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 :الملخص
فكر اإلداري،  لالتصال اإلداري في ضوء ال اإلسالميھدف البحث إلى استعراض التأصیل

استعرض المبحث  األول : واستخدم المنھجین الوصفي واألصولي، وانقسم البحث إلى مبحثین
 واستعرض المبحث – مفھومھ وانواعھ ومھاراتھ واستراتیجیاتھ ومعوقاتھ –لالتصال اإلداري 

م الثاني مفھوم التأصیل اإلسالمي بصفة عامة ومصادره، ومفھوم االتصال اإلداري في اإلسال
وأبرز أشكالھ وضوابطھ، وأسس االتصال اإلداري في اإلسالم ومع بیان أھمیتھ وأبرز أنواعھ 

االتصال اإلداري في اإلسالم ال یختلف : ومھاراتھ ومعوقاتھ، وتوصل البحث إلى نتائج من أھمھا
ى في عناصره عن االتصال في الفكر اإلداري عامة، ولكنھ یتمیز في أصولھ وأسسھ ألنھا تقوم عل

مصدر الوحي الذي مصادره القرآن والّسنة، وتتعدد مصادر التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري، 
القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة واإلجماع والقیاس، كما تعدد أسس التأصیل اإلداري : ومنھا

قیمي  األساس العقدي واألساس التشریعي واألساس األخالقي ال: لالتصال في اإلسالم، ومنھا
: واألساس المصلحي واألساس التنظیمي، أیضًا تتعدد أشكال االتصال اإلداري في اإلسالم ومنھا

االتصال الروحي اإللھامي واالتصال الروحي العضوي واالتصال الروحي اإلنساني الجماھیري، 
وتتعدد ضوابط االتصال في اإلسالم ومنھا أن یتوفر فیھ مجموعة من الصفات كالصدق وعدم 

لكذب وحسن الظن في االتصال بین المرسل والمستقبل، والسریة في االتصال، والقول الحسن ا
وقول الخیر والبعد عن القول الباطل، الشفافیة والتأثر وقوة االتصال اإلیماني بین العبد وربھ، 

د وخلوه  من السخریة و الثرثرة والتكلف، وینقسم االتصال اإلداري حسب االتجاه إلى اتصال صاع
واتصال نازل واتصال أفقي، ولكل منھم ممیزاتھ ومعوقاتھ، كما ینقسم حسب أسلوبھ إلى اتصال 
كتابي واتصال شفوي، ولكل منھما طرقھ وممیزاتھ ومعوقاتھ، وتتنوع مھارات االتصال بحیث 
 تشمل التحدث واالستماع ولغة الجسد والكتابة، وإن لالتصال الفعال استراتیجیات تساعد على زیادة

  .فاعلیتھ ، أما معوقاتھ فتتنوع ومنھا المعوقات التنظیمیة واإلدراكیة
  :الكلمات المفتاحیة

   معوقات االتصال– مھارات االتصال – استراتیجیات االتصال الفعال – أسس التأصیل اإلسالمي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣

ABSTRACT: 

The Islamic Rooting for the Administrative Communication 
"An Analytical Study" 

BY: 
Dr. Heba Farhan Salman Al-Ruwaily 

Assistant Professor of Educational Administration, Al-Jouf University 
Department of Educational Leadership and Policy 

 
The current research aimed at investigating the rooting of the 
administrative communication in the light of the administrative thought. 
The research made use of the descriptive and fundamentalist approaches 
and it was organized in two dimensions: the first one tackled the concept of 
administrative communication in Islam and its most prominent types, skills, 
strategies, and obstacles. The second dimension addressed the 
administrative communication in Islam taking into account its forms, 
specifications. The study also portrayed the basics of the Islamic 
administrative communication concerning its importance, types, skills and 
obstacles. The results of the present research showed that the administrative 
communication in Islam is not different in its elements from communication 
in administrative thought in general, but it is distinguished in its 
fundamentals and foundations because they are based on the source of 
revelation (the Qur'aan and Sunnah). There are various sources of Islamic 
rooting investigation of the administrative communication like the Qur'aan, 
Sunnah, consensus and analogy. On the other hand, there are various 
principles, forms and delimitations of the Islamic rooting investigation of the 
administrative communication. More than that, the research showed that 
the administrative communication in Islam, in relation to its direction, is 
divided into ascending, descending and horizontal and each form has its 
advantages and disadvantages. The administrative communication in Islam 
in relation to its style is divided into written and oral and each one has its 
advantages and disadvantages. The communication skills are various to 
include spoken and written languages and each form has its methods, 
advantages and obstacles and there are strategies of the effective 
communication, which increase its effectiveness. The obstacles are various to 
include organizational obstacles and perceptual obstacles. 
Keywords: The Basics of Islamic Rooting, Effective Communication 
Strategies, Communication Skills, Communication Obstacles.  
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 :المقدمة
 على اختالف توجھاتھم یعد االتصال أھم وسیلة من وسائل التواصل البشري بین الناس

وأماكن تواجدھم، سواء داخل المنظمات والمؤسسات أو داخل بیئات المجتمع وما تتضمنھا من 
عالقات مختلفة كعالقات األسرة والحي وغیره، فقد خلق اهللا تعالى اإلنسان وزوده بملكات النطق 

ن البشر، وبذلك یعد والكالم والتعبیر اللفظي والكتابي، لیتمكن من التواصل مع بني جنسھ م
االتصال بمثابة عمود فقري لتنظیم عالقات التفاھم والتقارب والتعایش بین البشر على اختالف 

َواللَُّھ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّھاِتُكْم َلا َتْعَلُموَن َشْیًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع (: أجناسھم وأنواعھم، قال تعالى
 سورة النحل، ولذلك یعد االتصال حجر الزاویة في بناء )78)(َأْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َواْلَأْبَصاَر َواْل

المجتمع اإلنساني في شتى مجاالت الحیاة، وعلى المستوى اإلداري فأن تدفق المعلومات من خالل 
غباتھم االتصال بین القائد اإلداري والمرؤوسین یعد ضرورة حتمیة وفیھا یتعرف القائد على ر

فاالتصال أحد وظائف القیادة ) م٢٠١٠عامر، قندیل ،(ومشاكلھم ویصحح لھم األفكار الخاطئة 
اإلداریة الضروریة، و المكون الذي یجعل النظام ممكنا، و الوسیلة التي من خاللھا تؤدي القیادة 

یف والضبط اإلداریة وظائفھا، وبھا  یمارس القادة عملیات التخطیط والتنظیم والتنسیق والتوظ
والتقییم، بل ومن الصعب ممارسة أي عمل في أي منظمة دون أن یكون لالتصال دور فیھ 

 ).٢٠٠٦الطویل، (
ویعد االتصال أساٌس في حیاة البشر، بھ تتواصل األمم وتنصھر الثقافات وتذوب فیھ جمیع 

وظیفة ھامة في الفوارق االجتماعیة والطبقیة، وعلیھ فقد اھتم الدین االسالمي بھ، وجعل منھ 
اإلدارة اإلسالمیة، لما لھ من أھمیة ودور كبیر في تسییر العملیة اإلداریة في عھد النبي و من بعده، 
ولذلك یمكننا القول بأن الدین اإلسالمي الحنیف  قد سبق النظریات المعاصرة  في االھتمام 

ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّ: (باالتصال، یقول اهللا سبحانھ وتعالى
  سورة الحجرات، وتتضح  لنا )13() َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر 

قة األنسب حسب الموقف والظرف أھمیة االتصال الفعال في تیسیر أمور األفراد، واستخدام الطری
وما یستلزمھ من تصرف مع البشر، فاإلرشاد والتوجیھ والموعظة واالقناع أحدى أدوات التواصل، 

اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة : (وقد أكد الدین الحنیف على ذلك في قولھ تعالى لنبیھ
 )125(ي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُھَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِھ َوُھَو َأْعَلُم ِباْلُمْھَتِدیَن اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھْم ِبالَِّت

  . سورة النحل
ولتحقیق اتصال فعال، فالقائد مطالب بضرورة االتصال باآلخرین، وتبني طرقًا وأنماطًا 

 على إزالة معوقاتھ، والسعي إلى تحقیق مختلفة لالتصال معھم، وامتالك مھارات االتصال، والعمل
 -  بشكل كبیر – یعتمد – الذي یعد عصب العملیة اإلداریة -، وصنع القرار )٢٠٠٥حجي، (أھدافھ 

على دقة المعلومة وكیفیة الوصل إلیھا، وإذا توقف تدفقھا أو افتقدت للدقة، فأن صانع القرار سیفقد 
ر أھمیة االتصال في اإلدارة، وخطورة فقدان اآللیة أھم أدوات حل المشكالت اإلداریة، وھنا تظھ

المناسبة لوصول المعلومة إلى مراكز صنع القرارات في المؤسسات وما ینجم عنھ من تھدید 
 . بالجمود والفناء

واالتصال في مجال اإلدارة معناه نقل وتبادل البیانات والمعلومات الضروریة لممارسة 
 ھذه االتصاالت التي تتم في إطار اإلدارة ھو توجیھ وتعدیل أو الوظائف المختلفة لإلدارة، وھدف

تغییر سلوك العاملین في اتجاھات محددة رسمتھا اإلدارة، ولذلك یصعب إدارة منظمة معینة دون 
درایة علمیة كافیة بمبادئ وأسالیب االتصاالت والمعلومات، وھذا ما یضع عملیة االتصاالت 

مة للغایة بالنسبة لعملیات اإلدارة بشكل عام واإلدارة التربویة بشكل وتبادل المعلومات في منزلة ھا
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خاص، وھناك من الباحثین في اإلدارة من أولى المھارات اإلنسانیة في االتصاالت أھمیة أكبر من 
 .أھمیة الوظائف والعملیات األساسیة األخرى التي تقوم بھا اإلدارة التربویة

ھو  المرشد الذي ینیر للعاملین طریقھم، ویساعدھم أن االتصال ) ٢٠٠٤ستراك، (ویرى 
على تحدید مواقفھم واتجاھاتھم والتزاماتھم نحو العمل، ویمثل االتصال أیضًا الضوء الذي یمكن 
لإلدارة من خاللھ التعرف على رغبات العاملین ومشكالتھم في التنظیم، وردود أفعالھم نحو سیاسة 

ھاتھا، فضًال على أن االتصال ھو  أداة معرفة العاملین لمضامین اإلدارة وأھدافھا وقراراتھا وتوجی
تلك السیاسة وأھدافھا، ومن خالل ما سبق نجد أن  االتصال الفعال یمكن العاملین من معرفة الخطط 
المبنیة، والتي على إثرھا یتضح لدیھم موقف اإلدارة من مستوى األداء واإلنتاج، مما یسھم في رفع 

  .لمشاركة، ومن ثم تحقیق درجة عالیة من الرضى الوظیفيمستوى الشعور با
التصال اإلداري في اإلسالم ال یختلف في عناصره عن ومما سبق یمكننا القول بأن ا

االتصال في الفكر اإلداري عامة، ولكنھ یتمیز في أصولھ وأسسھ، ألنھ یستند في مكوناتھ إلى 
الفكر "ما یؤكده أبو سن حین أشار إلى أن مصدرین روحیین ھامین ھما القرآن والّسنة، وھذا 

اإلداري اإلسالمي یستند إلى نصوص القرآن والسنة الشریفة، ویقوم على أساس من القیم اإلنسانیة 
  ).٢٣، ص١٩٩٩أبو سن، " (التي كانت تسود المجتمع اإلسالمي في ذلك الوقت

  : مشكلة البحث
وم بالدرجة األولى على االتصال وبدونھ النشاط اإلنساني والعالقات اإلنسانیة بوجھ عام تق

ال تقوم عالقھ فاالتصال مھارة إنسانیة وھبھا اهللا لألفراد وجعلھا أھم الدعائم التصال العبد بربھ من 
جھة واتصالھ بالناس من جھة أخرى، ومن ھنا أكد اإلسالم على ضرورة اعتماد القائد الى االتصال 

البشر، فاإلدارة اإلسالمیة سبقت علم اإلدارة ووضعت األسس الفعال، لما لھ أھمیھ في تسییر أمور 
  ).م٢٠٠٧الحریري وآخرون ،(السلیمة واحتل االتصال مكانة ھامة كعملیة أساسیة لإلدارة 

وفي ضوء أھمیة االتصال اإلداري من جھة، وارتباطھ التنظیمي بالفكر اإلسالمي، جاءت 
إلداري، من خالل تقدیم مبحثین لإلجابة على الدراسة للبحث في التأصیل اإلسالمي لالتصال ا

  : التساؤل الرئیس
 ما ھو التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري في ضوء الكتاب والسنة؟ 

  :أسئلة البحث
  :لإلجابة على التساؤل الرئیسي فإن الدراسة سوف تجیب عن األسئلة الفرعیة التالیة

 :االتصال اإلداري: تساؤالت المبحث األول -
o وم االتصال اإلداري؟ما مفھ 
o ما أنواع االتصال اإلداري؟ 
o ما مھارات االتصاالت اإلداري؟ 
o ما استراتیجیات االتصال اإلداري؟ 
o ما معوقات االتصال اإلداري؟ 

 :التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري: تساؤالت المبحث الثاني -
o ما مفھوم التأصیل اإلسالمي؟ 
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o ي؟ما أسس التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلدار 
o ما مصادر التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري؟ 
o ما أشكال وضوابط االتصال اإلداري في اإلسالم؟ 
o  ما العناصر األساسیة لالتصال اإلداري في ضوء الفكر اإلسالمي؟ 

  :أھداف البحث

 :ھدفت الدراسة إلى التعرف على التالي): االتصال اإلداري(المبحث األول  -
o مفھوم االتصال اإلداري. 
o واع االتصال اإلداريأن. 
o مھارات االتصاالت اإلداري. 
o استراتیجیات االتصال اإلداري. 
o معوقات االتصال اإلداري. 

 :ھدفت الدراسة إلى التعرف على): التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري(المبحث الثاني  -
o مفھوم التأصیل اإلسالمي. 
o أسس التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري. 
o إلسالمي لالتصال اإلداريمصادر التأصیل ا. 
o أشكال وضوابط االتصال اإلداري في اإلسالم. 
o العناصر األساسیة لالتصال اإلداري في ضوء الفكر اإلسالمي . 

  :أھمیة البحث
  :تنبع أھمیة البحث من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا على النحو التالي

 .أھمیة االتصال بصفة عامة وفي في المجال اإلداري بصفة خاصة .١
 .أھمیة التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري .٢
 . مساعدة القادة على التعرف على كیفیة تطبیق مھارات االتصال الفعال .٣
إفادة القادة من خالل التعرف على أنماط وصور االتصال ومعوقاتھ بما یسھم في تطویر  .٤

 .ممارساتھم في جانب االتصال اإلداري
إلداري بصفة عامة ومن منظور إسالمي بصفة إثراء الجانب النظري في مجال االتصال ا .٥

 .خاصة
 :منھج البحث

اعتمد البحث على المنھج الوصفي باعتباره األنسب لتحقیق أھدافھ من خالل استعراض ما جاء 
في الكتاب والسنة واستعراض الدراسات واألبحاث التي ناقشت التأصیل اإلسالمي، إضافة إلى 

  . التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلدارياالستعانة بالمنھج األصولي في جانب
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  : حدود البحث
المبحث األول یناقش مفھوم االتصال االداري بشكل عام : اقتصر البحث على مبحثین

وأنواعھ ومھاراتھ واستراتیجیاتھ ومن ثم معوقات تحقیقھ، والمبحث الثاني والذي یناقش التأصیل 
التأصیل االسالمي وأسسھ ومصادره اإلسالمي لالتصال االداري من خالل مناقشة مفھوم 

  .وضوابطھ وعناصره األساسیة
 :الدراسات السابقة

  : دراسات تناولت التأصیل اإلسالمي في المجاالت اإلداریة
ھدفت الدراسة إلى التأصیل اإلسالمي للتخطیط، واستخدمت المنھج ): ٢٠١٨(دراسة باجودة 

یط بوجھ عام وبعد ذلك تناولت المالمح التاریخي واألصولي، وعرضت اإلطار المفاھیمي للتخط
العامة للتخطیط في اإلسالم، ثم عرضت مالمح منھج التأصیل للتخطیط عبر التاریخ اإلسالمي، 

ان التخطیط باإلسالم یمر بعدد من المراحل تبدأ باإلعداد والتحضیر وتنتھي : وكان من نتائجھا
 الدراسة والشورى مع أصحاب الرأي والحل بتحقیق األھداف، وأن اإلسالم في التخطیط ینتھج مبدأ

والعقد في المجتمع ولكي یتم التأصیل للتخطیط في اإلسالم ینبغي مراعاة خطواتھ المتمثلة في 
  . الرجوع إلى القرآن  الكریم والسنة  النبویة ومقاصد الشریعة

  ھدفت ھذه الدراسة الى توضیح التأصیل اإلسالمي للتخطیط):  ٢٠١٢(دراسة باجابر 
االستراتیجي التربوي، واستخدمت المنھج االستنباطي، وتناولت التأصیل اإلسالمي للتخطیط 

التربوي، االقتصادي، االجتماعي، العسكري وكان :  االستراتیجي التربوي لكل من المجاالت التالیة
ھ وتأثیره ان التخطیط االستراتیجي المستقي أصولھ من التربیة اإلسالمیة لھ أھمیت: من أھم نتائجھا

في المجاالت التعلیمیة، االجتماعیة واالقتصادیة والعسكریة، وان التخطیط االستراتیجي التأصیلي 
یستطیع دراسة المشكالت الراھنة ووضع الحلول المناسبة لھا، من خالل استفادتھ من اإلمكانیات 

خذ بالتخطیط البشریة واالقتصادیة المتاحة في ضوء المتغیرات واوصت الدراسة بضرورة األ
االستراتیجي الذي یستقي أصولھ من القرآن الكریم والسنة النبویة في أمور حیاتنا لتحقیق األھداف 
وتجمیع الجھود في مجال التأصیل اإلسالمي، من خالل تشكیل لجنة أو رابطة، لتنسیق الجھود في 

  . ھذا المجال وتوجیھ البحوث
  : سالميدراسات تناولت االتصال اإلداري من منظور إ

ھدفت الدراسة إلى التعرف على االتصال غیر ): ٢٠١٧(دراسة الطاھر ونجم الدین  
اللفظي في القرآن الكریم  وعالقتھ باالتصال المنطوق  بواسطة  اإلشارة والحركة وكذلك أھمیة 
االتصال الجسدي وعالقتھ بالكالم المنطوق في وسائل االتصال واستخدمت  المنھج الوصفي 

أن لغة االتصال الصامت تساعد على فھم الكثیر من العلوم :  وتوصلت لعدة نتائج منھاالتحلیلي
وعلى الخصوص القرآن الكریم، وان الكالم المنطوق مع اإلشارة یقویان عملیة االتصال ومن أھم 

أن تقوم مؤسسات خاصة بتعلیم لغة الجسد واإلشارة، والتدریب على لغة االتصال : التوصیات
  . لغة الجسدالصامت أو 
ھدفت إلى معرفة دور التواصل واالتصال في تنمیة الحاجات الفسیولوجیة ): ٢٠١٦(دراسة آدم 

والبیولوجیة التي تتم عن طریق التوافق والتفاعل بین األفراد والجماعات، وأكدت ھذه الدراسة على 
قع، واستخدم الباحث دور التواصل البشري في بناء العالقات المعقدة والمتشابكة التي یفرزه الوا

المنھج الوصفي والتحلیلي للكشف عن دور الرسائل التواصلیة واالتصالیة في تبادل اآلراء 
 . واألفكار والقناعات لبناء مجتمع خالي من معوقات التواصل وفق تعالیم اإلسالم
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ث ھدفت إلى تحدید أسالیب االتصال غیر اللفظي المستخدمة في الحدی): ٢٠٠٦(دراسة سلیمان 
النبوي ومعرفة وظائفھا التعلیمیة وفاعلیتھا التعلمّیة، و استخدم الباحث أسلوب تحلیل المحتوى على 

تنوع أسالیب االتصال غیر اللفظي في : عینة من األحادیث النبویة الصحیحة، وكان من نتائجھا
ما الوظائف األحادیث النبویة بین تعبیرات الوجھ واستخدام الید والحركات الجسمیة العامـة، أ

التعلیمیة لالتصال غیر اللفظي في الحدیث النبوي فتضمنت التھیئة واالستعداد والتفاعل التربوي 
  .ونقل الرسائل الوجدانیة والمعرفیة

  : التعقیب على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت بالتأصیل اإلسالمي في العلوم 

ة،  والدراسات التي اھتمت باالتصال اإلداري من منظور إسالمي  من جھة اإلداریة  من جھ
أخرى، ویتمیز البحث عنھا في ھدفھ الرئیس المتمثل في النظرة التأصیلیة لالتصال اإلداري، 
واستفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في عرض بعض المفاھیم والمحاور في اإلطار 

 .السترشاد بما ورد بھا من مراجعالنظري للدراسة، باإلضافة ل
  :االتصال اإلداري: المبحث األول

  : مفھوم االتصال اإلداري: أوًال
یعتبر االتصال اإلداري نشاط إداري واجتماعي وإنساني ونفسي تتفاعل في إطاره جمیع 
جھود العاملین ومن خاللھ یتم التفاعل اإلیجابي والتبادل المشترك بین مجموعات العمل، وھو 

سیلة فعالة إلنجاز أعمالھم وتوجیھ سلوكھم ویساھم في نقل المفاھیم والمعلومات والبیانات و
 ). ٢٠١٥الحربي ،(

ولقد ظھرت تعریفات عدیدة لمفھوم االتصال من قبل الباحثین والمتخصصین في علوم 
صرفات أنھ تبادل األفكار واآلراء والمعاني بقصد إحداث ت"االتصال، فقد ُعرَِّف االتصال على 

، )٢٠١٠العمیان، (معینة تتصل بطبیعة العمل اإلداري من تخطیط وتنظیم وتنسیق وتوجیھ ورقابة 
وتعني عملیة االتصال الحركة المستمرة في التعارف والتبادل والمعرفة المبادلة ونقل المعلومات 

 إلى اتخاذ موقف من مكان إلى آخر، إما بھدف إتمام عمل أو اتفاق أو مجرد العلم الحتماالت الحاجة
بأنھ عملیة "االتصال اإلداري ) ٢٠٠٦(، ویعرف الطویل )٢٠٠٠المصري، (أو قرار في المستقبل 

دینامیة یؤثر فیھا شخص ما عن قصد منھ أو غیر قصد على مدركات شخص آخر من خالل وسائط 
ادل وفھم فیرى أنھ عملیة إنتاج ونقل وتب) ٢٠٠٨الصیرفي، (مستخدمة بأشكال وطرق رمزیة، أما 

للمعلومات واألفكار واآلراء، والمشاعر من شخص إلى شخص آخر أو من مجموعة إلى مجموعة، 
بقصد التأثیر وإحداث االستجابة المطلوبة، أي أن االتصال ھنا یعني االشتراك في المعلومات 

 .وتبادلھا والمشاعر واالتجاھات
ماعیة منظمة وھادفة تتم بین طرفین یتم وبناء على ما سبق نستطیع القول بأن االتصال عملیة اجت

من خاللھا نقل وتبادل األفكار والمعلومات عن طریق وسائط معینھ من أجل تحقیق األھداف 
  :أھم مقومات االتصال الفعال ومنھا ) ٢٠١٢(المرسومة، وعلیھ یحدد الشعالن 

 تدفق المعلومات واستمراریتھا وكفایة بیاناتھا بطریقة سھلھ ومفھومة.  

  تتصف المعلومات المطلوب ارسالھا بالدقةان.  

  التعرف على مختلف الظروف العلمیة والبیئیة التي تحیط بمستقبل الرسالة لضمان
  .قبولھا وتنفیذھا
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 اختیار الوقت المناسب لنقل المعلومات.  

 ضرورة دراسة قدرات األفراد المستقبلین في النواحي العلمیة والفنیة والسلوكیة.  

 ن الرسالة واضحا ومناسب للمعاني المستخدمةان یكون الھدف م.  

  توفیر لغة مشتركة ومفھومة بین العاملین المشتركین في عملیة نقل المعلومات  
 : أنواع االتصاالت اإلداریة: ثانیًا

بعد ظھور التنظیمات الكبیرة، وتباعد المسافات االجتماعیة بین اإلدارة من جھة، واألفراد 
ن جھة أخرى، برزت أھمیة االتصاالت اإلداریة ودورھا الفعال في العاملین في التنظیمات م

  ).٢٠٠٤ستراك، (اإلدارة إضافة إلى تعدد المستویات اإلداریة في التنظیمات الواحدة 
وتمثل االتصاالت أغلب العمل اإلداري وبدونھا تضمر وتموت أجزاء المنظمة ولذلك 

یمي، وقسمت االتصاالت اإلداریة إلى أنواع تعددت أنواع االتصال اإلداري داخل الھیكل التنظ
 : عدیدة ھي

  :أنواعھ حسب اتجاه االتصال: أوًال
لالتصاالت اإلداریة وفق اتجاھھا أنواع مختلفة، فھناك االتصال النازل واالتصال التصاعدي 

 .واالتصال األفقي، ولكل نوع مفھومھ ومزایاه وعیوبھ
 : االتصال النازل

ال المتجھ إلى أسفل، وبناء علیھ تتدفق الرسائل من قمة التنظیم ویطلق علیھ البعض االتص
أو أعلى التنظیم إلى أدناه، وقد  تكون ھذه االتصاالت من اإلدارة العلیا إلى اإلدارة الوسطى أو قد 
تكون من اإلدارة الوسطى إلى اإلدارة الدنیا، أو من العلیا إلى الدنیا مباشرة، ولذلك فإن ھذا النوع 

  :ومن أھم أنواع الرسائل النازلة) ٢٠٠٩فرج، (صاالت یستخدم في األمر والتوجیھ والتعلیم من االت

تتضمن كل ما یتعلق بتنفیذ الخطط واألھداف وتأثیر : تنفیذ األھداف واالستراتیجیات -
  . السلوكیات المطلوبة

  .  وتھتم بالتوجیھات الخاصة بكیفیة انجاز االعمال:تعلیمات العمل -

وتھتم بتحدید سیاسات المنظمة وقواعد عملھا والتشریعات الخاصة : ممارساتاإلجراءات وال -
  .بذلك، والترتیبات الخاصة بالھیكل

 وتشتمل على مالحظات وتقییم المستوى اإلداري األعلى على األداء :التغذیة العكسیة لألداء -
لعاملین او التي تم رفعھ من خالل االتصال الصاعد الى المستوى اإلداري األعلى من قبل ا

  المسؤولین 

وظیفتھا تحفیز العاملین لقبول رسالة وثقافة المنظمة وتبنیھا : أدلجة العاملین وتحفیزھم -
  ).م٢٠١٤العامري، الغالبي ،(وایصال أفكار اإلدارة العلیا فیما یخص العمل وكیفیة إنجازه 

لموظفین وتوجیھھم ولھذا النوع مزایا ومعوقات تختلف باختالف المنظمة، فمن مزایاه تعلیم ا
وتوضیح المواقف المختلفة لھم، وھذا بدوره یعمل على إزالة مخاوفھم وشكوكھم، وبالتالي یعزز 
من ثقة العامل في المنظمة، ویقضي على حاالت الیأس وخیبة األمل نتیجة أسباب عدیدة منھا عمل 

ھ موضع اھتمام وتقدیر الفرد دون معرفة السبب والكیفیة والزمن، و خلق الشعور لدى الموظف بأن
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اإلدارة في المستویات العلیا، ومن مزایاه أیضًا تمكین العاملین من متابعة التغیرات والتجدیدات 
المختلفة التي تحدث في المنظمة، ومعرفة موقف اإلدارة منھا، مما یساعد على المحافظة على 

فھناك مجموعة من األسباب التي أما ما یتعلق بمعوقات االتصال النازل، التوازن العام للمؤسسة، 
اعتماد اغلب التنظیمات على وسائل اتصال : قد تحول دون نجاح ھذا النوع من االتصال منھا

میكانیكیة وكتابیة، وتجنبھا للرسائل الشفھیة والمواجھة وجھًا لوجھ مما یفقد لالتصال قیمتھ وھدفھ، 
مستویات الدنیا، ومعظم ھذه أیضًا من األسباب حجب المسؤولین لبعض المعلومات عن ال

المعلومات تؤثر حتما وبشكل فعال في إحداث األثر المرغوب للرسائل المرسلة من اإلدارة 
للعاملین، سبب ثالث وھو نقص فھم ومعرفة بعض المسؤولین، ویتمثل في عدم إدراكھم بأن ھذه 

وھذا من شأنھ أن یحد من المعلومات قاصرة علیھم أم یجب نقلھا لآلخرین منھم في مستویات تالیة، 
فعالیة، ومن األسباب أیضًا ضعف مصداقیة المرسل وسلطتھ ومدى ثقتھم فیھ، والخبرات السابقة 
معھ، ھذه من شأنھا التأثیر سلبًا على االتصال والعكس صحیح، ویعد اختیار الوقت المناسب 

ي علیھا متلقي الرسالة، ولھذا الستقبال المتلقي للرسالة، وكذا المكان المناسب والحالة النفسیة الت
 ).٢٠٠٣المساد، (سیكون الختیار زمان ومكان غیر مالئمین أثر سلبي تحقیق ھدف االتصال النازل

  :االتصال الصاعد
ویقصد بھذا النوع من االتصال إیصال المعلومات من المرؤوسین إلى رؤسائھم، ویكون 

، ولھذا مزایاه وعیوبھ، )٢٠١٠العمیان ،(ات بطرق عدة منھا االجتماعات وتقاریر األداء واالقتراح
تمكین األفراد من التعبیر عن مشاعرھم وأحاسیسھم، وھذا بالطبع إرضاء للحاجات فمن مزایاه 

االجتماعیة والذاتیة لھم، أیضًا اكتشاف األخطاء قبل استفحالھا أو وصولھا لمرحلة الخطر 
ة لدى المرؤوسین من خالل شعورھم  رفع الروح المعنوی، وكذلك)٢٠٠٠منصور، (ومعالجتھا 

 .)٢٠١٠العمیان، (بالمشاركة اإلداریة 
أما ما یتعلق بالعیوب، فلھذا النوع عدة عیوب تمثل عائقًا یحول دون تحقیق األھداف 

قد یقود ھذا النوع إلى محاولة المرؤوس الھیمنة على العوامل : المرجوة من االتصال الصاعد، أوًال
س، ومن ثم ترك أثرًا إیجابیًا لدى الرئیس عنھ، وقد یتطلب ذلك إدخال المؤثرة في رأي الرئی

التعدیالت الالزمة في محتوى الرسالة أو حتى في بعض الحاالت االستثنائیة تزییف بعض 
المعلومات، ومن العیوب البعد المكاني واإلداري بین الرؤساء والمرؤوسین، أیضًا التقالید اإلداریة 

ًا أحیانًا، كاعتبار بعض المسؤولین أن االتصاالت الصاعدة استثنائیة بینما في المنظمة تعد عائق
االتصاالت النازلة ھي األساسیة، كذلك حب العزلة لدى الرؤساء وإتباع سیاسة الباب المغلق، 
والبعد عن االتصال المباشر بالمرؤوسین، وما یترتب علیھ من خلق حاجز بین الرئیس 

 ). ٢٠٠٤المغربي، (ئیس القدرة على معرفة ما یحدث داخل المنظمة والمرؤوسین، مما یفقد الر
  :  االتصال األفقي

ویتم ھذا النوع من االتصاالت بین األفراد على نفس المستوى اإلداري، كأن یتصل مدیر 
اإلنتاج بمدیر التسویق بغیة التنسیق والتكامل، وھذا النوع من االتصاالت ضرورة لزیادة درجة 

 مختلف الوحدات اإلداریة في المنظمة، كما أن ھذا النوع من االتصال یسمح بوصول التنسیق بین
المعلومات واآلراء والمقترحات من كل جانب األمر الذي یسمح ویعطي للمدیرین فرصة للحصول 

 ).٢٠١٠العمیان، (على ما یلزم التخاذ قراراتھم باالستناد إلى معلومات كافیة، 
ھ یسمح بوصول المعلومات واآلراء والمقترحات من كل جانب ومن مزایا ھذا االتصال أن

وفي كل وقت تقریبًا، األمر الذي یعطي للمدیرین فرصة للحصول على ما یلزم التخاذ قراراتھم 
باالستناد إلى معلومات كافیة، كما یساعد على الروح المعنویة للموظفین ویبرزوھم كشركاء في 
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 فقط السمع والطاعة، لكن وبالرغم من ھذه المزایا التي تتسم اإلدارة أكثر منھم مرؤوسین مھمتھم
بھا االتصاالت األفقیة فإن ھناك عدة معوقات تعوق أدائھا الفعال، فتطبیق مبدأ التخصص وتقسیم 
العمل داخل المنظمة خلق أنواع متعددة من الوالءات داخلھا إلى الحد الذي یحول دون تحقیقھا، 

ت إذا ما تحققت ال تتم بالسرعة المطلوبة ومرد ذلك شدة التمسك إضافة إلى إن ھذه االتصاال
 ).٢٠٠٥بالل، (بالشكلیات والمبالغة في إطالة اإلجراءات والتعقیدات 

 : أنواعھ حسب نوع الرسالة: ثانیًا
ینقسم االتصال بناء على نوع الرسالة نوعین اتصال كتابي وآخر شفھي، ولكل منھما 

 : مزایاه وعیوبھ
 : الكتابياالتصال 

ھناك نوع من االتصاالت متعلقة بالموضوعات المعقدة، ذات التفاصیل الكثیرة التي تحتاج 
إلى دقة في التنفیذ، وھذا النوع دائمًا ما یكون في صورة كتابیة، وفي الواقع ماتزال الكلمة المكتوبة 

بكثرة، وتأخذ االتصاالت لھا سحرھا لدى الموظفین، ولھذا فإن اإلدارات تلجأ إلى الوثائق المكتوبة 
المذكرات، الخطابات، المتبادلة، المنشورات، األوامر المصلحیة، : المكتوبة صورًا عدیدة، مثل

 ).٢٠٠٩القریوتي، (اللوائح، التعلیمات، واألوامر الفردیة 
امكانیة صیاغة الرسالة بتأني والرجوع للمعلومات ومن مزایا ھذا النوع من االتصال 

، أما عیوبھ )٢٠١٤العامري والغالبي ،( وإتاحة الوقت الكافي للمستلم لفھم الرسالة المراد ارسالھا
 الجھد الكبیر الذي یحتاجھ في عملیة اإلعداد والصیاغة، وكثیرًا ما یفشل المرسل في دقة فیتمثل في

التعبیر مما یؤدي إلى عدم فھم المستلم مغزى الرسالة وحاجتھ  إلى نفقات كبیرة في التخزین 
 ).٢٠١٠العمیان ،(الحمایة و

  :  االتصال الشفھي
تحتل االتصاالت الشفھیة مركزًا بارزًا في الفكر اإلداري، وذلك باعتبار أن العالقات 
اإلنسانیة تشجع على التفاھم عن طریق االتصال بشكل مباشر لفھم االستجابات النفسیة المالئمة 

( صال یأخذ عدة أشكال أھمھا ما أشار إلیھ ، وھذا االت)٢٠١٠العمیان، (للعمل الواجب تأدیتھ 
 : وھي) ٢٠٠٢البكري، (و ) ٢٠٠٩القریوتي، (و ) ٢٠١٠العمیان، (

وتعد من الوسائل الھامة في االتصاالت الشفھیة بین اإلدارة والعاملین في : االجتماعات
شر على المنظمة، وتلجأ إلیھا اإلدارة عند الرغبة في مناقشة أمور ذات أھمیة أو تأثیر مبا

  . العاملین، ونجد من األھمیة مناقشتھا بصورة جماعیة
وھو االتصال الشخصي المباشر وجھًا  :الحدیث الشفوي أو االتصال الشخصي المباشر

لوجھ ما بین المرسل والمستمع أو أحادیث تلیفوني وما شابھھا  وھذا یفسح المجال للمناقشة 
 منھما من انفعاالت نفسیة وحركات جسمیة وتفھم الرسالة بصورة أوضح بسبب ما یبدیھ كل

و الوقوف على ردة فعل المستقبل، مما یؤدي إلى  رفع الروح المعنویة لدى المرؤوسین 
 . عندما یتم االتصال الشفھي المباشر بینھم وبین رؤسائھم

التفاعل المباشر والحصول على التغذیة العكسیة بشكل مباشر من أھم مزایا ھذا األسلوب و
ل الحوار واالستفسارات وسھولة استخدامھا وعدم حاجتھا لوقت كبیر وال أوراق من خال

فتتمثل في أن المناقشات الشفھیة ال تسجل غالبًا، مما أما عیوبھ ، )٢٠١٤العامري، الغالبي ،(
یھیئ الفرصة للخالف، كما أنھا ال تكفل الفھم الموّحد لجمیع المسائل، فقد یفھم من أعضاء 

 على وجھ معین، ثم یقوم بتنفیذھا على  حسب فھمھ لھا ولھذا فإن الكثیر من لجنة المساءلة
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اللجان تحرص على أن تسجیل االجتماعات  في محاضر منتظمة یسھل الرجوع إلیھا عند 
الحاجة، منعا للخطأ والنسیان واختالف التأویل، أیضًا صعوبة استخدامھ مع األعداد الكبیرة، 

ون الرسالة خصوصًا في المنظمات الكبرى ذات األقسام إضافة إلى أنھ قد یحرف مضم
 . )٢٠٠٩القریوتي، (المتعددة والمستویات اإلداریة المختلفة 

 : مھارات االتصال اإلداري: ثالثًا
لالتصال مھارات وكفایات ال تتوفر لدى أي شخص، فھي بحاجة إلى تدریب مستمر لیتمكن 

 جید وفعال، ولكي یتحقق االتصال الفعال ال بد أن منھا المرسل أو المستقبل بھدف تحقیق اتصال
غالبًا مھارات االتصال الفعال، وقد ذكر الشھري ) المرسل(یمتلك أحد أطراف االتصال وھو 

مھارة : أن القائد  یحتاج أثناء عملیة االتصال إلى عدد من مھارات االتصال ومنھا) ٢٠١٣(
رات أخرى مثل مھارة لغة الجسد، ونستعرض التحدث، ومھارة الكتابة، ومھارة اإلنصات، ومھا

 :فیما یلي ھذه المھارات
 :مھارة التحدث

القدرة على استخدام الصوت المناسب، "مھارة التحدث بأنھا ) ١٤٢٥(عّرف العثیمین 
، كما یراھا ٤٣ص" وإدارة اختیار الوقت المناسب للحدیث، والقدرة على معرفة األثر لدى السامع

القدرة في توصیل المعلومات، والقرارات أو اآلراء بصورة لغویة صحیحة "بأنھا ) ٢٠١٠(كابور 
ومفھومة وبصوت واضح ومناسب، واختیار الصوت والنبرة التي تتناسب مع الموقف، لجذب انتباه 

َجاِدْلُھْم ْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوا(، قال سبحانھ وتعالى ٢٨٩ص" السامعین
 سورة النحل، )125() ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُھَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِھ َوُھَو َأْعَلُم ِباْلُمْھَتِدیَن

وتعتبر مھارة التحدث من المھارات المھمة للقائد الناجح  أثناء القیام باالتصال مع مرؤوسیھ، حیث 
ت ومعلومات المرؤوسین أثناء محادثتھم، لیساعده في اختیار الطریقة األفضل من واجباتھ فھم خبرا

إلیصال المعلومة إلیھم، مع مراعاة مشاعرھم من خالل انتقاء الكلمات المناسبة بدقة، واستخدام 
 .األسلوب المشوق والجذاب في بدایة الحدیث

 : مھارة االستماع
تاجھا للتواصل مع االخرین فقد حث دینا تعد مھارة االستماع، أكثر المھارات التي نح

َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُھ َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم : (اإلسالمي على  مھارة االنصات بقولھ تعالى
واإلنصات من مستلزمات القیادة "، )م٢٠٠٩المسعودي، ( سورة األعراف )204() ُتْرَحُموَن

" تیعاب ما یقولھ اآلخرون، وھي صفة ال بد أن یتمتع بھا المدیر الناجحالجیدة، ألنھا تعني فھم واس
، وتساعد ھذه المھارة على فھم المستقبلین ومقترحاتھم وأفكارھم )٤٤، ص١٤٢٥العثیمین، (

وآرائھم، واالستماع الجید ھو الطریقة الفعالة لكي یستوعب كل من القائد المرؤوس األفكار 
 ).٢٨٩، ص٢٠١٠كابور، (راألساسیة والھامة لدى اآلخ

وبالرغم من عدم إعطاء ھذه المھارة االھتمام المطلوب إال أنھا ال تقل أھمیة عن مھارة 
التحدث، ففي أثناء عملیة التواصل بین القائد والمرؤوسین في االجتماعات والمناقشات، فإن 

 بأنفسھم و رضاھم اإلنصات الجید واالستماع من قبل القائد یساعد على  زیادة  ثقة المرؤوسین
 .ووالئھم للعمل
 : مھارة الكتابة

تساعد مھارة الكتابة القائد على توصیل معلوماتھ وآراءه وقراراتھ بطریقة مفھومة 
وواضحة للمرؤوسین، ولھا أكثر من وسیلة، فھناك الرسمي والنشرات واألوامر وغیرھا، وھذه 
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لقرارات بشكل یتناسب وطبیعة المستقبل المھارة ذات فائدة في توصیل األفكار ووجھات النظر وا
وتتضح  أھمیة ھذه المھارة بین القائد ومرؤوسیھ عندما تكون ھناك مواضیع ). ٢٠١٠كابور، (

تحتاج الى  اتصاالت مكتوبة وموثقة، وتكون في معظمھا فنیة وتنظیمیة وأنظمة ولوائح، وذلك 
  .ألنھا من النوع األقل عرضة للتحریف والتزییف

 :ة الجسدمھارة لغ
تعتبر لغة الجسد عامل فاعل في بناء أنظمة االتصال والعالقات اإلنسانیة، إال أن مفھوم 
بعض التعبیرات الجسدیة تتفاوت بتفاوت الثقافات، فلغة الجسد ھي تصرفات یؤدیھا بعض األفراد 

غیر ذلك االتصال : "، وتعني لغة الجسد)م٢٠١٢الشاعر، (بالفعل أو من خالل تعابیر الجسد  
الكالمي، والذي یتم التعبیر عنھ بحركات الجسد، وتعبیرات الوجھ، والمسافة بین المتصلین، 

، وفي الدین اإلسالمي )٩٦، ص٢٠٠٧مطاوع، " (وحركات األصابع، ولغة الروائح، واألشیاء
 )29()  ِفي اْلَمْھِد َصِبیًّاَفَأَشاَرْت ِإَلْیِھ َقاُلوا َكْیَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن(ضرب اهللا لنا مثًال  في سورة مریم 

  .)58(َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُھْم ِباْلُأْنَثى َظلَّ َوْجُھُھ ُمْسَودًّا َوُھَو َكِظیٌم (وقولھ تعالى في  سورة النحل  
االتصال غیر اللفظي ھو الجزء األھم من أي رسالة تنتقل إلى المستقبل، وأن الرسالة غیر 

عقدة في طبیعتھا، وتحتوي على تعابیر الوجھ، وحركات الجسم، اللفظیة المنقولة ھي غنیة وم
م، ٢٠٠٦العریني، (والیدین، والقدمین، ومالبس الشخص المرسل، ونظراتھ، وتوتره، وانفعاالتھ 

أن لغة الجسد علم لھ قواعده ومفاھیمھ، وھي لغة التخاطب غیر ) ٢٠١٢(، ویرى الشاعر )٩ص
 بردود فعل الجسم عند التواصل مع الغیر عن طریق اللفظي الالشعوري، حیث تصدر اإلشارة

مالحظة الحركات الصغیرة والبسیطة للوجھ والجسد والتي یجب  ان یتدرب علیھا القائد ویتقنھا 
 . بجمیع أنواعھا

ومن خالل ما سبق یتضح أن مھارة لغة الجسد ال تقل أھمیة عن مھارات االتصاالت 
تبر األكثر أھمیة بین مھارات االتصال، لذلك یجب أن تحظى األخرى كالكتابة أو التحدث، وربما تع

بمزید من االھتمام، والتعرف على فاعلیتھا في مجال االتصال بین القائد والمرؤوسین، ولكي تتحقق 
أعلى درجات االستفادة من استخدام المھارات السابقة، فالبد من توفر مجموعة من الصفات لتحقیق 

  ):٢٠٠٩أبو الزیت، (الھدف من عملیة االتصال 
 یتمتع الشخص اللبق بالذائقیة في التعامل، فعادة ال یقاطع حدیث أحد، وال تظھر :اللباقة -

 . في مالمحھ عالمات أو تعابیر  تدل على عدم الصبر
 المستمع الجید یحسن اإلصغاء وینتبھ إلى الشخص المتكلم أو المحاضر ویتابع :اإلنصات -

 .متابعتھ ویختار ما یالئم من المواقف من خالل كالمھ وتغیراتھ ومداخالتھتحركاتھ، ویشعره دائمًا ب
  . یدرك المستمع المتمیز متى سیتحدث أو یترك اآلخرین یتحدثون أوًال:التوقیت -
 أن یتجنب السلوك المقلق غیر السار بالنسبة لألشخاص الذین یناقشھم، وال :السلوك -

 . ى ال یشعرون بعدم اھتمامھ بھمینشغل بأي شيء عندما یتحدثون إلیھ حت
 اظھار االھتمام والتفاعل مع اآلخرین أثناء حدیثھم یؤدي الى رفع الروح :التفاعل -

المعنویة، وإظھاره الحماس في تفاعلھ ومناقشتھ یزید من فرض نجاحھ سیما إذا وضع مصالح 
  .الناس في حسبانھ
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  :استراتیجیات االتصال الفعال: رابعًا
حة عادة ما نبحث عن استراتیجیات تساعدھا في زیادة فاعلیة االتصاالت، وقد اإلدارة الناج

تلجأ بعض المنظمات إلى نمط معین من ھذه االستراتیجیات، وقد طور الباحث فیلیب كالمبت 
Philip Campitt ،نموذجًا للعالقة بین االتصال وحجم المعلومات المنقولة من خالل قناة االتصال 

  : وھي) م٢٠١٤العامري، الغالبي ،( استراتیجیات كما أشار إلیھا وبذلك تحددت خمسة

 استراتیجیة انشر وتأمل:  
في ھذه االستراتیجیة ال توجد مقابلة واضحة ومطابقة صحیحة بین كمیة المعلومات وفاعلیة 
االتصال، حیث أن كثرة المعلومات تربك موضوع االتصال وتجعل مضمونھ عام وغیر 

شغال المرؤوسین بھذه المعلومات الغیر مجدیة والتي تقید الفھم الدقیق محدد وذلك نظرًا الن
  .لمضمون ومعاني االتصال

 استراتیجیة اخبر ورّغب:  
في ھذه االستراتیجیة یقدم المدیر معلومات أقل من االستراتیجیة السابقة بھدف تحقیق 

 وتعتبر اتصال ناجح، وفیھا یكون ھناك توضیح كافي لمحتوى الرسائل وموضوعاتھا،
متوسطة من ناحیة الكفاءة، ولكنھا ال تحقق أفضل ما تستھدفھ عملیة االتصال من نجاح 

  .وفاعلیة

 استراتیجیة تحدید المھم ثم االستطالع:  
یوجد في ھذه االستراتیجیة تطابق ومواءمة بین كمیة المعلومات المنشورة والمنقولة 

ضل أنواع االستراتیجیات، وتعتبر والمستوى العالي لفاعلیة االتصال، وبذلك تعتبر أف
استراتیجیة بمسارین حیث تتم في إطارھا تقدیر المرؤوسین إیجابیًا وإفساح المجال الكافي 
من خالل استطالع آرائھم في المعلومات المنقولة أثناء عملیة االتصال، ووجود التغذیة 

  .الراجعة في ھذه االستراتیجیة تعزز من كفاءة االتصال

  التشخیص واالستجابةاستراتیجیة :  
في ھذه االستراتیجیة یتم تقلیص كمیة المعلومات المنشورة أو المرسلة، مما یؤدي إلى قلة 
كفاءة عملیة االتصال، ونجاح ھذه االستراتیجیة یتطلب أن یمتلك القائد مھارة إصغاء عالیة 

 كمشاركن لتشخیص المعلومات التي یعرفھا العاملون، إذ انھ فیھا ینظر للعاملین لیس
فاعلین فقط، بل وموجھین لعملیة االتصال  ویفترض معرفتھم بالقضایا األساسیة التي یتم 

  .االتصال بشأنھا

 استراتیجیة التقیید ثم التعزیز:  
تعتبر السریة والرقابة الصارمة على المعلومات من أھم األمور وذلك باعتبار ان ھذه 

ترض اعطاءه للعاملین دون الحاجة إلیھ، المعلومات ھي مصدر القوة األساس الذي ال یف
فیخبرھم  المدیر  ما یعتقد أنھم بحاجة الیة فقط عندما یتعقد ان الوقت مالئم ، وتقل فاعلیة 
االتصال بھذه االستراتیجیة بشكل كبیر وذلك بسبب قلة المعلومات والتحكم فیھا والتي 

  . لمنظمةتسبب اشاعات وأكاذیب في العدید من موضوعات االتصال في ا
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 : معوقات االتصال اإلداري: خامسًا 
یمكن النظر إلى معوقات االتصال بأنھا كل األشیاء التي تمنع من تبادل ونقل المعلومات أو 
تعطلھا، أو تؤخر إرسالھا أو استالمھا، أو تشوه معانیھا أو تؤثر في كمیاتھا، وبالتالي تشتت 

 المطلوب، مما یؤدي إلى الحیلولة دون تحقیق المعلومات وتشوھھا وتحول دون انسیابھا بالشكل
، وال تخلو أیة منظمة إنسانیة من وجود بعض صور المعوقات، لذا )٢٠٠٢حمود، (اتصال فعال 

كان من واجب اإلدارة واألفراد العمل على تقلیل أو منع ھذه المعوقات قدر اإلمكان، ومن ھذه 
 :المعوقات

 : المعوقات التنظیمیة: أوًال
عدم توافر ھیكل تنظیمي مما یؤدي الى : ذه المعوقات بالھیكل التنظیمي ومنھاوتتعلق ھ

وجود اختصاصات ومسؤولیات وسلطات غیر واضحة، عدم كفاءة الھیكل التنظیمي من حیث 
المستویات اإلداریة التي تتم فیھا عملیة االتصال، والقصور في إدارة المعلومات أو عدم وجودھا 

 جمع المعلومات وتصنیفھا، والقصور في ربط المنظمة بالبیئة الخارجیة، مما یؤدي إلى العجز في
العمیان، (وكذلك التغیرات المتتالیة وعدم توافر استقرار تنظیمي ینعدم فیھ مناخ مالئم لالتصال 

  ).م٢٠١٠
إلى عدد من المعوقات التي تقف خلف تعطیل االتصال اإلداري، ) م٢٠١٠عامر، قندیل،  (كما أشار

 :منھا
  : التشتت الجغرافي

تتمیز بعض المؤسسات بالالمركزیة الجغرافیة التي تتسبب في  تغیر ملحوظ في أسالیب االتصال 
المستخدمة وفي تكرار االتصاالت مما یؤدي إلى عدم سالمتھا ودقتھا، وحتى لو قیل أن االتصاالت 

نھ یكون اتصال اقل فعالیة من الھاتفیة وااللكترونیة یمكن من خاللھا التغلب على ھذه المشكلة اال ا
  .االتصال الشخصي والمباشر

  : معوقات تتعلق بالدرجات الوظیفیة
أن وجود حاجز بین الرؤساء ومرؤوسیھم یعتبر حاجزا، ورھبة المرؤوسین للموقف والمكان، مما 

  . یعطل جھاز االستقبال لدیھم ویسبب تشویش قوي
  :معوقات تتعلق بقناة االتصال

یكون ھناك احتمالیة كبیرة للتحریف والتناقص للمعلومات اذا تم االتصال عن غیر طریق السلطة 
  .غیر  الرسمیة

  :معوقات تتعلق بحجم االتصال
  .ان تدفق المعلومات بكمیات كبیرة ال یجعل ھناك وقت كافي للمرؤوسین لتنفیذھا

  :تعدد المستویات
  . ما تعددت مستویات االتصالیتأثر مضمون الرسالة بالتحریف والنشویة كل

  :معوقات إدراكیة
تكون عندما یدرك القائد ما یتفق مع معلوماتھ وخبراتھ وقیمھ ویتجاھل ما ال یتفق معھا، وكذلك على 

  . حسب حالتھ النفسیة فإدراكھ في حالة الغضب والقلق یختلف عن أي وقت آخر
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 المعطلة لالتصال الفعال، أیضًا إلى مجموعة من المعوقات) م٢٠٠٦(وقد أشار الطویل 
الخلفیة الثقافیة للقائد  فھي التي تظھر على أسلوبھ ورؤیتھ وأداركھ لألمور، ومستوى توقعاتھ : منھا

والتي تؤثر على تحلیلھ لرموز الرسالة، أیضًا أسالیب التربیة التي خضع لھا، حیث تؤثر على قدرتھ 
بیة دورًا كبیرًا في تشكیل شخصیتھ والتي لھا في فھم بعض المصطلحات والتعابیر وكذلك تلعب التر

دور في التعامل مع المثیرات التي تواجھھ، أضف أیضًا الموقف الذي یتم فیھ االتصال، فلھ أثره 
الكبیر على طریقة تعاملھ ودرجة موضوعیة القائد ونظرتھ للمواقف، كذلك قیم القائد واتجاھاتھ 

 .  التواصلفكثیر ما تشكل ھذه القیم عقبة أمام نفاذ
ولتجاوز معوقات تحقیق االتصال، فإن معرفة العوامل المؤثرة على االتصال اإلداري یعد 

ضرورة إداریة بحیث یمكن من خالل معرفتھا السیطرة علیھا أو أخذھا في عین االعتبار، وأشار  
 : إلى مجموعة منھا) ٢٠١٠(العمیان 

 عملیة االتصال بشكل سلیم ید لكي تتم یجب تحدید الھدف بشكل ج: تحدید الھدف من االتصال
فھل الھدف ھو مجرد تبلیغ معلومات عن وضع قائم؟ أم ھو تقاریر عن نشاط یستلزم قرارات 

 معینة؟ أم ھو توضیح لبعض السیاسات أو الخطط؟
 أھمیة التحقق من طبیعة مستلم الرسالة من حیث وظیفتھ ومركزه : معرفة مركز متلقي الرسالة

 اختیار الرسالة في كلمات تحمل المعاني التي تؤدي إلى االستجابة وتخصصھ  حتى یتم
 .  المناسبة

 ویجب أن تكون مناسبھ لنوع وأسلوب االتصال، فإذا كان شفھیًا ھل یتم عن :وسیلة االتصال 
طریق االتصال الشخصي أم بطرق أخرى كالھاتف؟ وإذا كان خطیًا فھل یكون عن طریق 

 حات المكتوبة؟الخطابات الرسمیة أم التوضی
 أھمیة اختیار الفترة الزمنیة التي یكون فیھا متلقي الرسالة متھیئا لتقبل اآلراء :توقیت الرسالة 

 . واستجابتھ لھا
 عند إعداد الرسالة یجب تحدید المصلحة المشتركة ومعنى ذلك أن متلقي :المصلحة المشتركة 

 .نت مادیة أم معنویةالرسالة ال یستجیب عادة إال إذا كانت لھ مصلحة سواء كا
 إعداد الرسالة بطریقة یمكن معھا معرفة النتائج المترتبة علیھا : قیاس النتائج في الرسالة

 . وإمكان تقییمھا للحصول على فكرة سلیمة لألثر الذي تحدثھ
والقائد الناجح ھو الذي یستطیع ان یتغلب على بعض ھذه المعوقات أو یقلل منھا باتباعھ  

  : بما یأتي ) م  ٢٠١٠عامر، قندیل، ( خاصة  وقد حددھا الستراتیجیات 
  االستخدام الجید للتغذیة الراجعة فرد فعل المستقبل والمعلومات المرتدة مفیدة جدا في

  . تصحیح صیاغة الرسالة واختیار وسیلتھا وآلیة تحویلھا

 مرسل قدرتھ على تبسیط لغة االتصال وان تكون واضحة ومفھومة ومتناسبة مع مستوى ال
  .والمستقبل

 ان یقترن السماع مع التفكیر من طرفي االتصال وال یقتصر على السماع فقط .  

 البعد عن الغضب والتوتر فال یتم االتصال إال بعد زوال ھذه الحالة.  

 الدقة عن استخدام االتصال غیر اللفظي .  

 حفیزھم لإلبداع المشاركة الجماعیة في اتخاذ القرار مما یحقق الشمولیة ورضا العاملین وت
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 . واالبتكار
  :التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري: المبحث الثاني

 : مفھوم التأصیل اإلسالمي: أوًال
التأصیل في اللغة یأتي بعده معان، منھا األصل للشيء، أسفل كل شيء وجمعھ أصول، 

: ویقالوتأصیل الشيء إثبات أصلھ، ورجل أصیل ثابت الرأي والعقل وأصل الشجرة جذورھا، 
استأصلت ھذه الشجرة أي ثبت أصلھا، كما یأتي استئصال الشيء بمعنى قطعة وخلعھ من جذوره 

 ).٦٨لسان العرب ابن منظور، ص(
" بناء العلوم االجتماعیة على نھج اإلسالم"أنھ ) ١٤١٦یالجن، (أما في االصطالح فیرى 

إلسالم، وتوجیھھا وفق بناء العلوم والمعارف على أصول ا"، فالتأصیل اإلسالمي ھو ٣٦ص
مقاصده، ومن ھنا یتضح أن التأصیل اإلداري ھو بناء العلوم اإلداریة على الكتاب والسنة، بما 

الحمیدي، " (ال ضرر وال ضرار: "یحقق المصلحة العامة لألفراد والجماعات وفق القاعدة الفقھیة
١٤٣٤.(  

 : أسس التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري: ثانیًا
مجموعة من األسس ) ١٤٢٩الحلواني، ) ( ١٤١١المزجاجي،  ) (١٤٢١فھداوي، ال(ذكر 

 :التي یقوم علیھا التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري نوجزھا في التالي
 :   األساس العقدي

یعد األساس العقدي ھو الموجھ للسلوك بشكل عام والسلوك اإلداري بشكل خاص، والعقیدة 
ان ویضحي من أجلھا بنفسھ ومالھ، ولذلك  یجب على القائد اإلداري ان ھي مثل علیا یؤمن بھا اإلنس

یكون صاحب فھم للعقیدة اإلسالمیة من خالل ممارستھ لعملیة االتصال في المنظمة، وإما إغفال 
القائد لھذا البعد فالشك بأنھ سبب رئیس  لفشلھ اإلداري  فالعقیدة ھي سر نجاحھ وتدفعھ الى العمل 

 حرصھ على العاملین، وتتمیز العقیدة بشمولیتھا وتوازنھا وبھذا فھي تلبي والتضحیة وتقوي
 )14() َأَلا َیْعَلُم َمْن َخَلَق َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر (احتیاجات النفس والروح والعقل والجسم قال تعالى 

فون في ومن خالل عملیة االتصال قد یواجھ القائد أنواع واصناف من البشر یختل. سورة الملك
تطلعاتھم وآمالھم والتي قد تكون متصادمة مع أھداف المنظمة،  والعقیدة اإلسالمیة ھي التي تضمن 
حل لجمیع ھذه اإلشكالیات ألن من مقتضیاتھا توطین المسلم على تسلیمھ وقبولھ بكل األحكام 

میة العقیدة الشرعیة سواء كانت متوافقة مع أھواءه الشخصیة أو مخالفة، وھذا كلھ یبین لنا أھ
وضرورة االھتمام بھا في مجال االتصال اإلداري، وجعلھا ھي المعیار والمقیاس في الحكم على 
جمیع الممارسات اإلداریة وتقویمھا، وأھمیة تأصیل االتصال اإلداري تتجلى بوضوح من خالل 

  .االھتمام باألساس العقدي، ألنھ أساس لكل فھم وتصور إنساني
 : األساس التشریعي

 سورة )ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا:( لشریعة ھي الطریقة أو المنھج، قال تعالىا
 حرام – مكروه – جائز – مستحب –حالل (المائدة، ویتعلق باألحكام التي فرضھا اهللا عز وجل من 

 االعتقادي، إذا ال والشرع ھو المنھج الذي اقتضاه اهللا لعباده ویرتبط األساس التشریعي باألساس) 
َفَأِقْم َوْجَھَك : (اعتقاد صحیح إال من خالل اتباع المنھج الذي شرعھ اهللا تعالى لعباده، قال تعالى

َثَر النَّاِس َلا ِللدِّیِن َحِنیًفا ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْك
، فعلى القائد تحري الھدف  الذي یسعى إلى تحقیقھ من خالل عملیة  االتصال ھل )30() َیْعَلُموَن 

  . ھو مباح أو محرم



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨

 : األساس القیمي األخالقي
تعتبر القیم األخالقیة ھي المرجعیة التي یستند الیھا األفراد في الحكم على سلوكیاتھم 

" القیم األخالقیة بأنھا ) ٢٠٠٨(نھا ویواجھونھا وقد عّرف الحلواني وتصرفاتھم التي یمارسو
المعاني التصوریة التي تكون في حس اإلنسان ذات شأن عظیم، ولذا فھي توجھ سلوكھ، بل تدفعھ 

فال یمكن تحقیق ) ١٤٠ص" (للتضحیة في سبیلھا، فھي بمثابة المیثاق والدستور الذي ال یتنازل عنھ
 من خالل توافر ضوابط خلقیة وقیمیة یلتزم بھا أفراد المنظمة، ویھدف األساس االتصال الفعال اال

القیمي واألخالقي إلى تحقیق السعادة لألفراد ونشر الفضائل والمعاملة الحسنة ویدخل في ھذا 
األساس العدل والصدق والرحمة والمشاركة وكل ھذا مطلوب في عملیة االتصال فالقائد یجب أن 

" )(فات فمخالفة األخالق الفاضلة ھي مخالفة ألھم مبادئ الدین اإلسالمي قال یتحلى بھذه الص
  ". إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق 

 : األساس المصلحي
تعد  المصالح عنصر مھم في مجال اإلدارة، ألن القرار اإلداري یكون في الغالب من أجل 

  فمقاصد الشریعة من ضمن مصلحة معینة، واالساس المصلحي یعد عنصر مھم في اإلسالم
أولویاتھا تعنى بما فیھ مصلحة األفراد فتشرعھ وتلغي ما فیھ مفسدة وتحرمھ،  یذكر الفھداوي 

 )(المصالح المرسلة أو المطلقة ھي التي اقتضتھا البیئات الجدیدة بعد موت الرسول): "١٤٢١(
لغائھا، وتتضمن الوقائع الجدیدة وانقطاع الوحي ولم یشرع الشارع أحكامًا ألصل تحقیقھا أو ألجل إ

، و یعد االتصال الفعال وراستھ كعلم على ٥٩ص" الحاصلة التي تحتاج إلى تدبیر شرعي یحسمھا
أسس صحیحة لتنظیم أمور األفراد وادارتھا ووصولھم إلى األھداف العامة والخاصة التي یتحقق 

  . لح المرسلةلھم فیھا المنفعة والصالح مما حث علیھ الشرع وعده من المصا
 : األساس التنظیمي

من أھم األسس التي تعتد علیھا اإلدارة األساس التنظیمي ولھذا األساس جذور في الثقافة 
إن الحضارة اإلسالمیة لم تتحقق دون توافر تنظیم إداري "، )١٤١١(اإلسالمیة، یقول المزجاجي 

ساسیة ما جعلھ یتفوق على غیره من فعال للدولة اإلسالمیة، لھ من الصفات السامیة والمقومات األ
فاالتصال الفعال یعتبر من أھم العملیات اإلداریة وعندما ". التنظیمات السابقة والالحقة كفاءة وكفایة

  .تقل فاعلیتھ یؤدي على عدم تحقیق المنظمة ألھدافھا التي وجدت من أجلھا
 : ريلالتصال اإلدا)  المتفق علیھا(مصادر التأصیل اإلسالمي : ثالثًا

 : القرآن الكریم
  أن القرآن  الكریم نزل على خاتم األنبیاء والمرسلین محمد ) "١٩٨٥(ذكر العلي 

)( كخاتم للكتب السماویة، وذلك لكي  یصبح دستورا للبشریة، ومخرجا لھا من الظلمات إلى ،
القتصادي ما النور، ومن الضیاع إلى الھدى، وھذا الكتاب یجد فیھ كل ذي حاجة حاجتھ ،فیجد فیھ ا

، فأن )٩٠ص" (ینشده، كما یجد السیاسي ضالتھ، كما یجد فیھ  اإلداري ما یھدیھ إلى طریق الرشاد
 سورة العلق، ویمثل )1() اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ( أول ما أنزل على الرسول الكریم قولھ تعالى

، فالقرآن المجید الذي یمثل المصدر الدین اإلسالمي نموذجًا مثالیًا في معنى وضوح الرسالة
الرئیسي واألول لتشریعات ھذا الدین ومناھجھ وتوجیھاتھ ومبادئھ ھو نموذج عظیم في االتصاالت 
وذلك ألنھ یتسم بوضوحھ في الرسالة والتشریعات والمناھج، ومن أھم ضرورات االتصال تتضح 

)26 (َوَیسِّْر ِلي َأْمِري )25 ( ِلي َصْدِري َقاَل َربِّ اْشَرْح( بوضوح لغتھ والھدف منھ كقولھ تعال 
  سورة طھ ومھما كان نوع االتصال وأھدافھ البد  )28(َیْفَقُھوا َقْوِلي ) ٢٧(َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني 

وان یتصف القائد بأھم مھارة من مھارات االتصال وھي االنصات فقد أشار القرآن الكریم 
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 سورة )204() َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُھ َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن( بضروریتھ بقولھ تعالى 
ونجد تأكید ). ٢٠٠٧الحریري، وآخرون (األعراف، ویجب علیھ التمییز بین السماع واإلنصات 

َوُقْل  (لى القرآن الكریم على ضرورة إشاعة الود والمحبة واإلنسانیة في التواصل في قول اهللا تعا
 )53(ِلِعَباِدي َیُقوُلوا الَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْنَزُغ َبْیَنُھْم ِإنَّ الشَّْیَطاَن َكاَن ِلْلِإْنَساِن َعُدوًّا ُمِبیًنا 

  . سورة اإلسراء
 :السنة النبویة الشریفة

من مصادر الشریعة إن السنة النبویة المطھرة تعتبر المصدر الثاني ) ١٩٨٥(ذكر العلي 
اإلسالمیة، مما یعد لنا نحن المسلمین مصدرًا ثانیًا ورئیسیًا بعد القرآن الكریم وعلى نفس المنھج 
اإللھي في وضوح رسالة رسلھ، ومضى الرسول الكریم مقتفیًا أثر ھذا المنھج في اتصاالتھ مع 

تھ بصفة عامة من أبرز الناس، فكان الوضوح في أحكامھ وتوجیھاتھ وقراراتھ وأحادیثھ ورسال
اتقوا دعوة ")(الخصائص التي كانت تمیزه، وعن أھم ماورد في السنة النبویة قول الرسول 

ویتضح  لنا من ھذا الحدیث أھمیة ان یصف " المظلوم، وإن كان كافراً ، فأنھا لیس دونھا حجاب 
من لم یرحم " )( القائد في تواصلھ مع العاملین بالعدل والمساواة والرحمة قال رسول اهللا

  " صغیرنا، ویعرف حق كبیرنا، فلیس منا 
  : اإلجماع

أن اإلجماع البد وأن یستند إلى دلیل، ألن القول في األمور الشرعیة من غیر دلیل خطأ،    
، )١٦٦، ص ١٤١٢زیدان، ( واألمة اإلسالمیة ال تجتمع على خطأ كما جاء في األحادیث الكثیرة 

اإلداري الحرص على وجود اجماع على األمور التي تعتبر كمصدر ومن حیث أھمیتھ لالتصال 
قوة لالتصال اإلداري وھذا لن یتم إال من خالل الرجوع للشریعة اإلسالمیة واالقتباس منھا والسیر 

  ).١٤٢٩الحلواني، (على ھدیھا  
  :القیاس

ھا، إلحاق مسألة ال نص على حكم: "المعنى االصطالحي للقیاس) ه١٤١٢( ذكر زیدان 
وھو " بمسألة ورد النص بحكمھا، في الحكم الذي ورد بھ النص، لتساوي المسألتین في علة الحكم

من مصادر التشریع، فھناك من المسائل ما دلیلھ القیاس، فال بد من معرفتھ، ومن حیث أھمیتھ  
واللوائح للقائد أن  ھناك الكثیر من المشكالت والقضایا التي تواجھھ  ال نص علیھا في األنظمة 

ولكن یوجد نصوص مشابھة یمكن أن یقیس علیھا، وھنا یجب أن یكون قادرا على القیاس  الصحیح 
 . بكل وضوح وموضوعیة

 : أشكال وضوابط االتصال في اإلسالم: رابعًا
إلى مجموعة من أشكال وضوابط االتصال في ) ١٩٩٣(وشرف ) ١٩٩٩(أشار العقیلي 

 :اإلسالم
 :ياالتصال الروحي اإللھام

َنْحُن (في  اتصال األنبیاء باهللا عز وجل من خالل الوحي  قال اهللا تعالى :  ویتمثل أوالً 
سورة ) َنُقصُّ َعَلْیَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َھَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِھ َلِمَن اْلَغاِفِلیَن

صال المؤمنین برب العرش العظیم من خالل الصالة والدعاء قال ویتمثل في ات: ثانیًا) 3( یوسف   
ِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا ِلي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي (تعالى 

إن أقرب ما یكون العبد " علیھ وسلم وقال الرسول صلى اهللا.  سورة البقرة)186() َلَعلَُّھْم َیْرُشُدوَن
، وھذا یعتبر أرقى وأعمق درجات االتصال اإلنساني باهللا عز وجل عندما "إلى ربھ وھو ساجد
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 الذي یمثل أرقى –یخضع ویتضرع اإلنسان إلى ربھ ویتمثل أیضًا ھذا االتصال بین العبد وربھ 
َفَلمَّا َأَتاَھا (قال تعالى "  كلیم اهللا"ھ أنواع االتصال فیما وصف بھ سیدنا موسى علیھ السالم، بأن

َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع )12 (ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْیَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى )11 (ُنوِدَي َیا ُموَسى 
  . سورة طھ)14( )ْدِني َوَأِقِم الصََّلاَة ِلِذْكِري ِإنَِّني َأَنا اللَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأَنا َفاْعُب) ١٣(ِلَما ُیوَحى 

 : االتصال الروحي العضوي
ویرتبط ھذا االتصال بالحواس وھو أكثر أنواع االتصال فعالیة ویتمثل في ضم جبریل علیھ 

َك اْقَرْأ ِباْسِم َربِّالسالم للرسول الكریم ثالثًا في أول مرة لنزول الوحي في غار حراء قال اهللا تعالى 
َعلََّم اْلِإْنَساَن َما )4 (الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )3 (اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم )2 (َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1 (الَِّذي َخَلَق 

وجاء افتتاح الرسالة المحمدیة بكلمة اقرأ للتأكید على اقتران العلم بالدین  سورة العلق )5(َلْم َیْعَلْم 
َأَفَلْم (اطھ بالدعوة واالتصال وان العلم باهللا ومعرفتھ رأس الحقائق الكونیة قال اهللا تعالي وارتب

َیِسیُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُھْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَھا َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا َفِإنََّھا َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن 
  سورة الحج )46(  ِ(ي ِفي الصُُّدورَتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّت

 ):الجماھیري(االتصال الروحي اإلنساني 
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا : (یقول اهللا عز وجل في القرآن الكریم

ْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ِنْعَمَت اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُك
 سورة آل عمران ان اإلسالم ھو )103() النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَھا َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن 

 ال إلھ إال اهللا فكان االتصال الجماھیري من اھم الدین القائم على جمع الناس تحت رایة واحدة
ممیزات االتصال في اإلسالم وتأكید على األلفة واإلجماع على كلمة الحق والتسلیم ألمر اهللا 
واالعتصام بحبلھ سبحانھ وھناك  العدید من السمات لالتصال الفعال بین األفراد ویمكن االستدالل 

 :   یة وھيبھا من القرآن الكریم والسنة النبو
من أھم عوامل نجاح االتصال :  توفر حسن الظن في االتصال بین المرسل والمستقبل -

 فإذا كان ھذا في االتصال بین الناس، فما بالك في االتصال بین اإلنساني توافر حسن الظن، 
 عن ربھ في ) (قال رسول اهللا . اإلنسان وربھ من خالل الصالة وأداء الصدقة والدعاء

 ". أنا عند حسن ظن عبدي بي: "ث القدسيالحدی
ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا : ")( قال رسول اهللا  :المحافظة على  السریة في االتصال -

نجد ھنا  ارقى أنواع االتصال عندما یعبد اإلنسان ربھ في "  حتى ال تعلم شمالھ ما قدمت یمینھ
الصدقات أكثر صدقًا بعیدًا عن العلن السر ویناجیھ ویتقرب إلیھ، فتكون العبادات والصلوات و

والجھر واالتصال اإلنساني في بعض مواقفھ یحتاج الى السریة  مثل المواقف التي تتعلق 
بالصالح العام، مع العلم أن ھناك مواقف اتصال تحتاج إلى الجھر واإلعالن، ولقد نھى اإلسالم 

إذا : "لرسول صلى اهللا علیھ وسلمقال ا. عن إفشاء األسرار في األحادیث أو نقلھا بین الناس
 ".حث الرجل الحدیث ثم التفت فھي أمانة

أسمى درجات االتصال وھي : ُحسن القول  والبعد عن القول الباطل أو الصمت في االتصال -
التي یمارسھا المسلم مع ربھ تكون من خالل الصالة واألذكار واألدعیة عندما یلتقي المسلم مع 

أقرب ما یكون : یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم. أمالً في قبول مطلبھربھ تقربًا وتضرعًا و
من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرًا أو : )(، وقال الرسول "العبد إلى ربھ وھو ساجد

واستخدام األسلوب )  ما یلفظ من قول إال لدیھ رقیب عتید: (لیصمت، وقال اهللا سبحانھ وتعالى
َفِبَما َرْحَمٍة ( دید والوعید وضرورة تواجد الرحمة في قلب القائد قال اهللا تعالىاللین وتجنب التھ

ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم 
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 سورة آل )159( )َتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلیَنَوَشاِوْرُھْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َف
  عمران

نالحظ التأثر والروحانیة وصفاء  :الشفافیة والتأثر وقوة االتصال اإلیماني بین العبد وربھ -
ھذا النفس عندما یستمع الفرد إلى تالوة القرآن الكریم، ویصل التأثر إلى درجة البكاء ویتضح 

للَُّھ َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًھا َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ا(قال اهللا تعالى : في اآلیات القرآنیة الكریمة
َیْھِدي ِبِھ َمْن ِمْنُھ ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ُثمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُھْم َوُقُلوُبُھْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َذِلَك ُھَدى اللَِّھ 

َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى : (سورة الزمر، وقال تعالى)23(َیَشاُء َوَمْن ُیْضِلِل اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن َھاٍد 
َنا َمَع الشَّاِھِدیَن الرَُّسوِل َتَرى َأْعُیَنُھْم َتِفیُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َیُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْب

عینان ال تمسھما النار : ")( سورة المائدة  وفي الحدیث الشریف قال الرسول الكریم )83( 
 ".عین باتت تحرس في سبیل اهللا، وعین بكت من خشیة اهللا

 أن  البعد عن الجدل أھم ما یقوي عملیة :تجنب الثرثرة والجدل والتكلف في االتصال -
َوالَِّذیَن ُھْم )2 (الَِّذیَن ُھْم ِفي َصَلاِتِھْم َخاِشُعوَن )1 (َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن (  تعالىاالتصال قال اهللا 

أنا وأتقیاء أمتي براء من : ")(وقال رسول اهللا سورة المؤمنون  )3(َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن 
 ." التكلف

َھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َیا َأیُّ: (قال اهللا تعالى: خلو االتصال من السخریة -
َیُكوُنوا َخْیًرا ِمْنُھْم َوَلا ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َیُكنَّ َخْیًرا ِمْنُھنَّ َوَلا َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا 

سورة )11()  ِإیَماِن َوَمْن َلْم َیُتْب َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَنِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْل
  .   الحجرات

 سورة )8(َوالَِّذیَن ُھْم ِلَأَماَناِتِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن : (قال اهللا تعالى: الصدق اثناء عملیة االتصال -
وقال صلى اهللا علیھ . رإیاكم والكذب فإنھ من الفجور وھما في النا: ")(وقال ص) المؤمنون

سالم،  ("كبرت خیانة أن تحدث أخاك حدیثًا ھو لك بھ مصدق وأنت لھ بھ كاذب: "وسلم
٢٠٠٤(.  

 : العناصر الرئیسیة لعملیة االتصال في ضوء الفكر اإلسالمي: خامسًا
كي تكتمل عملیة االتصال وتتم بشكل فعال ومؤثر، فإن ذلك یتطلب عددًا من العناصر 

  ): م٢٠٠٩عوض، (مكملة لبعضھا البعض، ومن ھذه العناصرالرئیسیة ال
وھو الفرد الذي یوجھ رسالة االتصال، والبد ان یتحلى بوضوح  :المرسل أو المتصل

الفكرة  والرأي الذي یرید أن یوصلھ الى المتلقي وكذلك ان یتحلى بالعدید من الصفات والسمات قال 
  .  سورة النمل)6()آَن ِمْن َلُدْن َحِكیٍم َعِلیٍم َوِإنََّك َلُتَلقَّى اْلُقْر(  اهللا تعالى
 وھو الفرد الذي یتلقى محتوى أو رسالة االتصال ویمثل كل فرد أو جماعة من :لمستقبلا

َوَداِعًیا ( البشر وفي نموذجنا ھذا یبدأ بالمصطفى نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم كما قال اهللا تعالى 
   سورة األحزاب )46(َراًجا ُمِنیًرا ِإَلى اللَِّھ ِبِإْذِنِھ َوِس

 وھي جوھر عملیة االتصال، أي بدون رسالة سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة ال :الرسالة 
ویجب أن تكون الرسالة واضحة من حیث الھدف، ومن حیث استخدام . یكون ھناك اتصال

ة سلیمة، الرموز والمصطلحات حتى ال تحتمل تفسیرات مختلفة، وأن تكون لغة الرسال
 سورة ق )18()  َما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإلَّا َلَدْیِھ َرِقیٌب َعِتیٌد(خالیة من التحریف قال اهللا تعالى 

وأن تتناسب مع مقدرة المستلم اللغویة والرسالة في اإلسالم كانت ھي القران الكریم الذي 
ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ (عالى ھو كتاب اهللا انزلھ اهللا تعالى متضمن ألسمى المبادئ قال اهللا ت



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٢

  سورة البقرة  )119()  َبِشیًرا َوَنِذیًرا َوَلا ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحیِم 

 وتتمثل في اعتراف الفرد باستقبال رسالة االتصال، ومن ثم إعطاء :التغذیة الراجعة 
لحركیة السلوكیة، حول انطباعاتھ وردود فعلھ، وردود فعلھ اإلدراكیة، والعاطفیة، وا

والتغذیة الراجعة ھي عملیة تقویم لمدى نجاح االتصال في صحتھا أو صالحیتھا العامة 
ِإْذ َقاَلِت اْلَمَلاِئَكُة َیا َمْرَیُم ِإنَّ اللََّھ ُیَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُھ اْسُمُھ  (تحقیق األھداف قال اهللا تعالى 

َوُیَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْھِد )45 (َوِجیًھا ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبیَن اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم 
 وفي الدین اإلسالمي تمثل لنا  ذلك  في . سورة آل عمران)46() َوَكْھًلا َوِمَن الصَّاِلِحیَن

) ُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَھْل ِمْن ُمدَِّكٍرَوَلَقْد َیسَّْرَنا اْل ( تیسیر وتسھیل لحفظ القران الكریم قال تعالى 
 سورة القمر ولم یأتي االستفھام في ھذه اآلیة دلیل على سؤال أنما جاء دلیل على )17(

 األمر بحفظ القران واالتعاظ بھ

 وتسمى أیضًا الوسیلة، وھي القناة أو القنوات التي تمر من خاللھا الرسالة بین :قناة االتصال 
ل، ابتداء من الصوت العادي للمرسل والكتب والمطبوعات والخرائط المرسل والمستقب

إلخ، ویمكن للمرسل أن یرسل رسائلھ عبر وسائل وقنوات مختلفة، تتم بعضھا .. والرسوم
وقد تكون وسیلة االتصال مباشرة بین األفراد أو الجماعات، وقد تكون غیر . بعضًا

والوسیلة في النموذج الدیني تتمثل یكیة، مباشرة، باستخدام األسالیب اآللیة أو المیكان
 كما كان لكل )(بالوحي المقدس الذي یطلق لفظھ ویراد بھ اعالم اهللا سبحانھ لنبیھ محمد 

ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن  (الرسل من قبلھ حیث یقول عز وجل في ذلك
ْیَنا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َواْلَأْسَباِط َوِعیَسى َوَأیُّوَب َوُیوُنَس ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَح

 .   سورة النساء)163( ) َوَھاُروَن َوُسَلْیَماَن َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبوًرا

 دیة لم یكن ھو كل فعل سلبي یضر بالرسالة ویسھم في انقاصھا وفي الرسالة العق: التشویش
التشویش من جانب المرسل او الرسالة وال من جانب المتلقي األول وھو النبي محمد صلى 
اهللا علیھ وسلم وانما كان من المتلقین الذین رفضوا االنصیاع للدین ویتضح  التشویش جلیًا 

 ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِمْن ( من خالل قول اهللا تعالى 
 .   سورة اإلسراء)89(ِإلَّا ُكُفوًرا 

 وھو الغرض من الرسالة، ودعوة الناس جمیعا إلى ما ارتضاه اهللا سبحانھ وتعالي : الھدف
اٌء َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَف (من نظم صالحھ لتدبر شؤون الحیاة اإلنسانیة  قال اهللا تعالى 

 وقد حث الدین  سورة اإلسراء)82() َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلا َیِزیُد الظَّاِلِمیَن ِإلَّا َخَساًرا 
َلا َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُھْم ِإلَّا (اإلسالمي بأن  تكون رسالتنا ھادفة للخیر  قال اهللا تعالى 

ْصَلاٍح َبْیَن النَّاِس َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّھ َفَسْوَف َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإ
   سورة النساء)114( ) ُنْؤِتیِھ َأْجًرا َعِظیًما

  :خاتمة البحث
ھدف البحث استعراض التأصیل اإلسالمي  لالتصال اإلداري في ضوء الفكر اإلداري، 

استعرض المبحث  األول : نقسم البحث إلى مبحثینواستخدم المنھجین الوصفي واألصولي، وا
 واستعرض المبحث – مفھومھ وانواعھ ومھاراتھ واستراتیجیاتھ ومعوقاتھ –لالتصال اإلداري 

الثاني مفھوم التأصیل اإلسالمي بصفة عامة ومصادره، ومفھوم االتصال اإلداري في اإلسالم 
إلسالم ومع بیان أھمیتھ وأبرز أنواعھ وأبرز أشكالھ وضوابطھ، وأسس االتصال اإلداري في ا

االتصال اإلداري في اإلسالم ال یختلف : ومھاراتھ ومعوقاتھ، وتوصل البحث إلى نتائج من أھمھا
في عناصره عن االتصال في الفكر اإلداري عامة، ولكنھ یتمیز في أصولھ وأسسھ ألنھا تقوم على 
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صادر التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري، مصدر الوحي الذي مصادره القرآن والّسنة، وتتعدد م
القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة واإلجماع والقیاس، كما تعدد أسس التأصیل اإلداري : ومنھا

األساس العقدي واألساس التشریعي واألساس األخالقي القیمي  : لالتصال في اإلسالم، ومنھا
: دد أشكال االتصال اإلداري في اإلسالم ومنھاواألساس المصلحي واألساس التنظیمي، أیضًا تتع

االتصال الروحي اإللھامي واالتصال الروحي العضوي واالتصال الروحي اإلنساني الجماھیري، 
وتتعدد ضوابط االتصال في اإلسالم ومنھا أن یتوفر فیھ مجموعة من الصفات كالصدق وعدم 

السریة في االتصال، والقول الحسن الكذب وحسن الظن في االتصال بین المرسل والمستقبل، و
وقول الخیر والبعد عن القول الباطل، الشفافیة والتأثر وقوة االتصال اإلیماني بین العبد وربھ، 
وخلوه  من السخریة و الثرثرة والتكلف، وینقسم االتصال اإلداري حسب االتجاه إلى اتصال صاعد 

قاتھ، كما ینقسم حسب أسلوبھ إلى اتصال واتصال نازل واتصال أفقي، ولكل منھم ممیزاتھ ومعو
كتابي واتصال شفوي، ولكل منھما طرقھ وممیزاتھ ومعوقاتھ، وتتنوع مھارات االتصال بحیث 
تشمل التحدث واالستماع ولغة الجسد والكتابة، وإن لالتصال الفعال استراتیجیات تساعد على زیادة 

  .ظیمیة واإلدراكیةفاعلیتھ ، أما معوقاتھ فتتنوع ومنھا المعوقات التن
 :أبرز النتائج

االتصال اإلداري في اإلسالم ال یختلف في عناصره عن االتصال في الفكر اإلداري عامة،  .١
 .ولكنھ یتمیز في أصولھ وأسسھ ألنھا تقوم على مصدر الوحي الذي مصادره القرآن والّسنة

وھو منھج وسط یحقق أن منھج اإلسالم  ھو منھج كامل متكامل یشتمل على اإلدارة وغیرھا،  .٢
العدل والتوازن، وھو كذلك منھج عملي وواقعي یدعو إلى التفكر والتدَّبر، وصالح لكل األعمال 

 .في كلیاتھا وقد ترك جانب التفاصیل للتخصص واالجتھاد
القرآن الكریم، والسنة النبویة : تتعدد مصادر التأصیل اإلسالمي لالتصال اإلداري، ومنھا .٣

 .، والقیاسالمطھرة، واإلجماع
أن عناصر االتصال اإلداري تتصف بأنھا عناصر ذات أساس تشریعي وعقدي ومصلحي  .٤

 . وتنظیمي وقیمي وأخالقي
تتأكد أھمیة امتالك القائد لسمات  االتصال من منظور إسالمي   والتي تسھم في توجیھ  .٥

 . كقائدسلوكیاتھ، ونجاحھ وتمیزه  
االتصال الروحي اإللھامي، واالتصال :  ومنھاتتعدد أشكال االتصال اإلداري في اإلسالم .٦

 .الروحي العضوي، واالتصال الروحي اإلنساني الجماھیري
 :توصیات البحث

تدریب القادة على اكتساب مھارات االتصال اإلیجابي الفعال من خالل عقد الندوات والبرامج  .١
 .التدریبیة المساھمة في ذلك

لجھات المسؤولة لتحقیق االتصال اإلداري الفعال في توفیر المتطلبات المادیة والمعنویة من ا .٢
 .المؤسسات التعلیمیة

 .أن یكون من ضمن معاییر اختیار القیادات امتالكھم لمھارات االتصال اإلداري الفعال .٣
تدریب القادة على كیفیة التغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجھھم في عملیة االتصال  .٤

 .دیرونھااإلداري في المؤسسات التي ی
 .تدریب القادة على استخدام المنھج اإلسالمي في عملیة االتصال اإلداري .٥
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 :مقترحات البحث 
إجراء أكثر من دراسة عن متطلبات تفعیل االتصال اإلداري اإلیجابي بمؤسسات التعلیم  .١

 .المختلفة
 . إجراء أكثر من دراسة عن مھارات االتصال  اإلداري  وعالقتھ بجودة األداء .٢
دراسة عن متطلبات وضوابط االتصال اإلداري وفق الرؤیة التربویة اإلسالمیة إجراء  .٣

 . وآلیات تحقیقھا بالمؤسسات
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكریم 
 السنة النبویة 

بحث منشور في  دراسة مقارنة، –التواصل واالتصال في اإلسالم ).٢٠١٦. (آدم، أبو بكر البنات.
 . ، العدد الثاني، جامعة بحري، السودانلة جیل الدراسات المقارنةمج

، مھارات االتصال وبناء العالقات من منظور إسالمي، مجلة ھدى )٢٠٠٩(أبو الزیت، بالل تیسیر
 .٢٠٠٩ - ھـ١٤٣٠ العدد الرابع - ٥٣اإلسالم، مجلد 

مدن المحدودة الخرطوم ،  مطبعة الت٦، طإلدارة في اإلسالما). ١٩٩٩. (أبو سن، أحمد إبراھیم
 .السودان

، ١٤٩التأصیل اإلسالمي للتخطیط االستراتیجي التربوي، العدد ). ٢٠١٢. (باجابر فاطمة سالم
 . ، جامعة األزھر، مصربحث منشور في مجلة  التربیة 

بحث  ،١٩، العدد "دراسة تاریخیة "التأصیل اإلسالمي للتخطیط ). ٢٠١٨. (باجودة، ندى حسن
  . ، جامعة عین شمس، مصرلة البحث العلمي في التربیةمنشور في مج

  . عالم الكتب: القاھرة. االتصال الشخصي). ٢٠٠٢. (البكري، فؤاد عبد المنعم
دار الجامعة : اإلسكندریة. السلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیق). ٢٠٠٥. (بالل، محمد إسماعیل

 . الجدیدة
 . دار الفكر العربي: القاھرة. تعلیمیة واإلدارة المدرسیةاإلدارة ال). ٢٠٠٥( حجي، أحمد إسماعیل
، مكتبة مداخل إدارة األداء الوظیفي في المملكة العربیة السعودیة). ٢٠١٥(الحربي، ناھد سرور 

  . الملك فھد الوطنیة للنشر، الریاض
 ،دار ١ط.  اإلدارة والتخطیط التربویة). ٢٠٠٧(الحریري، رافدة ،جالل، أسامة ،إبراھیم، محمد 

  . الفكر للنشر، األردن
  .دار الصفاء للنشر والتوزیع: عمان. السلوك التنظیمي). ٢٠٠٢: (حمود، خضر

مدى توافر مھارات االتصال اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادیمیة ). ٢٠١٥(حمید، محمد عبداهللا 
ة جامعة بحث منشور في مجلبجامعتي صنعاء وعمران من وجھة نظر الھیئة التدریسیة ، 

 .  ،العدد السادس، المجلد الثاني، الیمنالناصر
محاضرات طالبات الدكتوراه في مجال مادة التأصیل اإلسالمي لعلم ) ١٤٣٤( الحمیدي، عبد اهللا 

  . اإلدارة وتطبیقاتھا في كلیة التربیة، جامعة أم القرى
ر الوفاء ومكتبة القدس ، داالمدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة). ه ١٤٢١. (زیدان، عبد الكریم

  )مصر (، المنصورة ١٢،ط
، الطبعة األولى، مكتبة الرشد، تكنولوجیا التعلیم والتعلم االلكتروني). ٢٠٠٤(سالم، أحمد 

 . الریاض
 . دار وائل للنشر: ، عماندراسات في اإلدارة التربویة). ٢٠٠٤. (ستراك، ریاض
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ال اإلداري لدى مدیري مدارس التعلیم فاعلیة أسالیب االتص).  ٢٠١٧(السعدي، محمد صالح 
بأمانة العاصمة صنعاء من وجھة نظر المعلمین، بحث منشور، دار سمات للدراسات 

  . المجلة الدولیة التربویة المتخصصة –واألبحاث 
الوظائف التعلیمیة والفاعلیة التعلّمیة لالتصال غیر اللفظي في ). "٢٠٠٦. (سلیمان السر أحمد

 ص ٧٨ ع ٢٠ جامعة الكویت، م – المجلة التربویة مجلس النشر العلمي، "الحدیث النبوي
)١٨٠- ١٥١ .(  

دار : عمان. ١ط.  رؤیة تحلیلیة. مھارات االتصال). ٢٠١٢. (الشاعر، عبد الرحمن بن إبراھیم
  .صفاء للنشر والتوزیع

 یل، بیروت ، الطبعة األولى، دار الجاألدب اإلسالمي ومواكب النور). ١٩٩٣( شرف، عبدالعزیز 
،مكتبة الملك فھد ٣ط.  اآللیات- المراحل –إدارة األزمات األسس ). ٢٠١٢.  (الشعالن، فھد أحمد

  . الوطنیة للنشر، الریاض
دار الفرقان : عمان. اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسیة). ٢٠٠٤. (الشقیرات، محمود

 .  للنشر والتوزیع
 ١٧/١٢/٢٠١٣تم استرجاعھ في . رات االتصال للمشرف التربويمھا). ٢٠١٣. ( الشھري، خالد

    net.alukah.www://httpعلى الرابط  
حورس للنشر : ، اإلسكندریة)١ط(، قیاس وتقویم أداء العاملین). ٢٠٠٨(الصیرفي، محمد 

 .والتوزیع
: االتصال غیر اللفظي في القرآن الكریم). م٢٠١٧. (كالطاھر، عبد الدائم محمد، نجم الدین، مبار

، العدد الثاني، جامعة بحث منشور في مجلة العلوم والبحوث اإلسالمیةدراسة تحلیلیة، 
 . السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان

قیاس أثر دور االتصاالت اإلداریة في تعزیز أداء العاملین في ). ٢٠١٦. (طبیشات، رامي
، العدد ٢٢، المجلد مجلة المنارةت األردنیة الحكومیة والخاصة في مدینة إربد، المستشفیا

 .الثاني
 سلوك األفراد والجماعات في –اإلدارة التربویة والسلوك المنظمي ). ٢٠٠٦. (الطویل، ھاني

  . ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان٤، طالنظم
، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع،  وآفاق مفاھیم–اإلدارة التعلیمیة ). ٢٠٠٦. (الطویل، ھاني

  . عمان
، دار الفكر للنشر، ١، طالتطویر التنظیمي). م٢٠١٠(عامر، سامح عبدالمطلب، قندیل، عالء محمد 

  .األردن
، دار وائل ٤ط.  اإلدارة واألعمال). م٢٠١٤. (العامري، صالح مھدي، الغالبي، طاھر محسن

 . األردن ،للنشر
تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم واآلداب بالرس ). ٢٠١١. ( سعیدعبد اهللا، زاھي نمر

، كلیة التربیة، جامعة مجلة التربیةفي ضوء مھارات االتصال الفّعال واتجاھاتھم نحوھا، 
  .، الجزء الثاني، نوفمبر١٤٦األزھر، العدد 
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اریة، ماھیتھا، أھمیتھا، االتصاالت اإلد). ھـ١٤٢٥. (العثیمین، فھد بن سعود بن عبد العزیز
 .، الریاض٣ط. أسالیبھا

معوقات االتصال التحریري بین مدارس التعلیم العام وإدارة ). م٢٠٠٦. (العریني، عبد العزیز
جامعة . مجلة كلیة التربیة. التربیة والتعلیم في منطقة الریاض بنین والحلول المقترحة لھا

 . ١٨٥-١٥٥). ٢٣.(اإلمارات العربیة المتحدة
 ،بدون ناشر، الریاض، المملكة ٣، طتقنیات التعلیم واالتصال).  م١٩٩٩(العقیلي، عبدالعزیز 

 العربیة السعودیة 
 اإلدارة في اإلسالم، الدار السعودیة للنشر، جدة ). ه١٤١٥( العلي ،إبراھیم 

  .دار وائل للنشر: عمان. السلوك التنظیمي في منظمات األعمال). م٢٠١٠(العمیان، محمود 
مدى توافر مھارات االتصال لدى المشرفین التربویین من ). م٢٠١٤. (العنزي، سلیمان بن یوسف

، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورةوجھة نظر معلمي المدارس االبتدائیة بمدینة بریدة، 
  .الملك عبد العزیز، عمادة الدارسات العلیا، برنامج الدراسات العلیا التربویة

بحث منشور في مجلة الشریعة أھمیة االتصال في اإلسالم، ).  ٢٠٠٨ (عوض، عوض إبراھیم
 . ، جامعة إفریقیا العالمیة١١، العدد والقانون

 . دار أسامة للنشر: عمان. االتصاالت اإلداریة). م٢٠٠٩(فرج، شعبان
زیع، ، دار المسیرة للنشر والتواإلدارة في اإلسالم، المنھجیة والتطبیق). ه١٤٢١(الفھداوي، فھمي 

 . عمان، األردن
دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي : السلوك التنظیمي). ٢٠٠٩. (القریوتي، محمد قاسم

 . دار الشروق للنشر: عمان. في المنظمات المختلفة
مھارات اتصال المدیر بمعلمیھ من وجھة نظر المعلم وعالقتھا بكفاءة المعلم ). ٢٠١٠. (كابور، ھند

 .٧٦-٣٠.  ٢٦مجلد. جامعة دمشقمجلة .  الذاتیة
 . مكتبة لبنان للنشر: بیروت. اإلدارة الفعالة). ٢٠٠٣(المساد، محمود 

 .جامعة الملك عبد العزیز: ، جدة١ط.  مھارات االتصال). ٢٠٠٧(المسعودي، سعد بن بركي حمدي
باب مؤسسة ش: القاھرة.  معلومات وقرارات– اإلدارة الحدیثة). ٢٠٠٠. (المصري، أحمد محمد

 . الجامعة
  : تحریر: الفصل الرابع. مھارات االتصال). م٢٠٠٧. (مطاوع، أنمار أحمد

فاعلیة أسالیب االتصال اإلداري ومعوقاتھا لدى مدیري المدارس ). ٢٠١٢. (المطرفي، ذیاب
. رسالة ماجستیر غیر منشورة. االبتدائیة في مدینة مكة المكرمة من وجھھ نظر المعلمین

 . السعودیة: ربویة والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم القرىقسم اإلدارة الت
أثر فاعلیة االتصال اإلداري على مفھوم الحاكمیة ).  ٢٠١٣. (المعایطة، ماجد، موسى، بكري

رسالة دراسة تطبیقیة لدى موظفي الدوائر الحكومیة بالمملكة األردنیة الھاشمیة، : الرشیدة
 .م اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمیة، السودان، معھد بحوث ودراسات العالدكتوراة

.  مفاھیم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظیم–السلوك التنظیمي : المغربي، كامل محمد
 . دار الفكر: األردن). م٢٠٠٤(
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المكتبة : مفاھیمھ وأسالیبھ ومھاراتھ اإلسكندریة: االتصال الفعال). ٢٠٠٠. (منصور، ھالة
 . الجامعیة

أثر فاعلیة االتصال اإلداري على مفھوم ). ٢٠١٠. (راني، فایز حسن، شحادة، حلمي یوسفالنج
دراسة میدانیة لدى موظفي الدوائر الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة في منطقة : الشفافیة
 . ،  جامعة مؤتة، األردنرسالة ماجستیر منشورةتبوك، 
 سلسلة وجیھ اإلسالمي للعلوم والمعارف  والفنون،أساسیات التأصیل والت). ١٤١٦(یالجن، مقداد 

 . دار عالم الكتب بالریاض). ١٠(كتاب تربیتنا 
 


