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 مقدمة

   االتصاالت ىي وسيمة التفاعل والتفاىم بين أفراد المجتمع. 
   أحد الوسائل الرئيسية لممؤسسات الناجحة. 
    قد تتأثر االتصاالت بعامل التشويش"Noise"  الذي يقمل من مدى فاعمية

 .ويقل ىذا التشويش بازدياد الترابط بين أفراد المؤسسة الواحدة, االتصاالت
   وقد يمعب التشويش دور , قوة الجماعة يؤدي إلى اتصال واضح وصريح

 .أساسي في تفكك ىذه الجماعات وخمق الصراعات
   لقد عرف بعض الباحثين االتصاالت عمى انو: 

  " استعمال المغة واإلشارة ونقل المعمومات والمعاني وذلك لمتأثير في
 ".السموك اإلنساني

  " عممية نقل رسالة من شخص إلى آخر ضمن الشركة أو الفيم المتبادل
ىذا يتضمن نقل اآلراء وتمقي ردود األفعال " بين شخص وآخر

"feedback". 
   إن ضعف االتصاالت خمق كثير من المشاكل في شركات المقاوالت. 
    تتطمب" عاممين, فنيين, إداريين" يتكون فريق العمل في أي شركة من 

 .شبكة اتصال منظمة ومفيومة حسب البنية الييكمية لمشركة          
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 :مقدمةتابع  

 

 لد ٌحدث تشوش فً االتصال نتٌجة لتمصٌر من لبل العاملٌن داخل
 .المؤسسة

 بالنسبة للطرف الثانً وهو المستمبل تؤدي كثرة الوثائك المرسلة وعدم
الحصول على المعلومات المطلوبة وعدم دلة الرسومات وعدم دلة 

تمدٌر المٌزانٌة وعدم وضوح المواصفات وكذلن طول فترة االجتماعات 
 .تؤدي جمٌعها إلى سوء االتصال

حجم االتصاالت له دور كبٌر فً طبٌعة االتصال داخل الشركات ,
 .فالشركات الصغٌرة تكون االتصاالت بها أنجح

 هنان عدة أشكال لعملٌة االتصال فمثال"Face – to – Face 
Contact"  اتصال مٌدانً وجه لوجه مما ٌتٌح للعاملٌن االستفسار عن

 .أي شًء ال ٌستطٌعون فهمه

 وهنان أٌضا اتصاالت مباشرة ٌكون فٌها متخذو المرار على ممربة من
 .منفذي األعمال

 من خصائص االتصال داخل الشركات الكبٌرة أنها تكون رسمٌة
 .ومكتوبة

   أخٌرا فإن ضعف االتصال ٌؤدي إلى خلل فً العملٌة اإلدارٌة. 
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 :االتصال وظائف    

 

 درجة على هً رسمٌة غٌر أم رسمٌة أكانت سواء االتصاالت ان
 عملٌة وتعتبر, شركة أٌة أهداف لتحمٌك األهمٌة من كبٌرة

 واألعمال مهامهم لتنفٌذ ضرورٌة الشركة فً االتصاالت
 وظائف إٌجاز ،وٌمكن المناسب الولت فً بها المكلفٌن

   : ٌلً بما االتصاالت

 

 فً األطراف كافة بٌن األولات جمٌع فً المعلومات تبادل ـ1
 الشركة سٌاسة بشرح المشروع مدٌر ٌموم : فمثال   : الشركة
  للعاملٌن العمل أسالٌب بشرح المهندس وٌموم, للمهندسٌن والعمل

 فً العمل بسٌر المشروع مدٌر بتزوٌد المهندس ٌموم كما ,
   . المثال سبٌل على الباطن من المماولٌن مع والمشاكل المولع

 بحٌث, الشركة داخل واجتماعٌا إدارٌا نشاطا االتصاالت تعتبر ـ2
 لنوات عبر جدٌدة أفكار وأٌة واآلراء المفاهٌم نمل فً تسهم

 بٌن التماسن خلك بغرض ؛وذلن الرسمٌة االتصاالت

   . الشركة أهداف تحمٌك وبالتالً واأللسام اإلدارات      
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 :االتصالوظائف تابع 

 

ـ تعتبر االتصاالت وسٌلة رئٌسٌة لتنفٌذ النشاطات والفعالٌات المختلفة فً 3
كما أنها وسٌلة هادفة لضمـــان التفاعل والتبادل المشترن , الشركة 

 .  للنشاطات المختلفة 

ـ ٌتم من خالل لنوات االتصال إطالع مدٌر المشروع على نشاط 4
كما ٌستطٌع التعرف على مدى تمبلهم ألسلوبه اإلداري , مرؤوسٌه 

 .  وطبٌعة عملة داخل الشركة التخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

ـ ٌمكن من خالل االتصاالت نمل المعلومات والبٌانات واإلحصاءات عبر 5
المنوات اإلدارٌة المختلفة بحٌث تساهم فً اتخاذ المرارات اإلدارٌة 

 .وبالتالً تطوٌر ونجاح الشركة 

ـ تعتبر االتصاالت وسٌلة رلابة على تنفٌذ النشاطـــــات  والفعالٌات فً 6
 . الشركة
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 :  مراحل عملية االتصاالت   

تعتبر عملٌة االتصاالت طرٌما ذا اتجاهٌن حٌث إن كل شخص         
فً عملٌة االتصال هو مرسل ومستمبل للمعلومات التً تشملها هذه 

  . العملٌة
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  : االتصاالت أنواع                                   

        الرسمية االتصاالت  : هي االتصاالت أنواع من رئيسيان نوعان هناك

   . الرسمية غير واالتصاالت

   : هي أنواع عدة إلى الرسمية االتصاالت تنقسم   : الرسمية االتصاالت

   : ( النازلة ) أسفل إلى أعلى من االتصاالت ـ1

 من النوع هذا ٌهدف حٌث ، ومرؤوسٌه الرئٌس بٌن االتصاالت وتشمل     

 المتعلمة والتعلٌمات واإلجراءات بالسٌاسات العاملٌن تعرٌف إلى االتصاالت

 فً المستخدمة الوسائل ومن ، بها ٌعملون التً بالشركة الخاصة باألعمال

 النشرات ، الرسمٌة االجتماعات ، المذكرات االتصاالت من النوع هذا مثل

 . اإلعالنات لوحة وكذلن الشركة تصدرها التً الدورٌة

 واألوامر التعلٌمات متابعة ٌجب االتصاالت من النوع هذا وفً           

 تحرٌف ٌتم األحٌان بعض فً ألنه وذلن أسفل إلى أعلى من الصادرة

 التغذٌة فاعلٌة تكون العادة وفً ، أسفل إلى أعلى من تأتً التً المعلومات

 لبل من وتنفٌذها األوامر تسلم من أساسا   تتكون أنها حٌث منخفضة العكسٌة

   . المرؤوسٌن
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 : ( الصاعدة ) أعلى إلى أسفل من االتصاالت ـ2

 مدٌر إلى المرؤوسٌن من االتصاالت تكون النوع هذا فً    
 حسب والفعالٌات ، النشاطات تنفٌذ نتائج وتتضمن المشروع
 واجهت التً والصعوبات المعولات وشرح ، الموضوعة الخطة
 لمدٌر والمالحظات التوصٌات وضع ثم ومن التنفٌذ عملٌة

 مشاركة ٌدعم االتصاالت من النوع وهذا ، الرئٌس أو المشروع
 أرائهم إبداء على وٌشجعهم اإلدارٌة العملٌة فً المرؤوسٌن
 بٌن الثمة من معٌنة درجة وجود حالة فً ذلن وٌتم بصراحة
 واآلراء االلتراحات لمبول المستمر واستعداده ومرؤوسٌه الرئٌس
 .التطوٌر إلى الهادفة

   : األفقية االتصاالت - 3

 الذٌن الجماعات أو األفراد بٌن الحالة هذه فً االتصاالت تكون    
 فً جدا   مهم النوع وهذا ، اإلدارٌة المستوٌات نفس فً ٌعملون
 كافة بٌن المباشر التنسٌك لعملٌة وذلن ، اإلنشاءات صناعة
 األداء فعالٌة زٌادة بهدف وذلن الشركة فً اإلدارٌة الوحدات
   . جودة وأفضل تكلفة بألل المحدد الزمن فً األعمال وتنفٌذ
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 : المحورية االتصاالت -4

 فً العمل وفرق الدوائر مدراء بٌن االتصاالت هذه تكون    
 هذا وٌعتبر . تنظٌمٌا   لهم تابعة غٌر العمل ألسام أو إدارات
 سهولة على ٌعمل حٌث خاصة أهمٌة ذا االتصاالت من النوع
 فهم سوء أو التباس أي عن بسرعة واالستفسار األعمال تنفٌذ
 . العمل طرٌمة فً

   : الخارجية االتصاالت -5

 مدراء بٌن االتصاالت الخارجٌة االتصاالت نشاطات تتضمن     
 فً بنظرائهم الشركة داخل فً المشروعات أو الشركات
 واالستثمار األعمال زٌادة بغرض أخرى شركات فً مؤسسات

 زٌادة فً الخارجٌة االتصاالت تساهم . جارٌة أعمال تنسٌك أو
 . االستثمار وتفعٌل الشركة سمعة ورفع والكفاءة الفاعلٌة
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 أنواع االتصاالت في المؤسسة
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 :االتصالعملية معوقات 
 

 .االتصال ٌلعب دورا هاما فً تحمٌك أهداف الشركة 

لذا ٌجب زٌادة كفاءة االتصال بغٌة تحمٌك كفاءة عالٌة فً إنجاز العمل 
حٌث أن معظم المشاكل التً تمع فً المشارٌع هً بسبب تعثر نظام 

 .االتصال

 ضعف التعبٌرات  . 1

إلمامه  وذلن لعدم كفاءة المرسل  وو هو صعوبة صٌاغة الرسائل 
 (.االتصاالت الرسمٌة ) صعوبة فهم المستمبل لها   وبالتعبٌرات الفنٌة 

 .كثافة العمل. 2

استمبالها فً نفس الولت مما ٌسبب فوضى  وو هو كثرة إرسال الرسائل 
 .سوء فهم العدٌد من الرسائل و

 .  سوء اختٌار وسٌلة االتصال. 3

 .حجمها وذلن ٌرجع إلى طبٌعة الشركة  وسواء كانت شفهٌة أو كتابٌة ؛ 
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 .تحرٌف المعانً و انفصالها. 4

 .الختالف اللغة أو الثمافة أو الخبرة

 .تعدد المستوٌات اإلدارٌة و ٌعد المسافة. 5

لذا ٌستخدم )و بعد مولع العمل عن الشركة  -كبعد المماول عند المصمم 

 (.الوسائل اآللٌة –الهاتف 

 .االستماع. 6

 أي االستماع جٌدا و اإلصغاء لكل معلومة حتى فهمها بالشكل 

 .الصحٌح أو االستفسار عنها

 .أعطال وسٌلة االتصال. 7

 .كاألعطال الفنٌة و المٌكانٌكٌة وسوء الطباعة           
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 استراتيجياته ومهارات التفاوض                                           

         

اجتماعٌة تتفاعل فٌها عدة أمور  وتجارٌة  وٌعتبر التفاوض عملٌة سٌاسٌة 

 .الموة واألسالٌب المتبعة  والولت  وهً المعلومات  و

 :المفاوضات•

الموة للتأثٌر على سلون الطرف األخر  وهً استخدام المعلومات   

 .للحصول على مٌزات معٌنة

 :عملية التفاوض•

هً اتصال شفهً بٌن طرفٌن أو أكثر تستهدف الوصول إلى   

 .اتفاق مشترن عل طرٌمة العمل

 الصراع بٌن األطراف باستخدام االتصاالت والتفاوض ٌحل النزاع     

االستعداد  –دراسة الطرف اآلخر  واألسباب ؛  ووالشروط           

 .تخطٌط عملٌة التفاوض والتفاوض للتفاوض ومكان 
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 :التفاوضمهارات 

 :مهارة المكاشفة. 1

الطرق الممكنة  وو هً تعنً محاورة األطراف حول حجم المشكلة 

الطلب منهم تفحص األدوار حتى ٌلم كل طرف بما ٌتصوره  ولحلها 

 .عن الطرف اآلخر

 :مهارة اإلقناع. 2

 .اإللناع العملً وو هً تعتمد على لدرة الحوار 

 :التحالفات واالئتالفات. 3

مختلف وبٌن  وهً تعنً البحث عن المواسم المشتركة بٌن المفاوض 

 .الجهات األخرى
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 سياسات التفاوض                                

 

 حلالمفاوضات للوصول إلى /أوال 

 التفاوض للحصول على امتٌازات خاصة / ثانٌِاَ 

 المواجهة عند المفاوضات/ ثالثاَ 
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