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صفحة  732في نحو ، ومن تأليف د/ كريمان فريد، النهضة العربيةدار من اصدارات  ،يقع الكتاب
 .شرة صفحةأصغرها ثالثة عستين صفحة ونحو أكبرهاغير متساوية بلغ سبعة فصول مقدمة و إلىمقسمة 

 7007و  2727ما بين عامي امتدت التخصص  فية حديث واألجنبيةالعربية  اشتمل الكتاب على مراجع

صاالت المؤسسية وااللكترونية، االت أهمهامن ، الموضوعاتايا ومن القض اطرح الكتاب عدد
تغيير االتصاالت المؤسسية وهي مجموعة من الموضوعات  وإدارةالنزاعات والخالفات،  إدارةت االاتصو

. نحج الكتاب فى عرض اإلشكاليات التى تواجه المنظمات من تغيرات مجال التخصص فيالجديدة 
التغيرات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية وذلك من خالل رؤية بينية للدمج وتحديات متسارعة بسبب 

األمثلة وهو ما دراسات الحالة وبين علوم االتصال وعلوم اإلدارة كما احتوي على عدد كبير من النماذج و
 .ية والحرفيةدراسمناسبا من الناحيتين الجعله 

من ذلك "عملية  بناء عالقات ومعاني  أنهلى عرف الكتاب االتصال المؤسسي ع األولفي الفصل 
بيئة عملها  فيللمنظمة  األساسيةوبين الجماهير ئل بين موظفي المنظمة ، خالل تصميم و تبادل الرسا

الكتاب  حاول ،وانطالقا من التعريف السابق لصيانة والحفاظ على بقاء المنظمة وفاعليتها.لذلك الخارجية و
، ثالث مستويات فيعرضتها  التياالتصاالت المؤسسية  أهدافشرح عديد من العناصر المكونة له مثل 

وبالطبع هذه الوظائف تتفاعل داخل الهيكل التغيير و تفعيل وظائف المنظمة  وإدارةبناء العالقات وتنمية 
،  والمائل األفقيالهابط والصاعد  وواتجاهات التدفق  رسميةال غيرالتنظيمي وشبكات العالقات الرسمية و

 و الخارجية للمنظمة التي تتفاعل بها المنظمة مع المحيط . داخليةلاوكل وسائل االتصال 

الكتاب الزيادة  أوضححيث  التصاالت المؤسسية االلكترونيةتناول الكتاب ا ،الفصل الثاني في
الهائلة في حجم المعلومات المتدفقة على الشركات والعاملين بها حيث يتحتم على المديرين والعاملين تحليل 

ت المؤسسات شبكات اتصال داخلية الكترونية ت بشكل مستمر ودائم، وقد استخدمكم هائل من البيانا وإدارة
بين عناصر  أيضاتتيح االتصال  التية االنترنت لشبك فةباإلضاتسمح للموظفين باالتصال وتبادل المعلومات 

و وهذه المنظمة تتسم بثالث خصائص، ال ورقية ال مكانية ال زمانية  المؤسسة و بين عناصر البيئة المحيطة
تعتمد هذه المنظومة على الحواسب ونظم التوثيق الرقمي وشبكات التفاعل عبر االنترنت، كما تقدم هذه 

االتصال  من التواصل هي، الكتابي  المسجل، الصوتي المسجل ،التخاطبي الحي، أنماط أربعالمنظومات 
منها خفض التكلفة وتوفير الوقت ودعم  عديدة مزاياوتحقق هذه المنظومات غير المباشر كالبريد االلكتروني 

 ضمان الجودة وتحسين كفاءة ومرونة االتصال الداخلي . 

على هذه  التغلبة االنترنت تتسم بضعف التحكم والسيطرة فقد حاولت المؤسسات ككانت شب اولم
نت )تعمل داخل المؤسسة فقط ( واالكسترانت )تعمل بين المؤسسة عبر تفعيل شبكة االنتر اإلشكالية

تتسم بقدرة المنظمة على التحكم والسيطرة على   والتيموزعين و الموردين ( لوالمؤسسات المرتبطة بها كا
االتصاالت مثل المؤتمرات المرئية والعروض  تطبيقات تكنولوجية أيضاوتناول الفصل  .همانيبالتفاعل 

 بات االلكترونية للمؤسسات .اور المغلقة  وخدمة النص المتلفز والبالتقديمية على االنترنت وتليفزيون الدوائ
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بدأ الفصل باستعراض دقيق . االتصاالت المؤسسيةو اإلدارةفقد تناول نظريات  ،الفصل الثالث أما
المنظمة  أفرادللعامل مع  آليةالتي قدمها تايلور حيث طرح "اآللة "نظرية و، األساسية اإلدارةلنظريات علم 

 التي" اإلنسانيةالعالقات "ونظرية  ،مركزية شديدة إدارةتخصصات دقيقة تتحكم فيهم  فيكاآلالت يعملون 
في  أعضاءفي المؤسسة  فاألفرادفي المنظمة  اإلنسانيللسلوك  يتوقف علي فهمها اإلدارةنجاح  أنتري 

ونظرية  الجماعات الموجود بداخلها، أهدافالمنظمة في  أهدافتحاول دمج  أن اإلدارةجماعات وعلي 
المؤسسة نحو تحقيق  أفرادالحاجات ركنا هاما في تحريك  إشباع"المواد البشرية "حيث تعتبر الدافعية و

بيئة  فيتمنع حدوث مشاكل  التيتركز على العوامل الوقائية  والتينظرية الدوافع الصحية  وأخيرا أهدافها
 الجيد .  لألداءو زيادة عوامل الرضاء التي تدفع  اإلحباطالعمل وذلك من خالل منع عوامل 

على ثم تحول الكتاب إلي مفهوم القيادة اإلدارية وامتداد تأثيرها على المنظمة فالقيادة هي القدرة 
التأثير على اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة و هي عملية تهدف إلى التأثير على سلوك 

، والقائد اإلداري اإلدارية هي القلب النابض للعملية والقيادة يق جهودهم لتحقيق أهداف معينة. األفراد وتنس
يجعل إدارته أكثر  المدير القائد هو الذيوهو الذي يقود التنظيم ويحقق فيه التنسيق بين وحداته وأعضائه. 

تعني  بشكل عام فهو، المؤسسة عليه العبء األكبر في تحقيق أهداف فالقائد يقعتبرز حيث  ديناميكية 
القيادة والتي من خاللها يستطيع  ات االستثنائية المتوفرة في الشخص الموجود في موقعيالقدرات واإلمكان

 تعريف القيادة اإلدارية بأنها النشاط ، وبعبارة أخرى يمكنالغايةتابعيه والتأثير فيهم ابتغاء تحقيق  توجيه
ت وإصدار األوامر ومتابعتها واإلشراف عليها وعلى التخاذ القرارا العليا  ةاإلداري المراكزمارسه الذي ت

 . وذلك لتحقيق الهدف األفراد العاملين

-النشطة -المستترة–السلطوية  –صنف الكتاب القيادة على مستويات تصنيفية عدة )التبادلية
 : هامة أنماط ةثم ركزت على ثالث الكاريزي ( -القائد -المحفز -... الملهم....الفوضوية

: تسمى تلك القيادة بالتسلطية أوالدكتاتورية أواألوتوقراطية ، وفيها ينفرد القائد (االتوقراطية )التبادليةالقيادة 
وتصل دون مناقشة ،  األوامر وتنفيذالخوف  وسيه أساسها بينه وبين مرؤ بالرأي واتخاذ القرار، والعالقة

القائد والجماعة اتصال رأسي أي من أعلى الحرية إلى حد يقترب من العدم. واالتصال غالباً بين  ممارسة 
من القيادة العليا إلى المرؤوسين، وليس للمرؤوس الحق في تصعيد آرائه إلى  أوامرإلى أسفل في صورة 

، فإن األهداف غالباً ما تكون غير واضحة أو غير معروفه لديهم، ويسعى ادة. نظراً لسلبية أراء الجماعةالقي
 .ضعيفة حتى ال يحدث أي تكتل ضدهت بين التابعين د إلى أن تظل العالقاالقائ

في وضع األهداف ن المرؤوسووفى ظل القيادة الديمقراطية يشارك  :)التحويلية(القيادة الديمقراطية 
، ويفوض  الجميعوالتخطيط والتنفيذ لألنشطة ،وتقويمها،والمسئولية في ظل القيادة الديمقراطية موزعة على 

ً من سلطاته إلى مرؤوسيه. أن القيادة الديمقراطية  أفضل األنماط حيث تسود العالقات  هيالقائد بعضا
 . ، ويقود القائد أفراد الجماعة فريق العمل اإلنسانية بين 

أن  وللمرؤوسين،  حتى يكاد ان ال يكون له ادني تأثير:  وفيه يكون القائد سلبياً ، (الفوضويالحر ) النمط 
هم .ليست هناك سياسات محددة أو إجراءات بل وقد ال أو قيامه بتوجيل منه يفعلوا ما يريدون دون أي تدخ

وانهي الكتاب هذا الفصل  بعرض عالقة للوصول إليها. المرؤوسين بحيث يعملوا تكون هناك أهداف أمام 
نماذج مبسطة توضح هذه  القائد بصناعة القرار و استراتجيات االتصال بشكل متميز وعرضها فى شكل

 العالقة .
 

موضوع جديد يتناول اتصاالت إدارة الخالفات / النزاعات المؤسسية فى فصله  إلىثم انتقل الكتاب 
م وتناول هذا المفهتالعربية بكتابات نوعية حيث قلما نجد  إضافةيعد هذا الفصل  أنالخامس و الحقيقة 

ة فهي تحدث بداخلها في يمنها منظمة من المنظمات المجتمعالصراع أوالنزاع التنظيمي ظاهرة ال تخلو ف

http://www.3qds.com/vb/t34716/
http://www.3qds.com/vb/t34716/
http://www.3qds.com/vb/t34716/
http://www.3qds.com/vb/t34716/
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أشكال متعددة من خالف أو جدال كرد فعل لتلك التفاعالت وسطها، والمنظمة جهاز له أهداف محددة تسعى 
من جانب فرد معين إلى تحقيقها عملية الخالف أو النزاع أو التضارب التي تنشأ كرد فعل لممارسة ضغط 

على فرد آخر أو مجموعة أومنظمة أخرى سواء من داخل ميدان عملها أو في ميدان منظمة أومجموعة أو
مجتمعي آخر بهدف إحداث تغيير إيجابي أوسلبي في بيئة أومعايير أو قيم ذلك الفرد أوتلك المجموعة أو 

 – تراتيجية التنافســوهناك عديد من استراتجيات التعامل مع الصراع داخل المنظمة منها إس. المنظمة
والتنازل، فالمدير يحاول من خالل تلك اإلستراتيجية إجبارالمرؤوسين على االمتثال لوجهة نظره ومقترحاته 
ً ما يعتقد المرؤوسون في هذه الحالة بوجود ارتباط سلبي بين أهدافهم وأهداف مديرهم، قد  وقوته وغالبا

د األطراف عن شيء مقابل الحصول يترتب على إدارة الصراع من خالل تلك اإلستراتيجية أن يتنازل أح
على شيء آخر ومن ثم فإن الهدف في هذه الحالة هو تحديد محكات التبادل بين الطرفين والتي يمكن أن 
تساعد على إدارة الصراع.هذا ويمكن االعتماد على هذه اإلستراتيجية في الحاالت التي يكون الصراع فيها 

يتها كإستراتيجية لحل الصراع في الحاالت التي يكون فيها التنازل ناتجاً عن نقص الموارد، في حين تقل فعال
استراتيجيه التجنب أواإلغفال  وهي . وعن السلطة نظراً ألن الطرف األضعف ال يوجد لديه ما يتنازل عنه

تعني تجاهل مسببات الصراع بالرغم من استمرار حدوثه وبالرغم من أن تجاهل الصراع يقوم على فرضية 
ن من إمكانية زيادة ن اإلغفال والتجاهل يمكن أن يساهم في حل الصراع فإن بعض الباحثين يخشومؤداها إ

، فاإلغفال والتجنب يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية في تلك الحاالت التي يحتاج فيها الصراع ضراوة
إلى حدوث الصراع  المرؤوسون إلى مدة زمنية كافية للتفكير والتروي وإعادة النظر في األمور التي أدت

ومجمل القول من خالل تحليل االستراتيجيات الثالث أن على المدير أن يختار أيا من هذه االستراتجيات لكل 
 واحد في ضوء مناسبتها للحالة وقدرتها على حل الصراع .

، فإعادة المشاعر لحل الخالفوتمر عملية إدارة الصراع بثالث مراحل هي استكشاف المصالح و
ن نحدد هوية الطرف األخر ونحدد ما أ وتبديل التوقعات ثم تحويل وحل الخالف، ففي البداية يجبتشكيل 

فاهيم نريده واألسباب الحقيقة للخالف ثم يؤدي الحوار بين المتنازعين إلى تحديد شروط ومعاني جديدة للم
وير حل بديل يتوافق حوله وهو ما يساعد على إعادة تشكيل وتحويل الموقف وتط األفكار المتعلقة بالخالفو

 جميع األطراف .

هناك عوامل كثيرة تضغط على تناول الكتاب إدارة التغيير المؤسسي   ،الفصل قبل األخيرفى و
المنظمات والمؤسسات اليوم لتقوم بعمليات تغيير رئيسية في أعمالها واستراتيجياتها ، ومن أبرز هذه 

راً كبيراً أيضا األزمة االقتصادية و المؤثر السياسي يلعبان دولحالة االقتصادية وال شك بأن المؤثرات ا
مما دفع   المؤسسات إلى إحداث تغييرات سريعة في هياكلها التنظيمية ، وتشريعاتها وأنظمتها  كدافع للتغيير

،حيث أن عديد من المؤسسات الكبيرة قامت بعمل تغييرات داخل المؤسسة بعضها جذري وآخر جزئي على 
مختلفة من المؤسسة ، في الهيكل التنظيمي ، في اإلدارات ، في العمليات ، في أساليب العمل ، قطاعات 

وغيرها ؛ وتم تحقيق نسب نجاح عالية على المدى الطويل غيرت مسار ومكانة هذه المؤسسات من 
كاالندماج  ه المؤسسات مواقفمؤسسات تقليدية إلى مؤسسات متميزة ذات مكانة عالمية تنافسية .  فقد تواج

 . خرآيير القيادات أوإعادة التنظيم الداخلي أو التحول من نظام مؤسسي إلى نظام مؤسسي او تغ

على عقب بسبب قيام المؤسسة نفسها أو أفرادها  ارأس التغيير ينقلب األمر وحينما تبدأ عملية 
التغيير. وما لم تقبل  دها بهذاأفرابمقاومة هذا التغيير. ويرجع السبب بصفة عامة إلى عدم قبول المؤسسة أو 

وهناك أسباب تنظيمية  .المؤسسة وجماعات العمل و األفراد هذا التغيير فإنهم سيعارضونه و يقاومونه
وأسباب فردية لمقاومة لذلك . فاألسباب التنظيمية تعود إلى قوى داخل المؤسسة تجعلها ومن يمثلها من 
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 كونه غييرإدراك العاملين لهذا الت فتعود إلى ما األسباب الفرديةالقيادات يقاومون ويعترضون على التغيير. أ
 في صالحهم .ال يصب 

ن كان هناك نقص في المعلومات لدى األفراد إومن أساليب مقاومة  التغيير إستراتجية االتصال ف
خالل   فأنهم يميلون إلى مقاومة التغيير، وعليه يمكن توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ويتم ذلك من

حلقات التعليم والمناقشة، ومن خالل المذكرات والتقارير، ومن خالل االجتماعات والتي تسعى إلى اإلقناع، 
ومن مزايا هذه الطريقة أنه حينما يتم توفير المعلومات  تتضح الصورة أمام العاملين ويقتنعون باألمر فإنهم 

في تنفيذه ونجاحه. وعلى المنظمة أن تعلم أن جهود  لن يقاوموا التغيير بل سيميلون إلى تعزيزه والمساعدة
المشاركة أو  التعليم واالتصال تحتاج إلى وقت ومجهود وتكلفة. وتعتمد هذه اإلستراتجية على  المكاشفة أو

هذا  فيالكتاب  أثارهما  أهممن المعلومات أو حجب المعلومات . ومن  الدانيالدعم و المساندة أو الحد 
ة ليير لمجموعات المصالح وهي عملية تتضمن اتصاالت معقده بين سلسالتغسويق الموضوع مفهوم ت

اند أساليب بما يضمن تشكيل صورة ايجابية عن المنظمة و يسعريضة من الدوائر داخل و خارج المنظمة 
 التغيير التي تتبعها .

ية التفريق أهم فقد عنون باتصاالت تنمية المنظمات حيث أشار الكتاب أما الفصل السابع واألخير
المؤسسي  داء األعملية منظمة مخططة تستهدف رفع فاعلية  تلكلمؤسسات بين مفهوم التغيير والتنمية ا

" وهو ما يحقق  تحسين أداء األفراد والمنظمة ككل ومنح أعضاء التنظيم المهارات الفرد والمؤسسة"
عملية تنمية المنظمة  أنالكتاب  أوضحوقد بصفة مستمرة لتحقيق الجودة الكلية  أدائهمالالزمة على تحسين 

 التقييم ثم تنفيذ الصيانة ،  ثم الصيانة و ، هي التشخيص مراحلتمر بمجموعة 

منظمة المتعلمة من حيث الهياكل ال إلىثم تحول الكتاب لمناقشة مفهوم التحول من المنظمة التقليدية 
ديد انتشر مؤخرا ليحل محل األشكال التقليدية. ويعود هذا التحول إلى تطور علم اإلدارة فهي نمط جلثقافة او

في التعامل مع قدرات الموظف، ففي المنظمات التقليدية كان التركيز على أولوية المهمة، ومن ثم كان 
ما أعاقها كل تلك  وأهميته التي كانت المنطلق في اتجاه تكوين منظمة التعلم. ولكنالمرؤوسين التركيز على 

السنوات أن تلك العالقة اإلدارية كانت تتم بشكل تقليدي هرمي. إن منظمة التعلم تقوم على النظرة المتفتحة 
وقدراته في اإلسهام بتطوير المؤسسة وليس اإلدارة وحدها المسئولة عن هذا التطوير وهو ما وللمرؤوسين 

دافعا نوعيا لالبتكار المستمر كضرورة لتحقيق الميزة يجعل التعليم ممارسة آنية ومستمرة، كما يشكل 
 .اداخل المنظمة وخارجه التنافسية  التي تجعلها مسؤولية الجميع

 
ن االتصاالت المؤسسية أحد المسارات الجديد التى ينبغي االهتمام بها فى أوضح المؤلف أ هكذا،

فى ة والتى يمكن من خاللها حل مشاكل المنظمات المعاصرمجال العالقات العامة فى الوقت الحاضر 
وصي الكتاب بأهمية استكشاف أكما  ،الخارجية والداخلية التى تمر بهاالمنطقة العربية فى ضوء التحوالت 

ال يمكن نه عنصرا إالتفاعل مع الصراع على سبابها وأجهاض إالعمل على و المنظمة  الصراعات داخل
 أن شار الكتاب الىأفقد   ،فضال عن ذلك. من عناصر الحياة داخل أي منظمة فهو جزء، و تجنبهأتجاهله 

مة عملية التغيير التي ومقامر في التعامل مع تالتدريب المسالتعليم ومن خالل عمليتي تصال دورا هاما لال
فى مرحلة تشكل متغيرات العولمة وما تعكسه على حياة المنظمة من تغيرات من اندماجات حتمية صبحت أ
 .مواجهته  البد مرأمنافسات و
في مجمله يشكل محاولة ممتازة لشرح مجموعة متكاملة من المفاهيم في مجال االتصال ن الكتاب إ

تشكل محورا هامة فى هذا المجال على كل من المستوي االكاديمي و الممارسي فالكتاب جمع بين المؤسسي 
  ممارس العالقات العامة فى حقل عمله.صلح لتطوير الطالب الجامعي ويالمسارين بشكل جعله 


