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يقوم المسير خالل ممارسته لنشاطه بتنفيذ الخطط وتحريك في الهيكل التنظيمي 

  . حيث يوجه المرؤوسين عند قيامهم بأعمالهم وعند تنفيذهم للخطط، للمؤسسة

فهي ، اصر الهامة و األساسية في تسيير المنظمةو تعتبر عملية االتصال من العن

، و تجعل التنظيم مالئما، حيث تجعل التخطيط فعاال، الوسيلة التي تجعل هذه العملية ممكنة

و تعتبر عملية  االتصال جزء ، كما تتيح تطبيق رقابة فعالة في التسيير، وتحفيز األفراد ممكنا

حيث يتوقف  النجاح في التسيير إلى حد كبير على . أساسيا من كل المهام التي يقوم بها المسير

، و يشكل االتصال الوسيلة التي يتم بواسطتها توحيد النشاط المنظم، فهم األفراد لبعضهم بعضا

حيث ، و تعتبر عملية نقل المعلومات من فرد آلخر في أي تنظيم من الضرورات األساسية 

لتغييرات المنتظرة و أداء العمل بطريقة يمكن بواسطة هذا النقل تعديل السلوك وإحداث ا

وتحقيق أفضل تعاون مع اآلخرين من أجل ، و جعل األفكار والتعليمات تفهم بوضوح، أفضل

  .تحقيق أهداف المنظمة

   ؟ وما هي أشكاله ؟ وما هي مكوناته؟لفما هو االتصا

  وما هي أغراضه ؟ وكيف تنجح عملية االتصال؟

  في هذه الوحدة  كل هذه التساؤالت سنجيب عنها 

 



 

 

  تعريف االتصال
  

بغية تحقيق فهم جيد ، هو فن تبادل المعلومات أو إرسالها أو نقلها بين األفراد و المجموعات

  .بين األفراد

إذ ينظر إليه على أساس أنه أحد العناصر األكثر ، ير المنظمةويعتبر االتصال أساسيا في عملية تسي

حيث يستحيل تبادل األفكار و األفعال و الخبرات دون ، أهمية من أجل قيادة أفراد المنظمة نحو األفضل

ويكتمل االتصال عند تمرير المعلومات و تبادلها و فهمها من قبل أفراد المنظمة . االتصال واإلعالم

  .مليةالمعنيين بالع

  

  أشكال االتصال  
  

  :اتجاه االتصال وهي كما يلي   حيث منهناك عدة أشكال لالتصال
  

 : االتصال النازل  .1.2

يتمثل هذا الشكل من االتصال الذي يكون من أعلى إلى أسفل أي من المديرين إلى 

ي تتضمن نقل ويتمثل في التعليمات التي يصدرها القادة اإلداريون للمستويات الدنيا والت. المرؤوسين

وهذا االتصال هو في الحقيقة أحد الوظائف المهمة . التعليمات الالزمة و التوجيهات لحسن سير العمل

والذي يتمثل في تجميع المعلومات وترتيبها وتصنيفها لتصبح قوانين وصيغا تبلّغ للعمال ، للمديرين

صال يتعذر على العاملين معرفة إذ بدون هذا النوع من االت. ليستفيد منها هؤالء في تحسين أدائهم

األصول الصحيحة ألداء العمل و من أغراض االتصال من أعلى إلى أسفل إعطاء معلومات محددة 

عن العمل، شرح عالقة الوظيفة بغيرها من وظائف المنظمة، شرح السياسات و اإلجراءات، إعطاء 

غير أن . ملين بتحقيق أهداف المنظمةكل فرد في المنظمة  معلومات عن كيفية أدائه عمله، وإقناع العا

االقتصار على هذا النوع من االتصال يساعد على خلق مناخ استبدادي في المنظمة قد يقضي على 

  .الروح المعنوية للعاملين فيها
  

   :االتصال الصاعد .2.2

يشمل هذا النوع من االتصال المعلومات التي ينقلها العاملون في المستويات الدنيا إلى 

التوجيهات قيادات اإلدارية لتوضيح أفكارهم ومشاكلهم بشكل يتيح لهذه القيادات اتخاذ القرارات وال

  . المناسبة

  
  



 

 

  : االتصال األفقي .3.2

ويسمى أيضا باالتصال الجانبي أو الموازي و يتمثل هذا النوع في االتصال الذي يحدث بين 

و بين األشخاص أنفسهم في الوحدة التنظيمية الوحدات التنظيمية في المستوى التنظيمي المماثل أ

و يتصف هذا النوع من االتصال بكونه استشاريا يشجع على التعاون و التنسيق و التكامل بين . نفسها

  . العاملين في المنظمة
  

  :االتصال المتعدد االتجاهات .4.2

ن المستويات  المعلومات بيانسيابتقوم العالقات الحديثة على وجود قنوات مفتوحة وحرية 

وهذا النوع من االتصال فرضته طبيعة عصر ثورة . المختلفة في المنظمة طبقا لمقتضيات العمل

   هو عصف اتصالي يتعرض له الشخص من جميع االتجاهات و يؤثر عليه بشكل مباشرالمعلومات و

  .و متواصل

    

  مكونات عملية االتصال
  

، الرسالة، قناة االتصال، المستقبل، مرسلتتمثل مكونات أو عناصر عملية االتصال في ال

  .واالستجابة
  

  : المرسل .1.3

و هو الجهة التي تبعث و ترسل المعلومات بقصد إثارة سلوك محدد وهو المسؤول عن 

  .تشفير أو صياغة الرسالة المقصودة برموز ذات معنى لفظي أو غير لفظي أو كتابي
  

  :قناة االتصال .2.3

 المرسل مناسبة لنقل تعليماته، فهي الطريق الذي تسلكه الرسالة من وهي الوسيلة التي يراها

  .المرسل إلى المستقبل بما فيها من وسائل و أساليب
  

  : المستقبل .3.3

وهو الطرف الذي يتلقى الرسالة أو المعلومة المرسلة، ويكون هو المسؤول عن اإلجابة 

  .على الرسالة و على  فهم وتفسير معناها
  

  

  

  

  



 

 

  : سالة الر.4.3

وتعني مجموعة المعاني التي يرسلها المرسل للمستقبل عبر القنوات المناسبة للتأثير في 

  . وتكون بذلك الرسالة هي  موضوع االتصال . سلوكه 
  

  :االستجابة أو التغذية العكسية . 5.3

سل وهي الرسالة الجوابية التي يبعثها المستقبل للمرسل أو رد فعل المستقبل على رسالة المر

     وعملية التغذية العكسية تبين مدى فعالية وجدوى التعليمات ومدى نجاحها في تحقيق ما هدفت إليه

أو  ،و تختلف طرقها باختالف القنوات المستخدمة في االتصال وقد تكون التغذية العكسية إما  فورية

  .أو تصحيحية أو تعزيزيه، إعالمية 

  

  أغراض االتصال

  

 هو التفاهم أو إحداث الفهم لدى اآلخرين  ويتفرع عن هذا لملية االتصاالهدف من القيام بع

و من الواجب على كل مسير حين قيامه باالتصال أن يعرف بالتحديد ، الهدف أغراض مختلفة

تتحقق بواسطة ومن أهم األغراض التي . األغراض األساسية التي يبحث عن تحقيقها من خالل اتصاله

  :االتصال ما يلي 

  . التعليماتإصدار •

 .ضمان وصول المعلومات للمعنيين بالشكل السليم  •

 .متابعة التنفيذ و التقويم  •
  

  :إصدار التعليمات  .1.4

        توضيح المسؤوليات المتعلقة بعمل ما وتعريف مواقع السلطةليتم عبر عملية االتصا

معنيين بالتعليمات في عملية  و تحديد معايير األداء و اإلنجاز لكل العاملين في المنظمة، ويجب إشراك ال

 إعدادها وإصدارها، وال شك أن التعليمات الجيدة هي تلك التي يشترك المعنيون بها منذ بدايتها كفكرة 

ذلك أنّه من المعروف من الناحية النفسية ، و حتى صياغتها و إصدارها أي تحولها إلى تعليمات

 في إعداده و إقراره وأنه يميل تلقائيا إلى مقاومة األوامر واالجتماعية  أن اإلنسان يلتزم بتنفيذ ما يساهم

   .و التعليمات التي ال يستشار بشأنها و ال يكون طرفا في إعدادها
  

  

  

  

  

  



 

 

   :ضمان وصول المعلومات للمعنيين بالشكل السليم. 2.4

في أية ولما كانت القيادة . الضرورية التخاذ القرارات وتتمثل في تقديم المعلومات الالزمة و

منظمة هي المعنية بإصدار القرارات فإن االتصال يصبح أهم وسيلة وأداة لديها لتحقيق ذلك، وجعل 

وذلك من خالل توضيحها لهم و تمكينهم من ، إجراءاتهاالمرؤوسين أكثر قبوال لقواعد المؤسسة و

  .  المجموعات واألفرادو إيجاد حل للنزاع واختالف اآلراء فيما بين، مناقشتها و فهم ما هو مبهم منها
  

 :متابعة التنفيذ و التقويم . 3.4

و لذا ال بد لإلدارة من مراقبة المنفذين والتأكد من ، إن التعليمات ليست إال وسائل لغايات

، و ذلك لمعرفة آثار هذه التعليمات اإليجابية والسلبية، قيامهم بأعمالهم وفق التعليمات الموجهة إليهم

ذلك أن عملية التوجيه عملية ، ا يلزم عمله لتالفي وتدارك ما لم تشمله التعليماتوبالتالي مالحظة م

مستمرة ال تتوقف بل تستمر وتعدل لتواكب مختلف ظروف العمل و بالتالي الحصول على التزام أكبر 

من خالل مراقبة ، عن طريق إقناع المرؤوسين و الحصول على تعاونهم، بتحقيق أهداف المؤسسة

واالتصاالت هي األداة الرئيسية التي يستخدمها المديرون لنقل ، قييمه وتحفيز العامليناألداء وت

  .التوجيهات  وتقييم النتائج و نقد األخطاء و توزيع المهام و تصحيح االنحرافات 

  

  نجاح عملية االتصال
  

  :المهارات المؤدية لنجاح االتصال  .1.5
  

    ، ن أجل حّل المشاكل البسيطة منها والمعقّدةتشكل عملية االتصال وسيلة إعالم حيوية م

  . ومن أجل اتّخاذ قرارات محددة تهدف إلى إحداث آثار إيجابية على إنجازات المنظمة

و يتطلب إنجاح عملية االتصال حسن استخدام و تطوير قدرات ومهارات متعددة، منها ما 

بمهارات وقدرات التعبير ألطراف عملية يتعلق باإلدراك الحسي واإلدراك الذهني ومنها ما يتعلق 

  .االتصال

 :مهارات و قدرات اإلدراك الحسي   . أ

اإلدراك الحسي هو تلقي المعلومات من خالل الحواس الخمس و هي حاسة البصر، حاسة    

وتمثل هذه الحواس الوسائل الرئيسية لتزويد الذاكرة . السمع، حاسة الشم، حاسة الذوق وحاسة اللّمس

ومن أجل استعمال . بالمعلومات التي تشكّل الطاقة لكافة أنشطة و سلوك اإلنسان في بيئتهاإلنسانية 

 األفراد المشاركين في عملية االتصال لهذه الحواس أحسن استعمال فيجب استعمال األدوات واألجهزة
يبهم على وكذلك تدر. والوسائل التي تعزز قدرات هذه الحواس على تزويد الذاكرة بالمعلومات الدقيقة



 

 

لتحسين أداء هذه الحواس و استغاللها بشكل أدق و أكبر في  أفضل الطرق و استخدام أفضل الوسائل

  .عملية االتصال
 

 :مهارات و قدرات اإلدراك الذهني   . ب

عالقات اإلدراك الذهني هو قدرة العقل البشري على رسم صور فكرية و مشاهد ذهنية و   

و يعمل نظام ، دة عن طريق اإلدراك الحسي أو المخزنة في الذاكرةمنطقية مستمدة من المعلومات الوار

  :االتصال على مساعدة و تطوير قدرات الفرد في هذا المجال من خالل 

 تزويده بقاعدة معلوماتية تساعده في كافة المجاالت على التّزود بالمعلومات المتعلقة بالصور و المشاهد ـ

  .و كيفية بناء العالقات المنطقية

 تدريبه على كيفية ممارسة هذه القدرات و االستفادة من القاعدة المعلوماتية سواء المخزنة في ذاكرته ـ

  .أو الموجودة بين يديه خارج الذاكرة
 

  :المهارات و القدرات التعبيرية . جـ

التعبير هو قدرة الفرد على اإلفصاح عما يدور في عقله و نفسه لآلخرين سواء كان ذلك عن طريق 

إن طريقة االتصال تحدد بال شك لكل . التصال اللفظي أو االتصال غير اللفظي أو االتصال المكتوبا

  :و يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق . نوع من االتصال أسلوبه و وسائله وكيفية القيام به إلبالغ الرسالة

  . اللغة و كيفية استخدامها محادثة و قراءة و كتابةـ

 .ر الفنية التي تحمل معنى محددا و مفهوما لدى المرسل و المستقبل المصطلحات و التعابيـ

 التدريب على كيفية تحديد األفكار وفرزها وترتيبها منطقيا ثم كيفية اإلفصاح عنها و نقلها إلى ـ 

  .المستقبل قوال و عمال
 

  :تحسين عملية االتصال . 2.5

ر في المنظمة من أجل يجب تحسين عملية االتصال و وسائلها وأدواتها بشكل مستم

الحصول على أحسن النتائج المرجوة وحتّى تكون هذه العملية فعالة يجب أن يفهم المستقبل المعنى الذي 

  :يقصده المرسل من رسالته بكل دقة و يمكن الوصول إلى ذلك من خالل 
  

   :اإلصغاء الفعال .أ

    يشجعه على توضيح رسالتهوهو اإلصغاء الذي ال يستمع فقط فيه المستقبل إلى المرسل بل 

        و التّعبير عما يريد بشكل أوضح مع التركيز على محتوى الرسالة و مشاعر المرسل و ردود فعله

  .و التّأكد من ذلك من المرسل مباشرة
  

  

  

  



 

 

  : أو رجع الصدى البنّاء ةالتغذية العكسي. ب
  

 لها من أثر على المرسل في يجب أن يركز المستقبل على رد فعله على الرسالة لما 

وكذلك لما  تعكسه التغذية . التعامل المستقبلي إن كان هناك استمرار في التعامل بين المرسل والمستقبل

العكسية  أو رجع الصدى من أثر على المستقبل إذا لم تكن هذه التغذية العكسية منطقية و متوازنة 

  .فيساء فهمها من قبل المرسل
 

  :التصال مفتوحة بين أطراف عملية االتصال إبقاء قنوات ا.جـ

في حالة االتصال بين المسيرين والمرؤوسين، خاصة في حالة االتصال النازل يجب عدم 

جعل المرتبة الوظيفية حاجزا دون نجاح عملية االتصال، ومن أساليب االتصال الحديثة التي تسعى 

ين المرؤوسين في المنظمة والتحدث معهم  عن لتجاوز ذلك ما يطبقه الكثير من المسيرين من التجوال ب

أمورهم و أمور منظمتهم األمر الذي يزود هؤالء المسيرين بأحدث المعلومات والمواقف التي تهم 

  .منظمتهم و العاملين فيها

  :االهتمام بتقليص المظاهر السلبية لالتصال غير اللفظي . د

ظهرها وكيفية الوصول إليها إن ترتيب المكاتب من حيث بعدها عن بعضها البعض وم

كما أن السلوك العام للرؤساء . تعكس في كثير من األحيان مسافات مادية تعيق االتصال وال تشجع عليه

 الذي يعكس مسافة معنوية بينهم و بين اآلخرين كاالستعالء و مظاهره يسيء إلى االتصال و بالتالي 

  .إلى تبادل المعلومات

  :استخدام التقنيات الحديثة في االتصال . هـ

االعتماد أكثر على التقنيات الحديثة في عملية االتصال وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن 

  . من أفراد المنظمة ومثال هذه التقنيات شبكة اإلنترنت وما توفره من بريد الكتروني وغيره

   :االهتمام بالثقافة و التنوع . و

اء ما يسمى بثقافة المنظمة من أجل تعزيز العالقات الداخلية و الخارجية بها، السعي إلى إنش

حيث ال يتم إهمال الثقافات الناتجة عن تنوع العاملين في المنظمة ومحاولة بناء ثقافة خاصة بها  تتفق 

  .مع هذه الثقافات لتسهيل عملية االتصال فال يؤدي هذا التنوع  إلى تنافر داخل المنظمة
  :معوقات االتصال الفعال . 3.5

  

رغم أهمية االتصال الفعال في المنظمة إال أن هناك عدة معوقات تقف حجر عثرة في 

  :طريق االتصال الجيد و يمكن تلخيص أهم هذه المعوقات فيما يلي 

  

  



 

 

 :المعوقات النفسية و االجتماعية  . أ

كما . هم مضمون نفس الرسالةنظرا الختالف األفراد في ميولهم فإنهم يختلفون في تفسير وف   

ومن جهة أخرى تلعب دوافع األفراد دورا . أن  الحالة النفسية و طريقة التفكير تؤثر على فهم الرسالة

كبيرا في ترجمة وتفسير كل كلمة تصلهم من رؤسائهم وإعطائها تفسيرات مختلفة حسب ما يدور في 

 الفردية في فهم نفس الرسالة هو اختالف وهناك مصدر آخر لالختالفات. أنفسهم من عواطف و شعور

  .مستوى المسؤولية واختالف المناصب التي يشغلها هؤالء األفراد
  

  :المعوقات الناشئة عن طبيعة التنظيم   . ب

إن غموض األدوار يؤدي  إلى      . إن طبيعة التنظيم تؤثر تأثيرا كبيرا على نوعية االتصال السائدة             

ومات  مركزية يتحتّم بالضرورة رجوع األفراد لشخص واحد يمتلك          تشويش االتصال ، فإذا كانت المعل     

     قدرا كافيا من المعلومات رغم بعده عن مراكز التنفيذ  يؤدي ذلك إلى التقليل مـن سـرعة االتـصال                    

كما أن تعدد المـستويات اإلداريـة       . و زيادة وجود احتماالت كثيرة لضياع المعلومات و عدم صحتها           

ة بين القاعدة و قمة  الهرم  في الهيكل التنظيمي ومرور المعلومـات بسلـسلة مـن                  يعني طول المساف  

المستويات اإلدارية  مما يعرض هذه المعلومات لعمليات تحريف ذهابا و إيابا بين  القمـة والقاعـدة                  

. وبصورة عامة فإن:  

  .  كثرة االتصال أو قلّته تقتل االتصال الحقيقي- 

للفرد بتفادي األزمات المحتملة ضمن المنظمة أو تجاوزها و حسن إدارته لها     المعلومة الجيدة تسمح     - 

  .في حالة وقوعها



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 

         

  
لومات أو إرسالها أو نقلها بين األفراد  والمجموعات  من أجل  هو فن تبادل المع: االتصال

  .تحقيق فهم جيد

اتجاه االتصال وهي االتصال النازل  من حيث هناك عدة أشكال لالتصال: أشكال االتصال 

  . ، االتصال الصاعد، االتصال األفقي واالتصال المتعدد االتجاهات 

   : يمكن تلخيصها في التالي : أغراض االتصال 

  .إصدار التعليمات ♦

 .ضمان وصول المعلومات للمعنيين بالشكل السليم ♦

 .متابعة التنفيذ و التقويم  ♦

، قناة االتصال، المستقبل، تتمثل عناصر عملية االتصال في المرسل: مكونات عملية االتصال 

  .واالستجابة ، الرسالة

 تطوير قدرات ومهارات يتطلب إنجاح عملية االتصال حسن استخدام و:  نجاح عملية االتصال

المشاركين في عملية االتصال فيما يتعلق باإلدراك الحسي واإلدراك الذهني ومهارات وقدرات 

  .التعبير

  :يمكن تقسيم االتصاالت اإلدارية إلى ثالثة أشكال رئيسية 

  ) قرارات، خطط،قوانين، إجراءات، سياسات( االتصاالت النازلة  •

 )رجعية ، تغذية ،  توصيات،توضيحات( االتصاالت الصاعدة  •

 ) قرارات مشتركة، حل المشكالت، تنسيق األنشطة ( االتصاالت األفقية  •

 ) .تنسيق ، تبادل المعلومات( االتصاالت المتعددة االتجاهات  •

 1الخالصة



 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
كما يجب السعي لتحسين عملية االتصال في المنظمة باستمرار من أجل 

وإبقاء قنوات  الحصول على أحسن النتائج  المرجوة وذلك  من خالل اإلصغاء الفعال

االتصال مفتوحة بين أطراف عملية االتصال، واالهتمام بتقليص المظاهر السلبية 

غير اللفظي مثل وضعية المكاتب وتباعدها عن بعضها، واستخدام أكبر للتقنيات لالتصال 

الحديثة في االتصال وإنشاء ثقافة المنظمة من أجل االستفادة من ثقافة وتنوع أفراد 

  .المنظمة 

تتعرض عملية االتصال في المنظمة لمعوقات منها ما يعود ألسباب نفسية واجتماعية 

  .منها معوقات تعود لطبيعة المنظمة والهيكل التنظيمي لها خاصة بأفراد المنظمة، و

وبصفة عامة فإن االتصال الزائد عن الحد المطلوب وكذلك االتصال القليل المخّل بأهداف 

  .عملية االتصال يؤدي إلى فشل المنظمة في تحقيق أهدافها وظهور أزمات متعددة فيها 

2الخالصة   تابع 



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي

  

   أكمل الجدول بوضع المصطلح المناسب أمام كل تعريف .1س

  التعريف  المصطلح

........  
اإلفصاح عما يجول في نفسه من أفكار وخواطر وتبليغ         هو قدرة الشخص على     

  ذلك لآلخرين

........  
  هي الجواب التي يرد به المستقبل على المرسل

........  
  .هي الوسيلة التي بواسطتها يتم نقل الرسالة في عملية االتصال

........  
  .هو الذي يبعث المعلومات لآلخرين ويصوغ الرسالة 

........  
تصال الذي يكون بين المرؤوسين والمدير من أجل االستفسار عن محتوى           هو اال 

  . التعليمات الصادرة عن هذا المدير

  

 استلم مدير إحدى الثانويات المنشور المنظّم لعملية حساب المعدل الفصلي لكل مادة، والمعامالت .2س

منشور بقراءته واإلجابة على فنظّم المدير اجتماعا لألساتذة وأطلعهم على ال. الجديدة الخاصة بها

من خالل . كما ألصق المنشور في لوحة اإلعالنات الخاصة بقاعة األساتذة لإلطالع عليه. تساؤالتهم 

الوضعية السابقة التي تمثل عملية اتصال داخل الثانوية، حدد مختلف عناصر عملية االتصال السابقة 

  .داخل هذه الثانوية

  

  

  

  



 

 

   المناسب في الخانات الفارغةل بوضع شكل االتصاأكمل الجدول التالي.  3س

 
  شرح عملية االتصال  اتجاه االتصال 

قيام أحد الموظفين بالبحث في شبكة االنترنـت  عـن معلومـات               .....................

  تخص مهام وظيفته  

  إرسال تقرير شهري من المدير الجهوي إلى المديرية المركزية  .....................

اجتماع بين مدير اإلنتاج ومدير المشتريات من أجل وضع خطـة             .....................

 . لتجاوز صعوبات تنفيذ الخطة الشهرية لإلنتاج 

إرسال تعليمات تخص أوقات العمل في رمـضان مـن رئـيس              .....................

  .المصلحة إلى كافة الموظفين

  

الصفقات باسـم  د المدير المالي لمؤسسته بإبرام إحدى        كلّف سليم صاحب إحدى المؤسسات محم       .4س

  .المؤسسة ونيابة عنه، على أن يعود إليه للتشاور قبل اتخاذ أي قرار فيما يخص الصفقة

   :الحالة األولى 

 سليم عن طريق الهاتف النقال وكان الصوت متقطعا، لم يفهـم محمـد              ةاتصل محمد بصاحب المؤسس   

  .الكثير مما قاله سليم

  

   :الحالة الثانية 

أرسل محمد أحد معاونيه الجدد إلى سليم لمشاورته حول شروط الصفقة التي توصل إليها مع الطـرف                 

المقابل، وقد عاد الموظف برد سليم الشفوي والخالصة التي نقلها الموظف هي على محمد أن يحـاول                 

  .الحصول على شروط أفضل إذا كان ذلك ممكنا
  

   :النتيجة 

 الصفقة ولم يكن سليم راضيا على شروط الصفقة، وذلك ألنّه لم يوافق على الشروط كمـا                 أبرم محمد 

  . جاءت في العقد المبرم من طرف محمد
  

  :العمل المطلوب 

حدد أسباب النتيجة السابقة في الحالتين المذكورتين ولتي تعود منها إلى معوقات راجعة 

  .لعملية االتصال

  

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  

  :يكون الجدول كما يلي . 1ج

  التعريف  المصطلح

هو قدرة الشخص على اإلفصاح عما يجول في نفسه من أفكار وخواطر وتبليغ ذلك                التعبير

  .لآلخرين

  .هي الرسالة الجوابية التي يرد بها المستقبل على المرسل  التغذية العكسية

  .ة في عملية االتصالهي الوسيلة التي بواسطتها يتم نقل الرسال  قناة االتصال

  هو الذي يبعث المعلومات لآلخرين ويصوغ الرسالة   المرسل

هو االتصال الذي يكون بين المرؤوسين والمدير من أجل االستفسار عن محتـوى               االتصال الصاعد

  . التعليمات الصادرة عن هذا المدير
  

  :ي  عناصر أو مكونات عملية االتصال التي حدثت في هذه الثانوية ه.2ج

  . مدير الثانوية :المرسل  ـ

   مجموع  األساتذة :ـ المستقبل 

 المنشور الصادر عن وزارة التربية الوطنية والمتعلق بكيفية حساب المعدل الفصلي لكـل              :ـ الرسالة   

  .مادة، والمعامالت الجديدة 

ـ        :  ـ قناة االتصال     صقه فـي لوحـة   االتصال الشفهي المباشر بتنظيم لقاء إعالمي، النشر للمنشور بل

  .اإلعالنات بقاعة األساتذة 

   وتتمثل في رد الصدى من طرف األساتذة عن طريق طرح :ـ االستجابة أو التغذية العكسية 

  .الستفسارات ورد فعلهم على المنشور                                    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 

 

   يكون الجدول كما يلي.3ج

  

  شرح عملية االتصال  اتجاه االتصال 

ن بالبحث في شبكة االنترنت  عن معلومات تخـص          قيام أحد الموظفي    تمتعدد االتجاها

  . مهام وظيفته

  .إرسال تقرير شهري من المدير الجهوي إلى المديرية المركزية  اتصال صاعد

اجتماع بين مدير اإلنتاج ومدير المشتريات من أجل وضـع خطـة              اتصال أفقي 

 . لتجاوز صعوبات تنفيذ الخطة الشهرية لإلنتاج

 تعليمات تخص  أوقات العمل فـي رمـضان مـن  رئـيس               إرسال  اتصال نازل

  .المصلحة إلى كافة الموظفين

   
  إن العائق الذي أحدث عدم الرضا في عملية االتصال بين سـليم صـاحب المؤسـسة ومحمـد                    .4ج

يعود إلى طبيعة التنظيم في هذه المؤسسة، ذلك أن الموظف يجب عليه أن يعـود إلـى                 الموظف لديه   

  .قرارالمركز في كل 

  :ـ بالنسبة للحالة األولى 

وعليه فإن الرسالة لم تصل واضحة إلى محمد ، كما أن           ) الصوت مشوش (  قناة االتصال غير صالحة     

االستجابة لم تكن مناسبة حيث لم يتصل محمد بسليم للتأكد من محتوى القرار الذي يجـب أن يأخـذه،                   

  . رضا سليم بالنتائج المحققةوبالتالي حدث فشل في عملية االتصال أدى إلى عدم

  :ـ بالنسبة للحالة الثانية 

 قناة االتصال لم تكن مناسبة، حيث أن الموظف الذي نقل الرسالة الشفوية من سليم إلى محمـد هـو                   

موظف جديد في المؤسسة مما يجعله عرضة لعدم فهم العالقات والمصطلحات المستعملة من طـرف               

، باإلضافة  إلى ذلـك      اي قد يكون سببا في ضياع المعلومات أو تشويشه        المدير، كما أن االتصال الشفو    

فإن الرسالة لم تكن واضحة ودقيقة  وجاءت عامة ال تفيد التصرف الذي يجب أن يقوم به محمد فـي                    

أما بالنسبة لالستجابة فإن محمد اكتفى باتخاذ قرار فردي    . عدم قدرته على الحصول على شروط أفضل      

  . لى سليم للتأكد من التصرف الواجب اتخاذهدون الرجوع إ

  


