
 :االتصال مفهوم 
عملية نقل هادفة للمعلومات، من شخص إىل آخر، بغرض إجياد نوع           " بأنه  الشخصي   االتصال) ١٥٦هـ،  ١٤٠٣(يعرف ياغي        

 ".من التفاهم املتبادل بينهما
جياد فهم مشترك وثقة    عملية تبادل األفكار واملعلومات من أجل إ      " بأهنا  الت التنظيمية   تعـرف اجلمعية األمريكية للتدريب االتصا        و

 )٦١٦هـ، ١٤٠٥:  عالقي" (بني العناصر اإلنسانية يف املنظمة 
تبادل األفكار واملعلومات من أجل إجياد فهم مشترك وثقة بني       عملية  :  بأهنا   املدرسية   ويف ضـوء مـا سبق ميكن تعريف االتصاالت          

 . يف املدرسة العناصر اإلنسانية 

 

 : االتصال هدافأ
بتحديد وعرض الوظائف الرئيسية اليت تؤديها      قاما  إىل أن سكوت ومتشيل     ) ٣٦١-٣٦٠هـ،  ١٤١٢(القي واالس   يشـري سـيز       

توجيه االتصال، واألغراض اليت خيدمها االتصال، واملسائل النظرية، وجوانب البحث اليت           : عن طريق ،  عمليات االتصال داخل املنظمة     
 .) ١(، وأن النتائج كانت كما هو موضح يف اجلدول التايل رقم  جلانب املعني لالتصالركز عليها الباحثون الذين تولوا دراسة ذلك ا

 أغراض االتصال) ١(جدول رقم 

 )الفرصة(الوظيفة  التوجه األهداف جمال التركيز القطري والبحث

 حدةالرضـا ومعاجلـة الصراع وختفيف     
 التوتر وحتديد األدوار

زيـادة درجة القبول لألدوار     
 التنظيمية

 )العاطفة( االنفعال املشاعر

النفوذ والسلطة واملواكبة، والتعزيز ونظرية
 .التوقع، وتعديل السلوك 

 الدافعية التأثري االلتزام باألهداف التنظيمية

اختاذ القرارات ومعاجلة املعلومات ونظرية
 اختاذ القرارات

توفـري البيانات الالزمة الختاذ     
 القرارات

 املعلومات تقين

توضـيح الواجبات والسلطة     التصميم التنظيمي
 واملسئولية

 ةالرقاب البنية

 .٣٦٠هـ، ١٤١٢سيزالقي، واالس، : املصدر       

بذلك و، أداور مدير املدرسة   مبهام و  لتحقيقها   تصالاالعملية  األهداف اليت تسعى    كافة   ارتباط) ١(رقم    يتضـح من اجلدول السابق      

 .  واليت سوف نناقشها من خالل الفقرة التالية  لهاالتصال بالنسبةعملية تتضح أمهية 

 :أمهية االتصال 
   تعترب االتصاالت أساس حياتنا اليومية فنحن نتبادل كميات ونوعيات ضخمة من البيانات واملعلومات ، فمن السؤال عن األحوال                   

١٤٠٥(عالقي  كل من    ، ويوضح    املعلومات والرقابة وتوفري  ألفكار واستعراض األخبار وتناقل وجهات النظر       اإىل تبادل املشاعر ونقل     
ـ   االتصال  أن أمهية ) ٢٠٤،٢٠٣هـ، ص ١٤٢٠( والشماع ، ومحود    ،  ) ٣٣٣،٣٣٢م، ص ١٩٩٧حـرمي ،    (،  ) ٦١٨-٦١٧،  ـه

 : أمهها ما يلي نواحي عدة تنبع من ) املدرسة(واملنظمة بالنسبة للمدير 
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هـ ، ص  ١٤٢١( القعيد   حيث أشار    ،   التصاالت اليت يربزها املدير يف عمله      أن القدرة على إجناز األهداف تتوقف على كفاءة ا         - ١
على الرباعة  منه  %) ٨٥(يعتمد يف أن الـنجاح الذي حيققه اإلنسان يف عمله          توضـح أالدراسـات   أن  إىل   ) ٣٧٩

 .  عتمد على املهارات العملية أو املهنية املتخصصةفقط ت%) ١٥(واالتصالية 
من وقت  % ٩٥-٧٥ ويقدر بعض اخلرباء أهنا تستهلك ما بني         -زءاً كبرياً من أعمال املدير اليومية        متـثل ج   االتصـاالت  أن   - -٢

 .هذا فضالً عن أعمال مدير املدرسة التربوية اليت تعترب كلها اتصاالت ،  املديرين
هم يف اختاذ القرارات اإلدارية وحتقيق      نقل املعلومات والبيانات واإلحصاءات واملفاهيم عرب القنوات املختلفة مبا يس         أهنـا تفيد يف      – ٣

 جناح املدرسة وتطورها
كافة وهو ما تسعى وتدور حوله      ،  يف املدرسة   للطالب والعاملني   ضرورة أساسية يف توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي         أهنا   -٤

 .اجلهود التربوية يف املدرسة 
لقنوات الرمسية خللق التماسك بني مكونات املدرسة ، وتوحيد جهودها مبا ميكنها            ا تسهم يف نقل املفاهيم واآلراء واألفكار عرب ا        أهن -٥

 .من حتقيق أهدافها 
 . وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل املشترك لألنشطة املختلفة للمدرسة -٦
   .العاملني يف املدرسة وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات املدير يف جمال توجيه فعاليات -٧
 .سيلة لتحفيز العاملني والطالب يف املدرسة للقيام باألدوار املطلوبة منهم  و- ٨

 

 :عناصر االتصال
 املرسل ،   : (االتصال إال هبا وهي    ال تتم عملية    أربعة عناصر   من  ) ٢٨هـ ، ص  ١٤٠٥( تتكون عملية االتصال كما ذكر الطوجبي        

األربعة عنصراُ آخر مهم هو     العناصر  إىل تلك   ) ٨٥،٨٦هـ، ص ١٤٢٠(حريري  يضيف   ، و )  والرسـالة ، والوسـيلة ، واملستقبل      
 :، وفيما يلي نتناول كل عنصر من تلك العناصر بشيء من اإلجياز ) التغذية الراجعة(

 :  املرسل– ١
 . االتصالمصدر الرسالة أو النقطة اليت تبدأ عندها عملية وهو         

 :  الرسالة - ٢
التعبري عنها بالرموز   عادة  يتم  ، و الذي يريد املرسل أن ينقله إىل املستقبل        ) املعاين أو األفكار  (توى  هـي املوضوع أو احمل    و         

 .اللغوية أو اللفظية أو غري اللفظية أو هبما معاً
 :  الوسيلة - ٣

 . املستقبلإىل  املرسل  مناليت تنتقل هبا الرسالةأو القناة وهي الطريقة         
 : املستقبل - ٤
لسمع والبصر والشم ا ( املختلفةهحواسأحد أو كل من خالل ويستقبلها الرسالة توجه له  الذي اجلهة أو الشخص  وهـو         

 .انيها إدراك معحياول يقوم بتفسري رموز ومث ) والذوق واللمس
 ) : أو االستجابة (  التغذية العكسية - ٥

رسل واستالمه هلا وتأكده من أنه مت فهمها، واملرسل يف هذه احلالة يالحظ             إىل امل  املستقبلوهـي إعـادة إرسـال الرسالة من                 
ختتلف " العكسية   التغذيةسرعة حدوث   إىل أن   ) م١٩٩٤(يشري سامل وآخرون    واملوافقة أو عدم املوافقة على مضمون الرسالة ،         

لحظة بينما ردود الفعل حلملة إعالنية رمبا ال        باختالف املوقف، فمثالً يف احملادثة الشخصية يتم استنتاج ردود الفعل يف نفس ال            



 بطريقة  االتصالحتدث إال بعد فترة طويلة، وعملية قياس ردود الفعل مهمة يف عملية االتصال حيث يتبني فيما إذا متت عملية                    
على مستوى املنشأة   جيدة يف مجيع مراحلها أم ال، كما أن ردود الفعل تبني التغيري بعملية االتصال سواء على مستوى الفرد أو                    

 .٢٢١ص"

 عملية االتصال الصور البسيطة ل                      

 املرسل  الرسالة  الوسيلة  املستقبل

  يقول ماذا؟  ؟بأي وسيلة  ؟بأي وسيلة
ــــــم

  ؟..ن 

       
    التغذية العكسية   

 
عدة طورت  ، فقد   فقط  غرض الدراسة النظرية    لوإمنا هو    االتصالاصر  السابق لعن ألن عملية االتصال ال تتم وفقاً للتقسيم         و   

 ومن أشهر تلك     -وإن كانت تستند على العناصر السابقة      -مت إدخال عناصر أخرى     ، و خطوات االتصال   لتوضـيح   منـاذج   
وين الفكرة   تك :خطوات متتالية هي    إىل ست   عملية االتصال   الذي يقسم   ) ٢: شكل رقم   ( )م١٩٩٧(منوذج ديفز    الـنماذج 

تفسري الرموز وحتويلها   ، مث    تسلم الرسالة مث  ،  تصال  االنقل الرسالة خالل قناة     ، مث    حتويل الفكرة إىل رموز    ، مث    لـدى املرسل  
 )٤٥٨-٤٥٧هـ، ١٤١٦،العديلي ( . القيام بعمل أو تصرف ما، مث  إىل رسالة مرة أخرى

 عمليات االتصال عند ديفز:  ) ٢( رقم شكل 

 

 

 

 

 

 :وسائل االتصال  
 بعضاً منها   أساليب لالتصال ، وسوف نقتصر هنا على ثالثة وسائل مهمة بالنسبة ملدير املدرسة ذكر              وأ    توجـده عـده وسـائل       

 : ، وهي ) ٢٩-٢٤ص صهـ، ١٤١٤(يمني العث

 :شفهية  الالوسائل  -١
        وهـي الوسائل ليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني املتصل واملتصل به شفاهه عن طريق الكلمة املنطوقة ال املكتوبة                   

يعترب هذا األسلوب أقصر    ، و ) املقـابالت الشخصية ، واملكاملات اهلاتفية ، والندوات واالجتماعات ، املؤمترات          (مـثل   
الطرق لتبادل املعلومات واألفكار وأكثرها سهوله ويسراً وصراحة ، إال أنه يعاب أنه يعرض املعلومات للتحريف وسوء                 

 .الفهم 

 

 التصرف

 التفسري

)تفسري الرموز (   الرسالةتسلم

 نقل

الفكرة خالل (

 قناة اتصال 

 حتويل الفكرة

 إىل رموز

 الفكرة تكوين

 )لدى املرسل(



 .      ونظراً للمهام املباشرة ملدير املدرسة فهو يستخدم وحيتاج هذه الوسائل أكثر من غريها 

 : كتابية الالوسائل  -٢
األنظمة (   وهـي الوسـائل لـيت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني املتصل واملتصل به عن طريق الكلمة املكتوبة مثل            

، ويعترب هذا األسلوب هو املعمول به يف ) أخل...واملنشـورات والـتقارير والتعاميم واملذكرات واملقترحات والشكاوى        
أنه توجد مخسة شروط للرسالة املكتوبة تبداً مجيعاً        ) ٢٥هـ، ص ١٤١٤(العثيمني  أغلب املنظمات احلكومية ، ويوضح      

(، وصحيحة) CLEAR(، وواضحة ) COCISE(، وخمتصرة   ) COMPLETE(، وهي أن تكون كاملة      ) c(حبـرف   
CORRECT ( ولطيفة ،)COURTEOUS. ( 

عند احلاجة ومحاية املعلومات من التحريف وقلة       إمكانية االحتفاظ هبا والرجوع هلا      :       وتتميز الوسائل الكتابية مبزايا أمهها      
البطء يف إيصال املعلومات ، تأكد احتمال الفهم اخلاطئ هلا خصوصاً عندما يكون             : الـتكلفة ، أمـا أهم عيوهبا فهي         

 .للكلمة أكثر من معىن 
 : غري اللفظية  الوسائل  -٤

تصل واملتصل به عن طريق اإلشارات أو اإلمياءات والسلوك               وهـي الوسـائل اليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني امل          
    body language، ويطلق عليها أيضاً لغة اجلسم) أخل ...تعـبريات الوجه وحركة العينني واليدين وطريقة اجللوس  (

يقرب ، وقد تكون هذه التلميحات مقصودة أو غري مقصودة من مصدر االتصال وتصل نسبة استخدامها يف االتصال ما                   
خيتلف فهم الرسائل غري اللفظية     ، و مـن املعاين وبصفة خاصة يف الرسائل اليت تتعلق باألحاسيس والشعور            % ٩٠مـن   

 .وداخل اجملتمع أيضاً ) املدرسة(بسبب اختالف الثقافات داخل املنظمة 

 

  :االتصاالت أنواع 
نوعني رئيسني من االتصاالت مهمة بالنسبة ملدير املدرسة            توجد عدة أنواع وتصنيفات لالتصاالت ، وسوف نقتصر هنا على ذكر            

 :ومها ) ٢٢٩، ٢٢٨هـ، ص١٤٢٠(ومحود ، ع ماالش، و) ٢٤،٢٣هـ، ص١٤١٤(ذكرمها كل من العثيمني 

 : االتصاالت الرمسية: أوالً
املكتوبة ، وقد تكون داخلية           وهي االتصاالت اليت حتصل من خالل خطوط السلطة الرمسية واملعتمدة مبوجب اللوائح والقرارات              

  :ثالثة أنواع على النحو التايلإىل  تقسم، وهي بصفة عامة  ) مع مدارس أخرى(وقد تكن خارجية ) داخل املدرسة(
 : وتنقسم إىل : االتصاالت العمودية -١

 : اتصاالت نازلة )  أ 
رسة إىل خمتلف العاملني يف املدرسة من معلمني        من مدير املد  (هـي االتصـاالت الـيت تتدفق من أعلى التنظيم إىل أسفل             و    

وتتم عادة بالعديد من    ، وهتدف إىل نقل األوامر والتعليمات والتوجيهات والقرارات ،          )   أخل…وموظفـني ومسـتخدمني   
 لعكسية يف غالباً ما تكون التغذية ا    ، و  اجلماعية،   واللقاءاتنشورات   والتعاميم وامل  ، مثل املذكرات  االتصالالصـيغ املألوفة يف     

 .منخفضةهذا النوع من االتصاالت 
 :اتصاالت صاعدة )   ب 

 وشرح املعوقات والصعوبات يف      ، وتضم نتائج تنفيذ اخلطط    العاملني يف املدرسة إىل املدير       الصادرة من    ت االتصاال     وهـي 
 العاملون بوجود درجة معينة من الثقة       وال حتقق هذه االتصاالت األهداف املطلوبة إال إذا شعر        ،  التنفيذ واملالحظات واآلراء    



عن طريق  هذه االتصاالت   وتعزز   ،   واستعداده الدائم الستيعاب املقترحات واآلراء اهلادفة إىل التطوير       هم وبـني املدير     بيـن 
 . وغريها صناديق املقترحاتعن طريق سياسة الباب املفتوح من قبل املدير و

 : فقيةأل االتصاالت ا- ٢
مثل اتصال مدير املدرسة مبدير آخر أو        ( بني األفراد أو اجلماعات يف املستويات املتقابلة      الت اجلانبية اليت تتم          وهـي االتصا  

 خصوصاً ذا ما  العالقات التعاونية بني املستويات اإلدارية املختلفةاالتصاالت، ويعزز هذا النوع من      ) املدرسـني ببعضهم البعض   
املعلومات ، وحل املشكالت اإلقالل من حدة الصرعات واالحتكاكات ، ودعم صالت  تنسيق العمل ، وتبادل     : ركـز عـلى     

 .التعاون بني العاملني 
 : االتصاالت املتقابلة أو احملورية -٣

مثل اتصال مدير املدرسة مبدرسني يف مدرسة        (  بني املدراء ومجاعة العمل يف إدارات غري تابعة هلم تنظيماً          االتصاالت   وهـي   
 التفاعالت  االتصاالت، وحيقق هذا النوع من      ) ببعضهم البعض ) رئـيس نشاط يف املدرسة بأعضاء أنشطة أخرى         أخـرى أو    

 .  يف اخلرائط التنظيميةاالتصاالتال يظهر هذا النوع من عادة  واملدرسة ، اجلارية بني خمتلف التقسيمات يف 

 

 : غري الرمسية االتصاالت: ثانياً
وسائل غري رمسية وال تتضمنها اللوائح واإلجراءات الرمسية وإمنا حتددها الصالت الشخصية            االتصـاالت الـيت تنشأ ب     وهـي   

بسرعته قياساً  هذا النوع من االتصاالت     تاز  مي و ،  ) تـبادل املعلومات يف حفالت العشاء ، الشكاوي       ( والعالقـات االجتماعـية     
من الوقت يف نقل املعلومات ، ويتسم باعتماده على % ٧٥ن   وقد أشارت بعض البحوث إىل أنه خيتصر أكثر م          الرمسية باالتصاالت

 .وسائل االتصال الشفهية 

 

 :ت التنظيمية االتصاالأو أشكال أمناط 

وكشفت .  وأمهيتها يف صنع القرارات    االتصاالتببعض البحوث حول    ) م١٩٦٢(وليفيت  ) م١٩٥١(قـام كل من بافلز وباريت          

إىل أن تلك   ) ٤٦٣-٤٦٢هـ،  ١٤١٦(ثر فاعلية يف حل املشكالت املعقدة، وذكر العديلي         هـذه البحوث أن التنظيم الالمركزي أك      

 :األمناط األربعة التالية على مجيعها تقريباً تستند أمناط االتصاالت عدة الدراسات أظهرت 

 ) : شكل العجلة (  النمط األول - ١

أو الرئيس أو   ( وهـذا النمط يتيح لعضو واحد يف احملور         

، وال    أن يتصـل بأعضاء اجملموعة اآلخرين      )املشـرف   

يستطيع أعضاء اجملموعة يف هذا النمط االتصال املباشر إال         

بالرئيس، أي أن االتصال يتم فيما بينهم عن طريقه فقط،          

واستخدام هذا األسلوب جيعل سلطة إختاذ القرار تتركز يف         



 .يد الرئيس أو املدير

 

 : ) شكل الدائرة (  النمط الثاين - ٢

وهذا النمط يكون فيه كل عضو مرتبط بعضوين، أي أن          

كـل فـرد يسـتطيع أن يتصل إتصاالً مباشراً بشخصني       

آخـرين ، وميكن االتصال ببقية أعضاء اجملموعة بواسطة         

 .أحد األفراد الذي يتصل هبم إتصاالً مباشراً

 

 ) : شكل السلسلة (  النمط الثالث - ٣

ضاء يف خط واحد،    ويف هـذا الـنمط يكون مجيع األع        

أو ( حيث ال يستطيع أي منهم االتصال املباشر بفرد آخر          

إال إذا كـان أحد األفراد الذين ميثلون مراكز         ) بفـردين   

) منتصف  ( مهمة، ويالحظ أن الفرد الذي يقع يف وسط         

 .السلسلة ميلك النفوذ والتأثري األكرب يف منصبه الوسطي

 

 

 ) : تشابك شكل الكامل امل(  النمط الرابع - ٤

اجلهاز ( مة  ظيف هذا النمط يتاح لكل أفراد التنظيم أو املن        

االتصـال املباشر بأي فرد فيها، مبعىن آخر إن االتصال          ) 

غري أن استخدام هذا النمط     ،   كل االجتاهات    هنا يتجه إىل  

يؤدي إىل البطئ يف عملية توصيل املعلومات، وإىل إمكانية         

 يقلل من الوصول إىل     زيـادة الـتحريف فـيها، وبالتايل      

 .قرارات سليمة وفعال

 



 

 : معوقات االتصال 
(سيزالقي ووالس      توجد عدة معوقات لالتصال ذكرها كثري من الكتاب والباحثني ، إال أنه ميكن تصنيف تلك العوامل كما أشار                   

 :إىل جمموعتني مها ) ٣٦٩-٣٦٦ص ص ، هـ١٤١٢

 :حتريف املعلومات : أوالً  
 من ست مراحل متداخلة ومعقدة ، ونظراً لألخطاء أو اهلفوات اليت حيتمل             – طبقاً ملا سبق أن بيناه       –لية االتصال       تـتكون عم  

ضمن أربعة معوقات  من االتصال ، وتندرج هذه األخطاء مقصودة غريىن أو معان  معمنها مما يتسبب يف نشوء      أن حتـدث يف كل      
 : هي أساسية

 :  خصائص املتلقي -١
التعليم والتجارب السابقة ، وبناء على       منها   ن األشخاص يف االستجابة لنفس الرسالة ألسباب ودوافع شخصية خمتلفة         يتباي    

كما تؤثر الدوافع الشخصية يف فك رموز الرسالة   ،    موضوع واحد  حولبيئتني خمتلفتني   من  رد فعل شخصني    خيـتلف   ذلـك   
م يف املنظمة، ويتصف بالتفاؤل قد يفسر ابتسامة الرئيس املباشر وتعليقه           وتفسـريها فاملوظف الذي يتميز باحلاجة القوية للتقد       

، أما الشخص الذي يتصف بضعف احلاجة للتقدم ويرتع          وعلى املكافأة اليت تنظره      العـارض كمؤشر إىل أنه شخص حمبوب      
 . على أنه شيء عارض وال عالقة له بأي موضوعاملديرفقد يفسر نفس التعليق من  للتشاؤم

  : االنتقائيإلدراك  ا- ٢
وإمهال املعلومات األخرى لعدة أسباب منها احلاجة إىل جتنب حدة التناقض           رسالة  إىل مساع جزء من ال     الناس    يتجه    حيـث 

املعريف لذلك يتجه الناس إىل غض النظر عن املعلومات اليت تتعارض مع املعتقدات اليت رسخت فيهم من قبل، وحيدث اإلدراك                    
 .ا يقوم املتلقي بتقومي طريقة االتصال مبا يف ذلك دور وشخصية وقيم ومزاج ودوافع املرسلاالنتقائي حينم

 
 

 :  املشكالت اللغوية- ٣
 بيد أن املشكلة هنا تكمن يف أن كثري من الكلمات الشائعة االستخدام يف              االتصالتعترب اللغة من ابرز اجملموعات املستخدمة يف                

لفة لألشخاص املختلفني، فقد تكون للكلمة عبارات ومعان متعددة حبيث حتمل تفسريات خمتلفة، أو أن         االتصال حتمل معان خمت   
طالب  مثالً لل  املدرستكـون اللغـة خاصة جملموعة فنية معينة من الصعب على منهم خارج هذه اجملموعة فهمها كأن يبتسم                   

 . سليباالختبار  يدرك معىن كون  اللطالب سلبية يف حني أن ااالختبارمربوك إن نتيجة له ويقول 

 

 :  ضغوط الوقت- ٤
ودائماً يؤدي ضيق الوقت إىل حتريف املعلومات املتبادلة، ويعزي ضيق الوقت           ،  يشكو املديرون من أن الوقت هو أندر املوارد                  

 إلجناز عمل معني حبجة انتهاء فترة إىل الـلجوء إىل تقصري قنوات االتصال الرمسية كأن يصدر املدير أمراً شفوياً ألحد املوظفني           
السجالت الرمسية لتحدد من خالله املسئوليات، إضافة إىل أن املوظف بسبب ضيق            يف  يسجل هذا األمر    ومـن مث ال     الـدوام   

 .الوقت قد ينفذ هذا األمر بشكل مل يكن أصالً يف ذهن املدير



 

 :حجم املعلومات : ثانياً
يتمـثل ثـاين املعوقات الرئيسية لالتصال يف اإلفراط يف مقدار املعلومات، ومن الشكاوى السائدة يف أوساط املديرين يف املنظمات                       
 .لن يؤدى مطلقاً) املدرسة(فإذا ما مت االهتمام بكل املعلومات فإن العمل الفعلي للمنظمة . أهنم غارقون يف املعلومات) املدارس(

 



 :  الفعال مقومات االتصال 
    تـتوقف فعالية االتصال على عدة عوامل أو مقومات أشار إليها الكثري من الكتاب والباحثني ، وفيما يلي نذكر أهم املقومات اليت                  

 : وتلك املقومات هي) ٤١٣-٣٨٩هـ، ص ص ١٤٢٢( ، ووافقه يف بعض منها القعيد )٣٩٩-٣٩٥م، ١٩٨٢(كنعان أشار إليها 

 : )اإلنصات( اءـــاإلصغ:  أوالً
ويقصـد به االستماع إىل اآلخرين بفهم وأدب واحترام وعدم مقاطعتهم ، واستيعاب الرسائل اليت يعربون عنها بطريقة لفظية                        

  فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم   ، يقـول تعاىل مؤكداً أمهية اإلنصات للفهم واالستيعاب والتذكر   وغـري لفظـية  
  .  ٢٠٤: األعراف       ترمحون

من العالقات اإلنسانية ميكن بناؤها عن طريق مهارة        % ٧٥تقول أن   إىل الدراسات   ) ٣٨٩هــ، ص    ١٤٢٢(   ويشـري القعـيد     
  .من قدراتنا يف اإلنصات% ٢٥ كما تقول أننا نستعمل فقط ،اإلنصات اجليد
 من خالل اإلصغاء أن يتعرف على ما يريد         املديريستطيع   إذ،   مقومات االتصال الفعال   من أهم     ملوظفيه املديرإصـغاء       ويعتـرب   

 لآلخرين يضمن فعالية القرارات     املدير، إضافة إىل أن إصغاء       ملوظف الفرصة للتعبري الكامل عن نفسه     دى ا املوظـف قوله، ويكون ل    
  .اليت يتخذها ألهنا قد تبىن على معلومات تنقل إليه من خالل احلديث الشفوي

 املوظف انطباعاً بإصغاء    املدير يعطي   أن ملوظفيه ال يعين بأي حال من األحوال أن ميتنع عن الكالم معهم ولكن يعين                راملديوإصغاء     
  .قائده لكل ما يقوله واستيعابه لكالمه واهتمامه به

ينبغي على القادة   إىل أن الدراسات توصلت إىل أن من أهم العادات السيئة يف اإلصغاء واليت              ) ٣٩٦م،  ١٩٨٢(ويشـري كنعان        
، وانتقاد طريقته يف    )كانشغاله مبكاملة هاتفية أو  توقيع بعض اخلطابات         ( إشعار املوظف املتحدث بأن ما يقوله ليس ذا أمهية          : جتنبها

عـرض املوضوع، وإثارته وحماولة التهرب من املشكلة اليت يعرضها، ومقاطعته ليديل بوجهة نظره هو، وتغيري احلديث فجأة ودون                   
 .ف باإلفاضة عما جيول يف خاطرهظ للجلسات اهلادئة اليت تسمح للموأسباب، وعدم هتيئة الفرصة

العوائق اليت تؤثر يف اإلنصات ، وذلك باستعمال        من  على ضرورة ختلص املدير     ) ٣٨٦هـ، ص ١٤٢٢(القعـيد       كمـا يؤكـد     
 : األساليب التالية 

  :اإلفساحاستعمال سياسة  )١
وعدم القفز  بإزالة العوائق واحلواجز و املناسبة بتوفري االحترام واالهتمام وردود الفعل املناسبة         إعطاء املتحدث الفسحة  

إىل تعمـيمات ناقصـة أو انطباعات سريعة قبل إعطائه الفرصة الكاملة يف احلديث واستيعاب الرسالة اليت يرغب يف                   
 . توصيلها 

 :استعماله لغة اإلشارة املناسبة  )٢
ة وبالنظر إىل عيين املتحدث وحتريك الرأس باملوافقة ، والتشجيع على مواصلة احلديث ، واستعماله               باالبتسام   وذلك  

اجللسـة املالئمة اليت تشعر املتحدث بالراحة واهلدوء ، وخفض الصوت ، وتوجيه األسئلة املناسبة اليت جتعل املتحدث                  
 .. ؟ جتاه فعلك  ما ردود …ما رأيك ؟ ..  كيف ؟ …ملاذا .. يعرب عن نفسه 

 :استعمال سياسة استيعاب اآلخرين   )٣
من تشتيت قدرة اآلخرين أو     وذلـك بتوفري االحترام الالزم واإلصغاء اجليد والردود املالئمة ، وبذلك يتمكن املدير              

قول ، أو على األقل لزوم جانب       ي والتأثر مبا    هيف موقف أقرب إىل اإلقناع بوجه نظر      وجيعلهم  رغبـتهم يف املعارضة     
 . ياد احل



 

 ) :الشرح ( املؤثر احلديث : ثانياً
أهم واسطة لالتصال باآلخرين والتأثري عليهم وقد يكون هو الواسطة الوحيدة لفعل ذلك يف            يعتـرب   هـو       و

 : أن املدراء يف احلديث أربعة أنواع على النحو التايل )٣٨٢،٣٨١ هـ، ص١٤٢٢(القعيد ويبني أغلب األحوال ، 
خص الذي يتجنب أو يبتعد عن األعمال واملهام اليت جتربه على احلديث املنظم أو العام                وهو الش  :املتجنب   )١

 . مع اآلخرين 
 .  وهو الشخص الذي خياف ويرتبك عندما تتاح له فرصة احلديث :املتردد   )٢
 .  وهو الشخص الذي يقدم األحاديث : املرحب  )٣
 . ث  وهو الشخص الذي يبحث عن الفرص املالئمة للحدي:الباحث   )٤

 رسالته  صيغيالبد أن   فإنه   مؤثراً يف اآلخرين     املديرلكي يكون   ، و هو أكثرهم تأثرياً يف اآلخرين      ) الباحث( ويذكر أن النوع الرابع       
إذا كانت غري حمدد يف صياغتها      ) ٣٩٧م،  ١٩٨٢(بلغـة واضحة حىت يسهل على اآلخرين فهمها ، ألن الرسالة كما يشري كنعان               

 أو  املديرأن يكون مضمون الرسالة واضحاً يف ذهن        ذلك  ، ويتطلب    يأخذ فهمها جهداً ووقتاً كبريين      أو فمـن الصـعب أن تفهم     
ـ       تكون أوامره وتعليماته غامضة أو  اليبدأ بتنظيم أفكاره وتوضيح املفهوم نفسه، وأن   حبيث  ل  اتصبدأ بعملية اال  املرسـل قـبل أن ي

 .متضاربة
  املسئول عن إعدادها   حتديد من املوظفني إعداد تقارير أو مذكرات مكتوبة         هطلب  عند ملديرايراعي  ومـن مظاهر الوضوح أيضاً أن          

 .واجلهة اليت جيب أن تقدم إليها وتاريخ تقدميها من معلومات جيب أن تتضمنهوما 
وأنه لكي  أن املدير غالباً ما يواجه يف حديثه أربعة أنواع من املستمعني ،     )٤٠٥ -٣٩٩ ص   هـ، ص ١٤٢٢(القعـيد    ويـبني   

 :يتمكن من إقناعهم حبديثه فإنه جيب عليه استخدام طريقة خمتلفة مع كل واحد منهم ، وذلك على النحو التايل 

  :  )قوليويؤمن مبا  املتحدث يتفق مع الذي(ايب جي املستمع اإلإقناع  -١
، وأن   ه يف وعظ   بعدم اإلفراط   املدير عند احلديث هلذا الصنف من املستمعني       )٣٩٩،٤٠٠ هـ، ص ١٤٢٢(القعيد     وينصـح   

 : ما يلي عن طريق يسعى بدالً من ذلك إىل أن يكون مؤثراً 
عن دائرة  احلديث  ملموسة خترج   وقصص  إيضاحات وأمثلة   ، وذلك بالبحث عن     توظـيف اخلـربات احلياتـية       ) أ  

 . تضعه يف عامل اخلربات اإلنسانية الواقعية والتجريد 
طرح أحدث ما استجد من املعلومات أو التعامل مع البيانات القدمية بطريقة            ب، وذلك   خلـق جو من التجديد      ) ب  

 . عليها من جملة أو جريدةمت احلصول يدة فريدة ، أو إحصائيات جد
 . استخدام املواد املرئية ) ج 
 . سبة عن طريق طرح األسئلة عليهم وإثارة روح املرح والردود األخرى املنا، حث املستمعني على املشاركة ) د 

 ) :الذي يستمع أوالً مث يقرر( املستمع احملايد إقناع ) ٢
 حديثه طرح موضوع ي املدير عند احلديث هلذا الصنف من املستمعني بأن ال)٤٠١،٤٠٢ هـ، ص١٤٢٢(القعيد     وينصـح   

 : منطقياً من خالل الوسائل التالية ، وأن يكون بطريقة مسرحية 
 . طرحها يلة اليت ربهن على صحة ومصداقية األدي) أ  



  . هوضح للمستمعني كيف ميكن أن يتثبتوا من أدلتي) ب 
 . غفل أياً من البيانات املهمة يال ) ج 
 . صص وقتاً لألسئلة واإلجابات خي) د 

 .ستخدمها يف عملية االستنتاج املنطقي اوضح الطريقة اليت ي) هـ 

 ): وال يثق أو ال يؤمن مبا يقولالذي خيالف املتحدث الرأي(إقناع املستمع املعارض  ) ٣
، وأن    املدير عند احلديث هلذا الصنف من املستمعني بأن ال يكون جدلياً           )٤٠٢،٤٠٤ هـ، ص ١٤٢٢(القعـيد      وينصـح   

 : منطقياً من خالل الوسائل التالية يكون 
 .  حنو القضية بدقة ضدد موقف املستمع املعارحي) أ 

 .  إثارة الكثري من اجلدل هاتنازل مؤقتاً عن أي نقطة ميكني) ب 
 . ترم عقله وطريقة تفكريه حي ه له أنهريظ) ج 
 .  اخلاصة هبالغ يف طرح حجتيال ) د  

 . ستخدم أسلوباً مشجعاً وودياً ي) هـ 



 )الذي تفرض عليه ظروف ما أن يستمع(  املستمع الالمبايل  إقناع ) ٤
، وأن يكون    احلديث هلذا الصنف من املستمعني بأن ال يكون ممالً            املدير عند  )٤٠٥،٤٠٤ هـ، ص ١٤٢٢(القعيد     وينصح  
 : الوسائل التالية جتنب البدء بطريقة روتينية وإتباع  من خالل متحمساً

 . م سرعات متعددة وفعالة يف عملية اإللقاء ااستخد) أ 
 .  إيضاحات جديدة وفريدة نبحث عال) ب 
 . م معلومات حديثة ااستخد) ج 
 . م النموذج القصصي اداستخ) د  

 . تذكر أمهية وقيمة الدعاية واملرح ) هـ 
 

 : لغة اإلشارةاستعمال :  ثالثاً
     ويقصد هبا الوسائل غري اللفظية مثل حركات اجلسم واإلمياءات ، وحركات العينني واليدين ، وطريقة اجللوس واملشي ، وطريقة                  

 مهمة جداً يف عملية االتصال ، ويكون هلا يف بعض األحيان تأثري أقوى من               –احه   كما سبق إيض   –اللبس واالبتسامة وغريها ، وهي      
 .الرسائل اللفظية حيث مييل الناس إىل تصديقها عندما يتعارض االثنان 

 :  ينصحه  مبا يلي )٤١٣ هـ، ص١٤٢٢(القعيد     ولكي يزيد املدير من فعاليته يف استخدام لغة اإلشارة ، فإن 
  .إىل عيين املتحدث باهتمام واحتراماستماعه  أن ينظر يف -١
 . غري مفتعلة أو مرتبكة أو غريبة لس بطريقة جيدة وطبيعيةجيقف و أن ي-٢
 . ويشعرهم بالراحة والرغبة يف مواصلة االتصال افظ على اهلدوء والسكينة عند االتصال باآلخرين أن حي-٣
 .يفرض االحترام والتقدير ه دائماً نظيف ومرتب وغري غريب حبيثلبس أن يكون -٤
 . لآلخرينستمع يتحدث أو يأعمال عندما أي تشاغل بيال  أن -٥
 . للرسالةةستعمل حركات اليد واجلسم ومالمح الوجه املالئم أن ي-٦
 .  يف احلديثهافظ دائماً على إشراك املستمع مع أن حي-٧
 .ةبعيداً عن العدائي وواثق ووواضحه بشكل ستعمل نربات صوت أن ي-٨
 .تفظ دائماً بالبشاشة واالبتسامة أن حي-٩
 .عرف مىت أقترب ومىت أبتعديستعمل املسافة بفعالية ، ف أن ي-١٠



 :السؤال واملناقشة: رابعاً 
أن يسأل نفسه عن اهلدف الذي يريد حتقيقه من         جيب  إىل أن املتصل قبل أن يبدأ بعملية اإلتصال         ) ٣٩٧م،  ١٩٨٢(يشـري كنعان      

 . ضوء هذا اهلدف ميكن أن خيتار كلماته وهلجته يف خماطبته للموظفاإلتصال وعلى
 فاعلية االتصال ال بد أن يعطي موظفيه الفرصة يف أن يسألوا ويستفسروا وأن يشجعهم على املبادأة وذلك بأن                   املديرولكي يضمن      

 وقد  برؤسائهمؤوسني خيشون االتصال    ن بعض املر  إىل أ ) ٦٣٨هـ،١٤٠٥( عالقي    ، حيث أشار   يرتع من نفوسهم اخلوف من النقد     
 مصادر ضعفهم، أو أهنم قد يتعرضون لالرتباك عند مواجهته ومن مث ال             املديريتجنـبون ذلـك بقدر استطاعتهم حىت ال يكتشف          

 .يستطيعون التعبري الواضح عن أنفسهم

 

 :مي والتق: خامساً 
ـ      الفعال كما   املديرف.  إذ أنه يساعد على األداء ويعمل على حتسينه           التصاالته يفيد كأسلوب رقابة وأسلوب حتفيز      املديرمي  وإن تق

مي اتصاالته على   ومستقبلها، وميكنه أن يعتمد يف تق     هو الذي يقف على رد فعل رسالته من جانب          ) ٣٩٨م،  ١٩٨٢(يشـري كنعان    
 اليت يرسلها، واليت تكون يف صورة       تااملعلوماملعلومات املرتدة من موظفيه وذلك من خالف ردود الفعل اليت يظهرها موظفوه جتاه              

 .أسئلة واستفسارات أو انتقادات أو اقتراحات، وهذه تفيد يف تعديل ما قاله أو ما سيقوله يف املستقبل 
 

 :االستجابة : اًسادس
 رمسية وغري الوتصرفاته   ملتطلبات املوقف يف كلماته وقراراته ورسائله        املديرمالحظة   )٣٩٩م،  ١٩٨٢(كنعان  كمـا ذكر    تعـين      و

، ويراعي املعوقات    حبيث يغتنم الفرصة عندما تلوح لكي ينقل كل ما هو مفيد أو ذو قيمة أو يساعد على فهم املعلومات                  الرمسـية ،    
،  من يتصل هبم   ، ويتفهم الظروف احمليطة باملوقف مبا يف ذلك شخصيات واجتاهات          االتصاالتالنفسـية والتنظيمـية اليت قد تعطل        

 .كالمه ومدى فهمهم ل

 

 :الفعال التصال خطوات ا
   ختـتلف طبيعة عمل ومهام مدير املدرسة عن غريه من املدراء ، فهو يتعامل غالباً مع اجلانب االنساين أكثر من اجلوانب األخرى ،                       

ة احتياجه يف مهارات    ، ولذا ميكن القول أن أولوي     ) الكلمة املنطوقة (ويستخدم يف اتصاالته الوسائل الشفهية أكثر من الوسائل األخرى          
 مخسة عشر خطوة إرشادية ملساعدة املدير       )٤١٣ هـ، ص ١٤٢٢(القعيد  االتصال تتركز يف مهاريت اإلنصات والتحدث ، وقد وضع          

 : ، وتلك اخلطوات هي يف أن يكون متصالً بارعاً أكثر فاعلية وتأثرياً 
ما اهلدف منها ؟ إذا كان هدفها واضحاً        : صال  أسال نفسك قبل الدخول يف أي عملية ات       :  حتقـق من جدوى االتصال       )١

 . ويستحق املتابعة فاالتصال هنا أمر مطلوب وإال كان تركه أفضل 
 تذكر بأن الكلمات عبارة عن رموز وكلما ازدادت معرفتنا ومعلوماتنا عن القضايا اليت              : وسـع دائـرة التفكري لديك        )٢

  .تتحدث عنها ازدادت قدرتنا على التأثري واإلقناع 



 احبث عن كل ما حتمله من معاين ، وال تقصر تركيزك على             :استمع بدقة واستيعاب إىل الرسالة اليت ينقلها اآلخرون إليك            )٣
بضع كلمات من الرسالة ، فإن ما تعنيه هذه الكلمات بالنسبة لك قد خيتلف عن ما                

 . تعنيه لشخص آخر 
املتصل بشكل أفضل كنت قادراً على تقييم رسالة والدوافع          وكلما عرف    :ضـع مصدر الرسالة يف اعتبارك على الدوام           )٤

 . الكامنة وراء إرساهلا بشكل أحسن 
اختر الكلمات واملفاهيم واألفكار اليت جتعلهم يتفاعلون معك بناًء على ما           :  صـمم رسالتك مبا يتناسب مع املستمعني         )٥

 . حيملون من خلفية ومعرفة 
 .  أن ما فهمته يف الواقع صحيح  أطرح األسئلة مث دع املتحدث يؤكد لك )٦
حيث أن التأثري يف اآلخرين وإقناعهم مبا تريد ال بد أن يعتمد على معرفة جيدة ومتكن شديد                 :  أعرف ما ستتحدث عنه     )٧

 . من املوضوع 
 ال تدور حول املوضوع بالتحدث يف العموميات الغامضة ، فإذا حتدثت حبديث عام فليكن لديك                : كن واضحاً وحمدداً     )٨

 . شيء حمدد يوضح قصدك 
فالكثري منا ال يعرف إال القليل عن العامل الذي نعيش فيه والتظاهر باإلجابة أو تلفيقها                : أنا ال أعرف     : ال ختفف من قول      )٩

لست أدري  " يضاعف فقط من املشاكل اجلهل ، وقدمياً قال إمام من أئمة السلف ،              
 " . نصف العلم 

الطرف املرسل غري مهتم كثرياً بالتفاصيل ، إن احلرص على          :  وسيلة اتصال    تذكـر أن أي شـيء يصـل لآلخـرين هو            )١٠
الشكليات املقبولة وبدون مبالغة ونربة الصوت وارتفاعه وحدته ، والسكون ، كلها            
وسـائل اتصـال يتوجب عليك أن تضعها يف احلسبان لئال تقع يف مأزق خماطبة من      

 . حولك برسائل خاطئة من غري قصد 
 وذلك ألن كثري األشياء يف احلياة ال تقع حتت تصنيف األسود واألبيض          :)أو  / إما( الوقوف يف مصيدة عبارة     ابـتعد عن      )١١

 . ببساطة 
إىل . إذا خصصت وقتاً للتواصل مع شخص فامنحه االهتمام واالنتباه           : تحدث إليهم بكل انتباك   تتوجه إىل أولئك الذين       )١٢

 . ة لعملية االتصال حديثه وشارك فيه عندما ترى يف ذلك مصلح
فما سأقوله أنا هو    .. من فضلك اسكت    " فاملقاطعة مبثابة إبالغ الطرف اآلخر بالعبارة التالية         : ال تقاطع الشخص اآلخر      )١٣

 " . األكثر أمهية 
  فاملوقع واإلطار الذهين الذي تكون فيه مع الطرف اآلخر يؤثر بشكل           :حـاول طرح أفكارك يف املكان والوقت املناسبني           )١٤

 . كبري على مدى حسن استقبال آرائك وقبوهلا
 حيث تشري الدراسات إىل أن إرسال رسالة واحدة يعين أن هناك على             :ن االتصال وجهاً لوجه هو عملية مستمرة        أتأكد    )١٥

 : األقل ست رسائل خمتلفة ضمنية وهي 
 ما تعين قوله .  

  ًما تقوله فعال . 
  ما يسمعه الشخص اآلخر . 



  أنه يسمعه ما يعتقد اآلخر . 
  ما يقوله اآلخر . 
  ما تعتقد أن الشخص اآلخر يقوله . 

 



 :املراجــــع 
 .اإلدارة التربوية ، مكتبة األفق ، مكة املكرمة ) هـ١٤٢٠(حريري ، هشام بكر  )١
 .، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان " سلوك االفراد يف املنظمات"، السلوك التنظيمي ) م١٩٩٧(حرمي ، حسني  )٢
 .، كيف تتحدث وتستمع بفعالية ، اجلمعية األمريكية لإلدارة ، مكتبة جرير ) م١٩٩٩(روبرت ، هاريف أ    )٣
 . ترمجة جعفر ابو القاسم امحد ، معهد اإلدارة العامة –، السلوك التنظيمي واألداء ) هـ١٤١٢( سيزالقي ، ووالس  )٤
 .نظمة ، دار املسرية ، الطبعة األوىل ، عمان ، نظرية امل) هـ١٤٢٠(الشماع ، خليل حممد ، ومحود خضري كاظم  )٥
، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ، دار القلم ، الطبعة التاسعة ، الكويت              ) هـ١٤٠٥(       الطوجبي ، حسني محدي      )٦

. 
بع شركة الصفحات  أساليبها ، مطا– أمهيتها –ماهيتها : ، االتصاالت اإلدارية ) هـ١٤١٤(العثـيمني ، فهد سعود عبدالعزيز      )٧

 .الذهبية ، الطبعة الثانية 
 .، إدارة السلوك التنظيمي ، الطبعة األوىل ، الرياض ) هـ١٤١٤(العديلي ، ناصر  )٨
 .ات اإلدارية ، الطبعة الثالثة ، هتامة ، جدة دراسة حتليلية للوظائف واملقرر: اإلدارة ، ) هـ١٤٠٥( عالقي ، مدين  )٩
 . ، العادات العشر للشخصية الناجحة ، دار املعرفة للتنمية البشرية ، الرياض )هـ١٤٢٢(القعيد ، ابراهيم محد  )١٠
 .، القيادة اإلدارية ، الطبعة الثانية ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ) هـ١٤٠٢(      كنعان ، نواف  )١١
 .، مبادئ اإلدارة العامة ، الطبعة األوىل ) هـ١٤٠٣(ياغي ، حممد عبدالفتاح  )١٢

 :التصال الفعال لعادات اذايت التقييم نتيجة ال) : ١(م ملحق رق

وسوف ! إن لديـك فهمـا ممـتازا لعملية االتصال وتقوم هبا بكفاءة ، فحافظ على هذا املستوى اجليد                 
 .تساعدك هذه اجللستني يف تدعيم مهاراتك يف االتصال 

١٣٥-١٠٩  

لب األوقات بكفاءة ولديك عدد من اجلوانب اليت قد         إن لديك فهما قويا لعملية االتصال وتقوم هبا يف اغ         
اختر جانبا حمددا من جوانب الضعف يف االتصال وقم مبمارسة املهارات           . حتـتاج إىل بعض التحسينات      

 .اخلاصة به 

١٠٨-٨٢ 

كما انك تقع باستمرار يف مشكالت مع       . إن لديـك فهما عاما لعملية االتصال وتقوم هبا أحيانا بكفاءة            
 .ولديك عدد من اجلوانب حتتاج إىل حتسني .  أثناء االتصال هبم اآلخرين

٨١-٥٤ 

كما إن مهاراتك ليست كافية لتوصيل رسالتك       . إن أمامك فرصا عديدة لتحسني كفاءتك يف االتصال         
 .ومن مث قد يسيء اآلخرون باستمرار فهم املعىن الذي تقصده . باستمرار إىل اآلخرين بوضوح 

٥٣-٢٧ 

 
 


