوناا تزيد مستوى المعرف لمستخدمياا (اتصال).
هذا وبغض النرر عن خصابص مصادر وأنواع المعلوماته فإن عملي االتصال ال تتوقف عند
نقل االستراتيجي ه والمتابع إل المستوى التننيذيه بل تتعداها إل اإلباداع وتغييار صاور المإسسا ه
فكبيرا ما أدى نرام االتصاالت السيا إل نتابج سلبي للمإسس كما رأينا آننا…….
وللتغلب عل صعوبات االتصال أو التخنيف من آبارها السيب ه يمكن تنسين الماارات الكتابي
والتنليلي ا فااي عملي ا االتصاااله وذلااك باالهتمااام والتؤكيااد عل ا أمااور مباال :التغذي ا العكسااي ه اللغ ا
البساايح ه كاابن جماااح العواحاافه واإلصااغاء النعاااله وتنسااين االعتبااارات الساالوكي ماان قباال الماادير
لمرإوسيه لمعالج المشاكل التي ترار ق بل وقوعااه وفيما يلي باالث عبار مساتقا مان النياا العمليا
التي يجب أن نتذكرها دوما وهي:
 أنّ هللا أعح اإلنسان أذنين ابنتين ولسانا واندا وذلك لتذكيره بضرور اإلصغاء أكبر من
التندث.
 يتحلب اإلصغاء أذنين ابنتين واند للمعاني وأخرى للمشاعر.
 متخذو القرارات الذين ال يصغون تكون معلوماتام أقل التخاذ القرارات النعال …….
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