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أ

اُف من امداين بنبع اغبناف كتعلمت منهما دركسا يف االرادة كالعزيب ػ ػ ػة
اُف من رككا جب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناهنما بستانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فأع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطى ثػػمارا
اُف من اضاءا درب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مستقبلي كبثا النور يف جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواكبي
اُف اليت اضحت ذكرل الراحلة باعبسد كباقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف القلب اُف االبد
اُف ركح اخيت العزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزة صبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلة رضبها اهلل
ككالديػ ػ ػ ػ ػا العزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزين تغمػ ػ ػ ػ ػ ػػدىم اهلل برضبتو الواسعة
اُف قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ حي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايت كنب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػليب
اُف اجنحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت القويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه الدني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اُف من شػ ػ ػارك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوين رحلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة العمر ككجدكا يف اخطائي حسنات
اُف من كانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا ربيع حيات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كمن احيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا جبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػور ؿببتهم
اُف اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػويت االعزاء كخاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة عبد اغبميد كاخوايت
كاُف العزيػ ػ ػ ػزتُت فتيحػ ػ ػ ػ ػ ػة كرشيػ ػ ػ ػ ػ ػدة رفيقات عم ػ ػ ػ ػ ػ ػرم
دكف اف انسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الغاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فطيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اليت
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانت سن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ِف يف مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوارم الدراسي
اُف زى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة حي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػايت كروب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانة عمرم ابناء اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػويت
كخاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة سعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الدين كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة عيٍت "جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلوؿ"
اُف كل من س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىم يف اخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراج ى ػ ػ ػ ػذه العمل اُف الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور
اُف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل من ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مكانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػليب
اُف كل من ركع كسجد هلل رب العاؼبُت
اُف كل من صلى كسلم على سيد اؼبرسلُت صلى اهلل عليو كسلم
اىدم ىذا اعبهد اؼبتواضع
أ

اغبمػد هلل الػػذم خلػخل اػبلػػخل فاحعػػاىم عػددا ،كقسػػم االرزاؽ كَف يػػنس احػدا ،كرمػػو ال وبػػد كنعمػو ال يعػػد ،كعطػػا ه ال

ً
ىحػ هد (( )4سػورة
ىح هد ( )1اللَّوي َّ
الع ىم يد ( )2ىَفٍ يىل ٍد ىكىَفٍ ييولى ٍد ( )3ىكىَفٍ يى يك ٍػن لىػوي يك يف نػوا أ ى
ينفذ كصفتو :قي ٍل يى ىو اللَّوي أ ى

االخبلص).

اغبمد هلل ضبدا سرمدا  ،ضبدا ال وبعيو عددا كال يقطعػو ابػد كمػا ينبغػي لػو اف وبمػد كاشػهد اال الػو اال اهلل رب الػورل
كاشػهد اف ؿبمػػدا عبػػده كرسػولو اؼبرتمػػى خػػَت مػن كنػػأ الثػػرل كمػػن مشػى ربػػت ادًن السػػماء  ،صػلوات اهلل عليػػو كعلػػى الػػو
كصػحبو سػس الػدجى .فػػبل يسػعٍت كقػد اهنيػػت ىػذه الرسػالة اال اف اشػكر اهلل تعػػاُف الػذم كفقػٍت للقيػػاـ ػا كامػدين بػػالعوف
إلهنائها
كبعد شكر اهلل تعاُف اتقدـ خبالص الشكر كعظيم االمتناف

اؼبشػرؼ علػى

علي جبهده اؼبتواصل كأفكاره النَتة كتوجيهاتو كإرشػاداتو السػديدة كارائػو القيمػة كنريقتػو اؼبثلػى يف إدارة
الرسالة كالذم َف يبخل ٌ

التحفيز اؼبعنوم كذلك بتخعيعو ِف األكقات الثمينة كتذليل الععوبات من أجل إثراء ىذا العمل جزاه اهلل خَت اعبزاء كأكرمو

كرفع شأنو.
كما اتقدـ بالشكر كالتقػدير لكػل مػن
علػى اؼبسػاعدات كالتوجيهػات اؼبقدمػة يف سػبيل اقبػاز
الػػذم كػػاف لػػو الفمػػل الكبػػَت يف اقبػػاز ال نػػام

ىػػذا البحػ  ،كمػػا ال يفػػوتٍت اف اشػػكر
االلكًتكين جزاه اهلل خَت اعبزاء.

كال يفوتٍت اف اتقدـ بالشكر كالتقدير للمدير اعبهوم دبؤسسة سونانراؾ الذم قدـ ِف كل التسهيبلت إلقباز الدراسة
حفظو اهلل كرعاه سائلة اؼبوُف عز كجل اف هبعلو من اىل القراف كيرزقػو الفػردكس
اؼبيدانية

االعلػى مػن اعبنػاف.

كختاما اتوجو بالشكر اػباص ألساتذة قسم علم النفس الذين قميت بػرفقتهم اكقاتػا مفعمػة بػالود كالتفػاىم كاالحػًتاـ
كاؼبنفعػػة العلميػػة .كاغبمػػد هلل رب العػػاؼبُت كالعػػبلة كالسػػبلـ علػػى اشػػرؼ اؼبرسػػلُت سػػيدنا كنبينػػا ؿبمػػد كعلػػى الػػو كاصػػحابو
اصبعُت
)88

ب

اقتراح برنامج في االتصال الكتابي لتحسين أداء العمال
ىدفت الدراسة اغبالية اُف اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت اداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية،
كقد اجريت دبؤسسة سونانراؾ حوض بركاكم كالية كرقلة.
كمن اجل ربقيخل اىداؼ الدراسة مت تعميم برنام تدرييب ك تنفيذه  .كللتأكد من فاعلية ال نام
اؼبقًتح اتبعت الباحثة خطوات اؼبنه التجرييب لدراسة اثر اؼبتغَت اؼبستقل(ال نام ) على اؼبتغَت التابع (االداء) ،
تكونت عينة الدراسة من ( )20عامبل  .كمت تقسيمهم اُف ؾبموعتُت ،ذبريبية (ف= )10ك ضابطة (ف=، )10
مع قياس قبلي كبعدم لكبل اجملموعتُت.
كبعد ذلك اجريت اؼبعاعبة االحعائية بواسطة اختبار ماف كيتٍت كاختبار كلكوكسن للوقوؼ على
الفركؽ بُت متوسط درجات اجملموعتُت.
واظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت النتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج:

 -1أ ف مستول العماؿ يف التطبيخل القبلي لل نام كاف منخفما مث ارتفع مستواىم يف التطبيخل البعدم
 -2كجود فرؽ داؿ إحعائينا بُت متوسطي درجات العماؿ يف التطبيخل القبلي كالبعدم لل نام .
 -3أف حجم التأثَت بُت القياس القبلي كالقياس البعدم كاف مرتفعا ،فبا يدؿ على فاعلية ال نام
التدرييب اؼبقًتح .
 -4لل نام اؼبقًتح يف االتعاؿ الكتايب اثر يف ربسُت اداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية.
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la Proposition d'un programme en communication écrite pour améliorer la
performance des travailleurs

Résume
Le but de cette étude était de proposer un programme dans la
communication écrite pour Améliorer la performance des travailleurs dans
la société industrielle. Cette étude était faite dans la société de Sonatrach
« Ha oud Barkaoui » Wilaya de Ouargla
Pour atteindre les objectifs de l'étude, un programme de formation a été
conçu et mis en œuvre. Cette étude a été réalisée dans la société Sonatrach
"Ha oud Barkaoui" Wilaya de Ouargla
Pour assurer l'efficacité du programme proposé, le chercheur a suivi les
étapes de la méthode expérimentale pour étudier l'effet de la variable
indépendante (programme) sur la variable dépendante (performance).
L'échantillon de cette étude est constitué de 20 travailleurs, répartis en deux
groupes expérimentaux (n = 10) et témoins (n = 10). La mesure a été faite
avant et après la mise en œuvre du programme de formation dans les deux
groupes
Le traitement statistique a été effectué par le test de Mann Whitney et le
test de Wilkinson pour déterminer les différences entre les scores moyens des
deux groupes.
Les résultats ont montré que :
1- Le niveau de travailleurs avant l'application du programme était faible
et a ensuite augmenté leur niveau dans la post-mise en œuvre.
2- Il y a des différence statistiquement significatives entre les scores
moyens des travailleurs dans la mise en œuvre avant-après le programme
3- L'effet entre la pré-mesure et la post-mesure était élevée, ce qui indique
l'efficacité du programme de formation proposé
4- Le programme proposé dans la communication écrite a un impact sur
l'amélioration de la performance des travailleurs dans l'établissement
industriel
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the Suggestion of program in written communication to improve
performance to the workers
Abstract :
The purpose of this study was to propose a program in written
communication for Improving the performance of workers in the industrial
society. This study was done in Sonatrach society "Ha oud Barkaoui" Wilaya
de Ouargla
To achieve the objectives of the study a training program has been
devised and implemented. This study was done in Sonatrach society "Ha oud
Barkaoui" Wilaya de Ouargla .
To ensure the effectiveness of the proposed program, the researcher
followed the steps of the experimental method to study the effect of the
independent variable (program) on the dependent variable (performance).
The sample in this study consists of 20 workers , divided into two groups
experimental (n=10) and control (n=10). Measurement was made before and
after implementing the training program in both groups.
The statistical treatment was performed by the Mann Whitney test and
the Wilkinson test to determine the differences between the mean scores of the
two groups.
The results showed that:
1- The level of workers before the implementation of the program was low
and then increased their level in the post-implementation.
2- There are statistically significant differences in the mean scores of
workers in the implementation before-after the program
3- the effect between pre-measurement and post-measurement was high,
indicating the effectiveness of the proposed training program.
4- The program proposed in the written communication has an impact on
improving the performance of workers in the industrial establishment
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ص

مقدمـ ــة :

مع ازدياد موجات التطور كالتقدـ االنساين كالتكنولوجي ،كتطور كسائل كسبل االتعاؿ االنساين

اصبحت اغباجة ملحة الزدياد عملية االتعاؿ بُت بٍت البشر يف ـبتلف ارجاء اؼبعمورة كتطورت تبعا لتلك
االىداؼ االجتماعية كالثقافية كالدكافع النفسية كاغبمارية كاالقتعادية من كراء زيادة موجة االتعاؿ االنساين
كتبادؿ كنقل االفكار كالبيانات كالفهم الكامل كاؼبلم حملتول أنر عمليات االتعاؿ االنساين .
فتأسيس نظاـ فعاؿ لبلتعاؿ كاحملافظة على استمرار فاعليتو يعد من اكثر االمور ربديا يف ادارة النظم
اؼبتنامية اغبجم كالتعقد ،فاالتعاؿ من كظائف االدارم المركرية كىو اؼبكوف الذم هبعل النظاـ فبكنا،
كالوسيلة اليت يتم ع ىا القياـ بوظائف االدارة االساسية من زبطيط ،كتنظيم ،كتنسيخل ،كتوجيو ،كرقابة بقدر
سبلمة ككضوح قنوات االتعاؿ داخل التنظيم ،كسهولة انسياب اؼبعلومات من خبلؽبا تكوف فاعلية تلك
العمليات .
فسعت اؼبنظمات االدارية اُف تأمُت تقنية االتعاؿ كوسيلة فعالة يف ربسُت اداء العاملُت كمساعدهتا
على اقباز مهامها كاعماؽبا بكفاءة كفعالية يف ضوء النمو اؼبمطرد كالتنوع اؼبتواصل لتقنيات االتعاؿ الذم
اكسب االتعاالت عنعر الدقة ،كزاد من فعالية الرسائل االتعالية كاختعار الوقت كاعبهد ،كأتاح الفرصة
لبلستفادة من فبيزات االتعاالت بعفة عامة كاالتعاالت يف اؼبنظمات االدارية بعفة خاصة .
فاالتعاؿ اعبيد يساعد على اداء االعماؿ بطريقة افمل ،فلوال االتعاؿ ؼبا استطاع االنساف بناء انظمة
اقتعادية كاجتماعية ،كتظهر انبية االتعاؿ بشكل حيوم يف اجملاؿ االدارم كباػبعوص يف اؼبؤسسات
العناعية حبكم نبيعتها كدكرىا يف اجملتمع ،كلو ال انبيتو ما تطورت شبكات االتعاؿ يف ـبتلف اؼبؤسسات.
فاؼبؤسسة بناء صورم رظبي ،كاالدارة ىي العنعر الديناميكي كاغبي فيها ،كيتوقف قباح االدارة اُف حد
كبَت على قدرة اؼبدير كمساعديو على تفهم االشخاص االخرين ،كعلى مقدرة العماؿ على فهم االدارة .
فاالتعاؿ ىو عملية نقل ىادفة للمعلومات من شخص إُف اخر ،بغرض إهباد نوع من التفاىم اؼبتبادؿ
بينهما ،كاالتعاؿ التنظيمي ىو عملية تبادؿ األفكار كاؼبعلومات من أجل إهباد فهم مشًتؾ كثقة بُت العناصر
اإلنسانية يف اؼبنظمة .
كتتعدد كسائل االتعاؿ كزبتلف حسب نبيعة اغبالة أك اؼبوقف الذم يتناكؽبا أصحا ا ،كتعتمد مهارة
االتعاؿ بالدرجة األكُف على القدرة على اختيار الوسيلة اليت تستخدـ مع شركط اؼبوقف اؼبعٍت إذ توجد
كسائل متعددة لبلتعاؿ تستخدـ يف نقل األكامر كاألفكار كاآلراء كاالذباىات كالبيانات كاؼبعلومات بُت ـبتلف
اؼبستويات اإلدارية يف اؼبنظمة كاختيار أم منها يتوقف على الظركؼ اؼبتاحة يف اؼبنظمة كأسلوب التعامل فيها
كنوع اؼبادة اؼبراد نقلها ،فاالتعاؿ كسيلة كليس غاية ،فهو كسيلة يف غاية األنبية ؼبا يبكن أف يلعبو من دكر
بالغ اػبطورة يف قباح التنظيمات.

ط

كتأيت ضمن ىذه الوسائل أك األساليب االتعالية االتعاؿ الكتايب الذم يعت من أىم الوسائل
االتعال ية يف ؾباالت األعماؿ اإلدارية كالعناعية كأكثرىا فاعلية كتأثَتا باآلخرين السيما كانو األداة اليت يبكن
من خبلؽبا أف يع الكاتب عن كجهة نظره يف ميداف أك حقل معُت من حقوؿ اؼبعرفة اإلنسانية ،فهو وبعر
الكلمة اؼبنطوقة يف قناة كاحدة فبا يسهل معناه كيقرب مأخذه من إشارة جسمية كتلوين صويت.
يتميز ىذا النوع من االتعاالت باف الوسيلة فيو ىي الكلمة اؼبكتوبة اليت تعد أداة غبفظ نتاج العقل
اإلنساين كنقلو كتطوره ،أما من الناحية اإلدارية فإف العامل يستطيع من خبللو أف يع عما هبوؿ يف ذىنو من
أفكار كمشاعر كاراء كًتىابةن ،كتعكس ىذه ً
الكتىابىةي غالبا شخعية ال ىكاتً ً
ب ،باإلضافة إُف ارتفاع مستول احملتول
ى
كاؼبمموف كبدقة أك يف التنظيم كبوقت أنوؿ يف استحمار األفكار كأعظم شاىد على فمل الكتابة كرفعة

ب
شأهنا أف اهلل سبحانو كتعاُف نسب تعاليمها إليو كاعت ىا من كافر كرمو فقاؿ اهلل سبحانو كتعاُف " :ا ْذ َى ْ
ِ
ِ
يم
بِ ِكتَابِي َى َذا فَأَل ِْق ِو إِلَْي ِه ْم ثُ َّم تَـ َو َّل َع ْنـ ُه ْم فَانْظُْر َما َذا يَـ ْرِجعُو َن ،قَالَ ْ
ت يَا أَيُّـ َها ال َْم ََلُ إِنِّي أُلْق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
اب َك ِر ٌ
 (.سورة النمل ،اآلية .) 29-28
كمن ناحية أخرل ينبغي على العامل اف ينظر لبلتعاؿ على انو حخل اساسي يبكنو من نرح مشاكلو
على مسؤكليو كتقدًن مطالبو اؼبشركعة باستعماؿ االتعاؿ اؼبباشرة كىذا ينعكس اهبابا على اؼبؤسسة اليت ينتمي
اليها ،فيكوف نظرة اهبابية عن عملو كمن مث يبدعو  .كما اف االتعاؿ يف اؼبؤسسة العناعية هبنب الكثَت من
اؼبشاكل اليت تكوف نتيجة سوء الفهم كالنقص كعدـ االدراؾ بدكافع كاىتمامات االخرين .
كنظرا لتعاظم دكر االتعاالت اإلدارية أك التنظيمية ،كزيادة اؼبشكبلت يف اؼبنظمات فقد يًتتب على
ذلك زيادة اغباجة التعاالت تنظيمية فعالة يف اؼبنظمات تبعا ؼبا تتيحو تقنيات االتعاؿ من فبيزات تساىم
بفعالية لرفع مستول أداء العماؿ .
فعملية االتعاؿ يف اؼبؤسسة العناعية ليست بالعملية السهلة  ،كذلك لعدة اسباب كعوامل تتداخل
فيها كالفهم ،الوسائل ،الوقت ،الوضوح ،السهولة ،االسلوب ،كال يبكن اف نعرؼ مثل ىذه العوامل كغَتىا اال
من خبلؿ دراسة ميدانية هتتم بدراسة االتعاؿ بُت االدارة كالعماؿ يف اؼبؤسسة العناعية ،حي نتناكؿ يف ىذه
الدراسة موضوع اقتراح برنامج في االتصال الكتابي لتحسين اداء العمال يف إحدل مؤسساتنا الوننية

كىي مؤسسة سونانراؾ حبوض بركاكم بوالية كرقلة ..

كربقيقا لذلك فقد قسمت الدراسة اُف سبعة ( )07فعوؿ كىي كالتاِف :
الفعل االكؿ :تممن االنار العاـ للدراسة كقد اختص بطرح االشكالية مع االشارة اُف صبلة من التسا الت،
كما تممن ذكر الفرضيات اليت احتوت عليها الدراسة باإلضافة اُف عنعر انبية البح كاىدافو ،ككذا اىم
اؼبعطلحات اؼبتداكلة يف البح  ،كما سل ىذا الفعل بعض الدراسات السابقة كخبلصتها.


ظ

اما الفعل الثاين :فقد جاء بعنواف مدخل عاـ لبلتعاؿ التنظيمي تطرقنا فيو إُف مفهوـ االتعاؿ كعناصره
مكوناتو ،مباذجو ،أنواعو ،كما تطرقنا اُف االتعاؿ التنظيمي مفهومو كأنبيتو باإلضافة إُف أنواع االتعاالت
التنظيمية ىيكلو ،أىداؼ ككظائفو كحاكلنا أف نقف عند معوقات االتعاؿ داخل التنظيم كمقوماتو ،كاخَت
كيفية التغلب على معوقات االتعاؿ الفعاؿ.
ككاف الفعل الثال  :بعنواف االتعاؿ الكتايب  :كقد تممن مفهوـ االتعاؿ الكتايب ،انبيتو كمهاراتو كاسسو
كمبادئو باإلضافة اُف االتعاؿ االلكًتكين كخعائعو  ،اغراضو كعواملو  ،اسًتاتيجياتو.
بينما الفعل الرابع  :عنوانو االداء الوظيفي  :كقد تممن مفهوـ االداء كعناصر كمكوناتو ككذا ؿبددات
االداء ،سلوؾ االداء ،العوا مل البيئية اؼبؤثرة على االداء كابعاده ،انواعو باإلضافة اُف معايَت كمعدالت ربسينو
كاخَتا انبية قياس اداء العنعر البشرم .
كاخَتا الفعل اػبامس :بعنوانو تقييم االداء الوظيفي :كقد تممن مفهوـ تقييم االداء كعناصره كانبية كاىداؼ
تقييم االداء ،مراحل عملية تقييم االداء ،اساليب كنرؽ تقييم االداء ،تعنيف مقاييس االداء ،قياس فاعلية
االداء صعوبات تقييم االداء كاخَتا فعالية تقييم االداء .
اما فيما ىبص اعبانب التطبيقي للدراسة فقد سل كذلك على فعلُت :
الفعل السادس :بعنواف منهجية البح كاالجراءات اؼبيدانية فقد تممن الدراسة االستطبلعية اليت قمنا ا
كالتعريف دبؤسسة البح  ،ربديد عينة البح كمواصفاهتا ذكر اؼبنه اؼبستخدـ يف ىذا البح  ،ككذلك
التطرؽ اُف ذكر االداة اليت ستستخدـ يف ىذا البح  ،كىي اؼبقابلة كاؼببلحظة كاالستمارة كذلك بعد التحقخل
من صدقها بعرضها على بعض احملكمُت كالتحقخل من ثباهتا مث صياغتها يف صورهتا النهائية ،باإلضافة اُف شرح
مفمل ػبطوات تعميم ال نام اؼبقًتح الذم خمع لو افراد ؾبموعة البح  ،مث الطرؽ االحعائية اليت ستعاًف
ا النتائ البح .
الفعل السابع  :بعنواف عرض كربليل النتائ فقد سبحور على تفريغ البيانات كربليلها كمناقشتها على ضوء
الفرضيات ،كصبلة من االقًتاحات العملية ،كذلك خاسبة هنائية تنهي البح كتركز على اىم ما جاء من النتائ
اؼبيدانية اػباصة بالبح .
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ثمهيد
يعد ىذا الفعل دبثابة مقدمة عامة للبح  ،يتم من خبلؽبا إعطاء فكرة عن مشكلة البح
كاعتباراهتا ،من فرضيات كأنبية كأىداؼ كتعريفات إجرائية ،باإلضافة إُف عرض ؾبموعة من الدراسات السابقة
اليت ؽبا عبلقة دبوضوع البح  ،كاليت سبكنت الباحثة من صبعها ،كتأيت مشكلة أك إشكالية البح يف مقدمة
العناصر من حي األنبية كاليت سوؼ يتم من خبلؽبا ربليل متغَتات اؼبشكلة كنبيعتها كأبعادىا كنريقة
تناكؽبا ،بغية إعطاء صورة كاضحة كمتكاملة عن موضوع الدراسة كاؼبتممن اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب
لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية على اعتبار أف ىذا اؼبوضوع ىو يف صميم ميداف علم النفس العمل
كالتنظيم.
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أوال :اإلشكالية :
لقد خلخل اهلل اإلنساف على كجو االرض  ،كميزه بنعم كثَتة منها العقل ،كاستخلفو يف األرض ليعبد اهلل
عز كجل كيسبح حبمده ،كلتحقيخل ىذه الغاية جعلو كائنا اجتماعيا ال يستطيع العيش دبفرده ،حي ميزه عن
سائر أنواع اؼبخلوقات بلغتو اإلنسانية تلك اؼبوىبة اليت منحها اهلل للبشر فاستطاعوا عن نريقها االتعاؿ
للتفاىم فيما بينهم باستخداـ العقل كاللساف كبذلك عاش يف ذبمعات مكونا القبائل كالشعوب كاالمم .لقولو
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا(.سورة الحجرات ،اآلية
تعاُف :يَا أَيـُّ َها الن ُ
)13

كدبركر الععور كاألزمنة اختلفت األمم يف ثقافاهتا كمفاىيمها كقوانينها اليت تنظم حياة أفرادىا ،مبا علم
االتعاؿ ،كأدل ىذا النمو إُف نفرة كبَتة يف تبادؿ اؼبعلومات كزيادة ىائلة يف اؼبعرفة اإلنسانية ،كصار كل
إنساف ىبتزف داخل نفسو نظاما متكامبل من اؼبشاعر كاألفكار كالطموحات اليت كرثها من أسبلفو كاكتسبها
من بيئتو كأصبح من المركرم لو إذا أراد أف يتعامل مع اآلخرين أف وباكؿ اكتشاؼ ما وبملونو من أفكار
كأحاسيس كمعتقدات ليستطيع إقامة عبلقات ناجحة معهم يف إنار اجملتمع الذم يعيش فيو ،كمن ىنا كلدت
اغباجة إُف االتعاؿ .فهو صورة من صور النشاط اإلنساين اليت ال غٌت عنها  ،ككسيلة إلشباع حاجاتو
كالستقراره .

لذا كاف من المركرم إهباد علم يبح يف عملية التفاعل بُت األفراد على اختبلفهم كوباكؿ إهباد
أسس للتفاىم كالتواصل زبتعر الوقت كاعبهد كتتخطى كل اؼبعوقات لنقل كإيعاؿ األفكار بنجاح إُف
اآلخرين كبدكف معادمات أك خبلفات  ،ففي كثَت من األحياف قبد أف اؼبشكلة اليت تسبب االصطداـ بُت
األفراد قد تكوف يف نريقة اغبوار أك الكتابة أك التوقيت أك اؼبكاف ،كىذا ما يؤكد على أنبية تعلم كاكتساب
مهارات االتعاؿ .
كيرل عيسى عبد السبلـ( )2012إف مهارات االتعاؿ ليست مقعورة على ؾبموعة دكف األخرل،
فعلى الرغم من أف ىناؾ من منحو اهلل القدرة على التأثَت يف اآلخرين كاالتعاؿ معهم اتعاال فعاال ،يوصل من
خبللو صبيع رسائلو جلية ككاضحة ،فاف من نعم اهلل علينا أف صبيع الناس يبكنهم تنمية مهاراهتم الشخعية يف
االتعاؿ عن نريخل التعلم كاالكتساب كالتدريب اؼبستمر ،فاالتعاؿ الفعاؿ يعقل بالعلم كاؼبمارسة كليس
موىبة فطرية حبثة يولد اإلنساف مزكد بو .
كدبا أف االتعاؿ ظاىرة اجتماعية معقدة ربوؿ اجملموعة الساكنة إُف ؾبموعة متحركػة كمتفاعلة ،فبل بد
أف نعيش االتعاؿ االهبايب مع الذات للشعور بالسعادة ،كالبد أف نعيش االتعاؿ االهبايب مع اآلخرين
للوصوؿ إُف النجاح ،فهو عملية ضركرية يف الطبيعة البشػ ػرية كيف التنظيمات على اختبلؼ أنواعها ،كما يزيد
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االىتماـ دبوضوع االتعاؿ استخداـ اؼبؤسسات لو ،حي

تتوقف عليو اغبالة اؼبعنوية لؤلفراد يف ـبتلف

اؼبستويات التنظيمية.
فهو الوسيلة الرئيسية اليت يرتكز عليها البناء التنظيمي يف اؼبؤسسات ،كيشكل أرضية ىامة إذ يتم عن
نريقو توحيد النشاط التعاكين بُت صبيع الوحدات داخل اؼبؤسسة ،حي يتحقخل من خبللو التكامل كاالنسجاـ
القائم على العبلقات االجتماعية كاإلنسانية االهبابية بُت الوحدات اإلنتاجية من جهة كبُت اإلدارة من جهة
أخرل ،فنقل اؼبعلومات من المركريات اعبوىرية اليت بواسطتها يبكن تعديل السلوؾ كإحداث التغيي ػ ػرات
كربقيخل األىداؼ.
كتتعدد كسائل االتعاؿ كزبتلف حسب نبيعة اغبالة أك اؼبوقف الذم يتناكلو أصحا ا ،كتعتمد مهارة
االتعاؿ بالدرجة األكُف على القدرة على اختيار الوسيلة اليت تستخدـ مع شركط اؼبوقف اؼبعٍت إذ توجد
كسائل متعددة لبلتعاؿ تستخدـ يف نقل األكامر كاألفكار كاآلراء كاالذباىات كالبيانات كاؼبعلومات بُت ـبتلف
اؼبستويات اإلدارية يف اؼبنظمة كاختيار أم منها يتوقف على الظركؼ اؼبتاحة يف اؼبنظمة كأسلوب التعامل فيها
كنوع اؼبادة اؼبراد نقلها .فاالتعاؿ كسيلة كليس غاية ،فهو كسيلة يف غاية األنبية ؼبا يبكن أف يلعبو من دكر بالغ
اػبطورة يف قباح التنظيمات.تميف أمل ؿبمد علي( )2012إف كسيلة االتعاؿ ؽبا دكر كبَت يف إيعاؿ
الرسالة العحيحة كمن شأهنا أف تزيد يف فاعلية االتعاؿ كربقيقو ألىدافو.

كتأيت ضمن ىذه الوسائل أك األساليب االتعالية االتعاؿ الكتايب الذم يعت من أىم الوسائل

االتعالية يف ؾباالت األعماؿ اإلدارية كالعناعية كأكثرىا فاعلية كتأثَتا باآلخرين السيما كانو األداة اليت يبكن
من خبلؽبا أف يع الكاتب عن كجهة نظره يف ميداف أك حقل معُت من حقوؿ اؼبعرفة اإلنسانية ،فهو وبعر
الكلمة اؼبنطوقة يف قناة كاحدة فبا يسهل معناه كيقرب مأخذه من إشارة جسمية كتلوين صويت.
كيشَت كاظم ضبود ( ) 2010أف الكتابة ليست لغزا البد أف يسعى القارئ ؼبعاعبتو أك حلو كإمبا مهارة
إنسانية تتطلب بذؿ اعبهود اغبثيثة لكي يتمكن الفرد القياـ بأداء معُت لتوصيل الفكرة أك اؼبعلومة اليت وبقخل
من خبلؽبا اؽبدؼ اؼببتغى الوصوؿ إليو .
يتميز ىذا النوع من االتعاالت باف الوسيلة فيو ىي الكلمة اؼبكتوبة اليت تعد أداة غبفظ نتاج العقل
اإلنساين كنقلو كتطوره ،أما من الناحية اإلدارية فإف العامل يستطيع من خبللو أف يع عما هبوؿ يف ذىنو من
أفكار كمشاعر كاراء كًتىابةن ،كتعكس ىذه ً
الكتىابىةي غالبا شخعية ال ىكاتً ً
ب ،باإلضافة إُف ارتفاع مستول احملتول
ى
كاؼبمموف كبدقة أك يف التنظيم كبوقت أنوؿ يف استحمار األفكار كأعظم شاىد على فمل الكتابة كرفعة
ب
شاهنا أف اهلل سبحانو كتعاُف نسب تعاليمها إليو كاعت ىا من كافر كرمو فقاؿ اهلل سبحانو كتعاُف " :ا ْذ َى ْ
ِ
ِ
يم
بِ ِكتَابِي َى َذا فَأَل ِْق ِو إِلَْي ِه ْم ثُ َّم تَـ َو َّل َع ْنـ ُه ْم فَانْظُْر َماذَا يَـ ْرِجعُو َن ،قَالَ ْ
ت يَا أَيـُّ َها ال َْم ََلُ إِنِّي أُلْق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
اب َك ِر ٌ
( سورة النمل ،اآلية  ) 29-28فهو كسيلة ال يبكن االستغناء عنها لتمتعو بإتاحة الفرصة للكاتب ليع عن
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أفكاره كأىدافو بوضوح كمنطقية ،فمبل عن سهولة حفظو مدة زمنية نويلة ،كسهولة قراءتو كإمكانية إضافة
مبلحظات كشركحات بكل يسر كسهولة.
كقد أشار كوتج وديفز  Goetsch &David :2010أف اسًتاتيجية االتعاؿ الفعاؿ من خبلؿ

ً
الكتىابىًة تعت من أكثر العمليات أنبية لدل اؼبدير يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة ،إذا يتطلب على اؼبدير أف
يكوف على درجة عالية من الكفاءة كالفا علية باستخداـ اؼبهارات الفكرية (الذىنية) القادرة على بناء رسالة
بشكل كاضح كدقيخل حبي يتم استيعا ا كالقدرة على فهمها بعورة مبلئمة من قبل اؼبستلم .
كيتطلب ىذا النوع من االتعاؿ ؾبموعة من اؼبهارات األساسية اليت البد من إتقاهنا لتحقيخل اؼبستول
األدائي اعبيد .فعن نريقو يتم االتعاؿ بُت الناس لتنظيم أمور حياهتم كقماء حاجاهتم اؼبادية كاالجتماعية
فالعامل يستطيع من خبللو التعبَت عما يدكر يف ذىنو من أفكار كمشاعر كاراء من خبلؿ كتابة الرسائل،
ال قيات ،اؼبذكرات ،التقارير كؿباضر اعبلسات.
كنظرا للتقدـ العلمي اؽبائل يف كسائل االتعاؿ اغبديثة كانعكاس الثورة اؼبعلوماتية على كافة اجملاالت
أصبح من المركرم استثمار ىذه التقنيات اغبديثة يف النظاـ اإلدارم ؼبا ؽبا من فوائد صبة تساعد يف تطوير
العملية اإلدارية كبالتاِف االرتقاء كالتحوؿ من كسائل االتعاؿ التقليدية إُف كسائل االتعاؿ االلكًتكنية اليت
تعاظمت االستفادة منها مع استخداـ شبكة اؼبعلومات الدكلية االنًتنيت.
كقد أدل قدكـ التكنولوجيا انتشارا كاسعا مثل الوسائط اؼبتعددة كشبكة اؼبعلومات الدكلية إُف تغَتات
ذات داللة يف كل جوانب النظاـ اإلدارم فلسفة كأىدافا ،لذا كجب على اؼبؤسسات أف تعد نفسها لتتواءـ مع
ىذه التقنيات اغبديثة ككيفية استخدامها ،ليس فقط من اجل توصيل اؼبعرفة كتنمية اؼبهارات ،بل أيما من
اجل تسهيل عملية االتعاؿ بشكل أكثر كفاءة كفاعلية .
كيرل الفرا ( ) 2008أف تكنولوجيا اغباسب اآلِف كتطبيقاهتا أصبحت ظبة أساسية يف اجملاؿ اإلدارم
خاصة بعد ظهور شبكة االنًتنيت كما أحدثتو من فيماف معلومايت كما حققتو من سهولة كسرعة يف اغبعوؿ
على اؼبعلومات كإجراء االتعاالت اؼبختلفة دكف التقيد حبدكد اؼبكاف كالزماف.
لذا هبب االىتماـ بالعنعر البشرم الذم يعت دبثابة احملرؾ األساسي لعمل اؼبنظمات كونو جزء ال
يب كن ذباىلو أك إغفالو يف العملية التنظيمية كاإلنتاجية للمنظمة مهما كانت كظيفتها كأىدافها ،كما أنو قادر
على استيعاب اؼبفاىيم كاألفكار اليت تساعد على مواجهة التحديات اليت تفرضها الظركؼ البيئية كالثقافية
كالسياسية كاالجتماعية كاالقتعادية كىذا من خبلؿ أدائو الذم يتوقف عليو قباح اؼبؤسسات يف ربقيخل
أىدافها كاغبفاظ على بقائها .
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كمن جهة أخرل فموضوع األداء من اؼبواضيع اليت حظيت بأنبية كبَتة لدل العديد من الباحثُت يف
العلوـ االجتماعية كاإلنسانية ،ففي العلوـ االقتعادية من الناحية التسيَتية ،كعلم النفس العمل من الناحية
السلوكية .فاألداء يتسم بالديناميكية كعدـ السكونية يف ؿبتواه اؼبعريف ،فهو يساعد يف الكشف عن مدل قدرة
اؼبنظمة على مواجهة احملددات البيئية كدرجة مبلئمة اإلجراءات االسًتاتيجية ألىداؼ اؼبنظمة كمواردىا.
كيشَت اصغر دكسة كسوسن جواد ( )2008أف األداء ىو انعكاس لكيفية استخداـ اؼبنظمة ؼبواردىا
اؼبادية كالبشرية كاستثمارىا بالعورة اليت ذبعلها قادرة على ربقيخل أىدافها.

فاألداء الفعاؿ يعت دبثابة مراة اؼبنظمة إذ يتحقخل من خبلؿ قدرهتا على إدارة مقدراهتا الداخلية اليت
سبنحها القدرة على التكيف كالتأقلم مع اؼبتغَتات البيئية احمليطة ا من اجل االبتكار كالتجديد بالشكل الذم
يممن ربقيخل أىدافها كأىداؼ العاملُت ا ،باعتباره مهاـ كأنشطة الفرد اؼبختلفة اليت يتكوف منها عملو.
لتحسُت مستول األداء وبتاج إُف اتعاالت فعالة لتزكيد العاملُت بعناصر السرعة كالدقة كالفعالية يف

إقباز مهاـ العمل ،كتوافر االتعاالت البلزمة لرفع كفاءة األداء ،كيف الوقت نفسو التغلب على اؼبعوقات اليت

ربد من فاعلية االتعاالت كتنعكس سلبان على أداء العاملُت لذلك نشأت اغباجة إُف ربديد معوقات االتعاؿ

يف اؼبنظمات بعفة عامة ،للعمل على القماء على ىذه اؼبعوقات كتوفَت اإلمكانات اإلدارية كالبشرية كالفنية
كاؼبالية البلزمة ػبدمة العمل اإلدارم كرفع فاعلية األداء الوظيفي عن نريخل استبداؿ نرؽ العمل التقليدية
اليدكية بطرؽ الية ،فمن الععب على اؼبنظمات أف تتقدـ يف ظل التسارع التقٍت للععر اغباِف دكف األخذ
بأساليب التقنية اغبديثة اليت تزيد من كفاءة الفرد كاؼبنظمة .كما أف فاعلية األداء ال تتحقخل يف غياب
االتعاالت الفعالة اليت تعمل على استمرارية نشاط اؼبنظمة كاضطراد مبوىا كبقائها ألنوؿ فًتة فبكنة .

يشَت اضبد ماىر( )2003هبب توافر اتعاالت فعالة كمتطورة لكي تساىم يف تطوير أداء العاملُت

كزيادة الدقة كالفاعلية ،من خبلؿ توفَت عناصر السرعة كاؼبركنة كترشيد استهبلؾ اؼبوارد دبا يًتتب عليو رفع
كفاءة األداء كربقيخل أىداؼ اؼبنظمات يف أقعر كقت كبأقل تكلفة كجهد .

كنظرا لتعقيدات اغبياة اليت نعيشها حاليا كاليت تتطلب قدرة كبَتة على التعبَت عن انفعاالتنا كحاجاتنا
اؼبادية كاؼبعنوية ،فبل بد لبلتعاؿ أف يستفيد من التقنيات كالوسائط اليت أفرزهتا مرحلة التطور التكنولوجي.
كبناء على ما تقدـ فليس من اغبكمة أف نقف عند مستول ربليل الععوبات اليت يواجهها اؼبوظفوف يف
حياهتم الشخعية كاؼبهنية كعبلقتهم االجتماعية من دكف أف كباكؿ االنتقاؿ من مستول التشخيص إُف
مستويات ابعد تتعلخل بتقدًن مقًتحات للعبلج كاغبلوؿ ؼبشكلة أك مشكبلت التعامل معها ،فتطوير اؼبنظمات
يف حقيقتو ىو برنام إجرائي تنفيذم معتمد على معلومات صحيحة عن الوضع الراىن كاؼبشاكل اغبالية كعن
تأثَت اإلجراءات كعبلقتها بتحقيخل األىداؼ.
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كمن أجل ذلك سعت ىذه الدراسة إُف اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ
باؼبؤسسة العناعية  ،كيبكن صياغة إشكالية البحث على النحو التالي :
هل للبرهامج املقترح في الاثصال الكتابي اثر على ثدةين أداء العمال باملسؤسةة
الصىاعية ؟
التساؤالت الجزئية :كينبثخل عن ىذا التسا ؿ الرئيس التسا الت اعبزئية التالية:
 ىل توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كمتوسط اجملموعة المابطةقبل تطبيخل ال نام اؼبقًتح ؟
 ىل توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كمتوسط اجملموعة المابطةبعد تطبيخل ال نام اؼبقًتح لعاٌف اجملموعة التجريبية ؟
 ىل توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبليكالبعدم لعاٌف القياس البعدم ؟

ثانيا :الفرضيات:

الفرضي ـ ـ ـ ــة العامة:
للبرهامج املقترح في الاثصال الكتابي اثر على ثدةين أداء العمال باملسؤسةة الصىاعية.
كتندرج ربت ىذه الفرضية العامة ؾبموعة من الفرضيات اعبزئية كىي كالتاِف:

الفرضيات الجزئية:

 توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كمتوسط اجملموعة المابطةقبل تطبيخل ال نام اؼبقًتح.
 توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كمتوسط اجملموعة المابطة بعدتطبيخل ال نام اؼبقًتح لعاٌف اجملموعة التجريبية.
 توجد فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبلي كالبعدملعاٌف القياس البعدم.
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ثالثا :أىمية البحث :

 تكمن األنبية النظرية ؽبذه الدراسة يف تناكؽبا بالوصف كالتفسَت ؼبفهوـ االتعاؿ كالنماذج كالنظرياتاليت فسرتو كالتعرؼ على معوقاتو كاآلثار اؼبًتتبة عليها إضافة إُف عرض أساليب االتعاؿ كخاصة االتعاؿ
الكتايب
 كما تسعى ىذه الدراسة لتوضيح دكر االتعاؿ الكتايب يف ربسُت أداء العماؿ كتكتسب أنبيتها منأنبية اؼبوضوع الذم تعاعبو فعلى اؼبستول التسيَتم تتمثل أنبية الدراسة يف تسليط الموء على أىم عناصر
العملية اإلدارية كىي االتعاالت التنظيمية نظرا ؼبا تكتسيو من جوانب سلبية إذا َف تعطى ؽبا األنبية كَف تراعى
فيها الشركط الواجب توفرىا يف االتعاؿ الفعاؿ على أداء اؼبورد البشرم كالذم ينعكس على األداء العاـ
للمنظمة.
 تتجلى قيمة ىذه الدراسة يف كوهنا تندرج ضمن أىم موضوعات ؾباِف السلوؾ التنظيمي كإدارةاؼبوارد البشرية كاألكثر ارتبانا دبجاؿ التطبيقات اؼبيدانية يف ـبتلف التنظيمات اغبديثة.
 ال توجد دراسات مباشرة سبقت ىذه الدراسة تناكلت اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُتاداء العماؿ بعفة عامة كباؼبؤسسة العناعية على كجو اػبعوص ،كىذا حسب علم الباحثة ،لذا فإف نتائجها
ستكوف اضافة نوعية للمكتبة االدارية.
 تعد ىذه الدراسة ج هدا علميا منظما يثرم البحوث السابقة اليت تناكلت موضوع االتعاؿ االدارمبعفة عامة كاالتعاؿ الكتايب بعفة خاصة ،كىو ما جاء كاستجابة لتوصيات كنداءات الباحثُت يف موضوع
االتعاؿ ،كما أف نتائ البح اؼبستخدمة فيو يبكن أف توظف يف حبوث تالية ،فما العلم إال خ ات مًتاكمة
يبكن أف تساعدنا يف النهاية إُف تقدًن نظريات علمية ؿبكمة .
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رابعا :أىداف البحث:
يعت موضوع االتعاؿ الكتايب يف اؼبؤسسات مسألة ذات أنبية بالغة ،إذ نبلحظ أنو أصبح يثَت كل
اىتماـ اإلدارة فيما يتعلخل بقراراهتا كتعليماهتا للعاملُت ،ككذا العاملُت يف رفع شكاكيهم كتقبلهم ألكامر
اإلداريُت ،كىذه العملية تساىم يف إهباد إشاعة نوع من العلة بُت العماؿ كاإلدارة .كيهدؼ البح اغباِف إُف
ربقيخل األىداؼ اآلتية اليت تتحدد يف جانبُت نظرم كتطبيقي :

 -1األىداف النظرية :

 تقدًن إنار نظرم ؼبفهوـ االتعاؿ كالنماذج كالنظريات اليت فسرتو كالتعرؼ على االتعاؿ التنظيميمعوقاتو كأساليب االتعاؿ التغلب عليها .
 عرض أساليب االتعاؿ خاصة االتعاالت الكتابية الورقية كاالتعاالت الكتابية االلكًتكنية كاليتأسس كفقها ال نام يف الدراسة اغبالية .
 -مراجعة الدراسات اؼبيدانية السابقة اؼبتعلقة باالتعاؿ كاليت أثبتت فعاليتها يف ربسُت األداء.

 -2األىداف التطبيقية :

 -تعميم أداة لقياس االتعاؿ الكتايب تتمتع باػبعائص السيكومًتية البلزمة.

 بناء برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ يستند إُف التقنيات اغبديثة كتنفيذه لدلالعماؿ من اجل الكشف التجرييب عن جدكاه كمدل فاعليتو يف ربسُت األداء.
 -معرفة اثر ال نام اؼبقًتح يف ربسُت األداء.

 -الوقوؼ على بعض اؼبشاكل أك اؼبعوقات اليت تواجو العامل يف االتعاؿ باإلدارة.

خامةا  :حدود البحث :

تتمثل حدكد الدراسة فيما يلي:

 المجال المكاني :سبت الدراسة اغبالية يف مؤسسة سونانراؾ حبوض بركاكم كالية كرقلة.
 المجال الزمني  :سبت الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اغباليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة يف الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًتة اؼبمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدة من 2017/03/02

إُف ، 2017/03/16حي مت تطبيخل ال نام خبلؿ تلك الفًتة .



المجال البشري  :تناكلت الدراسة اغبالية ؾبموعة من اؼبوظفوف اإلداريوف باؼبؤسسة .
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سادسا  :تحديد مصطلحات البحث :

ربديد اؼبعطلح ػػات أك اؼبفاىيم من اؼبسائل اؽبامة كالمركرية يف أم حب  ،كذلك لتشعب الكثَت من
اؼبفاىيم يف معانيها كدالالهتا ،لذا هبب ربديد ممامينها إلزالة اللبس كالغموض لدل القارئ ،كقد حددنا

مفاىيم الدراسة فيما يلي( :ال نام اؼبقًتح ،االتعاؿ التنظيمي ،االتعاؿ الكتايب ،األداء) كقد كضعنا لكل
مفهوـ ربديدا إجرائيا.
البرنامج المقترح  :ىو تعور كر ية مستقبلية كخطة م ؾبة كمدركسة قابلة للتنفيذ لتوظيف االتعاؿ الكتايب
كاليت يتم التوص ل إليها من خبلؿ دراسة الواقع كربليلو مع ربديد نقاط المعف كعبلجها كنقاط القوة
كتعزيزىا.
االتصال التنظيمي :ىو عملية نقل اؼبعلومات أك اؼبعاين بُت اؼبستويات ككحدات التنظيم داخلو كخارجو
باستخداـ األساليب كالرسائل اؼبختلفة لتحقيخل أىداؼ اؼبؤسسة.

االتصال الكتابي :كىو أسلوب من االتعاؿ الذم يتم من خبلؿ تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات عن نريخل
اؼبادة اؼبوثقة كاؼبدكنة كتابيا أك إلكًتكنيا لتكوف مرجعا يعود إليو كلما اقتمت اغباجة.
األداء :ىو قياـ العامل بتنفيذ ـبتلف اؼبهاـ كالواجبات اإلدارية اؼبنونة بو ،كفخل ما جاء يف دليل الواجبات
كاؼبسؤكليات اؼبطلوبة من اجل ربقيخل األىداؼ التنظيمية اؼبسطرة من قبل اؼبنظمة بكفاءة كفعالية.
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سابعا  :الدراسات السابقة :
سبثل الدراسات السابقة سجبل حافبل باؼبعلومات اليت يبكن من خبلؽبا رصد الظاىرة كربديد موقعها من
الًتاث كإلقاء الموء على موقع الدراسة اغبالية من الدراسات السابقة ،كاألدكات اؼبستخدمة كالنتائ
اؼبستخلعة كالبدء من حي انتهى اآلخركف ،ألف العلم تراكمي كىو سلسلة متتابعة من اؼبعارؼ كالدراسات .
نظرا لتعذر الباحثة يف حعوؽبا على دراسات تتعلخل ببناء برام يف االتعاؿ الكتايب كذلك من خبلؿ
الرجوع للمعادر اؼبتاحة لديها ،فقد قامت بعرض ؾبموعة من الدراسات اؼبتعلقة بكيفية بناء ال ام يف
االتعاؿ اإلدارم بشكل عاـ ،حي استفدت منها يف التعرؼ على نرؽ إعداد كمراحل بناء ال ام بعفة
عامة .باإلضافة اُف الدراسات السابقة اليت تناكلت اؼبتغَتات اليت ؽبا صلة كثيقة بالبح اغباِف مرتبة ترتيبا زمنيا
تعاعديا من األقدـ إُف األحدث ،كبعد عرضها كألجل معرفة عبلقة البح اغباِف بالدراسات السابقة ،سيتم
ربليل ىذه الدراسات من حي اؼبوضوعات كاألىداؼ كالعينة كاإلجراءات اؼبنهجية كاألدكات كالنتائ  ،كمت
عرض ىذه الدراسات حسب تسلسلها الزمٍت :
الدراسة االولى :دراسة الحارثي ( :)1998بعنوان االتصال الرسمي الكتابي في االدارة العامة للتعليم
بمنطقة مكة المكرمة بين الواقع والمأمول بمدينة مكة المكرمة.
ىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة الواقع ك اؼبأموؿ لبلتعاؿ الرظبي الكتايب اؼبوجو ؼبديرم مدارس التعليم
العاـ االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية اغبكومية النهارية للبنُت دبدينة مكة اؼبكرمة كالقرل التابعة ؽبا من اإلدارة
العامة للتعليم دبنطقة مكة اؼبكرمة من كجهة نظر مديرم ىذه اؼبدارس ،كلتحقيخل ىذا الغرض استخدـ الباح
اؼبنه الوصفي التحليلي يف ربقيخل أىداؼ ىذه الدراسة ،كما استخدـ االستبانة كأداة للدراسة ،اقتعرت عينة
الدراسة على مديرم مدارس التعليم العاـ االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية يف مدينة مكة اؼبكرمة كالقرل التابعة ؽبا.
وفي ضوء ىذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية :
 اغباجة لتطوير االتعاؿ الرظبي الكتايب ،ككثرة االتعاؿ الرأسي اؼبوجو إُف مديرم اؼبدارس إلدارةالتعليم ،كقلة االتعاؿ دبديرم اؼبدارس فيما بينهم.
 قلة استخداـ كسائل االتعاؿ اغبديثة يف االتعاؿ الرظبي ككثرة االعتماد على استخداـ األشخاصكمراسلُت يف االتعاؿ الرظبي الكتايب يف إدارة التعليم كمن إدارة اؼبدرسة بشكل اك .
 كثرة صيغ كسائل االتعاؿ الرظبي الكتايب يف اؼبدرسة مثل التعميمات ،التعليمات ،التوجيهات،القرارات  ،اإلحعاءات كقلة االقًتاحات كالشكاكم .
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 معوقات تتعلخل بشكل االتعاؿ الكتايب الرظبي كخعائعو مثل الوضوح ،الشمولية ،اؼبركنة،اؼبوضوعية ،كتكامل معلوماتو ،ككضوح األسلوب يف الكتابة ،كاللغة التوجيهية ،كقلة اػبلو من
الغموض يف اعبمل.
 معوقات االتعاؿ الكتايب مثل نقص كسائطو كتأخرىا عن الوقت احملدد لوصولو كضيخل الوقت إلنقاذاؼبطلوب ،كصعوبة لغة االتعاؿ.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها :
زيادة االىتماـ بتوجيو كتنويع االتعاؿ الرظبي الكتايب يف اؼبدرسة كالعمل على تطوير كسائط االتعاؿ
الرظبي الكتايب باستخداـ كسائل االتعاؿ اغبديثة كإدخاؽبا يف اإلدارة التعليم
الدراسة الثانية :دراسة ختام عبد العزيز العناتي ( : )2003بعنوان بناء نموذج مقترح لالتصال اإلداري
في ضوء واقع االتصال واالتجاىات العالمية الحديثة في وزارة التربية والتعليم في األردن .
ىدفت ىذه الدراسة إُف بناء برنام لبلتعاؿ اإلدارم يف كزارة الًتبية كالتعليم يف األردف يف ضوء الواقع
كاالذباىات اؼبعاصرة ،حي تكوف ؾبتمع الدراسة من القادة الًتبويُت يف كزارة الًتبية كالبالغ عددىم 707
قادة تربويُت .كمت اختيار  354قائدا تربويا بالطريقة الطبقية العشوائية ،كمت تطوير أداتُت للدراسة :استبانة
كسائل االتعاؿ كأمبانو كمهاراتو ،كاستبانة معوقات االتعاؿ ،فمبل عن بناء أداة لتحديد االذباىات العاؼبية
اغبديثة يف ؾباؿ االتعاؿ .كلتحليل النتائ مت استخداـ اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية كربليل التباين
كاختبار شيفيو للمقارنات البعدية .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
-

أف مبط االتعاؿ الذم يستخدمو القادة الًتبويُت ىو االتعاؿ يف اذباىُت.
أف كسيلة االتعاؿ اليت يستخدمها القادة الًتبويُت ىي االتعاؿ الشفوم.
أف مهارة االتعاؿ اليت يستخدمها القادة الًتبويُت ىي مهارة التغذية الراجعة.
أف اؼبعوقات اليت يواجهها القادة الًتبويوف ىي اؼبعوقات التنظيمية.

 ال توجد فركؽ ذات داللة إحعائية عند مستول الداللة ( )0.05يف استخداـ أمباط االتعاؿتعزل للوظيفة أك اػب ة ،بينما توجد فركؽ ذات داللة إحعائية يف استخداـ أمباط االتعاؿ تعزل للمؤىل
العلمي كلعاٌف ضبلة مؤىل الدكتوراه.
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحعائية عند مستول الداللة ( )0.05يف استخداـ مهارات االتعاؿتعزل للوظيفة أك اػب ة ،بينما توجد فركؽ ذات داللة إحعائية يف استخداـ مهارات االتعاؿ تعزل
للمؤىل العلمي كلعاٌف ضبلة مؤىل الدكتوراه كاؼباجستَت.
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 توجد فركؽ ذات داللة إحعائية عند مستول الداللة ( )0.05يف استخداـ كسائل االتعاؿ تعزلللوظيفة كاؼبؤىل العلمي كلعاٌف كظيفة مدير الًتبية كمؤىل الدكتوراه ،بينما ال توجد فركؽ ذات داللة
إحعائية يف استخداـ مهارات االتعاؿ تعزل للخ ة.
كيف ضوء نتائ الدراسة ،قدمت الباحثة ؾبموعة من التوصيات كاف أبرزىا :ضركرة قياـ كزارة الًتبية كالتعليم
بتسليط الموء على مبطي االتعاؿ التفاعلي كيف اذباىُت لتوضيح أسسهما كمزايانبا ،كذلك لتشجيع القادة
الًتبويُت على تبنيهما االتعاؿ اإلدارم.
الدراسة الثالثة  :دراسة ستراك والخرابشة  :2004بعنوان بناء برنامج تدريبي لتطوير عملية االتصال
اإلداري للعاملين في الجامعات األردنية الرسمية في ضوء كفايتهم اإلدارية .
ىدفت ىذه الدراسة إُف بناء برنام تدرييب لتطوير عملية االتعاؿ اإلدارم للعاملُت يف اعبامعات
األردنية يف ضوء كفاياهتم اإلدارية ،كلتحقيخل ىذا الغرض استخدـ الباحثاف اؼبنه الوصفي التحليلي ككاف
ؾبتمع الدراسة صبيع اؼبوظفُت اإلداريُت من ضبلة الدرجة اعبامعية األكُف (البكالوريوس) حىت يكوف ىناؾ ؾبتمع
متجانس ،لقد اختار الباحثاف عينة نبقية عشوائية ،كبلغ عدد أفراد عينة البح  443موظفا كموظفة،
كاستخدـ الباحثاف عدة إجراءات لبناء أداة البح كخرج باستبانة عدد فقراهتا  56فقرة ،توزعت على سبعة
ؾباالت كلقد مت معاعبة البيانات إحعائيا باستخداـ اختبار(ت) كمعاعبة (كركمباخ ألفا) ك( سي ماف براكف) .
وخرجت الدراسة بالنتائج التالية :

 كجود مركزية شديدة لدل اؼبسئولُت يف اعبامعات األردنية . -العاملُت يف اعبامعات األردنية وبددكف أىداؼ رسائلهم بوضوح ،كيركزكف على الدقة يف كصف

الواقع عند إعداد التقارير ،كىم وبرصوف على حمور االجتماعات كاالستفادة منها ،كتنفيذ القرارات
اليت زبرج ا
كخرج الباحثاف ب نام تدرييب مقًتح لتطوير االتعاؿ كعرضو على خ اء كـبتعُت لبح ارائهم مقًتحاهتم
حوؿ ال نام ككاف من أىم أىدافو :
 تزكيد اؼبوظفُت باؼبعارؼ كتنمية اؼبهارات البلزمة لتطوير عملية االتعاؿ اإلدارم. تنمية اذباىات اهبابية لديهم كبو تقنيات االتعاؿ كتشجيعهم على استخدامها بكفاءة كفعاليةكتنمية قدرات اؼبوظفُت على فهم اللغة غَت اؼبنطوقة.
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الدراسة الرابعة  :دراسة نعيم حسن حماد الفرا ( )2008بعنوان  :تطوير االتصال اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة في ضوء اإلدارة االلكترونية .
ىدفت الدراسة إُف درجة توافر متطلبات تنفيذ االتعاؿ اإلدارم االلكًتكين يف اؼبدارس الثانوية
دبحافظات غزة من كجهة نظر مديرم اؼبدارس ،كسبل تطوير االتعاؿ اإلدارم دبحافظات غزة يف ضوء
متطلبات اإلدارة االلكًتكنية  ،كلتحقيخل ىذا الغرض استخدـ الباح اؼبنه الوصفي التحليلي حي تكوف
ؾبتمع الدراسة من صبيع مديرم اؼبدارس الثانوية كالبالغ عددىم  87مديرا كمديرة .
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أىمها :
 درجة توافر متطلبات تنفيذ االتعاؿ اإلدارم االلكًتكين يف اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة من كجهةنظر مديرم اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة ضعيفة.
 درجة توافر اإلمكانيات اإلدارية ؼبديرم اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة لتنفيذ االتعاؿ اإلدارممتوسطة ،كما أف درجة اإلمكانيات البشرية ك الفنية لدل مديرم اؼبدارس الثانوية دبحافظة غزة لتنفيذ
االتعاؿ االلكًتكين ضعيفة.
وبناء على ىذه النتائج أوصى الباحث بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:
 ضركرة تعميم برام تدريبية لتطوير مهارات االتعاؿ االلكًتكين لكافة مديرم اؼبدارس اغبكوميةدبحافظات غزة.
 ضركرة توفَت كسائل االتعاؿ اغبديثة يف اؼبدارس ؼبواكبة التغيَت كالتطوير ،كاليت تزيد من كفاءة ك فاعليةاالتعاؿ.
 ضركرة تبٍت الوزارة ؼبشركع اإلدارة االلكًتكنية يف اؼبدارس ،من خبلؿ توفَت البنية التحتية البلزمة ك ربطاؼبدارس بالشبكة االلكًتكنية .
الدراسة الخامسة :دراسة متعب جابر خبراني( :)2008نحو نموذج فاعل لالتصاالت اإلدارية بجامعة
الملك سعود

ىدفت ىذه الدراسة إُف اقًتاح مبوذج فاعل لبلتعاالت اإلدارية جبامعة اؼبلك سعود ،حي

استخدـ

الباح اؼبنه الكيفي لتقدًن كصف سوِف يعتمد على النص أكثر من األرقاـ ،كقد كاف ؾبتمع الدراسة
ؿبعور يف ؿبيط جامعة اؼبلك سعود بالتحديد يف اؼبوظفُت الذين يقوموف بأعماؿ االتعاالت اإلدارية كمندكيب
ال يد كاؼبراسلُت ا لداخليُت كاػبارجيُت ،لذلك استخدـ يف اختيار العينة أسلوب العينة اؽبادفة كاليت تتوافر لديهم
معلومات كثَتة عن موضوع الدراسة كتساعد الباح يف التحليل اؼبتعمخل لفهم اؼبوضوع كتفسَته ،كاختار 39
13Page

الفصل الاول ------------------------------------------------------------------------------------------إلاطار العام للدراسة

فردا ؽبم عبلقة دبوضوع الدراسة ،كما استخدـ اؼبقابلة غَت اؼبباشرة كاؼببلحظة الشخعية كذلك عبمع اؼبعلومات
كالبيانات كربليلها للوصوؿ إُف نتائ كتوصيات الدراسة .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 التعرؼ على الوضع التنظيمي كاإلجرائي كالتقٍت لبلتعاالت اإلدارية للجامعة فيما يتعلخل بأعماؿاالتعاالت اإلدارية من كارد كصادر كمتابعة كاستعبلمات كاغبفظ كاألرشيف كالتعامل مع اؼبعامبلت

السرية.
 كجود عدد من اؼبشاكل كالسلبيات مع الوضع اغباِف لبلتعاالت اإلدارية يف اعبامعة ،كحعر األسباباليت أدت إُف ىذه اؼبشاكل .
 عدـ كجود مبوذج فاعل االتعاالت اإلدارية باعبامعة .ومن خالل النتائج المتوصل إليها تم :

 تقدًن مبوذج فاعل لبلتعاالت اإلدارية جبامعة اؼبلك سعود ،كلنجاح ىذا النموذج هبب االىتماـباالتعاالت اإلدارية كاغبرص على استخداـ التقنية اؼبتاحة لتطوير العمل كاالستفادة من اػبدمات األخرل.

الدراسة السادسة :دراسة سهى بنت عصام محمد يغمور ( :) 2010بعنوان تصور مقترح لتطوير
خدمات االتصال اإلداري باستخدام تقنية الحاسوب بادرة كليات التربية للبنات بجامعة أم القرى بمكة
المكرمة.

ىدفت ىذه الدراسة إُف اقًتاح تعور لتطوير خدمات االتعاؿ اإلدارم بإدارة كليات الًتبية للبنات
جبامعة أـ القرل دبكة اؼبكرمة باستخداـ تقنية اغباسوب كلتحقيخل الغرض استخدمت اؼبنه الوصفي التحليلي
االستبانة كأداة عبمع اؼبعلومات كالبيانات ،حي تشكل ؾبتمع الدراسة من صبيع عموات ىيئة التدريس

كاإلداريات يف كليات البنات دبكة اؼبكرمة ،كقد مت اخذ عينة عشوائية عددىا  141فردا ( 61إدارية ك80
عموة من ىيئة التدريس ) .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
 استخداـ االنًتنت من قبل عينة الدراسة يساعد يف تطوير العمل اإلدارم إصباع بعض العموات على ندرة استخداـ االنًتنيت يف تبليغهن دبواعيد االجتماعات . إف اغباسب اآلِف يساىم يف رفع كفاءة األداء اإلدارم ،إف ال يد االلكًتكين ال يستخدـ أك غَتموجود كبالتاِف ال يبكن تبادؿ القرارات بُت إدارات الكلية.
 من معوقات استخداـ االنًتنيت يف إدارة الكليات ىو عدـ توفر جهاز حاسب إُف لكل عموة ىيئةتدريس ككل موظفة إدارية.
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الدراسة السابعة :دراسة شادي فاطمة وشتراوي خالدة( :)2012-2011بعنوان فعالية ادوات
االتصال التنظيمي وعالقتها بأداء العمال  ،دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك حوض بركاوي والية
ورقلة ،شهادة الليسانس

ىدفت ىذه الدراسة اُف التعرؼ على فعالية ادكات االتعاؿ كعبلقتها بأداء العماؿ كالكشف عن

اؼبعوقات اليت تواجهها كؿباكلة تقدًن االقًتاحات اليت نأمل اف تسهم يف اغبد من ىذه اؼبعوقات كبالتاِف تسهم
يف ربسُت االتعاؿ التنظيمي يف مؤسسة سونانراؾ .
فقد استخدمنا اؼبنه الوصفي التحليلي كاسلوب العينة العشوائية حي مت اخذ عينة عشوائية بسيطة
حجمها  100من افراد اجملتمع مث قمنا باستخداـ االساليب االحعائية االستداللية لتعميم النتائ على افراد
ؾبتمع الدراسة .
فتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اىمها :

 كجود اتعاؿ نازؿ بُت االدارة كالعماؿ سواء عن نريخل اؼبشرؼ اؼبباشر اك عن نريخل االجتماعاتكاالعبلنات.
 كجود اتعاؿ صاعد يعتمد فيو العماؿ على االتعاؿ باؼبشرؼ اؼبباشر اك استغبلؿ االجتماعاتإليعاؿ كل انشغاالهتم ،رغم تفميلهم مقابلة اؼبدير اؼبباشر.

 كجود اتعاؿ غَت لفظي ضعيف جدا ،حبي ليس لو تأثَت على االداء.كفيما يتعلخل بالعبلقة بُت ابعاد االتعاؿ كاالداء الوظيفي لدل عينة الدراسة ،كبعد اؼبعاعبة االحعائية تبُت:
 كجود عبلقة ارتبانية موجبة متوسطة بُت االتعاؿ النازؿ كاالداء الوظيفي . كجود عبلقة ارتبانية موجبة متوسطة بُت االتعاؿ العاعد كاالداء الوظيفي. -كجود عبلقة ارتبانية موجبة ضعيفة جدا بُت االتعاؿ غَت اللفظي كاالداء الوظيفي.
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الدراسة الثامنة :دراسة شادي فاطمة(:)2014-2013بعنوان فعالية انماط االتصال التنظيمي

وعالقتها بأداء العمال  ،دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك حوض بركاوي والية ورقلة ،شهادة الماستر.

ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على نبيعة العبلقة بُت فعالية بعض أمباط االتعاؿ التنظيمي كأداء
العماؿ يف مؤسسة سونانراؾ كالكشف عن اؼبعوقات اليت تواجهها ،ؿباكلة تقدًن بعض االقًتاحات اليت نأمل

أف تسهم يف ربسُت االتعاؿ التنظيمي كلتحقيخل اىداؼ ىذه الدراسة استعملنا اؼبنه الوصفي التحليلي كمت
تعميم استبياف مكوف من  60فقرة لقياس متغَتات الدراسة كزع على عينة بلغ حجمها ( ) % 25أم
 115فردا .كاستخدمنا يف ربليل البيانات كاؼبعلومات برنام اغبزـ اإلحعائية االجتماعية() SPSS
كاألساليب اإلحعائية لتعميم نتائ الدراسة .كما استعنا جبمع كربليل ما كتب عن اؼبوضوع من كتب
كأحباث كدراسات لبناء اػبلفية النظرية للدراسة.
فتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اىمها :

 كجود اتعاؿ كتايب بانسياب اؼبعلومات عن نريخل الرسائل اؼبكتوبة باعتبارىا الوسيلة الرظبية االدؽكاالفمل كال يبكن ربريف معلوماهتا اك التبلعب ا .
 كجود اتعاؿ شفوم يعتمد العماؿ فيو على االتعاؿ باؼبشرؼ اؼبباشر إليعاؿ كل انشغاالهتم ،كاقًتاحاهتم ككل اؼبشاكل اليت تعًتض كتعطل ادائهم الف الفهم اػبانئ للعبارات كالكلمات قد
يؤدم للعراعات .

 كجود اتعاؿ االلكًتكين يستخدـ يف اجراء اؼبراسبلت الرظبية كتبادؿ كتناقل اؼبعلومات بُتاؼبعاٌف .
كقد يتبُت لنا أف مبط االتعاؿ اؼبتبع يف مؤسسة سونانراؾ بُت اإلدارة كالعماؿ ىو اؼبزج بُت أمباط
االتعاؿ الكتايب كالشفوم كااللكًتكين نبقا لطبيعة العبلقة بُت اإلدارة كالعماؿ يف اؼبناخ التنظيمي العاـ من
اجل ربقيخل أىداؼ اؼبؤسسة .أما فيما يتعلخل بالعبلقة بُت أبعاد االتعاؿ التنظيمي الفعاؿ كاألداء الوظيفي
لدل عينة الدراسة فبعد اؼبعاعبة اإلحعائية تبُت :
 كجود عبلقة ارتبانية موجبة مقبولة بُت االتعاؿ التنظيمي الكتايب الفعاؿ كاألداء الوظيفي للعماؿ. كذلك كجود عبلقة ارتبانية موجبة عالية جدا بُت أبعاد االتعاؿ التنظيمي الشفوم الفعاؿ كاألداءالوظيفي للعماؿ.
 كذلك كجود عبلقة ارتبانية موجبة مقبولة بُت أبعاد االتعاؿ التنظيمي االلكًتكين كاألداء الوظيفيللمنفذين كاؼبشرفُت .
فب ا يوحي إُف كجود عبلقة ارتبانية موجبة مقبولة بُت امباط االتعاؿ التنظيمي الفعاؿ كاألداء الوظيفي
كىذا ما تؤكده قيمة معامبلت االرتباط اػباصة بأبعاد االتعاؿ الكتايب كالشفوم كااللكًتكين.
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الدراسة التاسعة :دراسة كتفي عزوز (:)2016بعنوان بناء برنامج تدريبي لتطوير عملية االتصال
اإلداري للعاملين في اإلدارة المدرسية الجزائرية في ضوء كفاءاتهم اإلدارية.

ىدفت ىذه الدراسة إُف بناء برنام تدرييب لتنمية مهارة االتعاؿ اإلدارم لدل العاملُت يف اإلدارة
اؼبدرسية اعبزائرية يف ضوء كفاءاهتم اإلدارية ،باعتبار أف االتعاؿ يرتبط بأغلب الوظائف اإلدارية األخرل من
تنظيم كزبطيط كإشراؼ كتسيَت.
كلتحقيخل الغرض استخدمت اؼبنه التجرييب كاالستبانة كأداة عبمع اؼبعلومات كالبيانات ،حي تشكل ؾبتمع
الدراسة مدراء اؼبدارس االبتدائية ،كعينة اختَتت بطريقة قعدية تتكوف من 24مديرا كقسمت إُف ؾبموعتُت
متساكيتُت إحداىا ضابطة كاألخرل ذبريبية ،نبخل اختبار مهارات االتعاؿ اإلدارم على اجملموعتُت قبل كبعد
التعرض لل نام التدرييب ،يف حُت نبخل ال نام على اجملموعة التجريبية كمت استبعاد اجملموعة المابطة ،سبت
معاعبة البيانات باستخداـ اغبزمة اإلحعائية للعلوـ االجتماعية( ( SPSS
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 لل نام التدرييب اؼبطبخل فعالية مرتفعة يف كل اؼبهارات اؼبقدمة فيو. توجد فركؽ دالة إحعائيا بُت متوسطي اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف مهارة االتعاؿ الكتايب،كاالتعاؿ الشفوم ،كاالتعاؿ الرمزم ،كاالتعاؿ التكنولوجي لعاٌف اجملموعة التجريبية.
 توجد فركؽ دالة إحعائيا بُت متوسطي نتائ االختبار قبل كبعد تطبيخل ال نام يف ضوء الكفاءاتاإلدارية :اإلشراؼ ،كالتنظيم ،كالتسيَت.
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التعقيب عن الدراسات السابقة :

لقد حظيت االتعاالت التنظيمية باىتماـ كبَت من قبل الباحثُت ؼبا تلعبو من دكر مهم يف قباح إدارة
اؼبنظمات بعفة عامة كاؼبنظمات العناعية بشكل خاص ،كما أف موضوع األداء من اؼبواضيع اليت تكتسي
أنبية بالغة كمتزايدة يف اجملاالت اؼبتعددة كقد اصبع اؼبفكركف أف االىتماـ بأداء الفرد يف اؼبنظمة كإعطائو العناية
البلزمة يعل باؼبؤسسة إُف اظبى أىدافها .
كمن خبلؿ استعراض الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة ،مت رصد أكجو التشابو كاالختبلؼ
بينها كبُت الدراسة اغبالية فبا كاف ؽبا دكر مهم يف بناء ىذه الدراسة كتطوريها.
كلرصد ىذا التشابو كذلك االختبلؼ نلقي نظرة ربليلية على ىذه الدراسات مقارنة بالدراسة اغبالية من

حي (اؼبوضوع كاألنبية ،منه الدراسة ،أداة الدراسة كؾبتمع كعينة الدراسة) كمن مث تسليط الموء على أىم
النتائ اليت توصلت إليها الدراسات السابقة باإلضافة إُف بياف أكجو االستفادة منها كإبراز أىم ما تتميز بو
الدراسة اغبالية .
أوال  :أوجو االتفاق و أوجو االختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة :
 -1من حيث موضوع الدراسة وأىميتها :كبعد االستعراض كالتمعن يف الدراسات السابقة قبد أف

ىذه الدراسات قد اتفقت مع الدراسة اغبالية يف تناكؽبا للمتغَت اؼبستقل أال كىو موضوع االتعاؿ ،فقد ىدفت
دراسة سًتاؾ ،اػبرابشة  2004إُف بناء برنام تدرييب لتطوير عملية االتعاؿ اإلدارم .كما عمدت دراسات
أخرل إُف تعور مقًتح يف االتعاالت اإلدارية مثل دراسة متعب جابر خ اين  2008كدراسة سهى بنت
ععاـ ؿبمد يغمور  2010كدراسة كتفي عزكز  ،2016بينما اختلفت الدراسة اغبالية يف تناكؽبا ؼبوضوع
االتعاؿ الكتايب ىذا ما َف تتناكلو جل الدراسات ،كما تعت دراسة الليسانس  2012كدراسة اؼباسًت 2014
كخطوة استثمرت يف مواصلة اؼبوضوع كاقًتاح ال نام .
 -2من حيث المنهج المستخدم في الدراسة :اتفقت الدراسة اغبالية يف اؼبنه كاؼبتمثل يف اؼبنه

التجرييب ،الذم يعتمد على القياس القبلي كالبعدم مثل دراسة كتفي عزكز .2016

 -3من حيث أداة الدراسة  :استخدمت الدراسة اغبالية االستبانة كأداة للدراسة ،كقد اتفقت مع
معظم الدراسات السابقة كأداة رئيسية ،اتفقت مع دراسة كتفي عزكز  2016يف استخدامها للمنه
التجرييب .بينما اكتفت دراسة متعب جابر خَتاين  2008باستخداـ اؼبقابلة غَت اؼبباشرة كاؼببلحظة الشخعية
فقط.
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 -4من حيث مجتمع عينة الدراسة  :لقد اختلفت الدراسة اغبالية كليا مع الدراسات السابقة يف
اجملتمع كالعينة ،حي سبثلت عينة الدراسة من موظفي اؼبؤسسة العناعية.
بينما سبثلت عينة الدراسات السابقة يف العاملُت باعبامعة مثل دراسة سًتاؾ كاػبرابشة  ،2004متعب جابر
خَتاين  ،2008سهى بنت ععاـ ؿبمد يغمور  2010بينما دراسة كتفي عزكز 2016فكانت العينة على
مديرم مدارس التعليم .
ثانيا  :أوجو التميز للدراسة الحالية :

إف أىم ما يبيز الدراسة اغبالية عن الدراسات السابقة أهنا تناكلت موضوع اقًتاح برنام يف االتعاؿ

الكتايب لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية ،كىذا اؼبوضوع َف تتناكلو أم من الدراسات السابقة.
كاختيارىا عينة العماؿ االداريُت للتعرؼ على مدل مسانبة االتعاالت الكتابية يف ربسُت األداء الوظيفي
للعماؿ .كما سبيزت ىذه الدراسة باستخدامها اؼبقابلة كاؼببلحظة كأداة أكُف للدراسة كاالستبياف كأداة ثانية ؽبا.
ثالثا  :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :

لقد استفادت الدراسة اغبالية من الدراسات السابقة يف النواحي التالية :
 اؼبساعدة يف اغبعوؿ على اؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت سبكن من السَت يف البح بعورة صحيحة يف اإلنارالنظرم كإجراءات الدراسة.
 اختيار منه الدراسة اؼبستخدـ. ربديد التعميم التجرييب اؼبناسب لتطبيخل ال نام . ربديد أىداؼ ال نام اؼبقًتح ،كتعميم أنشطتو التدريبية ،ككيفية ربديد األدكات اؼبناسبة لقياسو.-

اؼبعاعبة اإلحعائية.
تفسَت كمناقشة النتائ اليت مت التوصل إليها كمقارنتها.
كضع اؼبقًتحات كالتوصيات.

-

استخداـ االساليب االحعائية اؼبناسبة للدراسة
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خالصة الفصل :
تبُت من خبلؿ ما جاء يف ىذا الفعل ،أف موضوع مشكلة الدراسة ذك نبيعة عملية ،يعٌت دبعاعبة
إشكالية اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ .الدراسة ام يقية تتابعية تنطلخل من نرح
ؾبموعة من الفرضيات اليت مت التحقخل منها بواسطة برنام مت تعميمو كفخل خطوات عملية ممبونة  ،كأدكات
حب مت بنا ىا تبعا لؤلىداؼ اؼبرسومة من نرؼ الباحثة كسيكوف ما ىو متممن يف ىذه الدراسة من فعوؿ
نظرية كتطبيقية دبثابة ذبسيد كإيماح بشكل أكثر ربليل كتفعيل ؼبا عرض يف ىذا الفعل من عناصر بإهباز .
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ثمهيد:
يعد مفهوـ االتعاؿ من اؼبفاىيم األساسية يف ـبتلف العلوـ اإلنسانية ،فهو قائم على التأثَت الذم يًتكو
األفراد فيمن حوؽبم ،كال يتوقف عند حدكد اؼبنطوؽ كاؼبكتوب فقط ،بل يتعداه إُف كل اؼبواقف كاغبركات
كاإليباءات كاألفكار كالقيم االذباىات.
كقد حب العلماء كاؼبفكرين يف مفاىيمو كنوركا مباذجو كنظرياتو كشبكاتو ،ككضعوا لو أنواعا كأمبانا ـبتلفة
كتناكلوا بالدراسة أىدافو ككسائلو ،كالعقبات اليت تعًتض قباح عمليتو.
كما نوركا نظريات كمدارس فكرية تبح يف تفسَته كربليلو حسب انتماءاهتم الفكرية كالعلمية كيف ىذا
الفعل سنحاكؿ التطرؽ إُف اؼبفهوـ العاـ لبلتعاؿ كإبراز عناصره كالوقوؼ بشيء من الشرح كالتفعيل على
االتعاؿ التنظيمي من خبلؿ تعريفو ،ىيكلو كشكليو يف التنظيم الرظبي كغَت الرظبي ككذلك إُف أساليب االتعاؿ
الرظبي يف اؼبنظمة ككباكؿ يف األخَت أف نسلط الموء على أنبية االتعاؿ التنظيمي كأىدافو كذكر معوقاتو كال
يفوتنا نبعا أف كباكؿ إعطاء بعض خعائص االتعاؿ الفعاؿ اليت تساىم بقدر كبَت يف تطويره ،نظرا ألنبية
االتعاؿ التنظيمي يف ربقيخل األىداؼ اؼبسطرة من نرؼ اؼبنظمة .

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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أوال  :الاثصال
 1-1مفهوم االتصال

ظهر االتعاؿ مع ظهور اغبياة االجتماعية ،ألف اإلنساف كائن اجتماعي بالفطرة ،وبتاج إُف التواصل مع
غَته ،ك إشعارىم دبا يدكر يف عقلو كىبتل يف نفسو من جهة ،كاالنبلع على شعورىم كأفكارىم من جهة أخرل،
ك التاِف فإنو ظاىرة متنوعة كمتعددة اجملبلت كاحملاكر.
فاالتعاالت ىي تفاعبلت أك تعامل نرفُت أك أكثر يف موقف معُت لتبادؿ اؼبعلومات دؼ ربقيخل تأثَت

معُت .أك ىي تبادؿ رسائل ( )Messagesبُت أنراؼ ـبتلفة باستخداـ كسائل (قنوات) للتوصيل.

فهو ؿبور عملية نقل اػب ات اإلنسانية ع األجياؿ ،إذ يتم من خبلؿ نقل اؼبعلومات كاألحاسيس

كاؼبشاعر من فرد إُف اخر ،كىو ال يقتعر على استخداـ الكلمات كاأللفاظ فقط ،بل يتعدل ذلك إُف العور
كاألشكاؿ كالرسوـ كالرموز اؼبختلفة كوبدث االتع ػ ػػاؿ عبميع األفػ ػراد اغبقيقيُت كاألشخاص ،كاالعتباريُت
كاؼبؤسسات كاؽبيئات كاإلدارات يف كل األكقات إذ بدكف االتعاؿ تتبلشي كزبتفي اآلثار كيعبح الفرد يف عداد
األموات .
االتعاالت عملية تأثَت متبادؿ بُت نرفُت أك أكثر يهدؼ كل منهما للسيطرة على سلوؾ اآلخر( .علي
السلمي .1996 ,ص) 321
للتعرؼ على مفهوـ االتعاؿ ال بد من توافر  3عناصر أساسية ىي:
أوال  :كجود نرفُت احدنبا مرسبل ،كيبثل اآلخر مستقببل ؼبا يرسلو الطرؼ األكؿ ،مع األخذ باالعتبار أف
اؼبرسل ال يظل مرسبل دائما ،كال اؼبستقبل يظل مستقببل ،كقد تنعكس األكضاع حسب ظركؼ اؼبوقف
الذم مر بو الطرفاف.
ثانيا  :كجود رسالة ما ،أك موضوع ما ،يقوـ اؼبرسل بتعديره للمستقبل .
ثالثا  :تأثر اؼبستقبل بالرسالة اليت تسلمها كتغَت سلوكو جزئيا أك كليا على أساس ذلك ،أما إذا َف تؤدم
الرسالة أم أثار على اؼبستقبل فاف االتعاؿ َف يتحقخل( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ ،ؿبمد فاٌف صاٌف
، 2004،ص ) 72
 1-1-1مفهوم االتصال في الفكر اإلسالمي :

إف الدين اإلسبلمي يف جوىره رسالة كالرسالة عنعر أساسي من عناصر االتعاؿ إال أف االتعاؿ من

كجهة نظر اإلسبلـ يقوـ على أسلوب فريد هبمع يف عناصره ما ىو معركؼ اليوـ يف علم االتعاؿ.
كلعل أىم ما هبب مبلحظتو عند دراسة علم االتعاؿ من كجهة نظر اإلسبلـ ،ىو أف االتعاؿ ينظم
اجملتمع اؼبسلم ك يربطو بالركح كيربط الركح باؼبادة ،كما يربط العلم بالركح.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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فالرسوؿ

 --------------------------------------------------------------------------مدخل لالثصال التىظيمي

قبل البعثة كاف يبارس االتعاؿ الركحي اإلؽبامي ك ىو لوف يقوـ على التأمل كاالنعراؼ إُف

عاَف خارج نطاؽ احملسوس كىذا النوع من االتعاؿ قدًن قدـ اإلنساف فقد كاف موجودا بُت اإلنساف كرب العرش
العظيم.
كبعد نزكؿ القراف على الرسوؿ كاف ىناؾ لوف اخر من ألواف االتعاؿ كىو االتعاؿ الركحي العموم
كيبدك ذلك كاضحا كجليا يف حادثة نزكؿ الوحي يف غار حراء فقد كرد أف ج يل

ضمو ثبلثا كقاؿ لو :

اقرأ.

مث تطور مفهوـ االتعاؿ ك يبكن أف يطلخل عليو ( االتعاؿ الركحي اعبماىَتم ) كىذا النوع شائع يف ايات
ك َوإِ ْن لَ ْم تَـ ْف َع ْل فَ َما
الر ُس ُ
كثَتة يف القراف الكرًن كمن ذلك قولو تعاِف " :يَا أَيـُّ َها َّ
ك ِم ْن َربِّ َ
ول بَـلِّ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ت ِر َسالَتَوُ"( .سورة اؼبائدة  ،اآلية .)67
بَـلَّغْ َ

كىذا النوع من االتعاؿ ظاىر كل الظهور يف إرساؿ اهلل تعاُف رسلو إُف البشر ليبلغوىم كحي اهلل تعاُف
كيبشركا الطائعُت ك ينذركا العاصُت .

فالرساالت السماكية اليت أراد اهلل أف يبلغها للناس عن نريخل األنبياء كالرسل كالكتب السماكية اؼبعاحبة
لرساالهتم ما ىي إال كسائل اتعاؿ بُت الناس كبُت خالخل الكوف(.سهى بنت ععاـ ؿبمد يغمور،2010،ص
)33
 2-1-1االتصال لغة :

االتعاؿ يف اللغة العربية عكس االنفعاؿ ( قالو بن سيده) كأصلو من (كصل ،يعل ) عكس (ىجر)،
كاتعل الشيء بالشيء دبعٌت غبخل بو كَف ينقطع عنو .مث تطور اؼبعٌت فعار العبلقات اؼبشًتكة بُت الناس.

كيعود أصل كلمة  Communicationيف اللغات األكربية كاليت اقتبست أك ترصبت إُف اللغات األخرل
كشاعت يف العاَف إُف جذكر الكلمة البلتينية  Communisاليت تعٍت '' الشيء اؼبشًتؾ '' كمن ىذه
الكلمة اشتقت كلمة  communeاليت كانت تعٍت يف القرنُت العاشر كاغبادم عشر '' اعبماعة اؼبدنية''
بعد انتزاع اغبخل يف اإلدارة الذاتية للجماعات يف كل من فرنسا كايطاليا قبل أف تكتسب الكلمة اؼبغزل السياسي
كاإليديولوجي فيما عرؼ ب ػ ػ ػ ػ ''كومونة باريس''يف القرف الثامن عشر ،أما الفعل البلتيٍت عبذر الكلمة
 communicareفمعناه ''يذيع أك يشيع ''كمن ىذا الفعل اشتخل من البلتينية كالفرنسية نعت communique
الذم يعٍت '' ببلغ رظبي '' أك بياف أك توضيح حكومي( .لزىر حسناكم  ،2010 ،ص )9
كقبد لفظ االتعاؿ يف القواميس معناه  :اتعل الشيء – دبعٌت التاـ – كَف ينقطع  ،كاتعل بفبلف دبعٌت
بلغو كانتهى إليو كما يقاؿ :اتعل بو خب دبعٌت اعلمو ( .اؼبنجد يف اللغة العربية اؼبعاصرة ، 2001،ص )73
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ككما يقاؿ كاف على اتعاؿ بو أم على عبلقة ،ارتباط كصلة ،كما يرد دبعٌت التعاؽ  ،تقارب كاشًتاؾ .
يقاؿ اتعلت األشياء أم تتابعت ،كاتعل بو اػب  ،أم علمو ،كاتعل فبلف بفبلف أم خابره ىاتف( .معجم
مدرسي ،2000 ،ص )12
 : 3-1-1االتصال اصطالحا:

 يعرؼ بأنو عملية نقل كتبادؿ للمعلومات كاألفكار كاؼبشاعر بُت نرفُت يطلخل على إحدانبا مرسل كاألخر

مستقبل ،من اجل توصيل رسالة من إحدانبا إُف اآلخر لتحقيخل أىداؼ معينة ،كيتم ذلك داخل بيئة ؿبيطة يطلخل
عليها بيئة االتعاؿ (.ععاـ عبد العظيم اضبد  ، 2001 ،ص)17
تعٍت عملية االتعاؿ "إيعاؿ اؼبعلومات كالفهم كذلك بغرض إهباد التغيَت اؼبطلوب يف سلوؾ اآلخرين،
كلذلك فهي عملية تتكوف على األقل من مرسل كاحد كمستقبل كاحد ،فًتسل اؼبعلومات كالفهم من اؼبرسل إُف
اؼبستقبل ،مث رد إُف اؼبرسل اؼبعرؼ دبا أحدثتو من أثر يف اؼبستقبل" .
 ويرى مريهيو( )Merrihueاالتعاؿ ىو'' أم سلوؾ مقعود من جانب اؼبرسل بنقل اؼبعٌت اؼبطلوب إُف

اؼبستقبل كيؤدم إُف االستجابة بالسلوؾ اؼبطلوب منو (''.صبلح الدين عبد الباقي  ،2003 ،ص )276

 -وتعرفو الجمعية القومية لدراسة بأنو  '':تبادؿ مشًتؾ للحقائخل أك األفكار أك اآلراء أك األحاسيس ،فبا

يتطلب عرضا كاستقباال يؤدم إُف التفاىم اؼبشًتؾ بُت كافة األنراؼ ،بعرؼ النظر عن كجود انسجاـ ضمٍت ''.
( ناصر دادم عدكف  ،2004 ،ص )14

 ويعرفو ويليام سكوت  : William Scotىو العملية اليت تتممن نقل اؼبعلومات ،مث تلقي الردكد عنها،عن نريخل نظاـ عاـ للمعلومات اؼبرتدة  Feed Backبغرض التوصل إُف أفعاؿ ؿبددة تؤدم إُف ربقيخل أىداؼ
التنظيم  (.ؿبموش فميلة  ، 2009 ،ص) 19
 فهو نقل األفكار كاؼبعلومات كاآلراء بُت األفراد كاجملموعات يف إنار تفاعلي ،ككذلك التعبَت عناالنفعاالت كاألحاسيس كالعوانف ،كىناؾ ( )03كنائف لبلتعاؿ ىي :صبع اؼبعلومات،
نقل القرار ،كؿباكلة تغيَت اؼبواقف .
 أما  : Abraham Moleفيعرفو بأنو " عملية اشًتاؾ فرد أك ؾبموعة أفراد ،يتمركزكف يف موقع اؼبستقبل،يف مثَتات كذبارب فػ ػ ػ ػردا اخر أك ؾبموعة أفراد وبتلوف موقع اؼبرسل ،باستعماؿ اؼبعارؼ اؼبشًتكة بينهما.

) )Bernard Lamazet et autre , 1997 , p120

فاالتعاؿ بناء على التعارؼ السابقة ىو رسالة ذات نبيعة علمية أك عملية ،اجتماعية أك ثقافية ،اقتعادية
أك إدارية ،تنبع من حاجة الفرد إُف الكبلـ كاالستماع كالتفاعل مع اآلخرين الكتساب اػب ات من جهة كتطوير
الذات كالتأثَت اؼبعريف الوجداين من خبلؿ اغبوار كاإلقناع من جهة أخرل ،كاالتعاؿ باؼبعٌت الواسع يهدؼ إُف
جعل اؼبعلومات اػباصة بفرد كاحد ،عامة يشًتؾ فيها مع غَته من الناس ،فهو كسيلة يبكن من خبلؽبا للعبلقات
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البشرية أف تقوـ كتتطور ،ألنو يبثل عملية تبادؿ اؼبعلومات كالرسائل بُت نرفُت كذلك بغرض إعبلـ الغَت باعبديدة
أك التأثَت أك التعديل يف سلوؾ األفراد كتوجيههم كجهة سليمة من اجل ربقيخل األىداؼ اؼبرجوة .
 2-1أنواع االتصال:

يبكن التحدث عن عدة أنواع لبلتعاؿ كذلك بناء على عدد األفراد اؼبشاركُت يف عملية االتعاؿ ،حي
يبكن للفرد أف يتعل بفرد اخر أك بأكثر من فرد اتعاال مباشرا أك غَت مباشر ،كبناء على ذلك يبكن تقسيم

االتعاؿ إُف عدة أنواع:
 1-2-1االتصال الذاتي :Interpersonal Communication:

وبدث داخل الفرد  ،حُت يتحدث مع نفسو  ،كىو اتعاؿ وبدث داخل عقل الفرد كيتممن أفكاره

كذباربو كمدركاتو  ،كيف ىذه اغبالة يكوف اؼبرسل كاؼبتلقي شخعا كاحدا  .فالفرد قد يناقش مع نفسو ما إذا كاف
سيقرأ أك ال يقرأ كتابا من الكتب  ،أك يشاىد برناؾبا يف التلفزيوف أك يسمع حديثا يف الراديو كيتمثل ىذا االتعاؿ
يف الشعػػور كالوعي كالتخيل كالتفكَت كغَت ذلك من العمليات النفسية الداخلية كيبح االتعاؿ الذايت يف
اإلنساف ككيف يشعر كيفكر  ،ككيف يستقبل اؼبعلومات كالرموز ع اغبواس  ،كوبللها كيفسرىا  ،ككيف يًتجم
اػب ات إُف معاف ،ككيف يستجيب لكل ذلك ،فاالتعاؿ الذايت يسهم يف تعريف اإلنساف بذاتػػو مفكرا كمتعبل
كمشاركا اآلخرين يف مشاعرىم كأفكارىم ،فهو أساس كل اتعاؿ  ،كمعرفتو كفهمو يساعداف يف فهم العملية
االتعالية دبختلف مستوياهتا (.رحبي معطفى علياف كعدناف ؿبمود الطوباسي  ،2005 ،ص)87
 : 2-2-1االتصال الشخصي Personal Communication :

ىو االتعاؿ اؼبباشر بُت شخعُت أك أكثر كيعرؼ باتعاؿ اؼبواجهة أك االتعاؿ بُت األشخاص ،ألنو يتم
كجها لوجو ،حي يتفاعل األفراد مع بعمهم البعض عن نريخل تبادؿ األخبار كاؼبعلومات ككجهات النظر بينهم،
يف إنار احًتاـ قيم كمعايَت اعبماعة ،كيف ىذا االتعاؿ بإمكاف الشخص استعماؿ حواسو اػبمسة قعد التفاعل
مع غَته من األشخاص كالتعرؼ على رجع العدل الذم يأتيو من اؼبتلقي.
كىذا النوع من االتعاؿ ىو أفمل أشكاؿ االتعاؿ إذ يوفر للمتعل فرصة التعرؼ الفورم كاؼبباشر على
مدل تأثَت الرسالة يف اؼبتلقي ،كمن شبة تعبح الفرصة أماـ اؼبتعل ساكبة لتعديل رسالتو كتوجيهها حبي تعبح
أكثر فعالية كإقناعا (.رضواف بلخَتم ،سارة جابرم2013 ،ػ ،ص )23
كيتيح ىذا االتعاؿ التفاعل بُت شخعُت أك أكثر يف موضوع مشًتؾ ،كنتيجة ىذا االتعاؿ تتكوف
العدقات كالعبلقات اغبميمية بُت األفراد  ،كيتيح ىذا النوع من االتعاؿ فرصة التعرؼ الفورم كاؼبباشر على تأثَت
الرسالة  ،كمن مث تعبح الفرصة أماـ القائم باالتعاؿ ساكبة لتعديل رسالتو كتوجيهها.
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 : 3-2-1االتصال الجمعي Group Communication :

كيتم ىذا ال نوع من االتعاؿ بُت شخعُت كؾبموعة ؿبددة أك صغَتة أك مألوفة بشكل مباشر  .كتتعف
اجملموعة العغَتة عادة باف أفرادىا غالبا ما يتقابلوف كيتباحثوف يف األمور اؼبختلفة  ،كلديهم معايَت كمعاٌف
مشًتكة  ،على الرغم من أف لكل كاحد منهم أىدافو اػباصة اليت يسعى إُف ربقيقها كيتمثل االتعاؿ اعبمعي
بالطرؽ التالية :
 الدركس ك احملاضرات ،اػبطب يف اؼبناسبات اؼبختلفة. الندكات كاؼبؤسبرات ،اللقاءات اعبماعية كاالجتماعات كاغبفبلت االجتماعية (.رحبي معطفى عليافكعدناف ؿبمود الطوباسي  ،2005 ،ص)91
كمن بُت خعائص ىذه األنواع اليت تتسم باؼبواجهة ما يلي :
 تزداد ثقة األفراد فيمن يعرفوهنم كيقابلوهنم كجها لوجو فتأثَت القائم باالتعاؿ يكوف كبَتا يف
االتعاؿ الشخعي ك اعبمعي.
 يف اتعاؿ اؼبواجهة تتوفر إمكانية حدكث االتعاؿ يف اذباىُت  ،بالتاِف يبكن التعرؼ مباشرة
على صدل رسالتو يف عملية االتعاؿ.
 يبكن ىذا النوع من االتعاؿ من تعديل رموز الرسالة أك كسائلها بالشكل الذم وبقخل أىداؼ
االتعاؿ ،كيتحقخل ىذا نتيجة اؼبراقبة السريعة الستجابة اؼبستقبل
 : 4-2-1االتصال الجماىيري :
كيقعد بو العملية اليت يتم دبقتماىا نقل اؼبعلومات كاألفكار كاالذباىات إُف عدد كبَت نسبيا من األفراد
باستخداـ كسيلة أك أكثر من كسائل االتعاؿ اعبماىَتية ،كىذا النوع من االتعاؿ يتم بطريقة غَت مباشرة حي
يكوف اؼبستقبلُت يف مكاف ؿبدد كغالبا ما يكوف ىذا االتعاؿ يف اذباه كاحد يف حالة كجود استجابة ال تظهر
مباشرة أثناء االتعاؿ كلكن يبكن أف تظهر بعد ذلك بفًتة( .ؿبمد سيد فهمي ،دس ،ص )108
ك يبكن تلخيص خعائص االتعاؿ اعبماىَتم يف :
 انو اتعاؿ يتوجو إُف عدد كبَت من األفراد ال يبكن الوصوؿ إليهم من خبلؿ االتعاؿ الشخعي كاعبمعي
 يععب على اؼبرسل معرفة استجابة اؼبتلقُت مباشرة النعداـ رجع العدل ،كبالتاِف فهو اتعاؿ يف اذباه



كاحد  ،فبا يًتتب عليو عدـ القدرة على تقوًن الرسالة إال بعدة فًتة الحقة من خبلؿ البحوث
كالدراسات اؼبيدانية.
إف السيطرة على العملية االتعالية تكوف يف يد اؼبستقبل أك اؼبتلقي أكثر ألنو ىو الذم ىبتار كسيلة
االتعاؿ اعبماىَتم كموضوع االتعاؿ حسب حاجاتو كدكافعو من االستقباؿ.
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 :5-2-1االتصال الثقافي :
يتعلخل عادة

كىو االتعاؿ الذم يتم بُت أفراد ال ينتموف إُف ثقافة كاحدة ،بل من ثقافات ـبتلفة ،حي
بالقيم ك العادات كاالذباىات كالسلوكيات ،كيأخذ االتعاؿ الثقايف أشكاال كصورا ـبتلفة.
كيتميز بالتنوع الف تنوع الثقافات كالبيانات يؤدم إُف إثراء كتن ػ ػػوع اؼبهارات كاألفكار كاؼبعلومات لطريف
عملية االتعاؿ ،باإلضافة إُف التلقائية اليت تنقل فيها العفة الرظبية خاصة إذا كاف مباشرا كجها لوجو .كاالنفتاح
العقلي ،حي يؤدم النقاش كاغبوار كاالنبلع على ما ىو جديد إُف االنفتاح كالنمو العقلي الف االتعاؿ الثقايف
ال يعًتؼ حبدكد مكانية كال زمانية ،فهو يتم بُت كل الثقافات كيتم يف كل األكقات دكف قيود (.اعبامعة
االلكًتكنية السعودية  ،2012 ،ص)34
 - 3-1نماذج االتصال:

ىي عبارة عن أدكات رمزية تساعدنا على فهم الظاىرة أك النظاـ ،أك إدراؾ العبلقات بُت العناصر
األساسية يف تلك الظاىرة ،كذلك لئلسهاـ يف تبسيط اؼبعرفة كتنظيمها كما تتيح للباحثُت ابسط كأفمل الطرؽ
لتفسَت التفاعل البشرم الذم يتسم بالتعقيد الشديد ،كشرح الظواىر العلمية كمساعدهتم على التفسَت كالتوقع.

لقد قسم باحثوا االتعاؿ العملية االتعالية إُف أقساـ صغَتة أك عناصر أك متغَتات ( مرسل– رسالة –
مستقبل– استجابة) كتأثَت ذلك لتسهيل ربليل عملية االتعاؿ مث كضعوا ىذه العناصر يف مباذج اتعاؿ متنوعة
كالنماذج تقوـ بدكر تنظيمي من خبلؿ ترتيب كربط العناصر مع بعمها كتبياف العبلقة بينها ،أم أف مباذج
االتعاؿ تعور العناصر الرئيسية للعملية االتعالية .
 1-3-1نموذج شانون" (: )1949

يعت من أشهر مباذج االتعاالت التنظيمية اؼبقبػولة ذلك النموذج الذم كضعو كلود شانوف ككارين كيفر

) ،)Claude Shannon and Warren Weaverحي يقوـ اؼبعدر بوضع اؼبعلومات يف رسالة ،كيقوـ
الفرد بتحوي ل ىذه الرسالة إُف إشػػارات ،كيقوـ فرد اخر باستقباؿ اإلشارات اليت يتم كضعها يف رسالة ترسل إُف
الشخص اؼبطلوب ( .اضبد ماىر ،2004 ،ص )27
قدـ فيو شانوف مبوذجا لبلتعاؿ كبٌت نظرية حوؿ اؼبعلومات  .كمبوذجو يتكوف من العناصر التالية :
مرسل كمستقبل ،قناة كرمز كرسالة ،كىو خطي بسيط كما ىو موضح يف الشكل التاِف :
مرسل

ترميز

رسالة

حل الرمز

مستقبل

شكل رقم  : 01نموذج شانون لالتصال
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" 2-3-1نموذج فينر":
يف نفس الفًتة قاـ فينر بتعديل ىذا النموذج اػبطي لشانون بإضافة عناصر المبط :التغذية العكسية ،اليت

ىي ارتداد اؼبعلومات عن الرسالة كتعت رسالة جديدة معاكسة لؤلكُف .كقد أعطى يف ىذا النموذج من كجهة نظر
اؼبعرفة األنبية لتأثَت اؼبعلومات كلعملية التعديل يف متابعػة عملية ما ،فإصدار رسالػػة تنت ردكد فعل اؼبستقب ػػل اليت
تعمل اثارىا العائدة على التأثَت يف اؼبرسل ،الذم يعدؿ رسالتو انطبلقا من تلك اؼبعلومات اؼبرتدة.
ترميز

رسالة

حل الرمز

مستقبل

مرسل
التغذية العكسية
شكل رقم  : 02نموذج فيبر لالتصال .

كاؼببلحظ أف ىذا النموذج قد أعطى دفعا قويا ؼبفهوـ االتعاؿ ،كعملية االتعاؿ اليت عرفت بعد ذلك
استعماال يف صبيع اجملاالت االجتماعية كاالقتعادية بالتعديل الذم أضافو بإعطاء أنبية للتغذية العكسية اليت
يقيس ا اؼبرسل اثر الرسالة اليت أرسلها إُف اؼبستقبل كيف نفس الوقت التغَتات اليت يبكن أف تعيبها عند مركرىا
كبوه بفعل المجي الذم يوجد حوؿ القناة اؼبستعملة للنقل(.ناصر دادم عدكف،2004،ص ص)19-18
" : 3-3-1نموذج شرام " :

يوضح أف لكل نريف االتعاؿ إنا ر من اؼبراجع يستخدمها يف ربديد اؼبعاين لئلشارات اؼبرسلة كاؼبستقبلة،
كيعتمد ىذا اإلنار على ؾبموعة من االعتبارات اليت ترتبط بتكوين قدرة الفرد كالظركؼ احمليطة ،كزبتلف اإلنارات

اؼبرجعية لؤلفراد تبعا الختبلؼ تلك االعتبارات .كحسب نفس النموذج فاف أم شخعُت
يبكنهما القياـ بعملية اتعاؿ بسهولة يف اؼبنطقة اؼبتداخلة اإلنارات الفكرية لكل منهما.

حقل التجربة
المصدر

وضع الرمز

حقل التجربة
الشارة

مفسر الرمز

الغاية
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كرغم ا ف ىذا النموذج َف يظهر صبيع مكونات عملية االتعاؿ كما سبت اإلشارة إليها يف النموذج الذم
يسبقو  ،إال انو يظهر أنبية درجة التفهم من خبلؿ اؼبنطقة اؼبتداخلة من حقلي ذبربة الطرفُت يف االتعاؿ  ،كاليت
يتحدد ح جمها حسب درجة التوافخل يف ؿبتويات اإلنار كالتكوين الداخلي للطرفُت كمن ـبتلف النماذج اؼبتعلقة
باالتعاؿ فقد حدد علماء النفس  ،كاللغويوف اؼبهاـ الك ل للرسالة كيبيز" سكينر" السيكولوجي األمريكي  ،منذ

سنة  1947نوعُت من الرسائل :

 الرسائل اليت هتتم بالتأثَت على احمليط  ،كبشكل خاص على الغَت  ،فهي الطلبات . الرسائل اليت هتم التحديد يف احمليط بتعيُت أك إعطاء بطاقة  ،ؼبختلف األشياء كاألحداث كىي تعيُتاإلحساسات األكُف( .ناصر دادم عدكف ، 2004،ص ص)20-19
 :4-3-1نموذج" السويل" :
يعت مبوذج السويل من النماذج األكُف اليت سعت إُف تفسَت عملية االتعاؿ ،كقد اكتسب النموذج
على بسانتو الشديدة شهرة كاسعة كلقد تعور" السويل" عناصر عملية االتعاؿ اعبماىَتم ،حي

أشار ،أننا

لكي نفهم عناصر االتعاؿ اعبماىَتم كبن يف حاجة لدراسة كل مرحلة من مراحل العملية كفقا للعناصر التالية
من؟ يقوؿ ماذا؟ كبأم كسيلة ؟ ؼبن ؟ كبأم تأثَت ؟
كيطلخل على ىذا النموذج اصطبلحا ألنو وبدد طبسة أسئلة سبثل إجاباهتا عناصر العملية االتعالية ،كعلى
الرغم من انو مبوذج مبسط ،إال انو من اؼبمكن تطبيقو يف كافة ؾباالت اإلعبلـ كاالتعاؿ كالدعاية كاإلعبلف حي
يتيح إمكانية ت نظيم البدائل كاؼبتغَتات اليت تواجو القائم باالتعاؿ عن نريخل اإلجابة على ؾبموعة من األسئلة اليت
توضح احملددات األساسية لعملية االتعاؿ باعبماىَت كاليت سبخل أف اشرنا إليها كىي  :من ؟ ماذا يقوؿ ؟
مستخدما أم كسيلة ؟ إلحداث أم تغيَت ؟ (مي العبد اهلل  ، 2006،ص ص) 81 - 80

المرسل

الرسالة

الوسيلة

الجمهور

التأثير

مستهدف

شكل رقم : 04
نموذج السويل لالتصال
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: 5-3-1نموذج انتقال المعلومات على مرحلتين (: )1950
يعت مبوذج" كاتزوال زرسفيلد" كالذم يشَت إُف تدفخل اؼبعلومات على مرحلتُت من النماذج اؽبامة اليت تعت

نقطة انطبلؽ أساسية لبحوث االتعاؿ كعملياتو ،كقد جاءت األفكار األساسية اليت يقدمها مبوذج انتقاؿ
اؼبعلومات على مرحلتُت لتبلور نتائ البحوث اؼببكرة اليت سعت لبح تأثَتات أجهزة اإلعبلـ يف اغبمبلت
االنتخابية كبالتحديد انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ . 1940
كقد كاجو أصحاب نظرية انتقاؿ اؼبعلومات على مرحلتُت انتقادا حادا لنماذج االتعاؿ السابقة كاليت كانت
سائدة يف تلك الفًتة كتنطلخل من مبدأ اإلثارة -االستجابة التقليدية ،كبالتاِف ما يقوـ عليو من االفًتاضات ،فقد
ظهر أف التأثَتات اإلصبالية اليت تركتها رسائل أجهزة اإلعبلـ كاالتعاؿ حوؿ االنتخابات كانت ضئيلة.
الهدف
الرجع

Destination

Feed Back

الرسالة

Encoder
interpreter
decoder

شكل رقم : 05
نموذج انتقال المعلومات على مرحلتين

كبتقييم نتائ البح الذم أجرم على اثار أجهزة اإلعبلـ كاالتعاؿ يف ضبلة االنتخابات األمريكية ،قاـ
الباحثاف بتعديل مبوذج (اإلثارة – االستجابة) بإدخاؿ فكرة تدفخل اؼبعلومات على مرحلتُت ككذلك مفهوـ قادة
الرأم .كنتيجة ؼبا كشفت عنو نتائ البح من فشل نسيب ألجهزة اإلعبلـ كاالتعاؿ يف التأثَت على نتيجة
االنتخابات يف اؼبقابل التأثَت القوم لبلتعاؿ الشخعي ،افًتض الباحثاف أف األخبار عادة ما تسَت من الراديو
كالعحف إُف قادة الرأم ،كمن ىؤالء إُف القطاعات األقل نشانا من السكاف .
كقد جرل تتبع ىذا التعور باؼبزيد من البحوث كبإعادة التقييم النظرم للنموذج األصلي يف كتاب التأثَت
الشخعي الذم قدمو" كاتزكال زرسفيلد"  (.1955مي العبد اهلل ، 2006،ص ص ) 89-88
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 : 6-3-1نموذج االتصال اإلسالمي :
ىو مبوذج شامل يبكن تطبيقو أك استخدامو يف تفسَت كربليل صبيع أنواع عمليات االتعاؿ ،فهو الذم
تقوـ عليو عناصر العملية االتعالية اإلسبلمية العاؼبية ،كجوىر ىذا النموذج ىو أف األمة اإلسبلمية امة توحيد،
ر ا ''نور'' كقراهنا ''نور'' كرسوؽبا حامل مشعل اؽبداية كىي خَت أمة أخرجت للناس مادامت تؤمن باهلل ربا
كباإلسػػبلـ دينا كدبحمد نبيا كرسوال ،كتأمر باؼبعركؼ كتنهى عن اؼبنكر ،كيتكوف ىذا النموذج من طبسة عناصر
باإلضافة إُف عنعر التأثَت كىي كما يلي :

 -1المرســل  :اهلل جل جبللو قاؿ تعاُف '":اللَّو نيور َّ ً
ض مثىل نيوًرهً ىك ًم ٍش ىك واة فًيها ًمعب ً
ً
اح
اح الٍم ٍ
ى ٍى ه
عبى ي
ي ي
الس ىم ىوات ىكاأل ٍىر ى ي
و
ًو
و ًو
ً
اد ىزيٍػتيػ ىها
اج وة ُّ
ب يد ِّر ٌّ
م ييوقى يد م ٍن ىش ىجىروة يمبى ىارىكة ىزيٍػتيونة ال ىش ٍرقيَّة ىكال ىغ ٍربًيَّة يى ىك ي
الز ىج ى
ًيف يز ىج ى
اجةي ىكأىنػ ىَّها ىك ٍوىك ه
ً
ً
ً
اؿ لًلن ً
ب اللَّوي األ ٍىمثى ى
ور ىعلىى نيوور يػى ٍهدم اللَّوي لنيوًرهً ىم ٍن يى ىشاءي ىكيى ٍ
َّاس ىكاللَّوي
م ًر ي
ييميءي ىكلى ٍو ىَفٍ سبىٍ ىس ٍسوي نى هار ني ه
و ً
ً
يم" ( .سورة النور ،اآلية ) 35
ب يك ِّل ىش ٍيء ىعل ه
 -2الرسـ ــالة :القراف الكرًن قاؿ تعاُف'' :فىآى ًمنيوا بًاللَّ ًو ىكىر يسولًًو ىكالنُّوًر الَّ ًذم أىنٍػىزلٍنىا ىكاللَّوي ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً هَت ''( .سورة
التغابن ،اآلية )08

قاؿ تعاُف '' :يا أىيػُّها النًَّيب إًنَّا أىرس ٍلن ى ً
اى ندا كمبشِّرا كنى ًذيرا  ،كد ً
اعينا إً ىُف اللَّ ًو بًًإ ٍذنًًو
ى ى ُّ ٍ ى ى
اؾ ىش ى يى ن ى ن ى ى

 -3الرسول  :ؿبمد –
ً
اجا يمنً نَتا ''( .سورة األحزاب ،اآلية)46-45
ىكسىر ن
اؾ إًَّال ىكافَّةن لًلن ً
َّاس بى ًش نَتا ىكنى ًذ نيرا
 -4المستقبل  :كل الناس الف اإلسبلـ رسالة عاؼبية قاؿ تعاُف  '' :ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
ىكلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس ىال يىػ ٍعلى يمو ىف( ''.سورة سبأ ،اآلية )28
َّ ً
ورل
استى ىجابيوا لًىرًِّ ٍم ىكأىقى ياموا َّ
ين ٍ
الع ىبلةى ىكأ ٍىم يريى ٍم يش ى
 -5االستجابة  :قبوؿ الرسالة أك رفمها قاؿ تعاُف  '' :ىكالذ ى
ً
اى ٍم يػيٍن ًف يقو ىف''( .سورة الشورى  ،اآلية ) 38
بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكفبَّا ىرىزقٍػنى ي
و
ت
يخ ًر ىج ٍ
 -6التأثير  :ربقيخل ىدؼ االتعاؿ ،تغيَت اؼبعلومات ،االذباىات كالسلوؾ قاؿ تعاُف ' :يكٍنتي ٍم ىخٍيػىر أ َّيمة أ ٍ
ً
َّاس تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكتػي ٍؤًمنيو ىف بًاللَّ ًو '(.سورة أل عمران ،اآلية )110
ى ٍي
لل ن ً ي ي

فاالتعاؿ االسبلمي ىو تبليغ أك ايعاؿ الرسالة االتعالية [ القراف كالسنة ] اُف كافة الناس ألهنا دعوة
إ نسانية عاؼبية تعلح لكل زماف كمكاف حىت يرث اهلل االرض كمن عليها ألهنا خاسبة الرساالت(.نيبش ميلود،
 ،2011ص )50
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الفصل الثاوي

المصدر -المرسل

اهلل – عز وجل-

الرسالة

القران الكريم

القناة

الرسول (ص)

االستجابة

الوسيلة
المستقبل

كل الناس

التغذية الراجعة

التـ ـ ـ ــأثير

'' كنتم خَت امة أخرجت للناس تأمركف باؼبعركؼ كتنهوف عن اؼبنكر كتؤمنوف باهلل '' .
شكل  06نموذج االتصال اإلسالمي
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ثاهيا  :الاثصال التىظيمي
 1-2مفهوم االتصال التنظيمي:

إف االىتماـ باالتعاؿ يف اؼبنظمات كاف لو سابقتُت يف أكائل القرف العشرين ،حي برزت مدرستاف:
اؼبدرسة الكبلسيكية كمدرسة العبلقات اإلنسانية اللتاف كانتا تعت اف االتعاؿ ؾبرد عنعر تنظيمي.
فاؼبدرسة الكبلسيكية ت عت اؼبنظمة عبارة عن بنية شكلية صلبة يبثلها ىيكل تنظيمي .كىي تتميز أساسا
بنظرهتا الشكلية كاؽبيكلية للمنظمات مقدمة اػبعائص التالية  :تقسيم العمل ،سلسلة قيادية ،مركزية السلطة ،

 ...اٍف  .إف ىذا التعور ل ػ ػ ػ ''فايول '' الذم يعت من أكائل اؼبنظرين للمنظمات ،كاف يركز على السلطة
كاالنمباط .أما ثاين أىم اؼبنظرين يف ىذا اجملاؿ'' تايلور'' فكاف يركز على برؾبة العمل كالعمل بالسلسلة ،كما
اقًتح ربديد أجرة العامل تبعا ؼبردكديتو ،كمن ىذا اؼبنظور يقتعر االتعاؿ على التعليمات كاألكامر كبكلمة كاحدة
اقباز العمل.
أما مدرسة العبلقات اإلنسانية فقد تطورت يف األربعينيات مقابل اؼبدرسة الكبلسيكية زبص ىذه اؼبقاربة
اؼبؤسسة بنسبة غَت رظبية ،كيشَت معطلح '' غَت رظبية '' إُف العبلقات التلقائية كغَت اؼبفركضة اليت تتكوف بُت
العماؿ ،كىكذا فاف تسيَت اؼبنظمة ال يأخذ بعُت االعتبار اإلنتاج فقط بل أنبية األفراد أيما .
فبالرغم من األنبية اؼبتواضعة اليت أكلتها ىذه اؼبقاربة لبلتعاؿ لكنها جعلتو يتجاكز ؾبرد القيادة كالتعليمات،
فاالتعاؿ عندىا يقتعر أساسا على التفاعل الراسي النازؿ (الرئيس /اؼبر كس) كيأخذ شكل النعائح حوؿ
تقنيات االتعاؿ اليت من شأهنا إث ارة تعاكف العماؿ كمع ذلك فقد كاف دكر اهبايب يف انطبلؽ دراسات االتعاؿ
التنظيمي ( .الرامي /ب .فاِف ترصبة فميل دليو ،2004 ،ص)69-65
 2-2تعريف االتصال التنظيمي :
 ىو االتعاؿ الذم وبدث يف إنار منظمة ما عملية ىادفة تتم بُت نرفُت أك أكثر كذلك لتبادؿاؼبعلومات ك اآلراء ك التأثَت يف اؼبواقف ك االذباىات  ( .معطفى عشوم  ، 1992 ،ص) 141
 ويعرف بأنو :ذلك االتعاؿ اؼبتواجد يف اؼبؤسسة ،ك ينحدر من السلطات كيشارؾ يف تسيَت األفراد،دبعٌت التأثَت يف دافعية األفراد كالتماسك االجتماعي للمؤسسة ،كتستعمل يف ىذه االتعاالت العديد من الوسائل
) (Alex Muchielli ,2001 , P 67
كالسجبلت الداخلية كلوائح اإلعبلنات.
 يعرؼ ىوكنز وبرستون  :ىو العمليات اليت يتم من خبلؽبا تعديل السلوؾ الذم تقوـ بو اعبماعاتداخل ال تنظيمات .
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تشكل عملية االتعاؿ يف اؼبؤسسات جوىر كأساس العمليات كالوظائف كعن نريقها ترتبط أجزاء كأقساـ
اؼبؤسسة ببعمها البعض كيتحقخل التكامل يف أعماؽبا إذ ال يبكن عبزء أف يعمل دبعزؿ عن بقية األجزاء ( .نعيم
إبراىيم الظاىر  ، 2009 ،ص )151
 ىو عبارة عن االتعاؿ اإلنساين اؼبنطوؽ كاؼبكتوب الذم يتم داخل اؼبؤسسة على اؼبستول الفردم أكاعبماعي كيسهم يف تطوير أساليب العمل كتقوية العبلقات االجتماعية بُت اؼبوظفُت(.لوكيا اؽباسي، 2006 ،
ص)226
 -يعرفو ويليام سكوت '' : William Scotىو العملية اليت تتممن نقل اؼبعلومات ،مث تلقى الردكد عنها

 ،عن نريخل نظاـ عاـ للمعلومات اؼبرتدة  Feed Backبغرض التوصل إُف أفعاؿ ؿبددة تؤدم إُف ربقيخل أىداؼ
التنظيم ''( .ؿبموش فميلة  ، 2009 ،ص) 19
 كيعرفو  Aimery de Nabonneبأنو"دراسة كتطبيخل ؾبموعة من الثوابت كالوسائل اليت من خبلؽبايبكن لبناء تنظيمي أف ينظم عملية اتعاؿ مع البيئة كؿبيطو) Aimiry de Narbonne, 2001,P19(.
كنستخلص من خبلؿ التعريفات السابقة لبلتعاؿ التنظيمي تعريفا عاما مفاده أف االتعاؿ التنظيمي ىو
''عملية يتم فيها صبع اؼبعلومات المركرية الستمرار العملية اإلدارية كنقلها كتبادؽبا ،من خبلؿ قنوات خاضعة
لبلعتبارات اليت ربددىا اللوائح كالقوانُت كاألنظمة السائدة داخل التنظيم ،حبي يبكن للفرد أك اعبماعة إحانة
الغَت بأمور أك معلومات جديدة ،مع التأثَت يف سلوؾ األفراد كاعبماعات سلبا أك إهبابا ،كتتم ىذه العملية عادة يف
صورة متبادلة من نرفُت كليس من نرؼ كاحد ،قعد التغيَت كالتعديل يف ىذا السلوؾ كتوجيهو.
 3-2مراحل العملية االتصالية :

تتكوف عملية االتعاؿ عادة من الفعاليات األساسية اليت تتممن اؼبتغَتات اؼبرتبطة بالرسالة  ،كنقلها إُف
اؼبرسل إليو  ،ككذلك التغذية العكس ية اؼبرتبطة ا  ،لذا فاف قباح كفشل عملية االتعاؿ ال ترتبط بالفرد القائم
باالتعاؿ كإمبا سبتد العتبارات متعددة كالقدرة كاػب ة يف صياغة اآلراء كاألفكار اؼبراد إيعالو للمستقبل ؽبا
،كاستخداـ الوسيلة اؼبناسبة لبلتعاؿ ككذلك كفاءة اؼبستقبل للمعلومة كاألفكار اليت يتلقاىا من اؼبرسل كقدرتو
على فهم ىذه الرسالة كالسلوؾ الذم يبارسو إزاء سبل االستيعاب كالفهم ؼبدلوالت ىذه الرسالة كغَتىا من

العوامل اؼبقًتنة باؼبراحل اؼبختلفة لعملية االتعاؿ ذاهتا .
إف عملية االتعاؿ عملية ديناميكية ذات اذباىُت ،دبعٌت أف كل فرد يف عملية االتعاؿ ىو مرسل كمستقبل
للمعلومات كاألفكار اليت تتممنها ىذه العملية ،كحىت تتم عملية االتعاؿ هبب توافر ثبلثة عناصر أساسية على
األقل كىي :اؼبعدر أك (مرسل الرسالة ) ،الرسالة نفسها ،مستقبل الرسالة .
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6

1

المستلم

المرسل

إرسال

فكرة الرسالة

الجواب

5

قناة االتصال

المستلم
ترجمة الرسالة

4

2
المرسل
صياغة الرسالة

3

المستلم

المرسل

استالم لرسالة

إرسال الرسالة

شكل رقم  :07مخطط عناصر عملية االتصال في المنظمة
(خمَت كاظم صبود  ، 2010 ،ص) 23

كيتلخص مبوذج االتعاؿ يف ابسط صوره يف ثبلث خطوات أساسية ال بد منها كىي مرتبة على النحو
التاِف :
 الترميز  :كىي العملية اليت يقوـ ا اؼبرسل كتشمل كضع الفكرة يف شكل رسالة ،أم صياغة الكلماتكالعور كالرموز يف شكل يبكن بثو .
 -بث الرسالة  :كىي العملية اليت يقوـ من خبلؽبا اؼبرسل بنقل الرسػالة إُف اؼبستقبل (فردا أك صباعة) سواء

بطريقة شخعية أك باستخداـ كسائل كقنوات االتعاؿ اؼبختلفة .

 -استقبال الرسالة  :كتتمثل يف تلقي الرسالة كتفسَتىا كفهمها يف عقل اؼبستقبل أك اعبمهور اؼبستقبلُت كردة

فعلهم عليها .ىذه العناصر الثبلثة سبثل عملية االتعاؿ دبعناىا البسيط(.رحبي معطفى علياف ،عدناف ؿبمود
الطوباسي ،2005 ،ص ) 26
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الفصل الثاوي

كلكن من ناحية عملية ،فإف عملية االتعاؿ أكثر تعقيدا ،كربتوم على أكثر من متغَت يؤثر على عملية
االتعاؿ ,كيبكن إيماح اؼبراحل الرئيسية لبلتعاؿ يف الشكل حي يتممن شبانية مراحل أساسية ىي :

أوال :المرسل ( :)Senderكيبثل اؼبعدر الرظبي الذم يقوـ بإعداد الرسالة كإرساؽبا ع القناة اؼبعتمدة ،كمن
الطبيعي أف الرسالة تتأثر باؼبرسل من حي شخعيتو كعاداتو كقيمو كاذباىاتو  ...اٍف ككذلك األسلوب الذم يتم
فيو إعداد الرسالة كصياغتها(.خمَت كاظم ضبود ، 2002 ،ص) 118
ثانيا :صياغة الرسالة الترميز(:)Encodingىي العملية اليت تتممن صياغة كربويل اآلراء كاألفكار كاؼبشاعر

كاؼبفاىيم بشكل عبارات ككلمات كخرائط كبيانات إحعائية كغَتىا ،كلتحقيخل اتعاؿ فعاؿ ىناؾ أربعة عوامل
مؤثرة يف ىذا العدد كىي :
-

اؼبرسل ككيفية صياغة الرسالة.
اؼبرسل إليو كإمكانية إدراكو للرسالة ذاهتا.
درجة الثقة اؼبتبادلة بينهما.
اػبلفية الفكرية اؼبشًتكة بُت كل من اؼبرسل كاؼبرسل إليو .

ثالثا  :الرسالة ( :)Messageىي اؼبوضوع أك احملتول الذم يريد اؼبرسل أف ينقلو إُف اؼبستقبل ،أك ىي اؽبػدؼ
الذم تعبو عملية االتعاؿ إُف ربقيقو (.مي العبد اهلل  ، 2006 ،ص ) 32
يقوـ اؼبرسل ببلورة ىذه الفكرة كموضوعها يف صورة رسالة معينة كعادة تكوف الرسالة نوعُت نبا :

 الرسالة المكتوبة  :كسبثل اآلراء كاؼبفاىيم كاألفكار اليت يتم صياغتها بشكل مكتوب كذبرم قراءتو عادة . -الرسالة الشفوية  :كسبثل الرسالة اليت تنطوم على اؼبشاعر كاألحاسيس غَت اؼبكتوبة مثل العوت كالن ة كتغيَت

معاَف الوجو  ...اٍف .

كبأية صورة تكوف عليها الرسالة فهي الوسيلة اليت يتم من خبلؽبا نقل اآلراء كاألفكار كاؼبشاعر لآلخرين
كنبغي أف تعل بعورة كاضحة كمفهومة .

رابعا :قناة أو وسيلة االتصال ( :)the Channelىي دبثابة الواسطة أك القناة اليت يتم من خبلؽبا إيعاؿ
الرسالة فقد تكوف عن نريخل اؼبواجهة بُت الطرفُت أك بواسطة اؽباتف أك عن نريخل اؼبؤسبرات أك الندكات ...اٍف
كما أهنا قد تكوف كاسطة االنتقاؿ عن نريخل الكتابة أك احملػ ػػادثة أك اؼبناقش ػػة بُت األفراد أك اعبماعات ...اٍف.
(خمَت كاظم ضبود  ،2010 ،ص) 41
 كىي عبارة عن الوسيلة اليت يتم ع ىا نقل الرسالة أك إرساؽبا ،كمن أمثلتها االتعاالت السلكية كالبلسلكية(مثل اؽباتف كالنقاؿ كاالنًتنيت أك الفاكس) أك الوسائل التقليدية مثل ال يد االعتيادم أك ال يد اؼبباشر ...اٍف
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خامسا  :المرسل إليو أو المستلم ) : ( Receiverكيبثل الشخص الذم يقوـ باستبلـ الرسالة ،كيبكن أف

يعبح الحقا دبثابة اؼبرسل حينما يقوـ باإلجابة على الرسالة كتعت السمات اليت يتسم ا اؼبستلم ذات اثر فعاؿ
يف ربقيخل فاعلية االتعاؿ .
سادسا  :ترجمة الرسالة أو استيعابها (  :) Decodingكىو عبارة عن ترصبة الرموز اؼبتممنة يف الرسالة أك
تفسَتىا دؼ الوصوؿ إُف فهم دقيخل ؼبعانيها .

سابعا  :التغذية العكسية (  :)Feed backكىي عبارة عن ردكد فعل أك استجابة لرسالة اؼبرسل ،كتعطي
التغذية العكسية انطباعا عن مدل فهم كإدراؾ مستلم الرسالة ؼبمموهنا.

ثامنا  :الضوضاء أو التشويش ( :) Anthropyكىي عبارة عن معوقات من شاهنا التقليل من القدرة على
إدراؾ معٌت الرسالة كفحواىا ،كقد تتعلخل باؼبرسل حي قد ال تكوف إدراكاتو كشخعيتو كقدرتو على اختيار
الوسيلة بالشكل الذم ينبغي أف يكوف عليو ،كقد تتعلخل باؼبرسل إليو ذاتو أك بوسيلة االتعاؿ ذاهتا ،كمن اؼبؤكد أف
الموضاء تؤدم إُف إضعاؼ كفػاءة االتعاؿ كفعاليتو  ( .بشَت العبلؽ  ، 2009 ،ص ص ) 23،22
المرسل إليو

المرسل
ضوضاء
فكرة

ضوضاء

ضوضاء

ضوضاء
صياغة

تسلم

ترجمة

الرسالة

الرسالة

الرسالة

ضوضاء

ضوضاء

التغذية العكسية

شكل رقم  : 08مراحل عملية االتصال التنظيمي
(معدر :خمَت كاظم ضبود  ، 2010 ،ص)23
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 4-2أىمية االتصال التنظيمي واغراضو :
 1-4-2اىمية االتصال التنظيمي:

تعت عملية االتعاؿ من أىم األمور اليت يعٌت ا علماء اإلدارة بشقيها إدارة األعماؿ كاإلدارة العامة ،فمبل
عن أف عملية االتعاؿ سبثل إحدل الوظائف األساسية اليت تقع على القائد اإلدارم ،فإهنا سبثل اعبهاز الععيب

للمنشاة حي تبع فيها اغبياة كتساعده على االقًتاب كبو األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها للمنظمة .
فهي سبثل عنعر الربط الذم هبمع بُت كافة أرجاء التنظيم اإلدارم سواء سبثل ىذا االتعاؿ يف مؤسسة رحبية
أك يف تنظيم اعبهاز اإلدارم للدكلة ككل أك يف كحدة أك يف منظمة فرعية للجهاز اإلدارم العاـ للدكلة .
فاالتعاؿ اعبيد كالسهل كالبسيط يساعد القائمُت على كضع كإعػداد اػبطط كاألىداؼ كالسياسات يف
التمكُت من معرفة حقيقة الثركة البشرية كاؼبادية اؼبوجودة يف اجملتمع أكيف الدكلة ككذلك على اؼبؤشرات اإلحعائية
الدقيقة اليت تعتمد عليها صحة التنبؤ كمن مث صحة التخطيط اإلدارم برمتو(.ؿبمد أبو ظبرة ، 2011 ،ص )63
كتظهر عملية االتعاؿ اإلدارم كعملية حيوية كأساسية لكل منظمة يف اعبوانب التالية :
 تفهم األفراد لطبيعة عملهم  :يسهم االتعاؿ الفعاؿ يف نقل األكامر كالتعليمات اليت تعدرىا اإلدارة العليااؼبتعلقة بطبيعة اؼبهاـ اليت يقوـ ا العاملوف يف اؼبنظمة لذا يتم انبلعهم كإحانتهم دبوقف كسلوؾ اإلدارة العليا
اذباىهم دبا يساعد العاملُت على تفهم نبيعة أعماؽبم اؼبختلفة كاألىداؼ التنظيمية اليت يسعوف إليها كمدل
مسانبة جهودىم يف ربقيقها حىت يتم تعاكهنم مع بعمهم البعض فبا وبقخل رضائهم كارتفاع معنوياهتم .
 التعرف على أىم المشكالت التي تواجو العمل :يساعد االتعاؿ يف إحانة اإلدارة العليا دبجريات األموربنقل ما لدل العاملُت من مبلحظات كأراء كمقًتحات كشكػاكل كبالتاِف يبكن لئلدارة العليا تفهم كمعايشة
الظركؼ احمليطة م ،فبا يساعد على ربسُت مستول أداء العاملُت يف اؼبنظمة.
 -تنمية العالقات اإلنسانية :يسهم االتعاؿ يف خلخل كحدة اؼبفهوـ كاؽبدؼ كرفع الركح اؼبعنوية ،فبا يؤدم

زيادة التفاعل االجتماعي كالعبلقات اإلنسانية كربقيخل نتائ اهبابية للمنظمة كالعاملُت .

 تحقيق التنسيق في العمل  :وبقخل االتعاؿ الفعاؿ تقاربا يف كجهات نظر العاملُت اؼبختلفة فبا يسهم يفربديد الر ية الشاملة لكل جوانب العملية اإلدارية كيقلل من سوء التفاىم كاالختبلفات اليت تطرأ يف ؿبيط العمل.
 -توعية األفراد في المجتمع بأىداف المنظمة ونشاطها :حي

يساعد االتعاؿ اإلدارم اعبيد يف تونيد

العبلقة بُت اؼبنظمة كأكلئك األفراد ،كتعريفهم بالظركؼ االقتعادية كاالجتماعية اليت تعمل اؼبنظمة يف إنارىا
كتزكيدىم بنوعية العناصر البشرية اؼبتوفرة كفرص التدريب اؼبتاحة ككل ذلك يؤدم إُف كسب تأييدىم للمنظمة
كاغبد من الشائعات .
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 يعمل االتصال اإلداري على تدعيم العالقة بين المنظمة وبين القوى االجتماعية اليت بإمكاهنا فرضتأثَتىا على اؼبنظمة كعلى ربديد أىدافها كسياستها كقرارىا ،ال حي
القول كسب تأييدىا كتشجيعها.

يبكن عن نريخل االتعاؿ الفعاؿ مع ىذه

 تحقيق الفاعلية لوظائف اإلدارة  :تأيت أنبية االتعاؿ لعبلقتو اؼبباشرة كالقوية بوظائف اإلدارة اؼبختلفةكالتخطيط كالتوجيو كالرقابة كازباذ القرار.
 -يساعد االتصال على تكوين عالقات إنسانية سليمة بُت الر سػاء كاؼبر كسُت كبعمهم البعض ،فمقدرة

الفرد على التعبَت عن كجهة نظره كتوصيل رأيو لئلدارة يممن إُف حد كبَت حبل ؼبشاكلو( .حسُت حرًن،2006 ،
ص ص ) 18 -15

 -اتخاذ القرارات :تلعب اؼبعلومات دكرا ؿبددا يف عملية ازباذ الق ػرار يف اؼبنظمة ،كىذه اؼبعلومات بالكمية

كالنوعية ترتبط بشكل مباشر بشبكة االتعاؿ كقنواهتا كأعواهنا.

 ممارسة مختلف العمليات اإلدارية بالمؤسسة :انطبلقا من عملية التخطيػ ػػط كالتنظيم كالتنسيخل كالقيادةكاؼبراقبة كغَتىا من األنشطة اليت تتوقف على االتعاؿ اؼبرتبط بشكل كبَت باؽبيكل التنظيمي للمؤسسة ،الذم
يوضح اؼبهاـ كمواقع اؼبسؤكليػة كغَتىا.
 إيعاؿ ـبتلف اؼبشاكل اليت قد تنشئ نزاعات اجتماعية بُت األفراد كاعبماعات يف اؼبؤسسة ،ككذا عملية حلؽبذه النزاعات ،باإلضافة إُف ربط اؼبؤسسة كنظاـ مفتوح باحمليط اػبارجي كنظاـ اك كضركرة لتوفَت شبكة اتعاؿ
تقوـ باستقطاب اؼبعلومات ،اليت تعت متغَتة كمستمرة ،كاليت تفيد يف التخطيط االسًتاتيجي كيف أداء ـبتلف
األنشطة يف اؼبؤسسة( .ناصر دادم عدكف  ، 2004 ،ص )32
كيبكن إهباز أنبية االتعاؿ إلدارة اؼبؤسسات فيما يلي :
 يتم من خبلؿ االتعاؿ الفعاؿ نقل اؼبعلومات كالبيانات كاإلحعاءات كاؼبفاىيم ع القنوات اؼبختلفة،فبا يسهم بشكل أك بآخر يف ازباذ القرارات اإلدارية كربقيخل قباح اؼبؤسسة كمبوىا كتطورىا.
 تساىم االتعاالت الفعالة يف أحكاـ اؼبتابعة كالسيطرة على األعماؿ اليت يبارسها أعماء اؼبؤسسة منخبل ؿ اؼبقاببلت كالتقارير اليت تنتقل باستمرار بُت األفراد ع اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة  ،كبذلك يتمكن
اؼبدير من الوقوؼ على نقاط المعف اػباصة باألداء كالسعي ؼبعاعبتها بشكل يممن كفاءة عالية يف أداء
اؼبنظمة
 االتعاالت الفعالة ىي اؼبفتاح اؼبؤدم لئلدارة ،فتنسيخل اعبهود يعد أساسا للنظاـ التعاكين حيعلى أساس ىذا التنسيخل ربقيخل أىداؼ اؼبنظمة بشكل فعاؿ.
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 تعد عملية االتعاؿ الفعاؿ بُت األفراد ضركرة أساسية يف توجيو كتغيَت السلوؾ الفردم كاعبماعي للعاملُتيف اؼبنظمة ،كما تعد احد العوامل اؼبؤثرة يف اذباىات األفراد العاملُت داخلها.
 يتم من خبلؿ االتعاؿ الفعاؿ انبلع الرئيس على نشاط مر كسيو ،كما يستطيع التعرؼ أيما علىمدل تقبلهم آلرائو كأفكاره كأعمالو داخل اؼبنظمة  ،كدبعٌت اخر يبثل كسيلة رقابية إرشادية لنشانات اؼبدير
يف ؾباؿ توجيو فعاليات اؼبر كسُت .
كتعد عملية االتعاؿ الفعاؿ على درجة كبَتة من األنبية بالنسبة للعاملُت يف اؼبؤسسة كخباصة يف اإلدارة
العليا ،حي يقمي ثلثي كقتو يف االتعاالت(.رحبي معطفى علياف ،عدناف ؿبمود الطوباسي ،2005،ص)37
 2-4-2أغراض االتصال التنظيمي :
كنظرا ؼبا يتسم بو االتعاؿ من أنبية كبَتة يف حياة األفراد ك اؼبنظمة كاجملتمع على حد السواء فانو غالبا ما
ينطوم على العديد من األغراض اليت يتم ربقيقها من جراء ذلك.
تمكين العاملين و
تحفيزىم
تبادل اآلراء و

التنسيق و التكامل

المعلومات

في المنظمة

األغراض التي
يحققها االتصال

تعاون األفراد و

تحسين صورة

الجماعات

المنظمة

التعبير عن

التطوير و

المشاعر و

التحسين المستمر

االحاسيس

شكل رقم 09 :
األغراض التي يحققها االتصال في المنظمة
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 تمكين العاملين وتحفيزىم :تساىم يف ربقيخل أىداؼ اؼبنظمة كتععيد كتأثر االىتماـ من قبل العاملُت يفاقباز األىداؼ بكفاءة كفعالية عالية .
-

تبادل اآلراء والمعلومات  :إف االتعاؿ الفعاؿ من شانو أف يساىم يف خلخل السبل الكفيلة يف تبادؿ اآلراء

كاؼبعلومات بُت العاملُت كىذا من شأنو أف يعزز الدكر اؽبادؼ يف ربقيخل أىداؼ اؼبنظمة.

 -تعاون األفراد والجماعات  :إف االتعاؿ الفعاؿ يؤدم إُف خلخل األنر الواسعة يف خلخل التعاكف بُت األفراد

كاعبماعات على حد السواء .

 التعبير عن المشاعر واألحاسيس :يستطيع الفرد كاعبماعات من خبلؿ االتعاؿ الفعاؿ أف يع عناؼب شاعر كاألحاسيس الذاتية كاعبماعية إذ أف االتعاؿ يعد السبيل األمثل لتمكُت الفرد كاعبماعة للتعبَت عن
اؼبشاعر ك التعورات كغَتىا من اآلماؿ كالطموحات اإلنسانية األخرل .
 التطوير والتحسين المستمر  :إف السبل الكفيلة بالتطوير كالتحسُت اؼبستمر ال يبكن ؽبا أف تتحقخل إال منخبلؿ االتعاؿ الفعاؿ بُت األفراد كاعبماعات يف ـبتلف ؾباالت العمل البناء.

 -تحسين صورة المنظمة  :إف االتعاؿ الفعاؿ يساىم يف إعطاء صورة اهبابية عن نبيعة اؼبنظمة كدكرىا

البناء يف ربقيخل اؼبكانة السوقية اؼببلئمة يف ظل اؼبنافسة السائدة يف األسواؽ العاؼبية كاإلقليمية كاحمللية على حد
السواء .
 التنسيق والتكامل في المنظمة  :نظرا لكوف اؼبنظمة كحدة اجتماعية ىادفة فاف ذلك شانو أف هبعل صبيعاألقساـ العاملة فيها تسعى لتحقيخل التنسيخل بُت ـبتلف أنرافها بغية ربقيخل التكامل بُت ـبتلف ىذه األجزاء
لتحقيخل أىداؼ اؼبنظمة بأكملها  .إف ىذه األغراض ال يبكن ؽبا أف تتحقخل بكفاءة كفاعلية عالية دكف أف يساىم

االتعاؿ الفعاؿ يف اقباز ذلك .كيبكن إهباز أنبية اليت تنطوم عليها االتعاالت يف اؼبنظمة دبا يلي
 االتعاالت نشاط إدارم كاجتماعي ك نفسي داخل اؼبنظمة ،حي انو يسهم يف نقل اؼبفاىيم كاألفكار
ع القنوات الرظبية ػبلخل التماسك بُت مكونات اؼبنظمة كبالتاِف ربقيخل أىدافها.
 تعد عملية االتعاالت بُت األفراد ضركرة أساسية يف توجيو ك تغيَت السلوؾ الفردم كاعبماعي للعاملُت يف
اؼبنظمة.
 االتعاالت كسيلة أساسية لئلقباز األعماؿ كاؼبهامات كالفعاليات اؼبختلفة يف اؼبنظمة .
 االتعاالت كسيلة ىادفة لمماف التفاعل كالتبادؿ اؼبشًتؾ لؤلنشطة اؼبختلفة للمنظمة
 يتم من خبلؿ عملية االتعاؿ انبلع الرئيس على نشاط مر كسيو ،كما يستطيع التعرؼ أيما على
مدل تقبلهم آلرائو كأفكاره  ،كصيغ عملو داخل اؼبنظمة .
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 يتم من خبلؿ االتعاؿ نقل اؼبعلومات كالبيانات كاإلحعاءات كاؼبفاىيم ع القنوات اؼبختلفة فبا يسهم
بشكل أك بآخر يف ازباذ قرارات اإلدارية كربقيخل قباح اؼبنظمة كمبوىا كتطورىا(.خمَت كاظم ضبود
، 2010،ص) 36
 5-2اىداف االتصال التنظيمي وكفاءتو:
 1-5-2أىداف االتصال التنظيمي :
لقد الحظنا أف االتعاؿ يبثل احد أساسيات العملية اإلدارية (عملية ازباذ القرارات الرئيسية ) كىو بذلك
البد أف ينسجم يف أىدافو النهائية مع األىداؼ العليا للمنظمة اليت سبثل كاحدة من كظائفها ،أم ربقيخل الفعالية
يف االقباز ،كىناؾ ىدفاف أساسياف نبا :
 خلق الرغبة في العمل والحماس في األداء ،كذلك عن نريخل االتعاؿ من قبل اإلدارة بالعاملُت يف ـبتلفاؼبستويات دؼ التعرؼ على اىتمػاماهتم كحاج ػ ػػاهتم ككطالبهم ك اذباىاهتم اؼبختلفة ،كؿباكلة ربقيخل ما يبكن
ربقيقو ،كتعديل كتغيَت ما يفًتض تعديلو كتغيَته ،كذلك من اجل تنمية أك خلخل اذباىػ ػ ػػات كسلوكيات تتناسب

كمطلب توفَت الرغبة يف العمل كاغبماس يف األداء ،كمطلب ضركرم لتحقيخل الفعالية.
 -خلق المهارة في العمل وبث روح المبادرة واإلبداع ،كذلك عن نريخل اإلمداد باؼبعلومات األزمة لتوفَت

كافة اإلرشادات كالتوجيهات اليت تممن توضيح أىػداؼ العمل كأساليبو كنرؽ األداء األفمل لو ،مع ترؾ قدر

من حرية العمل كاؼببادرة كأساس للتعبَت عن أية مبدعة.
 كبتحقيخل ىذين اؽبدفُت يعَت من اؼبتوقع سباما أف يتسم العمل يف اؼبنظمة اؼبعينة بالركح التعاكف كالعملاعبماعي ،كذلك بدكره يكوف أىم ما يؤدم إُف ربقيخل الفعالية كهدؼ هنائي ،كيبكن سبثيل أىداؼ االتعاؿ يف
اؼبعدالت التالية :
 -االتعاؿ اعبيد

الرغبة يف العمل  +اؼبهارة يف العمل

 -الرغبة يف العمل  +اؼبهارة يف العمل

 العمل اعبماعي التعاكين  +إبداع ك إتقافكؿبمد صاٌف فاٌف  ، 2004 ،ص)77
-

العمل اعبماعي التعاكين  +إبداع ك إتقاف
الفعالية اإلدارية ( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ

تحقيق التنسيق بين األفعال والتصرفات :ينسخل االتعاؿ بُت تعرفات كأفعاؿ أجزاء اؼبنظمة ،كبدكف

اتعاؿ تعبح اؼبنظمة عبارة عن ؾبموعة من األفراد الذين يعملوف منفعلُت عن بعمهم البعض ،ألداء مهاـ
مستقلة عن بعمها البعض ،فبدكف اتعاؿ تفتقد التعرفات التنظيمية التنسيخل.
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 المشاركة في المعلومات :يساعد االتعاؿ على تبادؿ اؼبعلومات اؽبامة لتحقيخل اؽبداؼ التنظيمية كتساعدىذه بدكرىا على :توجيو سلوؾ األفراد ناحية ربقيخل األىداؼ ،توجيو األفراد يف أداء مهامهم كتعريفهم بالواجبات
اؼبطلوبة منهم ،تعريف األفراد بنتائ أدائهم.
 اتخاذ القرارات :يبثل االتعاؿ أنبية كبَتة يف عملية ازباذ القرارات ،فازباذ قرار معُت وبتاج األفراد إُفمعلومات معينة لتحديد اؼبشاكل ،كتقييم البدائل ،كتنفيذ القػ ػرارات كتقييم نتائجها.
 التعبير عن المشاعر الوجدانية :يساعد االتعاؿ األفراد على اؼبشاركة يف اؼبشاعر الوجدانية كالتعبَت عنسعادهتم ،كأحزاهنم ،كـباكفهم ،كثقتهم يف اآلخرين.
كيبثل االتعاؿ جزء ىاما من عمل اؼبدير ،حي

يتعل اؼبدير بكافة أفراد اؼبنظمة يف صبيع مستويات

اإلدارية ،كترجع أنبية االتعاؿ للمدير إُف أف كل جوانب كأنشطة العمل ،مثل التدريب ،كتقييم األداء ،تتم من
خبلؿ االتعاؿ ،إذف يتغلغل االتعاؿ يف صبيع أنشطة اؼبنظمة ،كعبلكة على ذلك فانو العملية اليت يتم من خبلؽبا
تنسيخل أنشطػة كتفاعبلت األفراد لتحسُت الفعالية التنظيمية( .راكية حسن  ، 1999 ،ص )190
كيهدؼ االتعاؿ التنظيمي الفعاؿ إُف ربقيخل عدة أىداؼ يبكن تلخيعها فيما يلي:
 ربقيخل التنسيخل بُت األفعاؿ كالتعرفات.
 اؼبشاركة يف اؼبعلومات تساعد على:
 ربقيخل األىداؼ التنظيمية ،التعبَت عن اؼبشاعر الوجدانية -توجيهات اؼبهاـ ك التعريف بالواجبات اؼبطلوبة منهم.

 التعرؼ بنتائ أدائهم ( اعبهود) ،ازباذ القرارات. ربقيخل قدر من الفهم اؼبشًتؾ بُت العاملُت.
 توضيح ك تعحيح اؼبعلومات كاآلراء.
 اإلعداد لتقبل التغيَت.
 اإلعبلـ كاإلخبار عن ؾبموعة من اؼبعلومات.
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 2-5-2وكفاءة االتصال التنظيمي:
تعتمد كفاءة االتعاؿ التنظيمي على العديد من اؼبتغَتات اؼبختلفة ،سواء ما تعلخل منها بطبيعة العمل ،أك
اؼبوقع اؼبادم لوجود األفراد ،أك ما يرتبط منها بطبيعة صباعات العمل الرظبية أك غَت الرظبية ،كالوسائل اؼبختلفة
لتنسيخل جهود األفراد كربقيخل مستويات التفاعل لوصوؿ األفكار كاؼبفاىيم اؼبختلفة ،كاستيعاب ممامُت االتعاؿ
كأبعاده اؼبهمة يف ربقيخل أىداؼ الفرد كاؼبنظمة معا.
 -السرعة :إف مدل السرعة أك البطء يف نقل اؼبعلومات قد يعود إُف الرسالة اؼبستخدمة ،فعند مقارنة التليفوف

باػبطاب ،يتبُت أف األكؿ أسرع بكثَت من الثاين ،حي أهنا سبكن من كصوؿ اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب،
حي تفقد اؼبعلومات قيمتها إف َف تنقل أك تعل يف كقت ازباذ القرار أك التعرؼ.
 االرتداد :تسهل الرسائل الشفهية يف االتعاؿ من إمكانية حعوؿ أنراؼ االتعاؿ على معلومات مرتدةتساعد على رد الفعل السليم كإسباـ عملية االتعاؿ بنجاح ،أما الوسائل اؼبكتوبة كاػبطابات كاؼبذكرات كالتقارير
فهي بطيئة كغَت فعالة يف تقدًن معلومات مرتدة إُف أنراؼ االتعاؿ.

-

التسجيل :يبكن لبعض كسائل االتعاؿ أف ربفظ السجبلت كاؼبلفات ،كذلك مثل اػبطابات كاؼبذكرات

كالتقارير ،كيفيد ىذا يف إمكانية الرجوع إليها ؼبتابعة التقدـ يف اقباز اؼبوضوعات ؿبل االتعػاؿ ،أما الوسائل
الشفوية لبلتعاؿ فيععب تسجيلها كاالحتفاظ الرظبي ا.

 الكثافة :تتميز بعض الوسائل بأهنا ق ػػادرة على تقدًن معلومات كثيفة مثل اػبطابات كالتقارير ،األمر الذميبكن أف نستخدمها يف عرض اؼبعلومات اؼبعقدة مثل اؼبعلومات غَت السارة ،أك عرض اؼبعلومات اؼبسهبة كعرض
الوقائع اؼبعقدة أك اػبطط أك نتائ اؼبراقبة كاؼبتابعة .كلما قدمت كسائل االتعاؿ معلومات كثيفة كلما كاف أفمل

 الرسمية  :إذا كاف االتعاؿ رظبي أم متعارؼ عليو كمكتوب ،أمكن استخداـ كسائل اتعاؿ تناسب ذلك،فإخبار فرد بالًتقية أك النقل من خبلؿ خطاب يعت كسيلة مناسبة .
 -التكلفة :كلما كانت كسيلة االتعاؿ غَت مكلفة كلما كاف أفمل ،ك تتمثل يف تكاليف اإلرساؿ كاالستقباؿ

كالتخزين كالتحليل كاالسًتجاع.
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جدول رقم  01يمثل مقارنة بين أنواع وسائل االتصال من حيث عناصر الفعالية المختلفة :
وسيلة االتصال

السرعة

االرتداد

التسجيل

الكثافة

الرسمية

التكلفة

مقابلة غير رسمية

سريع

عاِف

غَت مسجل

متوسط

غَت رظبي

منخفض

اجتماع رسمي أو لجنة

سريع نسبيا

عاِف

مسجل

متوسط

رظبي

متوسط

تليفون

سريع

متوسط

غَت مسجل

متوسط

غَت رظبي

منخفض

مذكرة داخلية

متوسط

منخفض

مسجل

عاِف

رظبي

منخفض

تقرير

بطيء

منخفض

مسجل

عاِف

رظبي

عاِف

خطاب

بطيء

منخفض

مسجل

عاِف

رظبي

عاِف

( اضبد ماىر  ، 2004 ،ص ص ) 42، 41
وظائف االتصال التنظيمي:

6-2

يبكن القوؿ أف لبلتعاؿ أبعادا اجتماعية كثقافية كتعليمية كتنموية عديدة ،كمن ىذه األبعاد تنبثخل كظائف
االتعاؿ اليت يبكن حعرىا يف النقاط التالية:
 الوظائف التعليمية والمعرفية :كتتمثل يف نقل اؼبعلومات كاػب ات كاألفكار إُف اآلخرين دؼ تنويرىمكرفع مستوياهتم العلمية كاؼبعرفية كالفكرية ،كتكييف مواقفهم إزاء األحداث كالظركؼ االجتماعية كربقيخل
ذباك م مع االذباىات اعبديدة كاكتسا م اؼبهارات اؼبطلوبة اليت تساعدىم يف حياهتم الشخعية كالوظيفية.

 -الوظائف االقناعية  :تساعد النظاـ االجتماعي كالسياسي يف ربقيخل االتفاؽ كاإلصباع بُت أفراد اجملتمع

كفئاتو اؼبختلفة عن نريخل اإلقناع كضماف قياـ كل فرد بالدكر اؼبطلوب منو اذباه اجملتمع كمؤسساتو اؼبختلفة
.فهي إحداث التحوالت أك التغَتات اؼبطلوبة يف كجهات نظر اجملتمع حوؿ حدث معُت أك فكرة معينة
تساعد النظاـ االجتماعي أك السياسي ،أك تثبيت كجهات نظر كأفكار قائمة كالتأكيد عليها.
 -الوظائف الترفيهية :حي يلعب االتعاؿ دكرا يف الًتكيح عن أفراد اجملتمع كربقيخل أعباء اغبياة اليومية

كمتاعبها عنهم ،كذلك من خبلؿ ال ام الًتفيهية اليت من شأهنا الًتكيح عن نفوس الناس كإدخاؿ السركر
إُف نفوسهم من خبلؿ برام فنية متعددة كجذابة.
 الوظائف الثقافية  :من خبلؿ نقل الًتاث الثقايف من جيل إُف اخر كمن فرد إُف فرد كمن ؾبتمع إُفؾبتمع ،كاإلضافة عليو كتكييفو مع األىداؼ كالتطلعات االجتماعية اعبديدة ،ليكوف أداة فاعلة للتغيَت
الثقايف( .رحبي معطفى علياف  ،عدناف ؿبمود الطوباسي  ، 2005 ،ص )38
كيبكن تلخيعها فيما يلي :
-

ذبانس اعبماعة كتفاعلها بشكل جيد كتطوير اؼبوارد البشرية .
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البح عن الفاعلية كاالقباز يف اؼبنظمة.

هبنب اؼبنظمة العراعات،وبسن أجواء العمل .
يعزز العبلقات اإلنسانية كعبلقات العمل .
يرفع اؼبعنويات ( .عبد الكرًن بن شريف  ، 2010 ،ص ) 205
كما يبكن استعراض كظائف االتعاؿ التنظيمي كما كردت لدل لوكيا اؽباسي حي يقوؿ :ترتبط كظائف
االتعاؿ يف ـبتلف اؼبستويات التنظيمية حسب إنار اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة كالذم يقتمي تبليغ اؼبعلومات
كاألكامر كالتعليمات كاؼبطالب إُف ـبتلف اعبهات يف اؼبؤسسة كيبكن تلخيص أىم كظائف االتعاؿ التنظيمي يف :
 اإلنتاج  :إذ ال يبكن االستغناء عن االتعاؿ التنظيمي الرظبػ ػ ػػي يف اؼبؤسسات كخاصة منها االقتعادية عنعملية اإلنتاج ،كذلك ألف عملية االتعاؿ ىي اليت تتحكم يف سَتكرة اإلنتاج من حي كميتو كنوعيتو ،كما ربدد
كذلك التوجيهات اؼبرتبطة بالتنفيذ كاألداء ،كتوجيو اإلنذارات مثبل بسبب التغيب عن العمل أك إبداء اإلعجاب
بعمل ما أك إعبلف دبكافأة عن أداء جيد كإرساؿ اؼبذكرات كعقد االجتماعات ؼبناقشة اؼبشاكل كرفع اإلنتاج
كربسُت النوعية كاإلسهاـ يف كضع معايَت سلوكية للموظفُت كالعماؿ .
 -اإلبداع  :كىو إنشاء ككضع أفكار كأمباط سلوكية جديدة لتحسُت األداء التنظيمي للمؤسسة كتطويرىا.

كتعت ىذه الوظيفة اقل كظائف االتعاؿ فبارس ة نظرا للمقاكمة الشديدة اليت تبديها ـبتلف األنراؼ ضد التغَت
التنظيمي ،كترتبط كظيفة اإلبداع يف االتعاؿ التنظيمي ببعدين هبسداف كظيفتو األساسية ،يتمثل األكؿ يف تقدًن
األفكػػار كاؼبقًتحات كاؼبشاريع اعبديدة ،كيتمثل الثاين يف عملية تطبيخل البعد األكؿ ،فبطبيعة اغباؿ فإف االتعاؿ
يؤدم دكرا ىاما يف ربقيخل ك ػػبل من البعدين ،أم كضع برام كتعورات يف ميداف العمل كالتنظيم كابتكار نرؽ
جديدة لئلنتاج كربفيز ؿبيط اؼبؤسسة.
 الصيانة :كيبكن اإلشارة إُف دكر عملية االتعاؿ ىنا يف أداء ثبلث مهمات ىي: حفظ أك ضباية السلوؾ الفردم كاعبماعي القوًن للمؤسسة،أم حفظ الذات كما يرتبط ا من العوانف
كاؼبشاعر.
 تغيَت موقف األفراد من القيمة اليت يولوهنا للتفاعل الذم وبدث فيما بينهم على مستول أفقي كعمودم
ضماف استمرار عملية اإلنتاجية كاإلبداعية للمؤسسة.
 باختعار فاف اإلنتاج كاإلبداع كالعيانة كظائف تسعى اؼبؤسسة إُف ربقيقها من خبلؿ االتعاؿ
التنظيمي كتوجيهها على اؼبستول التنظيمي كاإلدارم كعلى مستويات اإلشراؼ األخرل(.لوكيا اؽباسي،
 ،2006ص )203
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 7-2أنواع االتصال التنظيمي:
تتممن فعاليات االتعاؿ اعبارية داخل اؼبنظمة أنواعا متعددة تعكس نبيعة التفاعبلت الرظبية كغَت الرظبية
السائدة فيها كيبكن ربديد عدة قنوات يف ىذا اجملاؿ سنتطرؽ إُف كل نوع بشكل مفعل دبا يلي:
 1-7-2حسب درجة الرسمية :
أ -االتصال التنظيمي الرسمي:
 ىو االتعاؿ الذم يتم يف اؼبنظمات اإلدارية اؼبختلفػػة كيكػػوف خاضعا يف مساراتو كقنواتو لبلعتباراتاليت ربددىا القوانُت كاألنظمة كاللوائح ك القواعد العامة يف اؼبنظمات( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ،
 ، 1999ص .) 221
 ىو عملية يتم فيها نقل التعليمات كاألكامر اإلدارية إُف أعلى أك أسفل اؼبستويات التنظيمية من خبلؿقنوات خاضعة العتبارات اليت ربددىا اللوائح كالقوانُت ك األنظمة السائدة داخل التنظيم.
 ىو الذم ي تم من خبلؿ شبكة االتعاالت الرظبية ع خطوط السلطة اليت تكوف كافة أجزاء اؼبنظمةبعمها البعض ،كبالتاِف فهو يبكن أف يتم من األعلى إُف األسفل كيف ىذه اغبالة ينقل أكامر كتعليمات
كتوجيهات من اؼبستويات اإلدارية األعلى للمستويات األدىن''( .عمر كصفي عقيلي ، 1997،ص)404
كمن خبلؿ ما سبخل ذكره نستخلص أف االتعاؿ التنظيمي الرظبي ىو''عملية يتم فيها نقل التعليمات
كاألكامر اإلدارية إُف أعلى أك أسفل اؼبستويات التنظيمية من خبلؿ قنوات اليت ربددىا اؼبنظمة باعتبارىا قنوات
رظبية هبب إتباعها.
ب -االتصال غير الرسمي:
 ىو ذلك االتعاؿ الذم يتم باالستناد إُف االعتبارات الشخعية بُت األنراؼ اؼبعنيُت كال يكوف ؿبددابأم اعتبارات أخرل ( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ ،ؿبمد فاٌف صاٌف ،2004 ،ص ) 74
كما ي لعب االتعاؿ التنظيمي دكرا مهما يف تعميد التفاعبلت الشخعية بُت العاملُت على
اختبلؼ مستوياهتم بعورة تؤدم إذا كظف بعورة اهبابية إُف توحيد اؼبنظمة ،أما إذا كظف يف صػورة سلبية
فإنو يفكك كحػدة اؼبنظمة كيهدد فعاليتها ( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ  ، 1999 ،ص ) 222
 ىو االتعاؿ الذم يتم بُت األفراد كاعبماعات كيكوف ىذا االتعاؿ بدكف قواعد أك ضوابط تنظيميةؿبددة ككاضحة كيتميز بسرعة إقبازه قياسا باالتعاؿ الرظبي الذم ربدده ضوابط تنظيمية كإجراءات رظبية
ؿبددة '' ( .خمَت كاظم ضبود ،2002،ص)124
كيلعب دكرا مهما يف تعميد التفاعبلت الشخعية بُت العاملُت على اختبلؼ مستوياهتم بعورة
تؤدم إذا كظفت بعورة إهبابية إُف توحيد اؼبنظمة كجعلها كاعبسد الواحد السليم ،إال أنو ىبشى أف توظف
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يف صورة سلبية فبا ينذر بتفكك اؼبنظمة كشرخ كحدهتا كهتديد فعاليتها ''(.عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ ،
 ،1999ص)221
 '' ىو اتعاؿ يتميز بأنو دائم اغبركة كالتجدد كالتغَت كيتم ع خطوط تنتشر يف اذباىات متعددة كـبتلفةدكف أف ربدد اإلدارة موضوعو أك نريقتو أك سبلك القدرة على السيطرة عليو سيطرة تامة  ،فإذا حاكلت
منعو يف مكاف ظهر يف مكاف اخر نظرا الرتبانو بالطبيعة البشرية كالبيئة اإلنسانية  ،حي يتعذر كتبو سباما
''( .لوكيا اؽباسي  ،2006 ،ص)219
من خالل ما سبق ذكره من تعريفات حوؿ االتعاؿ غَت الرظبي نستخلص تعريفا عاما كشامبل مفاده

أف االتعاؿ غَت الرظبي ىو اتعاؿ الذم يتم بُت األفراد كاعبماعات داخل التنظيم ،كال ربكمو ضوابط كقواعد
تنظيمية كيتميز بديبومة اغبركة كالتجػػدد كالتغَت كسرعة إقبازه.
 2-7-2حسب درجة المباشرة :
أ -االتصال المباشر:
 ىو االتعاؿ الذم يتم بُت اؼبرسل كاؼبستقبل دكف أية كسائط أك إنراؼ ثالثة تقع بينها .كتشمل
خطوط كمسارات االتعاالت الرظبية اليت تتدفخل من خبلؽبا معظم االتعاالت العملياتية (داخلية كخارجية) كيتم
إقرار كربديد ىذه اؼبسارات كاػبطوط الرظبية دبوجب سياسات اؼبنظمة كخططها كىيكلها التنظيمي ،كىذه الشبكة
نسبيا بسيطة كثابتة ( .حسُت حرًن  ، 2006 ،ص)276
ب-

االتصال غير المباشر:

 الذم يتم باالستناد إُف أنراؼ ثبلثة تعمل كقنوات االتعاؿ بُت األنراؼ اؼبعينة ( .عبد اؼبعطي ؿبمد
عساؼ  ،ؿبمد فاٌف صاٌف  ، 2004 ،ص ) 74
 ىي االتعاال ت اليت تسَت جنبا إُف جنب مع الشبكة الرظبية كتتم بُت األفراد كاعبماعات كتكوف عادة
بدكف قواعد ؿبددة ك كاضحة كسبتاز بسرعتها قياسا باالتعاالت الرظبية.
 3-7-2االتصاالت نوعية االتجاه  :كتنقسم بدكرىا على الوجو اآليت :
أ -االتصال النازل أو الهابط:

 ىي تلك الرسائل اليت يبع ا الر س ػ ػػاء إُف اؼبر كسُت ،كربمل تعليمػػات كتوجيهات خاصة باألداءاؼبهٍت أك معلومات تشرح سياسات اؼبؤسسات كاإلجراءات التنظيمية ،أك تغذية راجعة بشأف أداء الفرد لوظيفتو
،أك معلومات تساعد على التنسيخل بُت كاجبات العمل اؼبختلفة .فهي عبارة عن رسائل ربمل قرارات الر ساء أك

اؼبستويات األعلى إُف اؼبستويات األدىن  (.ركتالد م رهبيو ،ترصبة فارس حلمي  ،1999 ،ص ) 333
 كيعرؼ أيما بأنو االتعاؿ الذم يكوف من اؼبستويات العليل باذباه اؼبستويات الدنيا يف التسلسل اؽبرمي.((Charles- Henri Besseyre des horse , 1990, P 175
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كتتممن كافة االتعاالت النازلة من الرئيس إُف مر كسيو حي يتم خبلؿ ىذه االتعاالت تعريف

-

العاملُت بطبيعة العمل ككيفية األداء كسبل اقبازه ككافة اإلج ػراءات كالتعليمات اليت ينبغي االلتزاـ ا من قبل
اؼبر كسُت كتتسم فاعلية التغذية العكسية بااللبفاض نظرا الف سبل االتعاؿ تنطوم على تعليمات هبب اقبازىا
من قبل اؼبر كسُت(.خمَت كاظم ضبود ،2002 ،ص ) 122
اإلنارات العليا
اؼبشرفوف
العماؿ اؼبنفذكف
شكل رقم  10االتصال الرسمي النازل
كعليو فاالتعاؿ النازؿ أك اؽبابط ىو االتعاؿ اؼبتجو إُف األسفل كبناء عليو تتدفخل الرسائل من أعلى
التنظيم إُف أدناه أم من الرئيس أك اؼبسؤكؿ إُف اؼبر كسُت .
ب -االتصاالت الصاعدة:
-

ىي االتعاالت اليت تنطوم على نقل الرسائل كاؼبعاين بأشكاؽبا كأنواعها اؼبختلفة من قاعدة اؽبرـ أك

السلم اإلدارم إُف القمة ضمن اؽبيكل التنظيمي اؼبفتوح كاؼبرف ،الذم يتيح للمستويات اإلدارية األدىن
حرية التواصل مع اؼبستويات اإلدارية العليا ضمن اؽبرـ التنظيمي (.بشَت عبلؽ  ، 2009 ،ص ) 100
 ىي تلك الرسائل اؼبوجهة من اؼبستويات األدىن يف اؼبؤسسة إُف اؼبستويات األعلى ،كيتكوف معظمهامن معلومات عن اإلنتاج  ،أك مشكبلت ربدث يف بيئة العمل ،كىذا النوع من االتعاالت لو أنبية بالغة
ألنو يعطي اؼبر كسُت فرصة اؼبشاركة يف توجيو عمل اؼبؤسسة(.ركتالد م رهبيو :ترصبة فارس حلمي،
 ،1999ص ) 334
اإلنارات العليا
اؼبشرفوف
العماؿ اؼبنفذكف
شكل رقم 11
االتصال الرسمي الصاعد

كعليو فاالتعاؿ العاعد ىو االتعاؿ اؼبتجو إُف األعلى كبناء عليو تتدفخل الرسائل من ادين التنظيم إُف
أعبله أم من اؼبر كسُت إُف الرئيس اك اؼبسؤكؿ.
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ت -االتصاالت األفقية أو الجانبية:
 يتم ىذا النوع بُت اإلدارات ،كاؼبسئولُت من مستويات متشا ة أك متقاربة يف كظائف إدارية ،أكإشرافية ـبتلفة ،كيهدؼ ىذا النوع من االتعاؿ إُف التنسيخل بُت اإلدارات  ،كاألعماؿ لتحسُت اإلنتاجية
ك األداء ،كيوضح الكثَت من اؼبعلومات كالعناصر اليت قد ال وبعل عليها بواسطة االتعاؿ الرأسي(.
ناصر دادم عدكف  ، 2004 ،ص ) 38
 يتم االتعاؿ األفقي بإرساؿ كاستقباؿ اؼبعلومات كتبادؽبا بُت ـبتلف زمبلء العمل الذين يشغلوفنفس اؼبراكز كمناصب العمل يف النظاـ اإلدارم الرظبي من جهػة كبُت كحدات متوازية يف التسلسل
التنظيمي ،كبُت أشخاص يشغلوف مراكز رئاسية متماثلة من جهة أخرل  ،فهو الذم وبقخل التنسيخل بُت
الوحدات اؼبختلفة  ،اليت يتوُف كل منها اقباز بعض األىداؼ التنظيمية كاإلنتاج ،التمويل ،التوزيع،
التدريب كيرتبط االتعاؿ األفقي ارتبانا كثيقا بتقسيم العمل كالتخعص كالتكوين اإلدارم للتنظيم  .كما
يعزز ىذا النوع من االتعاالت العبلقات التعاكنية بُت اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة ،كيؤدم الثقة اؼبتبادلة
بنجاح اؼبنظمة يف ربقيخل األىداؼ اؼبطلوبة ،كربقيخل فاعلية اقبازىا لؤلىداؼ اؼبراد ربقيقها(.خمَت كاظم
ضبود  ، 2010 ،ص ) 44
 -يعرفو روتالدي ريجيو  :ىي تلك الرسائل اليت تنتقل من زميل إُف أخر يف ذات اؼبستول التنظيمي،

كغالبا ما تكوف تبادؿ اؼبعلومات بُت الزمبلء يف اؼبستول الواحد مفيد للغاية  .كخباصة عندما يكوف تبادؿ
اؼبعلومات ضركريا للتنسيخل بينهم كإلقباز كاجبات معينة يتعاكنوف عليها أك لتحقيخل غايات ؿبددة (.ركتالد
م رهبيو :ترصبة فارس حلمي  ،1999 ،ص ) 334

اإلطارات

اإلطارات

المشرفون

المشرفون

العمال المنفذون

العمال المنفذون

الشكل رقم 12
االتصال التنظيمي الرسمي األفقي
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جـ -االتصاالت المتقابلة أو المحورية:
 تشمل االتعاالت بُت اؼبدراء ك صباعة العمل يف إدارات غَت تابعة ؽبم تنظيميا ،كيتحقخل ىذا النوعمن االتعاالت التفاعبلت االجتماعية اعبارية بُت ـبتلف التقسيمات يف اؼبنظمة ،كال يظهر ىذا النوع
من االتعاالت عادة على اػبرائط التنظيمية ،كإمبا يظهر من خبلؿ العيغ اؼبتعارؼ عليها كاؼبألوفة يف
االتعاالت كخعوصا يف اؼبنظمات الكبَتة(.خمَت كاظم ضبود ، 2010،ص ) 44
أفقي

مدير وحدة – أ -

مدير وحدة – ب -

محوري

صاعد

مدير فرع

نازل

عمال منفذين

شكل رقم 13
االتصاالت الرسمية الجارية في المنظمة واتجاىاتها
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 8-2شبكات االتصاالت التنظيمية:
ربتل شبكات االتعاؿ ،بأنواعها ،أنبية كبَتة يف ربقيخل كفاءة كفاعلية االتعاؿ يف اؼبنظمة ،كىي تؤثر يف
سرعة كردكد الرسالة  ،كازباذ الفعل اؼبناسب إزاءىا ،ككذلك من ناحية عدد اؼبستويات اإلدارية اؼبرتبطة ا ،كلذلك
فقد تباينت كجهات النظر بشاف ربديد ىذه األنواع كإعطائها اؼبسميات اليت تتناسب مع كل منها .
كمن أكثر شبكات االتعاؿ شيوعا يف االتعاؿ اإلدارم يف إنار اؼبنظمات العاملة ما يأيت:
 االتصال على شكل سلسلة :كىػ ػػي سبثل ى ػػرما تنظيمػيا يتكوف من طبسة أفراد .كتبدأ
الرسالػ ػػة من األسف ػ ػػل إُف األعػ ػ ػ ػلػى كتسَت كفخل نريخل ؿبدد ،ك ع مفاصل معينة.
إف ىذا األسل ػػوب مباشر الف من خبللػػو يتم تعريف صبيع مستويػ ػػات التنظيم

ب
ب

اؽبرم ػ ػػي دبحتويات الرسالة ،الف كل كاح ػ ػػد منها يساعػ ػػد على نقلها كتوصيلػ ػ ػػها إُف غايتها.
(ركتالد م رهبيو :ترصبة فارس حلمي  ،1999،ص) 343

شكل رقم 14

 االتصال على شكل عجلة :يبثػل ىذا النمط من شبكات االتعاؿ امكانيػػة
الرئيس يف االتع ػ ػػاؿ بأربعة أنراؼ عػاملة يف حق ػوؽ اؼبنظمة كبعورة مباشرة دكف
استخداـ كسيط معُت ،كيكػػوف ىذا االتعاؿ عػ ػػادة مزدكجػػا كمباشرا يف الوقت ذاتو،

كيتسم بالبسػانػػة كعدـ التعقيد كالسرعة كالدقة كالوضوح كسرعة االستجابة( .خمَت
كاظم ضبود  ، 2002 ،ص )128

ب

د

ا

ج
ـ

شكل رقم 15

ه
ـ

 االتصال على شكل دائرة:

ىذا النمط يكوف فيو كػػل عمو مرتبط بعموين ،أم أف كل فرد يستطيع أف يتعل
اتعاال مباشرا بشخعُت اخػ ػ ػرين ،كيبكن االتعاؿ ببقي ػػة أعماء اجملموعة بواسطة
احد األفراد الذم يتعل م اتعاال مباشرا.
شكل رقم 16
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 االتصال الكامل المتشابك  :يف ىذا النمط يتاح لكل أفراد التنظيم أك اؼبنظمة
(اعبػػهاز) االتعاؿ اؼبباشر بأم فرد فيها ،دبعٌت اخػر أف االتعاؿ ىنا يتجو إُف كل
االذباىات ،غَت أف استخػ ػػداـ ىػ ػػذا النمط يؤدم إُف البطء يف عمليػة توصي ػػل
اؼبعلومػات ،ك إُف إمكانية زيادة التحريف فيها  ،ك بالتػ ػ ػ ػ ػ ػػاِف يقلل من الوصػوؿ إُف
قرارات سليمة ك فعالة ( .حسين حريم  ، 2009 ،ص ) 273
شكل رقم 17
( أشكال االتصال اإلداري ()16،15،14،13

( ركتالد م رهبيو :ترصبة فارس حلمي  ،1999 ،ص )342
 9-2أساليب االتصاالت التنظيمية:

تتعدد أمباط االتعاؿ كزبتلف حسب نبيعة اغبالة أك اؼبوقف ،كتعتمد مهارة االتعاؿ بالدرجة األساسية

على القدرة على اختيار النمط الذم ينسجم مع شركط اؼبوقف اؼبعٍت .إذ توجد كسائل متعددة لبلتعاالت
تستخدـ يف نقل األكامر كاألفكػار ك اآلراء كاالذباىات كالبيان ػػات كاؼبعلومات بُت ـبتلف اؼبستويػ ػػات اإلدارية يف
اؼبنظمة ،كاختيار أم منها يتوقف على الظركؼ اؼبتاحة يف اؼبنظمة كمبط التعامل السائػػد فيها ،كنوع اؼبادة اؼبراد
نقلها .كتتممن أمباط االتعاؿ عدة أنواع منها:
 1-9-2االتصال الكتابي:

ينطوم ىذا النوع من أساليب االتعاؿ على إرساؿ أك نقل الرسائل كاؼبعاين اؼبطلوب إرساؽبا لآلخرين كتابيا
سواء بشكل تقارير أك كثائخل أك مستندات أك غَت ذلك .كما ىي ضركرة تدكين الرسائل يف صورة مادية مكتوبة .

( بشَت العبلؽ  ، 2009 ،ص ) 92
 2-9-2االتصال الشفوي:

من الوسائل التقليدية لبلتعاؿ ىي األكامر الشفهيػ ػ ػػة ،كلكن تقػػدـ العلػػوـ كاؼبخًتعات قد أضاؼ إليها

نرقا عديدة لبلتعاؿ حبي أصبح ال ؾباؿ للمقارنة بُت الوسائل القديبة كالوسائل اعبديدة .كينم االتعاؿ الشفوم
عن نريخل تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبرسل كاؼبرسل إليو كيعتمد على الوسائل اؼبباشرة لبلتعاؿ كجها لوجو بُت اؼبرسل
كاؼبستقبل عن نريخل الكلمة اؼبنطوقة دبا يتيح الفرصة لوجود اتعاؿ ذم اذباىُت يسمح ؼبعدر الرسالة بالوقوؼ
على كجهات نظر مستقب ل الرسالة كموقعو كاستجاب ػ ػ ػػاتو كاذباىاتو ،كما يوفر ضماف فهم ممموف الرسالة ك ىذا
يتيح لئلدارة فرصة فبارسة القيادة الفعالة .
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 ىو االتعاؿ الذم يتم من خبلؿ استخداـ اللغة اؼبنطوقة أك الشفوية ( الكبلـ) يف توصيل الرسالة أكاؼبعلومات إُف اؼبستقبل ،كغالبا ما يتم ذلك كجها لوجو ،كيسمى أيما االتعاؿ اللفظي (.رحبي معطفى علياف ،
عدناف ؿبمود الطوباسي  ، 2005 ،ص ) 95
 3-9-2االتصاالت االلكترونية:

أحدثت ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتعاالت ربوال كبَتا يف أساليب االتعاؿ كالتواصل مع اآلخرين،

سواء على مستول األفػ ػراد أك اؼبنظمات .فقد أتػ ػػاح ععػػر االنًتنيت كاالقتعاد الرقمي ،كمن بعده اقتعاد اؼبعرفة،
أساليب كنرؽ مبتكرة كمتنوعة لتبادؿ اؼبعلومات كالبيانات كالوثائخل بُت الناس .فقد برزت تقنيات اتعاؿ فعالة
كسريعة مثل شبكات االنًتنيت  ،كاالنًتنيت ،كاالكسًتنيت ،كأجهزة اؽبواتف النقالة  ،كال يد العويت كااللكًتكين،
كمؤسبرات الفيديو ،كالشبكات التلفزيونية التفاعلية ،كالفمائية ،كغَتىا كثَت ،حي أسهمت صبيع ىذه التطورات
النوعية يف ؾباؿ االتعاؿ يف سبكُت األفراد كاؼبؤسسات من تبادؿ كميات ىائلة من البيانات كاؼبعلومات بالوقت
اغبقيقي  ،ما كفر اؼبا ؿ كاعبهد لؤلفراد كاؼبنظمات  ،فشبكات االنًتنيت  ،كاالنًتنيت  ،كاالكسًتنيت مكنت من
االتعاؿ الفورم بالناس كتبادؿ اؼبعلومات كالبيانات على نطاؽ كزين دكف تكاليف سفر أك كقت(.بشَت العبلؽ،
 ،2010ص ) 94
 4-9-2االتصاالت المرمزة والمصورة:

يف ىذا النوع من االتعاالت ي تم استعماؿ بعض الرموز أك األلواف يف التعبَت اؼبهم أف يكوف كبل من

اؼبستقبل كاؼبرسل متفانبُت على ما ترمي إليو ىذه األساليب اؼبستعملة كغالبا ما يتم استعماؿ االتعاالت اؼبرمزة يف
االتعاالت اؼبعورة كاؼبلونة ،فيمكن أف سبثل أسلوبا يف االتعاالت التعليمية كوسائل اإليماح للطلبة اؼببتدئُت.
(عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ  ، 1999 ،ص ) 228
 5-9-2االتصال غير اللفظي :
تعت من األشكاؿ الرئيسية لبلتعاؿ ،كىي ربتوم على استخداـ اإلشارات ،اغبركات ،العيوف ،الوجو
كالعوت .كبالتاِف فاف استخداـ ىذه األساليب يبثل نوعا من االتعاؿ بدكف كلمات أك اتعاؿ صامت.
ويعرفها احمد ماىر :بأهنا اتعاالت بلغة اعبسد ،أك لغة اإلشارة ،كتنطوم ىذه االتعاالت على نقل اؼبعلومات
كاإلخبار كاالنطباعات باستخداـ اإلشارات أك اإليباءات أك جوانب سلوكية معينة(.اضبد ماىر،2004،ص)27
 10-2العوامل التنظيمية التي تؤثر في عملية االتصال :
ىناؾ العديد من العوامل التنظيمية اليت ؽبا تأثَت أساسي على فاعلية االتعاؿ نذكر منها ما يلي:
 مركز الفرد في التنظيم الهرمي :الشك أف مركز الفرد يف التنظيم الرظبي لو صلة بعملية االتعاؿ اليت تتم
داخل ىذا التنظيم كىناؾ  3أبعاد لعملية االتعاؿ التنظيمي:
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 -تدفخل االتعاالت من اعلي إُف أسفل

 -تدفخل االتعاالت من أسفل إُف أعلى

 -تدفخل االتعاالت بشكل أفقي يف اؼبستويات التنظيمية اؼبختلفة.

كقد نالت االتعاالت األفقية اليت تتدفخل من أسفل إُف أعلى اىتماما قليبل يف األكساط اإلدارية  ،كقد نت
ذلك من النظرة الميقة للمديرين إُف عملية االتعاالت على أهنا عبارة عن أكامر كتعليمات كسياسات صادرة من
اإلدارة العليا إُف مستول تنظيمي اقل ،كما ارتبطت ىذه النظرة باؼبعلومات كالتقارير اليت تعد من مستول اإلدارة
اؼبباشرة كيتم إرساؽبا إُف اإلدارة يف اؼبستويات التنظيمية العليا .
 زيادة فهم العاملين بحقيقة االتصال وأىميتو :كيتحقخل ذلك بتوعية العاملُت بأنبيتو عن نريخل ال ام
التدريبية كيرتفع مستول التدريب كلما ارتفع اؼبستول الوظيفي الف العائد لو تأثَت على تسيَت ك تنشيط االتعاالت
داخل اؼبنشاة.
 إعادة تنظيم المنشاة :دبا يكفل تيسَت كتنشيط االتعاالت من أىداؼ عملية تيسَت االتعاالت كتبسيطها
كتقعَت قنواهتا دبا يلي:

 -اختعار الوقت ك اعبهد

 زيادة عدد اؼبراكز اليت تتخذ القرارات -تبادؿ اؼبعلومات

 -تقعَت خطوط االتعاؿ

 -تمييخل نطاؽ اإلشراؼ بإلغاء بعض اؼبستويات اإلدارية اليت ال وبتاج إليها العمل.

 تطوير مهارات االتصال بالنسبة للعاملين :كىذه اؼبهارات ىي:
-

مهارات التحدث كالكتابة.

-

مهارة القراءة

-

مهارة اإلنعات

-

مهارة التفكَت
تطوير نظم حفظ اؼبعلومات
االذباه كبو ديبقرانية القيادة
تدعيم الثقة بُت العاملُت يف اؼبنشاة
زبلي العاملُت عن االذباىات السالبة
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 تقييم نتائ االتعاؿ ك ذلك للتأكد من ربقيخل أىداؼ االتعاؿ ك ىذا التقوًن ىو اؼبدخللتطوير ك ربسُت االتعاالت مستقببل  (.اضبد النواعرة  ،2010 ،ص ص )28-27
 11-2مهارات االتصال التنظيمي الفعال:

إف مهارات االتعاؿ ذات أنبية كبَتة يف ربقيخل أىداؼ اؼبنظمات اإلنسانية اؼبختلفة كأىداؼ الفرد الذاتية
يف ـبتلف النشانات اإلنسانية اؼبختلفة اليت يبارسها الفرد كلعل الدكر الفعاؿ الذم ربققو فاعلية االتعاؿ يف

اؼبنظمات اإلنسانية اؼبعاصرة ذك اثر كبَت يف ربقيخل اؼبنظمات ألىدافها يف ظل التنافسية احملتدمة اليت تشهدىا
اؼبنظمات اغبديثة  (.خمَت كاظم ضبود  ، 2010 ،ص ) 94
لذا فاف مهارات االتعاؿ الفعاؿ أساسية ىي :
 1-11-2مهارة التحدث:
 التعرؼ اعبيد على األشخػػاص الذين نتحدث إليهم من حي مست ػواىم اإلدارم كالوظيفي كالعمركاؼبستول العلمي ك الثقايف كظ ػػركفهم النفسية كاالجتماعية كدكافعهم كاحتياجاهتم.
 االىتماـ كالًتكيز على ؿبتول اغبدي من خبلؿ اغبعوؿ على معلومات كػػافية كصادقة عن اؼبوضوعمتناسبا مع مستول

اؼبنوم التحدث عنو كمراعاة التسلسل اؼبنطقي لؤلفكار كأف يكوف ؿبتول اغبدي
اؼبستمع.
 استخداـ مستول العوت اؼبناسب عن التحدث من خبلؿ عدـ التحدث بعوت مرتفع عندما اليتطلب اؼبوقف ذلك ،كالتنويػ ػػع يف نغمة العػوت كيف سرعة اإللقاء كالتوقف كاالسًتاحات بُت اعبمل
كالكلمات اؼبهمة كاللفظ اعبيد عبميع اغبركؼ ككضوح العوت .
 ذبنب اللزمات اللفظية كاللزمات اغبركية كىي عبارة عن كلمات أك حركات تبلزـ الفرد أثناء حديثوكيكررىا دكف داع .كمن أمثلة اللزمات اللفظية ( شايف كيف ماشي  ،على فكرة  ،ىذا شو اظبو .اٍف )
كمن األمثلة على اللزمات اغبركية (حركة اليدين بععبية ،حركة الرأس ،تبادؿ االتكاء على إحدل القدمُت
اٍف) كتؤدم ىذه اللزمات يف حاؿ تكرارىا إُف انعراؼ اؼبستمعُت عن اؼبتحدث كفحول حديثو كتشتت
إنعاهتم حي يتوجهوف ؼبتابعة تلك اللزمات كقد يسخركف منها .
 كضع اؼبتحدث للمستمعُت نعب عينو كذلك دؼ معرفة اثر حديثو عليهم كمدل استيعا م لو كىلاقتنعوا بو كتشجيعهم على نرح األسئلة يف حالة غموض أية فكرة إظهار قدر من االنفعاالت اؼبناسبػة
للحدي كذلك إلظهار ن ػ ػػوع من التفاعل كالتجاكب مع اؼبستمع ك ربقيخل اؼبشاركة االنفعالية .
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 -ذبنب بعض أخطاء اغبدي

اؼبنزعجة كالتعاِف من قبل اؼبتحدث على اؼبستمعُت أك اإلكثار من كلمة

أنا أك التععب للرأم أك تركيز نظر اؼبتحدث على شخص كاحد دكف غَته( .بن ضبود سكينة ،2012 ،
ص .) 144
 2-11-2مهارة الكتابة:

تعت الكتابة كسيلة للتعبَت عن اآلراء كاألفكار ،كتوصيل اؼبعلومات كاؼبفاىيم لآلخرين كهبب مراعاة بعض

األشياء عند الكتابة كىي أف يتممن اػبطاب أك التقرير أك اؼبذكرة األفكار األساسية كاؼبعاين احملددة كاف تتسم
العياغة بالوضوح كاإلهباز كالدقة كاؼبوضوعية كذبنب األخطاء النحوية كاإلمبلئية ،كتتوقف مهارة الكتابة على
ؿبعوؿ الفرد اللغوم كأسلوبو يف الكتابة(.رضواف بلخَتم ،سارة جابرم ،2013 ،ص)97
 3-11-2مهارة القراءة :

من العوامل اؼبؤثرة يف سرعة القراءة بالنسبة للعاملُت ما يلي :
 الذكاء حي يتوقف فهم الشخص ؼبا يقرأ إُف حد كبَت على مستول ذكائو كتتم زيادة الذكاء منخبلؿ التحفيز اؼبستمر للعقل كزيادة اؼبهارات كصقل التجارب كالتدريب اؼبستمر .
 اػب ة حي تؤدم خ ة الفرد باؼبادة اؼبكتوبة إُف سهولة قراءهتا كاستيعا ا . اغبالة النفسية للقارئ فالقراءة ربتاج إُف ىدكء نفسي من اجل الًتكيز حي تعت االضطرابات النفسيةكاالنفعالية من اك معيقات القراءة .
 الدافع للقراءة :كلما كجدت الرغبة زادت القدرة على القراءة. أسلوب القراءة فأسلوب القراءة السليم يوصل إُف القراءة السريعة اؼبقركنة بالفهم كمن ذلك الًتكيز علىاؼبعٌت كليس على األحرؼ كالكلمات.
 -حالة العُت ك اإلبعار بالنسبة للعاملُت ( .بن ضبود سكينة  ،2012 ،ص ) 146

 4-11-2مهارة اإلنصات واإلصغاء:

كىي اؼبهارة اليت تعتمد على قدرة االنتقاؿ ع مستويات اإلصغاء الثبلثة ك من السطحي إُف اليقظ
كمن مث إُف اؼبركز ك يتم ذلك من خبلؿ كضع نفسك مكاف اؼبتكلم كؿباكلة معرفة أفكاره كمشاعره ،

كالًتكيز فيما يقولو  ،مث إخماعو ؼبا سبتلك من معلومات كمهارات كخ ات مث التحليل على ضوء ذلك مث
الوصوؿ إُف االستنتاج كإدارة العملية بناء على ذلك كىذه اؼبهارة ضركرية لبلجتماعات كاؼبقاببلت الرظبية
لفهم حاجات اؼبراجعُت( .نعيم إبراىيم الظاىر،2009،ص)156
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 5-11-2مهارة التفكير :
 تدريب العاملُت على أمباط التفكَت العلمي اؼبوضوعي . استثارة التفكَت لدل العاملُت بالنسبة لكل ما وبيط م يف العمل من مشكبلت كمواقف كاستدعاءمشاركتهم للتفكَت ا كإهباد اغبلوؿ اؼبتناسبة معها.
 عقد جلسات للتفكَت اؼبنطلخل العاصف حي هبتمع العاملوف ليفكركا تفكَتا منطلقا ببل قيود أكحدكد غبل مشكلة أك التعامل مع موقف ما يف العمل.
 تشجيع العاملُت على أف يعرضوا فكرىم كرأيهم يف نواحي النشاط اليومي الذم يقوموف بو كأف الكتفوا بعرض اغبقائخل كاؼبعلومات فقط بل إعطاء كجهة نظرىم حوؽبا(.بن ضبود سكينة،2012 ،
ص ) 147
 6-11-2مهارات الحوار واإلقناع:

 التزاـ القوؿ اغبسن كذبنب اإلساءة كالتعسف يف اغبدي . االلتزاـ بوقت ؿبدد يف احملاكر كعدـ االستئثار يف الكبلـ كاإلنالة على حساب اآلخرين فبا يًتؾ أثراسلبيا لديهم.
 حسن االستماع كأدب اإلنعات كذبنب اؼبقانعة. تقدير الطرؼ اآلخر كاحًتامو. حعر اغبوار كاؼبناظرة يف موضوع ؿبدد اإلخبلص للفكر كاؼببدأ ال تتكلم بدكف علم ككن صادقا كال تذكر شيئا كاذبا ال تتشب برأم ثبت ضعفو كال تكن مًتددا ابتعد عن األنانية ك الشخعية ك التحيز كالتععب يف حوارؾ. حافظ على أدبك ك ربانة جأشك حىت لو كرر اؼبقابل عملية استفزازؾ. احب عن نقاط االلتقاء كحاكؿ البناء عليها. انظر إُف كبلـ األخر كتعرؼ على أسلوبو. ادعم رأيك بأدلة علمية ك عملية ك أحباث كإحعائيات. ال تسب أك تشتم اؼبناقش -ابتعد عن اؼبساس بعقائد كقيم كمثل اآلخر.
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 فرؽ باؼبناقشة بُت الفكرة كصاحبها فلك أف تناقش الفكػػة كتمر ا كتثبت فسادىا كلكن ال تتعرضلشخعية صاحبها .
 تعود على أف ال تناقش للرد على ذاتك اشكر ؿباكرؾ إذا حعلت منو على فكرة أك معلومة أك مهارة أك خ ة جديدة. اذكر اسم ؿباكرؾ بُت اغبُت ك اآلخر ك بعيغة التقدير. ال تتكلم مع ؿباكرؾ من علياء أك من برج عاؿ ( .نعيم إبراىيم الظاىر  ، 2009 ،ص )158 12-2معوقات االتصال التنظيمي:

إف العملية االتعالية داخل اؼبنظمات تواجو العديد من العوائخل كاليت ربد من فعاليتها كتؤدم ا يف غالب

األحياف إُف عدـ ربقيخل أىدافها اؼبسطرة ،كلذا البد من التعرؼ أك الوقوؼ على ىذه اؼبعوقات حىت يتم ذبنبها أك
التقليل منها كمعاعبتها بشكل يؤدم إُف زيادة فعالية االتعاؿ كالوصوؿ إُف األىداؼ اؼبطلوبة.
 1-12-2طبيعة المعلومات  :كتتممن الغزارة ك الكثافة الشديدة يف اؼبعلومات اليت يتطلب من

اؼبستقبل استقباؽبا ،كيف ىذه اغبالة ال يستطيع اؼبستقبل متابعة صبيع اغبقائخل ،كقد ىبطئ أك قد يتأخر يف
االستجابة أك يلجأ إُف التعميم أك تعفية كتنقية اؼبعلومات ،كيعتقد  kats , Kahnإف اؼبنظمات يف الععر
اغباضر تواجو سيبل متدفقا من اؼبعلومات اؼبختلفة نتيجة الثورة اؼبعلوماتية ك الثورة التقنية ك الثػ ػ ػػورة يف كسائل
االتع ػػاالت  ،حبي تعج ػػز اؼبنظمة كصباعاهتا كأفرادىا عن التعامل مع ىذه اؼبعلومات الكثيفة اؼبتواصلة كيعتقد
 Millerميلر إف الفرد يواجو معلومات مكثفة كغزيرة جدا يبكن اف يستجيب ؽبا بإحدل الطرؽ التالية :
 حذؼ بعض اؼبعلومات. ارتكاب األخطاء. -التأخَت.

 -التنقية  /التعفية.

 استخداـ التقريب أك التعميم ( استجابة غَت دقيقة) -استخداـ كسائل مزدكجة.

 -اؽبركب من العمل  ( .حسن حرًن  ،2009 ،ص )263
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 2-12-2المعوقات الشخصية:
كىذه تتعلخل بالعناصر اإلنسانية يف عملية االتعاؿ اؼبتمثلة باؼبعدر(اؼبرسل) كاؼبستقبل كربدث أثرا
عكسيا بسبب الفركؽ الفردية فبا هبعل األفراد ىبتلفوف يف أحكامهم على األشياء كبالتاِف فهمهم لعملية االتعاؿ
كأىم ىذه العوائخل ىي:
 التباين في اإلدراك :إف التباين يف اؼبدركات اؼبتعلقة باألفراد نتيجة اختبلفاهتم الفردية ك انتماءىم البيئية
اؼبختلفة ذبعل إمكانية إدراؾ اؼبفاىيم ك اؼبعاين ـبتلفة بينهم ك بالتاِف اإلحكاـ اليت يعطوهنا لؤلشياء
ـبتلفة ك متباينة نتيجة اختبلفاهتم الذاتية.
 االتجاىات السلبية :كتتممن اذباىات اؼبرسل السلبية ذباه ذاتو كاذباه اؼبوضوع كاؼبستقبل كمن ىذه
االذباىات السلبية اليت تنطوم عليها اغباالت السيكولوجية للمرسل ما يأيت:
 االنطواء :ك تتمثل بعدـ ـبالطة اآلخرين كتبادؿ اؼبعلومات معهم. حبس المعلومات كعدـ اإلدالء ا لزمبلئو لكي يظهر دبظهر متميز(.متفوؽ) على اآلخرين المبالغة في االتصال :حي يتم من ذلك اإلفراط باالتعاؿ من خبلؿ كتابة التقارير كاإلدالءباؼبعلومات كعقد االجتماعات كغَتىا.

 الشعور بمعرفة كل شيء ك التكلم عن أم شيء ،ككأمبا ما يقولو أك يكتبو ىو الشيء الوحيدالذم يعد مهما ما عداه ال يتسم باألنبية.
 الضغط على المرؤوسين :إف بعض الر ساء يبارسوف المغونات اؼبختلفة على اؼبر كسُت فبايؤدم ذلك إُف ضعف ركابط االنتماء للمنظمة كضعف سبل االتعاؿ كعدـ تقدًن أم مقًتحات
ىادفة كمطورة للعمل بسبب ضعف االتعاؿ بُت الرئيس كمر كسيو بسبب المغونات اليت يبارسها
الرئيس ذباه العاملُت معو.
 تخطي خطوط السلطة  :إذ يقوـ بعض الر ساء بتخطي مر كسيو كـبانبة اؼبستويات الدنيا منالعاملُت األمر الذم يسيء إُف العبلقات بُت العاملُت كر سائهم اؼبباشرين كحعوؿ الكثَت من
اؼبشاكل كالعقبات احملرجة بُت العاملُت داخل اؼبنظمة كبالتاِف التأثَت على فعالية االتعاؿ .
 القصور في المهارات :إف فاعلية االتعاؿ ال يبكن أف تتحقخل إال من خبلؿ التمتع بالقدراتكاؼبهارات اؼبتعددة اليت تساىم بنجاح االتعاؿ كمهارة التحدث كالكتػابة كالفكر اؼبنطقي كالتفاعل
االهبايب مع اآلخرين ...اٍف  ،من الوسائل اؽبادفة يف تطوير اؼبهارات كربقيقها لؤلىداؼ اؼببتغاة .
-

تشويو و ترشيح المعلومات :سواء حعل عن قعد أك بدكف قعد فبا يؤدم إُف اكبراؼ يف

األداء كعدـ إمكانية ربقيخل األىداؼ اؼبراد اقبازىا .
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 سوء العالقات الفردية بين العاملين  :يلعب دكرا ىاما يف سَت عملية االتعاؿ كفعاليتو إذ أفسوء العبلقات من شأنو أف يعرقل سبل التعاكف كالتفاىم كالثقة اؼبتبادلة كيؤدم ذلك إُف صعوبة
االتعاؿ كعدـ إمكانية ربقيخل فاعليتو كبعكسها الثقة كالتعاكف بُت األفراد من شأنو أف وبقخل النجاح
اؽبادؼ ( .خمَت كاظم ضبود  ، 2002 ،ص ) 132
 3-12-2المعوقات التنظيمية:
يوضح اؽبيكل التنظيمي للتنظيم العبلقات القائمة بُت الوظائف اؼبختلفة كانسياب السلطة كاؼبسؤكلية
كخطوط االتعاؿ بُت العاملُت فيها تبُت مراكز ازباذ القرارات كالتخععات اؼبتوفرة كنبيعة العمل كنرؽ تقسيمو
لذا فوجود ىيكل ضعيف يسبب عائقا كبَتا يف عملية االتعاؿ الفعاؿ.
كيبكن تقسيم ىذا النوع من العوائخل فيما يلي:
 -اختالف المكانة  :إف اختبلؼ مكانات األفراد قد يؤدم إُف صعوبة يف االتعاالت نتيجة قد ما

ينجز عن ذلك من أثار نفسية كخوؼ العامل من رئيسو مثبل أك اػبجل منو أك عدـ فهم أكامره أك نواىيو نتيجة
اختبلؼ الدرجة العلمية كمدل قدرة العامل البسيط على فحول االتعاالت .
 -سلم االتصال ومداه  :يكوف االتعاؿ اؼبباشر أكثر بسانة كسهولة  ،بينما تزيد صعوبة االتعاؿ مع

زيادة البعد بُت اؼبرسل ك اؼبستقبل  ،فقد يكوف االتعاؿ بُت العامل كاؼبشرؼ عليو حي قعر اؼبدل  ،كقد يكوف
االتعاؿ بُت اؼبدير العاـ ك العامل البسيط كىنا يكوف اؼبدل كاسعا  ،كتتجلى صعوب ػ ػ ػ ػػة االتعاؿ عند بعد مدل
اإلرساؿ عندما تكػ ػػوف التوجيهات كالنعوص غاممة  ،فيععب اغبعوؿ على التوضيحات كالتفسَتات البلزمة ،
الف ذلك قد يتطلب شهورا من اإلجراءات البَتكقرانية كاالجتماعات  ،كخاصة يف الدكؿ النامية  ،كىو ما يعرقل
االتعاالت ك درجة كضوحها
 -حجم الجماعة  :غبجم اعبماعة اؼبستقبلة اثر على قباح عملية االتعاؿ أك فشلها  ،إذ كلما كاف

حجم اعبماعة صغَتا كلما كاف باإلمكاف تركيز العناية كاستقباؿ االستفسارات كالرد عليها  ،بينما تزيد صعوبة
االتعاالت مع زيادة حجم اعبماعة اؼبستقبلة .

 -مكان المستقبل :ؼبكاف تواجد اؼبستقبل اثر على مدل استيعابو للمعلومات ،إذ أف العامل كسط كرشة

اإلنتاج قد ال يسمع فحول الرسالة بتفاصيلها .كما أف العامل الذم يشتغل دبركز الشركة يكوف سهل االتعاؿ عن
نريخل ـبتلف القنوات من شخعية ككتابيػة كمنشورات كمعلقات كغَتىا من الرسائل  ،بينما يععب االتعاؿ بأفراد
اخرين منعزلُت حي قد تنعدـ بعض كسائل االتعاؿ األساسية كالمركرية كخاصة اؼبتواجدين بأماكن نائية منعزلة
( .بوفلجة غيات  ،2006 ،ص ص ) 42 ،41
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 4-12-2المعوقات البيئية:
كتتمثل ىذه اؼبعوقات باآلثار الناصبة عن البيئة اليت يعيش يف إنارىا الفرد سواء كانت داخل العمل أك
يف إنار العبلقات اػبارجية للعمل ك من ىذه اؼبعوقات ما يلي:
 اللغة و مشكلة األلفاظ ومدلوالتها  :إف اللغة ال سبثل بالكلمات ذاهتا إمبا مدلوالت تلك الكلمات،فللمعاين مدلوالت خاصة بالفرد فهو يستخرجها يف ضوء خ اتو كعاداتو كتقاليده اؼبقًتنة بالبيئة اليت يعيش فيها ،
كلذا فإهنا تلعب أساسيا يف ربقيخل سبل االتعاؿ الفعاؿ داخل اؼبنظمة كخارجها.
 -الموقع الجغرافي  :إف التباعد اعبغرايف ( اإلقليمي) بُت مراكز ازباذ القرارات كمراكز األداء التنفيذم

تؤدم ببل ادين شك إُف صعوبة االتعاؿ بينهما يف الوقت اؼبناسب .

عدم كفاية أدوات االتصال :حبي أهنا ال تستطيع التغلب على عوائخل التشتت اعبغرايف اغباصل بُت مراكز ازباذ
القرارات بُت مراكز األداء التشغيلي ( التنفيذم) يف العمل داخل اؼبنظمة .

 اإلفراط في طلب البيانات والمعلومات كاستمراريتها من قبل أجهزة الرقابة فبا يؤدم إُف اختناؽقنوات االتعاؿ يف اؼبنظمة كتعطيلها كعدـ ربقيقها ألىدافها اؼبتوخاة .
 -عدم وجود أنشطة اجتماعية في المنظمة فبا يساىم يف تباعد العبلقات االجتماعية بُت األفراد

العاملُت يف اؼبنظمة كربد عادة من سبل تعميخل االتعاالت بينهم ( .خمَت كاظم ضبود  ، 2002 ،ص )135

 13-2كيفية التغلب على معوقات االتصال التنظيمي :

للتغلب على اؼبعوقات االتعا لية هبب أكال كقبل كل شيء مراعاة العوامل اليت تساعد على قباح العملية
االتعالية  ،فاالتعاؿ ليس عملية ثابتة جامدة  ،حبي يبكننا االىتماـ بأحد عناصرىا دكمبا العناصر األخرل ،

كإمبا ىو عملية ديناميكية متعلة يؤثر كل عنعر فيها يف العناصر األخرل ك يتأثر ا .
كتعد العملية االتعالية جػ ػػزء من حياة اإلنساف ،لذلك فهي ليست ثابتة كمستقرة كإمبا ىي متطورة كمتغَتة
فعندما يسلك اإلنساف سلوكا اتعاليا فانو منبو اذباىاتو كقيمو كخ اتو كافًتاضاتو كمعتقداتو ،أم انو يستجمع
ؿبعلة نتائ سلوكو يف اؼباضي  .كمن أىم ىذه العوامل اليت هبب مراعاهتا ما يلي:
 أف يكوف اؼبرسل موضع ثقة من اؼبستقبل  ،باعتبار أف ىذه الثقة تعد األساس الذم يبٌت عليو اؼبستقبلتفاعلو  ،كما هبب أف تتوفر لديو مهارات اتعالية عالية كملما برسالتو عارفا لكيفية تعميمها بطريقة ذبذب انتباه
اؼبستقبل ك تساعده على إدراكها حىت يممن ؽبذا قباح عملية االتعاؿ .
 -دافعية اؼبستقبل إُف اؼبعرفة حي لوحظ أف اإلنساف يدرؾ ما يريد إدراكو كيًتؾ ما ال يريد إدراكو كذلك

نبقا لدكافعو أك حاجاتو اليت يريد إشباعها  ،ككل ذلك يرجع إُف حريتو يف اختيار ما يشاء من الرسالة اؼبتاحة لو ،
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كعليو فكلما كانت الرسا لة احملققة حباجات معينة لدل اؼبستقبل كلما سعى إليها ىو بنفسو دكف غَتىا من
الرسائل .
 ضركرة التناسخل كالتكامل كالتساند بُت نظاـ االتعاؿ كبُت نبيعة التنظيم الرظبي كغَت الرظبي من حياحتياجات اؼبنظمة كنبيعة كظركؼ العمل .
 صياغة الرسالػػة حبي ربتوم على مثَتات تتممن استمراريػػة كانتباه اؼبستقبل كتشويقو ؼبتابعة الرسالة كاليستعمل إال الوسائل كالرموز اليت يفهمها ىذا اؼبستقبل( .ىالة منعور ،2000 ،ص) 60
 ضركرة اإلقبلؿ من عدد اؼبستويات اإلدارية بتفويض االختعاصات كتشجيع البلمركزية اإلدارية علىرفع اغبالة النفسية لدل العاملُت كب ركح الثقة كالتعاكف بينهم.
 ضركرة كجود نظاـ شامل للمعلومات كالبيانات ؼبختلف ؾباالت كقطاعات العمل باؼبنظمة مع ضركرةربقيخل االرتباط كالتكامل كالتنظيم اؼبتبادؿ بُت ىذا النظاـ كنظاـ االتعاالت حىت تتمح كافة األمور اؼبستهدفة
كما ككيفا كدبا وبقخل األىداؼ اؼبطلوبة للمنظمة ككل.
 ضركرة توفر قدر من مهارات االتعاؿ كالعمل على تنميتها ككذلك تنمية القدرات اػباصة حبسناالستماع كاإلنعات كاغبدي لدل صبيع العاملُت يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية ،ككذلك مهارات التفكَت كالكبلـ
كالفهم كالتحليل يف اؼبستويات اإلدارية العليا  ،ككذلك الكتابة كالقراءة خعوصا يف اؼبستويات الدنيا قدر اؼبستطاع
،حىت يبكن للمشاركُت يف عملية االتعاؿ يف كل اؼبستويات اإلدارية التعبَت بوضوح كبدقة عن مشاعرىم كميوؽبم
كارائهم كرغباهتم كمقًتحاهتم كالفهم كاالستيعاب الواضح عما يقولو اآلخركف( .ؿبمد يسرم دعبس ، 1999 ،
ص ص ) 293-291
البد أف يكوف االتعاؿ مزدكجا حبي يتفاعل اؼبستمع مع اؼبتكلم ليتأكد من اؼبعلومات اليت تسلمها ،كما
هبب أف يكوف اتعاال مفتوحا من صبيع اعبهات أم معرفة أثار اؼبواقف كالبيئات كالثقافات اؼبختلفة على
استجابات اؼبستمعُت كأخَتا فاف االتعاؿ هبب أف يكوف على أساس التفاىم ال على أساس األمر كما يقوؿ"
ىوايت" .كيقوؿ " بلزيريملر " أف االتعاؿ :ثقة متبادلة أك مشاركة كافية من الثقة اليت تنشا بشكل عفوم  ،بل
ال بد أف تكتسب من خبللو اؼبعاملة ك نوعيتها( .عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ ، 1999 ،ص ) 237
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الفصل الثاوي

 --------------------------------------------------------------------------مدخل لالثصال التىظيمي

 14-2تحسين فعالية االتصال التنظيمي:
يبكن ربسُت فعالية االتعاؿ من خبلؿ النظر بتمعن كسوليػ ػػة عبميػ ػػع عناصر كخطوات عملية االتعاؿ،
كإدراؾ اؼبشكبلت كالععوبات احملتملة يف كل خطوة من تلك اػبطوات  ،كالعمل اعباد اؼبتواصل على ذبنب أم
من تلك الععوبػات احملتملة كفيما يلي أىم االقًتاحات لتحسُت فعالية االتعاالت يف اؼبنظمة :
 الوضوح) :)clarityأف يعد اؼبرسل الرسالة بشكل كاضح كيستخدـ العبارات السهلة البسيطة اؼبألوفة
كالدقيقة.
 الشمول ( :) compelenessأف تتممن الرسالة صبيع اغبقائخل ك اؼبعلومات البلزمة ليتفهمها اؼبستقبل
كيتعرؼ كفخل رغبة اؼبرسل.

 اإليجاز ( :) concisenessاغبدي

بشكل مباشر عن اؼبوضوع كذبنب التكرار كاإلنالة غَت اؼب رة،

كاللف كالدكراف حوؿ اؼبوضوع.



الصدق والنزاىة :أف تتممن الرسالة معلومات صحيحة كصادقة.

 الترابط ( :)coherencyأف تكوف أجزاء الرس ػػالة مًتابطة ببعمها البعض ،كأف تنساب األفكار بشكل
منطقي كسلس ( .حسُت حرًن  ،2009،ص ) 277
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الفصل الثاوي

 --------------------------------------------------------------------------مدخل لالثصال التىظيمي

خالصة الفصل
االتعاؿ ضركرة على اؼبؤسسة االىتماـ بها للتأكيد على النظرة اؼبوضوعية كأثرىا يف السلوؾ اإلنساين
باؼبنظمة ،فبل يكفي نقل اؼبعلومات يف شكلها الرظبي اعباؼ بل يتعُت أف تكوف معدر إشباع يبلءـ كل
التطورات اغباصلة خاصة كالتطور السريع الذم تشهده البيئة اػبارجية كتتعداىا إُف التطورات العاؼبية ،فهو إذف
للمنظمة كاألكعية الدموية كاألععاب بالنسبة عبسم اإلنساف ،فهذه األخَتة تنقل لئلنساف الغذاء كاإلحساسات
اليت ذبعلو وبي أك وبسب البيئة احمليطة بو كباؼبثل فاف االتعاؿ يسمح للمعلومات كاألفكار كاػب ات ككجهات
النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر باالنسياب بُت ـبتلف اعبهات كىذا ما يممن االستم ػ ػرار ك لبقاء كالتقدـ.
لقد رأينا يف ىذا الفعل اؼبفاىيم األساسية لبلتعاؿ التنظيمي الفعاؿ ،حي تطرقنا إُف مفهوـ االتعاؿ
كأنواعو كمباذجو ،مث االتعاؿ التنظيمي ،مفهومو ،أنبيتو ػ أغراضو ك أىدافو باإلضاف ػػة إُف عواملو كاسًتاتيجياتو
كأساليبو كقوفا عند معوق ػػاتو كمقوماتو .
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خالصة

الفصل الثالث --------------------------------------------------------------------------------------------الاثصال الكتابي

ثمهيد:
تلجأ معظم اؼبؤسسات يف اتعاالهتا مع األفراد إُف االتعاالت الكتابية باعتبار أف ىذه االتعاالت ربقخل
ؽبا قدرا عاليا من التوثيخل اؼبدعم باألدلة كالشواىد .كما اهنا تؤمن مستول من األماف كالطمأنينة ،كربفظ معاٌف
األفراد .كتعت من الوسائل الفعالة يف إيعاؿ اؼبعلومات ،فهي ذات أنبية ك ل يف اؼبؤسسات ،فنجد أف التقارير
كاؼبذكرات ،غالبا ما تكوف مكتوبة حىت تتم عملية التنفيذ بطريقة موحدة كمبطية كمتفخل عليها ،كال وبدث خبلؼ
بُت األفراد عند التنفيذ ،كما يبكن الرجوع إليها للفحص كاإلرشاد يف حاالت المركرة ،باإلضافة اُف أف الكتابة يف
حد ذاهتا تساعد يف اؼبراجعة الدكرية كإمكانية التعديل إذا تطلب األمر ذلك ،خعوصا إذا اتمح أهنا ال ربقخل
األغراض اؼبطلوبة أك أهنا تسبب حدكث بعض األخطاء أك كجود خلل أثناء التنفيذ .
كتتعدد أساليب االتعاؿ كزبتلف حسب نبيعة اغبالة أك اؼبوقف ،كتعتمد مهارة االتعاؿ بالدرجة
األساسية على القدرة على اختيار األسلوب الذم ينسجم مع شركط اؼبوقف اؼبعٍت ،إذ توجد كسائل متعددة
لبلتعاالت تستخدـ يف نقل األكامر كاألفك ػػار كاآلراء كالبيانات كاؼبعلومات بُت ـبتلف اؼبستويػ ػػات اإلدارية يف
اؼبنظمة ،كاختيار أم منها يتوقف على الظركؼ اؼبتاحة يف اؼبنظمة كأسلوب التعامل السائ ػػد فيها ،كنوع اؼبادة اؼبراد
نقلها .
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الفصل الثالث --------------------------------------------------------------------------------------------الاثصال الكتابي

أوال  :الكتابة
أمرا نبيعيا كبديهيا باعتبارىا الوسيلة األقبع يف
أصبح استعماؿ اؼبراسبلت اإلدارية يف اغبياة اؼبهنية اليومية ن
عملية االتعاؿ ،فهي كسيلة تبليغ أساسية كوف الرسالة ؾبموعة من اؼبعلومات كاؼبعطيات اليت تأيت يف شكل
موضوعي كفخل نظاـ ؿبكم من الدقة كاؼبعداقية ،كربرير الوثائخل اإلدارية بتعدد أنواعها كأغراضها مع اختبلؼ
نبيعتها ربتاج إُف إؼباـ بقواعد الكتابة العحيحة ،أين يستعمل احملرر جملموعة من اؼبفردات كالًتاكيب النحوية
كاألساليب البسيطة كالسهلة اليت ينقل لغَته من خبلؽبا األفكار كاؼبعلومات اليت يريد إببلغها .
1-1مفهوم الكتابة :
ً
الكتىابىةي أكؿ اخًتاع حققو اإلنساف منذ كنأة رجبله األرض ،حينما َف ذبد أصابعو من خيار سول اللجوء
إُف الشجر كالًتاب حىت تع عما هبوؿ يف خوانر النفس كتدكف ما تفكر بو خبليا العقل .
مث أعطى اإلنساف عقلو فرصة التفكَت كالتدبر حىت يساعده يف مهمة الكتابة ،كفعبل قبحت اؼبهمة،
كساىم العقل ع ؿبراب التاريخ يف إرشاده كبو اكتشاؼ العديد من األدكات اليت نورت نريقة التدكين من
الكتابة على الطُت إُف هتذيب اغبجر كالنقاش عليو.
كبقيت الكلمة اؼبكتوبة خبط اليد ،االؼ السنُت كظل اإلنساف لقركف نويلة حبيس اغب كالورؽ ،حىت
فاجأ جونت غ العاَف كلو باخًتاعو اؼبذىل (اآللة الراقنة) اليت أحدثت الفرؽ كمهدت الطريخل باذباه ثورة يف ؾباؿ
ى

الطباعة كالنشر ،فظهرت كمية ىائلة من اجملبلت كالعحف كاعبرائد الورقية خبلؿ القرنُت اؼباضيُت(.لزىر حسناكم
 ،2010 ،ص )115
 1-1-1تعريف الكتابة لغة :
يقول ابن منظور:

الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػيءى يىكٍتيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوي ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػٍتبنا ىككًتىابنا ىككًتىابىنة،
ػاب :ىم ٍع ير ه
ب ى
ب :ال ىكتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
َكتَ َ
ب ىكيكٍت ه
كؼ ،ىكاعبى ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػع يكػ ػ ػ ػػتي ه
ب ،ىكتى ى
ىكىكتىبىوي :ىخطَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي (...ابن منظور ،د.ت  ،ص)699
اما انيس واخرون فيشرح ىذه اؼبادة اللغويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة على النحو التاِف :
ً
ػاب – ىكٍتبان  ،ك كًت ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابان ك كًتىابػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نة  :ىخطَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي .
ب  ،الكتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
َكتَ َ
ِ
ب (انيس كاخركف  ،د .ت  ،ص )774
اب ُّ :
الع يحف اجملموعة ك ِّ
الكتَ ُ
الر ىسالىةي صبع يكتي ه
 2-1-1تعريف الكتابة اصطالحا:
تعرؼ ً
الكتىابىةي بأهنا نظاـ لبلتعاؿ اإلنساين بواسطة الرموز البعرية أك اإلشارة ،كنريقة مباشرة لتسجيل
كإيعاؿ األفكار كاؼبعلومات كنتاج للعقل كاليد معا يف سبثيل مرئي كمسجل على الورؽ( .رحبي معطفى علياف ،
عدناف ؿبمود الطوباسي  ،2005 ،ص)95
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

22Page

الفصل الثالث --------------------------------------------------------------------------------------------الاثصال الكتابي

كقاؿ ابن خلدكف  ":اػبط كالكتابة رسم اك اشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات اؼبسموعة الدالة على ما يف
النفس" .كيقوؿ ايما :ىي ثاين رتبة من الدالالت اللغوية ،كىي صناعة شريفة اذ الكتابة من خواص االنساف اليت
يتميز ا عن اغبيواف ،كىي ايما تطلع على ما يف الممائر ،كتتأدل ا االغراض اُف البلد البعيد فتفي
باغباجات( ".عبد الفتاح البجة،2000 ،ص)175
كذكر علياف باف الكت ابة اداء لغوم رمزم يعطي دالالت متعددة كتراعى فيو القواعد اللغوية اؼبكتوبة ،
كيع عن فكرة االنساف كمشاعره كيكوف دليبل على كجهة نظره كسببا غبكم الناس عليو (.اضبد علياف، 2000،
ص)137
كتعت ً
الكتىابىةي علما كفىػننا معا ،حي يتم اعتمادىا للتأثَت يف اآلخرين من خبلؿ ما تتممنو من عناصر
جذب االنتباه ،كاالىتماـ ،كالرغبة كاإلقناع.
ب ينبغي أف يكوف مقركءا كمفهوما كيًتؾ األثر يف النفس ،كيقود إُف ازباذ قرار
كيقوؿ سقراط :كل ما ييكٍتى ٍ

صائب  (.بشَت العبلؽ،2009 ،ص )193
 2-1اىمية الكتابة :

ليست الكتابة يف حياة االنساف عمبل عاديا ،كال شيئا فبا ذبرم بو حياهتم دكف حاجة اُف النظر فيو اك
الوقوؼ امامو ،كلكنها ابتكار حقخل لئلنساف كثَتا من انسانيتو.
فهي اخًتاع من قبل االنساف حقخل لو التقدـ كالرقي كارتفاع دبستواه الثقايف كالفكرم كاالجتماعي ،فالكتابة
سبثل فكر االنساف مسجبل يف نقاء كصفاء ،كسبثل تاريخ البشر كتراثو ،فهي تمع اماـ االجياؿ القادمة صور الواقع
الذم عاشتو االجياؿ السابقة.
فالكتابة ىي الرمز الذم استطاع االنساف بو اف يمع اماـ االخرين فكره كتفكَته ،كعقلو كركحو كاذباىاتو
كاراءه .فاؼبدينة كاغبمارة االنسانية َف تبدأ اال عندما سبكن االنساف عن نريخل اػبط كالكتابة نقل افكاره كتسجيل
اثاره.

كتكفي القلم كالكتابة شرفا اهنما ذكر يف القراف الكرًن ،اكثر من مرة فقاؿ تعاُف ":ن َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َن
"(.سورة القلم ،االية.)1
َن األَرض ي ِرثـُها ِعب ِ
الزبُوِر ِم ْن بَـ ْع ِد ِّ
الصالِ ُحو َن" (سورة
وكذلك قولو تعالىَ " :ولََق ْد َكتَْبـنَا فِي َّ
ادي َّ
الذ ْك ِر أ َّ ْ َ َ َ َ
االنبياء ،االية )101
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كبالرغم من اف اكتشاؼ الكتابة جاء متاخرا عن اللغة  ،اال اهنا يف حياة االنساف ليست عمبل عاديا ،بل
ىي اخًتاع رائع حققت كثَتا من االمور كلعل من انبها:
 اهنا كسيلة من كسائل االتعاؿ كالتعبَت. اهنا ظاىرة فبيزة لئلنساف جعلتو ارقى الكائنات. اهنا كسيلة اساسية. اهنا كسيلة من كسائل االعبلـ كالتوجيو خعوصا يف ىذا الععر بعد انتشار العحف كاجملبلتكاالنًتنيت.
 تعد شهادة لتسجيل التاريخ كاالمور اؼبهمة التارىبية كتوثيقها. 3-1مهارة الكتابة:
حىت يستطيع اؼبرسل إقناع اؼبستقبل دبمموف رسالتو كاغبعوؿ منو على استجابة فعالة ،يقوـ بإعداد رسالة
تتممن األفكار كاؼبعلومات كالبيانات اليت يتبلور يف ضوئها اؽبدؼ من الرسالة ،لذلك يتوجب على اؼبرسل إتقاف
ؾبموعة اؼبهارات الكتابية ،مثل األسلوب اؼبنطقي يف ترتيب األفكار ،كالعياغة اعبيدة كالسليمة ،كالبعد عن
استخداـ كلمات ربمل أكثر من معٌت عند التعبَت ،كاإلهباز عند الشرح كالتعبَت.
ف الكتابة من اؼبهارات المركرية اليت البد للمرء من اكتسا ا لتحقيخل العديد من األغراض ،سيما كاف
للكتابة دكر فعاؿ يف ربقيخل أىداؼ القارئ كأغراضو كتتمثل مهارة الكتابة فيما يلي :
 ذبنب االخطاء اللغوية كاالمبلئية من خبلؿ الرجوع اُف كتب اللغة اكحمور الدكرات اؼبتخععة يف
ىذا اجملاؿ كاالكثار من الكتابة كاؼبطالعة .
 التعبَت عن اؼبعٌت اؼبقعود بالعدد اؼبناسب من الكلمات ع توفَت عنعرم الشموؿ كاالختعار يف
اؼبوضوع اؼبكتوب .
 االىتماـ بعبلمات الًتقيم .
 عدـ البدء بالكتابة اال بعد اغبعوؿ على صبيع اؼبعلومات كاغبقائخل اؼبتعلقة باؼبوضوع .
 استخداـ الكلمات كاؼبعطلحات اللغوية ؿبددة اؼبعٌت كاليت ال ربتمل اكثر من تفسَت .
 التسلسل اؼبنطقي للمعلومات .
 القراءة كاؼبطالعة الدائمة فبا يؤدم اُف اكتساب مهارات كاساليب كتابة فعالة (.نعيم ابراىيم الظاىر،
 ،2009ص)156
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ثاهيا :الاثصال الكتابي:
 1-2مفهوم االتصال الكتابي :

يعت االتعاؿ الكتايب من الوسائل الفعالة اليت تعد على درجة من األنبية يف اؼبؤسسات ،فنجد أف التقارير
كاؼبذكرات كاػبطابات كاؼبنشورات كاػبرائط كاؼبعلومات اؼبتعلقة بالبحوث كاألىداؼ كالسياسات كالقواعد

كاإلجراءات ،عادة ما تكوف مكتوبة حىت يبكن الرجوع إليها للفحص كاإلرشاد يف حاالت المركرة كأيما يفمل
أف تكوف تلك األشياء مكتوبة حىت تتم عملية التنفيذ بطريقة موحدة كمبطية كمتفخل عليها حسب القواعد
كاإلجراءات اؼبوضوعية ،كحىت ال وبدث خبلؼ بُت األفراد عند التنفيذ .
ىذا باإلضافة إُف أف الكتابة تساعد على القياـ بتوزيعها يف صورة كتيبات صغَتة ،حىت يكوف لدل اعبميع
العلم ا ،كحىت ال وبدث خبلؼ عليها ،ىذا باإلضافة إُف أف عملية الكتابة يف حد ذاهتا تساعد يف اؼبراجعة
الدكرية كإمكانية التعديل إذا تطلب األمر ذلك ،كخعوصا إذا اتمح أثناء التنفيذ أهنا ال ربقخل األغراض اؼبطلوبة
أك أهنا تسبب حدكث بعض األخطاء أك كجود خلل أثناء التنفيذ(George Eckes , 2001, P 13-16) .
كيعود ظهور ىذا النوع من االتعاؿ إُف تاريخ اخًتاع اإلنساف للكتابة حواِف  4000سنة قبل اؼبيبلد على
أيدم السومريُت يف العراؽ كبالتاِف ظهور اؼبدكنات كوسيلة من كسائل نقل كتلقي اؼبعرفة اإلنسانية بُت األفراد
كاعبماعات .فالكلمة اؼبكتوبة زبتلف عن األلفاظ اؼبنطوقة ككبلنبا ىبتلفاف عن اإلشارات كالرموز غَت اؼبنطوقة.
(رحبي معطفى علياف  ،عدناف ؿبمود الطوباسي ،2005 ،ص)97
 2-2تعريف االتصال الكتابي :

تعددت التعريفات اليت تناكلت مفهوـ االتعاؿ الكتايب كيبكن أف نوجزىا فيما يلي:

 ىو اسلوب من أساليب االتعاؿ اليت تنطوم على إرساؿ أك نقل الرسائل كاؼبعاين اؼبطلوب إرساؽبا
لآلخرين كتابيا سواء بشكل تقارير أك كثائخل أك مستندات أك غَت ذلك .كىي ضركرية لتدكين الرسائل يف صورة
مادية مكتوبة ( .بشَت العبلؽ  ،2009 ،ص ) 92
 ىو تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت نريف االتعاؿ بشكل مكتوب ،حي يعتمد االتعاؿ الكتايب على
الكلمات كالعبارات كاؼبعطلحات اؼبكتوبة يف نقل البيانات كاؼبعلومات موضوع االتعاؿ(.عياصرة كالفاضل،
 ،2006ص )68
 كيعرؼ بأنو :االتعاؿ الذم يعتمد على الكلمات كاأللفاظ اؼبكتوبة ال اؼبنطوقة ،كذلك يف صياغة
ممموف الرسالة اليت توجو إُف مستقبليها أفرادا أك صباعات(.رحبي معطفى علياف ،عدناف ؿبمود الطوباسي،
 ، 2005ص)97
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ىو االتعاؿ الذم يتم عن نريخل الكتابة ،كيعمل على إثبات اؼبعلومات كاألكامر كالتعليمات كتابة لمماف
وؿ يف أغلب األحياف
نقلها كسهولة الرجوع إليها ،فمخامة اعبهاز اإلدارم كتشعب أنرافو ككثرة العاملُت بو ىربي ي
دكف استخداـ األسلوب الشفوم ،فالوسائل الكتابية أكثر فعالية من الطرؽ الشفوية يف نقل أنواع معينة من
اؼبعلومات ،كاؼبرسل هبب أف يكوف قادرا على العياغة كالتعبَت عما يريده يف رسالتو اؼبكتوبة بأسلوب كاضح
كبسيط لًتيػ ٍف ىه ىم الرسالة من الطرؼ اآلخر.

 كيعرفو اغبارثي انو :إنتاج أك توفَت أك ذبميع البيانات كاؼبعلومات المركرية الستمرار العملية اإلدارية

كنقلها كتبادؽبا أك إذاعتها ،حبي يبكن للفرد أك اعبماعة إحانة الغَت بأمور أك أخبار أك معلومات جديدة ،أك
التأثَت يف سلوؾ األفراد كاعبماعات ،أك التغيَت كالتعديل يف ىذا السلوؾ أك توجيهو كجهة معينة (.ؿبمد بن عويض
بن عيد اغبارثي،1998،ص )9
 أما اؼبطريف فَتل بأنو  :االتعاؿ الذم يتم بُت اؼبرسل كاؼبرسل إليو بواسطة الكبلـ اؼبكتوب ،كيعت ىذا

األسلوب من متطلبات اؼبنظمات كبَتة اغبجم كذات االتساع يف التنظيم كاؼبستويات اإلدارية اؽبرمية ،كيعتمد على
الكلمات كالعبارات اؼبكتوبة يف نقل البيانات كاؼبعلومات موضوع االتعاؿ(.ذياب سعد جبَت اؼبطريف2012،
،ص)13
 االتعاؿ الكتايب ىو كل رسالة قد دكنت بالرموز األجبدية أك الرياضية عند نقلها من اؼبرسل إُف اؼبستلم،
كقد تكوف تبادؿ للرسائل اؼبكتوبة أك تقدًن التقارير أك القرارات اإلدارية اؼبكتوبة ،فكل ىذه الوسائل هبب أف
تكوف مدكنةن حىت يتمكن اؼبستقبل من تلقيها كفهمها بعد دراستها بإمعاف كبالتاِف يبكن حفظها ضمن اؼبلفات
ليتسٌت الرجوع إليها عند اغباجة ،قعد توصيلها للعاملُت باؼبؤسسة.
كمن خبلؿ التعاريف السابقة نستخلص بانو االتعاؿ الذم يعتمد فيو كل من اؼبرسل كاؼبستقبل على الطرؽ
التقليدية الدراجة على الورؽ أم الكتابة باليد أك باستخداـ الطرؽ اغبديثة االلكًتكنية على اغباسبات اآللية
لتبادؿ الرسائل أك تقدًن التقارير أك القرارات اإلدارية اؼبكتوبة لتنفيذ األعماؿ.
 3-2أىمية واىداف االتصال الكتابي:
 1-3-2أىمية االتصال الكتابي
إذا كانت االتعاالت الشفهية ىي السمة الغالبة يف عملية االتعاؿ اإلدارم كتشكل اعبزء األك فيها
فليس معٌت ذلك أف نقلل من أنبية االتعاالت الكتابية ،فهي تستخدـ من نرؼ اؼبوظفوف على اختبلؼ
مستوياهتم اإلدارية كالتنظيمية ،إذ يقوموف يوميا بكتابة الرسائل كاؼبذكرات كالتقارير كتعبئة النماذج لتحقيخل أىداؼ
معينة ،كلتسهيل القياـ باألعماؿ اإلدارية.
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فهي سبثل حلقة الوصل اؼبهمة بُت اؼبدير كالعاملُت من خبلؿ دفعهم كحثهم على العمل لتحقيخل أىداؼ
اؼبنظمة ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل االتعاؿ مع احمليط اػبارجي للمنظمة .كت ز أنبية االتعاؿ الكتايب
للمنظمات على اختبلؼ أنواعها يف عدة اذباىات.
فمن الناحية اإلدارية ي ز دكر االتعاؿ الكتايب يف عملية التنسيخل العاِف اؼبوثخل ما بُت الوظائف األساسية
لئلدارة (التخطيط ،ازباذ القرار ،الرقابة ،القيادة كالتوجيو).كيف عملية توجيو العاملُت داخل أك خارج اؼبنظمة كربتاج
اإلدارة كالقيادة اعبيدة كالفاعلة إُف نظاـ اتعاالت فعاؿ كمتطور كعلى مستول عاِف لغرض توجيو العاملُت
كإرشادىم كترغيبهم للعمل لتحقيخل األىداؼ ،كىذا يكوف أكثر كاقعية كأنبية خبعوص االتعاؿ الكتايب اؼبوثخل.
أما من الناحية اؼبادية فت ز أنبيتو يف السرعة كالتغلب على مشكلة اؼبكاف فقد اتفخل كل من , Laudon
 Stair Raynoldعلى ؾبموعة من االنبيات اليت تطبخل على االتعاالت بعفة عامة كاالتعاالت الكتابية على
كجو اػبعوص كىي :
 التوسع اعبغرايف للمنظمة يف كافة أكباء العاَف .
 ميزة تنافسية للمنظمة للحعوؿ على البيانات كاؼبعلومات ؾبانا كع شبكات االنًتنيت.
 اؼبسانبة يف تطوير العمل الفرقي من خبلؿ نظاـ اتعاؿ جيد بُت أعماء الفريخل .
 وبقخل نقل البيانات كاؼبعلومات من منظمة إُف أخرل بأقل كلفة كسرعة عالية.
 ربسُت أداء العاملُت يف اؼبنظمات على اختبلؼ أنواعها كتوجهاهتا من خبلؿ االستخداـ األفمل
لتكنولوجيا اؼبعلومات  (.لفتو سعيد كالطيب فوزم ،2010،ص ص )72-71
كيميف لزىر حسناكم عن أنبية االتعاالت الكتابية :إهنا تندرج تبعا للمهاـ اليت تتممنها كاليت يبكن ترتيبها
على النحو التاِف :
 أنها الوسيلة الغالبة في نقل المعلومات :للمراسبلت اإلدارية مكانة خاصة يف النشاط اإلدارم ،فهي
من بُت الوسائل اعبارم العمل ا بشكل عاـ كمتكرر ،لذا هبب على مستعملها حسن استعماؽبا ،كما يعت من
أىم العوامل اليت تساىم يف قباح أم تنظيم إدارم ،الف نقل اؼبعلومات كإيعاؿ اغبقائخل إُف األشخاص اؼبعنيُت
بأم أمر ضركرة ملحة تقتميها اؼبعلحة  ،كما جبدر بال يكتَّاب الذين يبارسوف عملية التحرير ( ً
الكتىابىًة) استغبلؿ
ٍ
الثركة اللغوية كالدقة يف التعبَت ،كوف الًتاسل كسيلة تليب حاجات التبليغ األساسية .

 أنها مادة عمل وميدان للتطبيق  :إف اإلؼباـ بقواعد التحرير أمر ضركرم كىذا من اجل التحكم يف
اؼبم موف كنريقة الطرح بطريقة سليمة كمنهجية كعلى اؼبوظف إهباد ىذه القواعد حىت يتسٌت لو إيعاؿ كنقل
اؼبعلومات إُف اؼبخانب ا كما يفهمها ىو– اؼبسئوؿ -فأنبيتها العملية تشمل كبل من العاملُت باإلدارة
كاؼبتعاملُت معها .
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 أن لها داللة مادية في اإلثبات  :كذلك على أساس أف الوثائخل اإلدارية أكراؽ رظبية ثبوتية حبكم أف
الكتابة ىي أقول األدلة يف اإلثبات كتكوف لعورهتا الرظبية خطية كانت أك فوتوغرافية حجة بالقدر الذم تكوف
فيو مطابقة لؤلصل ،كما أهنا تثبت ىوية صاحبها كذلك من خبلؿ الوثائخل اؼبرفقة ا كذلك من ناحية الكفاءة .
 تسير الحركة اإلدارية في المؤسسة :باعتبارىا أداة ربط كنبزة كصل(.لزىر حسناكم، 2010،ص ص
)21 - 20
 2-3-2أىداف االتصال الكتابي:

تتمثل أىداؼ االتعاؿ الكتايب فيما يلي :
 ضماف سرعة ككفاءة االتعاؿ الكتايب بُت اؼبنظمة كاؼبنظمات األخرل كاألفراد .
 احملافظة على سرية اؼبعلومات اليت ربويها كسائل االتعاؿ الكتايب الواردة كالعادرة.
 توثيخل اؼبراسبلت الواردة كالعادرة ،حىت يبكن الرجوع إليها بسرعة كبسهولة.
 توفَت اؼبعلومات كاػبدمات للمراجعُت.
 مساعدة إدارات كأقساـ اؼبنظمة اؼبختلفة على اقباز أعماؽبا بسرعة من خبلؿ استقباؿ اؼبعامبلت
الواردة كتوزيعها على اإلدارات بسرعة كسهولة ،ككذلك القياـ بأعماؿ نقل اؼبراسبلت كمتابعتها( .متعب
جابر خ اين ،2008 ،ص )36

 4-2خصائص االتصال الكتابي:
يبكن تلخيص القواعد كاػبعائص اليت ربكم االتعاؿ الكتايب فيما يلي :
 أف تكوف صبيع االتعاالت بلغة مفهومة سباما لكل من مرسلها كمستقبلها ،كىذه اػباصية سبكن من
التغلب على كثَت من مشاكل االتعاؿ مثل سوء التعبَت أك سوء الفهم أك كجود افًتاضات غَت كاضحة أك نقص
يف التوضيح.
 أف يكوف ىناؾ انتباه كامل من اؼبرسل عند إببلغو للرسالة ،كمن اؼبستقبل عند تلقيو ؽبا ،فمن اؼبعلوـ انو
حىت كإف كانت ا لرسالة كاضحة كبلغة مفهومة فلن يكوف ىناؾ اتعاؿ إذا َف تسمع الرسالة كىو ما يقتمي االنتباه
الكامل كالًتكيز عند تلقيها .
 هبب أف وبقخل االتعاؿ أىداؼ اإلدارة ،فاالتعاؿ ما ىو إال كسيلة كليس غاية ،كيف الواقع أداة اؼبدير يف
ربقيخل التعاكف بينو كبُت كل من يهمهم األمر لتحقيخل أىداؼ العملية اإلدارية.
 من اؼبهم استخداـ التنظيم كوسيلة لبلتعاؿ كلما اقتمى األمر ذلك ،فالتنظيم غَت الرظبي جزء مهم ال
يبكن إغفالو بالنسبة للتنظيم الرظبي للمؤسسة ،كمن الواجب على اؼبديرين تقبلو كاستغبللو لتحقيخل أىداؼ
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اؼبؤسسة إذ أف االتعاؿ غَت الرظبي أس رع يف نقل اؼبعلومات كقد يفيد بالنسبة للمعلومات اليت ال يبكن نقلها
باالتعاؿ الرظبي(.ؿبمد بن عويض بن عيد اغبارثي،1998 ،ص )31

5-2

االعتبارات التي يجب مراعاتها عند االتصال الكتابي :

دبا أف االتعاؿ عملية تفاعل يتم بواسطتها نقل األفكار كاؼبعلومات فإنو لنجاح ىذه العملية ،البد من
توافر اعتبارات ىامة يف مقدمتها:
 الوضوح  :دبعٌت أف يكوف ممموف االتعاؿ كاضحا ال غموض فيو حىت يوفر للمستقبل اك قدر من

الفهم كبالتاِف يوفر لو اك قدر من الفائدة ،كيتيح فرصة تنفيذ االتعاؿ التنفيذ السليم الذم يؤدم إُف ربقيخل
أىدافو  .فاالتعاؿ غَت الواضح يعبح ال قيمة لو ألنو سينقل معلومات مبهمة غَت مفهومة ،كلذلك هبدر االبتعاد
عن العبارات اؼبمللة أك احملَتة أك العبارات اليت ربتمل عدة معاف.

 البساطة :دبعٌت أف يتم االتعاؿ بشكل مبسط ،خاؿ من التعقيد حبي

يتسٌت للرسالة أف تعل إُف

اؼبستقبل يف اقعر كقت فبكن حىت يتم العمل باؼبمموف أك العلم بو.

 سالمة الوسيلة :دبعٌت أف تكوف كسيلة االتعاؿ سليمة ،تشَت إُف اؼبطلوب كيف مستول إدراؾ اؼبستقبل

حىت ال تفسر بعورة مغايرة ؼبا يهدؼ إليو االتعاؿ( .ؿبمد بن عويض بن عيد اغبارثي ، 1998 ،ص ) 32

 الموضوعية :كتعٍت فعل الرأم عن اغبقيقة ،كربقيخل النزاىة كالتوافخل كذلك بإعطاء األنراؼ اؼبختلفة
فرصا متكافئة إلبداء كجهات نظرهتا حىت يتسٌت ؽبم اغبعوؿ على اؼبعلومات البلزمة حوؿ قمية أك مشكلة.
(ؿبمد منَت حجاب  ، 2000 ،ص ) 260
 اللغة  :أف تكوف اللغة اليت صيغت ا مناسبة ؼبستول اؼبستقبل حبي يفهمها بسهولة .
 التصميم  :تعميمها حبي ذبذب انتباه اؼبستقبل ،كحىت يممن انتباه اؼبستقبل عليو مراعاة ما يلي :
 مدل حاجة اؼبستقبل إُف موضوع الرسالة . صياغتها بشكل–حبي – وبتول على مثَتات تممن تشوؽ اؼبستقبل ؼبتابعتها. -اختيار اؼبكاف اؼبناسب الستقباؿ الرسالة.

 -اختيار الوقت اؼبناسب الستقباؿ الرسالة( .ؿبمد بن عويض بن عيد اغبارثي ،1998 ،ص)32

 -أف تكوف الكتابة كاملة حبي يتم تقدًن كل اؼبعلومات المركرية .

 اإليجاز :استخداـ الكلمات بدقة كاليت تؤدم نفس اؼبعٌت كيف عبػػارات مبسطة كسهلة الفهم( .ؿبمد
يسرم دعبس  ، 1999 ،ص ) 136


الدقة من األمور اؽبامة يف صيانة النص كذبنب األخطاء العغَتة كاليت غالبا ما تظلل اؼبعٌت.
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 التأكيد كيستخدـ إلبراز معاين معينة أك التأكيد على معاين ؿبػػددة ذات داللة كيتحقخل ذلك األسلوب من
خبلؿ كسائل عديدة منها ،الكلمات ذات اؼبقانع القليلة(.ؿبمد منَت حجاب،2000،ص ) 280
 6-2استراتيجية االتصال في الكتابة :
لقد أشار كوتج وديفيز ) ( Goetsch & Davis :2010باف اسًتاتيجية االتعاؿ الفعاؿ من خبلؿ
الكتابة تعت أكثر العمليات أنبية لدل اؼبدير يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة ،إذ يتطلب من اؼبدير أف يكوف على
درجة عالية من الكفاءة كالفاعلية باستخداـ اؼبهارات الفكرية (الذىنية) القادرة على بناء الرسالة بشكل كاضح
كدقيخل حبي يتم استيعا ا كالقدرة على فهمها بعورة مبلئمة من قبل اؼبستلم ،كلذا البد من انتهاج اػبطوات
التالية لغرض ربقيخل ذلك :
 التخطيط قبل البدء بالكتابة : Plane before you write

ت عت من أكثر اؼبشاكل كالععوبات اليت تواجو اؼبدير عند الكتابة ،القياـ بالكتابة دكف أف وبدد بوضوح
ماذا ينبغي أف يكتب كؼبن سوؼ يوجو الرسالة كمىت يكتب ،كلذا البد أف ىبطط قبل البدء بالكتابة كي ال

وبعل لو أم خلل يف اقباز مهمة الكتابة سواء كانت الكتابة تقريرا أك مذكرة أك رسالة أك غَتىا كؽبذا فاف
عملية التخطيط اؼبسبخل للكتابة تعد دبثابة اػبطوة الرشيدة يف اقباز فاعلية الكتابة بعورة سليمة .
 الكتابة باختصار : Be Brief
إف احًتاـ الوقت اؼبتاح لآلخرين يف قراءة اؼبذكرة أك التقرير تعد من ظبات الععر الراىن ،لذا يتطلب
من ا لذم يستهدؼ الكتابة بفاعلية أف يكوف أكثر اختعارا للنقاط األساسية اليت تتممنها الرسالة حي
يتطلب ربديد ما ىو الغرض من الرسالة كما ىي النقاط األساسية اليت تنطوم عليها الرسالة كماذا يريد إيعالو
إُف اؼبستلم من معلومات معينة لذا فاف االختعار جانب مهم من اعبوانب اليت تنطوم عليها الرسالة .
 الكتابة صورة مباشرة : Be Direct

البد أف تكوف الكتابة بعورة مباشرة تشَت إُف النقاط األساسية اؼبراد إيعاؽبا إُف اؼبستلم القارئ ،الف
عملية اإلغراؽ يف تفاصيل تدكر حوؿ اؼبوضوع سوؼ تفقد الرسالة حيوية اؼبفاىيم كاآلراء اليت ينطوم عليها

كتبعثر جهود القارئ كتفقده عادة النقاط اؼبركزية اؼبراد استقائها من الرسالة أك التقرير .
 الكتابة بدقة : Be Accurate

إف الكتابة بدقة تعت من اؼبهاـ الرئيسية اليت يسًتشد ا اؼبدير عند الكتابة ،إذ أف اإل اـ أك الغموض
يف اؼبفاىيم اؼبعركضة يف الرسالة من شأنو أف ىبلخل غياب كاضح للمعلومات اؼبراد إيعاؽبا للقارئ  ،كلذا هبب

أف تأخذ الوقت البلزـ إلعطاء اؼبعلومة بدقة كالتاريخ أك األرقاـ أك الكميات كغَتىا من اعبوانب اليت تتسم
بدقة يف التوضيح .
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 التمرين الذاتي على الكتابة : Practice Self – Editing
البد من صياغة ككتابة ا لرسالة ألكثر من مرة كاحدة بغية التأكد من ذباكز بعض األخطاء اليت يبكن أف
زبلخل الغموض أك عدـ الوضوح يف الرسالة أك اؼبذكرة  ،كلذا فاف كتابتها كإعادة صياغتها بشكل هنائي من
اػبطوات األساسية يف ربقيخل فاعلية االتعاؿ ع التقرير أك اؼبذكرات اؼبعتمدة يف إدارة األعماؿ بعورة خاصة
توخيا للدقة كالوضوح كتقليل األخطاء اليت غالبا ما تظهر عند الكتابة كتساىم بعياغة األبعاد األساسية
للموضوع اؼبراد إيعالو للقارئ أك اؼبستلم للتقرير أك اؼبذكرة (.خمَت كاظم ضبود،2010،ص ص -133
)134
 7-2أنواع االتصال الكتابي:
ىناؾ ثبلث اذباىات رئيسية لبلتعاؿ الكتايب داخل اؼبؤسسات ىي:
 1-7-1االتصال النازل :كىو االتعاؿ الذم تنساب من خبللو األكامر كالقرارات كالتعليمات كاػبطط كالطرؽ
كاألساليب اليت تتعلخل بتفسَت األنظمة كاللوائح...اٍف ،من قمة اؽبرـ اإلدارم إُف اؼبستويات اإلدارية الدنيا.

 2-7-1االتصال الصاعد :ىو االتعاؿ الذم تنتقل من خبللو التقارير ،كاقًتاحات التطوير كاؼبشكبلت
...اٍف ،من العاملُت إُف اؼبستويات اإلدارية األعلى .

 3-7-1االتصال األفقي :كىو الذم يتم بُت اإلدارات أك العاملُت يف اؼبستول التنظيمي الواحد ،كعادة ما يتم
لتنسيخل اؼبهاـ بُت اإلدارات كتبادؿ اؼبعلومات.
يماؼ إُف تلك االذباىات اذباه اخر خارجي كىو االتعاؿ الذم يتم بُت اعبهاز اإلدارم كاألجهزة
األخرل ،كعادة ما يكوف مرتبطا باؼبتعل كدبوضوع االتعاؿ ،فكلما كاف اؼبوضوع مهما كاف االتعاؿ باؼبستويات
العليا كالعكس  (.الطاىر اجغيم ،2006،ص)443
 8-2طرق االتصال الكتابي:

يتنوع االتعاؿ الكتايب بتنوع اؼبوضوع كمستول احملرر كأفكاره اؼبتنوعة كالغزيرة كيتوقف أيما على نبيعة
اؼبتلقي ،كالظركؼ السياسية كاالقتعادية كاالجتماعية كالثقافية احمليطة ،كما ىبتلف أسلوب التحرير تبعا لوجهة أم
مؤسسة ،فإذا كانت ىذه اعبهة ربكم الرأم الواحد كتسلطية كانت العيغ اؼبستعملة صبيعها يف شكل أكامر
كنواىي .
كباؼبقابل قد تكوف اإلدارة حيادية كتعمل دبوضوعية من خبلؿ مراعاهتا للجانب اإلنساين يف عبلقاهتا كحىت
من خبلؿ مراسبلهتا ،حي يبكن ترتيب ىذه العيغ كما يلي :
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 1-8-1المراسالت اإلدارية:
كثَتا ما يقف ا ؼبرء حائرا ،عند اإلمساؾ بالقلم لكتابة رسالة ما ،خاصة إذا كانت رسالتو موجهة إُف جهة
رظبية أك إدارية ،فأفكاره مشتتة بُت عناصر كثَتة يراد إيعاؽبا عن نريخل فكرة موجزة تعل مباشرة إُف ىدفو كالورقة
أمامو بيماء ،ىباؽبا ال تكفي عباراتو الطويلة كغَت اؼبنسقة ،فحخل للرسالة أف تكوف سبلحا يفتك بعاحبو إذا َف
يعرؼ تقنيات استعمالو لتحقيخل النجاح يف عملو أك إليعاؿ رغبة أك أمر إُف اؼبستهدؼ منها (.سليماف إبراىيم أبو
دقة  ،ؾبدم الغريسي  ،2012 ،ص )5
 -1تعريف المراسالت اإلدارية :
 ىي ؾبموعة من الوثائخل اليت ربررىا اإلدارة بواسطة موظفيها كتستعملها كوسيلة اتعاؿ مع غَتىا مناؼبعاٌف اإلدارية للقياـ بعملياهتا اؼبختلفة بغية الوصوؿ إُف اؽبدؼ اؼبسطر ؽبا (.ؿبموش فميلة ،2009 ،ص
.)130
 كتعرؼ بأهنا :اؼبراسبلت اليت يبع ا موظف يف إدارة أك شركة أك تبع ا إدارة إُف جهة أخرلألمور زبص العمل ،يطلب فيها مراسلها أمرا أك يرد على نلب أك استفسار عن قمية (.لزىر حسناكم2010 ،
 ،ص) 45
 كيعرفها العديلي بأهنا :الوثائخل أك الرسائل اؼبوثقة توقع من نرؼ اؼبدير ترسل إُف العماؿ بعفة منتظمةأم يف حالة ظهور مستجدات معينة عن العمل يسمح باستعماؿ ىذه الوسيلة لنشأة نوع من العبلقات اليت
تسودىا الثقة بُت اؼبدير كالعماؿ ( .ناصر ؿبمد العديلي ، 1993،ص) 470
كمن خبلؿ ما سبخل ذكره تعد اؼبراسبلت اإلدارية من أىم كسائل االتعاؿ كتكوف موثقة من نرؼ اؼبدير أك
الرئيس أك اؼبسئوؿ كترسل بعفة دائمة أكيف اغباالت اؼبستعجلة كعادة ما تستعمل إلعبلـ اؼبنفذين أك اإلداريُت
كتوضع يف شكل فقرات بسيطة ككاضحة .
 -2أصول كتابة المراسالت اإلدارية:
 جودة التعبَت (اختيار اعبمل اؼببلئمة للموضوع كحسن سبكها). التطويل كاإلهباز حسب اغباجة كاؼبتطلبات. التوجو باػبطاب للمرسل مع مبلحظة األلقاب اػباصة بكل فرد (صديقي ،سيدم... ،اٍف). -مبلحظة صورة البدء كاػبتاـ  (.سليماف إبراىيم أبو دقة  ،ؾبدم الغريسي  ،2012 ،ص )15
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 -3أىمية المراسالت اإلدارية:
تتمثل أنبية الرسائل اإلدارية يف تسيَت اغبركة اإلدارية يف اؼبؤسسة ،حي يتوقف عليها تنفيذ األعماؿ
كمتابعة االقبازات كاؼبقررات ،كقياـ اؼب وظفُت باألعماؿ اؼبوكلة إليهم ،أك اإلعبلـ باجتماعات عملية دكرية أك
نارئة ،قراءة التقارير حوؿ تقدـ أشغاؿ عمل أك اقباز من االقبازات .
كمازالت اؼبراسبلت اإلدارية ربتفظ دبكانتها الكبَتة كأنبيتها باعتبارىا :
 -1الوسيلة الغالبة يف االتعاؿ كيف نقل اؼبعلومات.
 -2ىي مادة عمل كميداف للتطبيخل.
 -3ؽبا داللة مادية يف اإلثبات  ( .ؿبموش فميلة ،2009،ص )131
 2-8-1التقارير:
 -1تعريف التقرير :
 تعود كلمة التقرير  Rapportإُف أصلها البلتيٍت إُف معٌت  to carry backأم العودة بالذاكرةإُف .ك ذا فاف التقرير يقعد بو لغويا كصف ألحداث أك مواقف سابقة (.بشَت العبلؽ ، 2009،
ص.)195
 اشتقت كلمة "تقرير من الفعل قرر دبعٌت كضح الرأم أك اؼبسالة كحققو ،كىذا التوضيح يعد عرضارظبيا كـبتعرا ؼبعلومات أك حقائخل كبيانات ؿبددة قعد استخدامها لغرض معُت ،كما يهدؼ التقرير
إُف توضيح مزايا أك عيوب عمل معُت (.ؿبموش فميلة ،2009 ،ص)155
 يعرف التقرير بأنو  :عبارة عن عرض كتايب أك شفوم للحقائخل كالبيانات اػباصة دبوضوع معُت أكمشكلة معينة ،كقد يبتد ىذا العرض إُف التحليل العلمي كاستخبلص النتائ كمن مث التوصل إُف
توصيات كمقًتحات تتعلخل باؼبوضوع الذم مت عرضو كربليلو أك إُف حل مشكلة قائمة .

 كيرل كاظم صبود بأنو :كثيقة إدارية لبلتعاؿ الكتايب بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية كتتممن عرضاكافيا للمعلومات اؼبتعلقة دبوضوع معُت  (.خمَت كاظم ضبود  ،2010،ص )215
 كتميف فميلة ؿبموش بأنو  :نوع من أنواع الكتابات الوظيفية اؼبتداكلة يف ـبتلف اؼبؤسسات ،فهويممن صبع اك قدر من اغبقائخل كاؼبعلومات حوؿ موضوع معُت(.ؿبموش فميلة،2009 ،
ص)155
 بينما العبلؽ فعرفو بأنو  :كصف مكتوب للحقائخل دؼ إيعاؿ اؼبعلومات دبوضوعية حوؿ قمية أكظاىرة معينة أك جانب منها .فهو إقرار كتوثيخل غبقائخل معينة ،أم انو عرض كتايب كأحيانا شفوم
ألحداث ككقائع معينة (.بشَت العبلؽ،2009،ص )196
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 أما لزىر حسناكم فعرفو بأنو :عرض ربليلي مكتوبة بطريقة كاضحة جملموعة من اغبقائخل اػباصةدبوضوع معُت أك مشكلة معينة ،كيتممن ربليبل كاقًتاحات كتوصيات تنسجم مع نتائ التحليل.
(لزىر حسناكم ،2010 ،ص )76
كعليو يبكن استخبلص باف التقرير ىو كثيقة إدارية ككسيلة لعرض كنقل معلومات كحقائخل كبيانات تتعلخل
دبوضوع ما أك مسالة ما ،يتم عرضها بشكل ربليلي مبسط مع ذكر اؼبقًتحات اليت تتناسب مع النتائ اؼبراد
التوصل إليها .
 -2أىمية التقارير اإلدارية :

إذا كانت التقارير اإلدارية توثيقا ألداء اؼبنظمة كأحداثها ،فهي بالمركرة قاعدة معلومات متجددة زبدـ كل
األنراؼ ذات العلة بوجودىا كبقائها ،سواء قادهتا أك العاملوف فيها أك اؼبتعاملوف معها.

كتكمن أنبية التقارير بالنسبة لئلدارة يف كوهنا كاحدة من التقنيات األساسية كالمركرية باعتبارىا مراكز
لعنع القرا رات يف اؼبنظمة ،حي ربتاج اإلدارة باستمرار إُف معلومات دقيقة كموضوعية تساندىا يف فهم متكامل
لؤلحداث اؼبتعلة بأعماؽبا ،كيبكن القوؿ باف قباح اإلدارات يعتمد اعتمادا جوىريا على كفاية منظومات التقارير
اإلدارية ألهنا سبثل قاعدة اؼبعلومات األساسية للعملية اإلدارية( .بشَت العبلؽ ، 2009،ص)199
كلكتابة التقرير أنبية كبَتة يف حياة اؼبؤسسة  ،كيبكن إرجاع ىذه األنبية إُف األسباب التالية :
 انو معدر من معادر اؼبعلومات . يعد أداة مراقبة كتقييم ألعماؿ كأنشطة اؼبؤسسة ،كما يوضح اؼبستجدات(.ؿبموش فميلة،،2009ص )156
 يلخص التقرير النتائ اؼبتعلقة دبشركع معُت. يوضح التقدـ يف موضوع أك مشكلة معينة.-

يقدـ معلومات يبكن استخدامها يف ازباذ القرارات (راكية حسن . 1999 .ص) 92

 -3واصفات التقرير الجيد

 كيرل عيسى عبد السبلـ انو من المركرم أف يتعف التقرير دبجموعة من اؼبواصفات حىت يؤدم الرسالةاؼبراد ربقيقها كمنها ما يلي :
-

أف يكوف التقرير كامبل كدقيقا كصادقا .
يكوف ـبتعرا بقدر اإلمكاف.
أف يتعف باؼبوضوعية كغَت ؿبكوـ باألىواء الشخعية.

-

مرتب كمتسلسل بشكل منطقي .
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-

يقدـ يف الوقت اؼبطلوب.
يستخدـ اإليماحات كاألشكاؿ كالبيانات اؼبساندة.
خاِف من األخطاء ( .عيسى عبد السبلـ حسن أبو سلمية  ،2012 ،ص )34

 -4أىداف التقارير :البد أف يكوف ىناؾ ىدؼ أك أىداؼ من كراء كتابة التقرير كمن أىم ىذه األىداؼ ما
يلي :

 إعبلـ الوصايا بأمر من أجل ازباذ قرارات عملية خبعوص كضعية أك مشكل وبتاج إُف تدخل. ربريك سلوؾ اآلخرين عن نريخل إقناعهم بشيء معُت أك بوجهة نظر ؿبددة. عرض نتائ حب أك دراسة ؼبوضوع معُت أك مشكلة مهمة ليستفيد من قراءة ىذا التقرير كل منانلع عليو.
لذلك فاف اؽبدؼ من إعداد التقرير هبب أف يكوف كاضحا كؿبددا يف صبلة كاحدة مثل (اؽبدؼ من ىذا
التقرير ىو معرفة ما مت اقبازه من جهة كحعر األسباب اليت أدت إُف عدـ ربقيخل كاقباز ما ىو مستهدؼ خبلؿ
فًتة معينة من جهة أخرل ...كىكذا  (.لزىر حسناكم  ،2010 ،ص )78
 3-8-1المذكرات :
 -1تعريف المذكرات:
 ىي عبارة عن عرض مكتوب مفعل ؼبشكلة أك قمية تعدر عادة من قسم أك إدارة باؼبؤسسة كترفع إُف
الرئيس األعلى ،قد تتممن اؼبوافقة على اقًتاح أك إبداء رأم  (.العريب بن داكد  ،2008 ،ص )162
 كىي اؼبكاتبات اليت يعدىا اؼبر كسوف لر سائهم لتوضيح بعض اؼبعاين مثل تفسَت أمر من األمور ،كعلى
اؼبسئوؿ االىتماـ باؼبقًتحات اػباصة باؼبر كسُت ،كأف يقدر أصحاب االقًتاحات العائبة كأف يشجعهم على
تقدًن ا رائهم كاقًتاحاهتم دائما ،كإضافة إُف ما سبخل فاف اؼبذكرات كاالقًتاحات العادقة كاعبدية تعد كسيلة ىامة
من كسائل االتعاؿ يف اؼبنظمة اإلدارية( .حسن حرًن ،2004 ،ص )26
 ىي كثيقة متداكلة داخل اؼبؤسسة ،كتستخدـ إلرساؿ معلومات أك إلخبار عن موضوع ما ،أك لطلب
استفسار حوؿ مسألة معينة ،كتتناكؿ موضوعا كاحدة يكوف عادة بغرض:
 تذكَت اؼبوظفُت أك إعبلمهم بأمر مهم. -تطلب من اؼبوظفُت القياـ بأمر ما.

 تطلب معلومات كاستفسارات حوؿ موضوع أك مسألة معينة (.فميلة ؿبموش،2009 ،ص)164
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كىي كثيقة ترسل أك توجو عادة لؤلفراد كاعبماعات داخ ػ ػػل اؼبنظمػة ،كسبيل اؼبذكرات للتعامل مع موضوع
كاحد ،كما أهنا سبثل كسيلة غَت شخعية ألهنا توجو ألكثر من فرد ،كىي أيما اقل رظبية من اػبطابات.
 -2خصائص المذكرات :

اؼبذكرات رسائل رظبية مكتوبة متبادلة بُت اإلدارة كاؼبوظفُت كمن خعائعها:
 أهنا موجزة ك تنعدـ فيها عبارات اجملاملة . -أهنا دقيقة ككاضحة (.فميلة ؿبموش،2009،ص)165

 4-8-1الشكاوي

يف غالب األحياف يكوف سبب الشكاكم توزيع العمل بُت القائمُت دبباشرة العملية اإلنتاجية ،أك أف التنفيذ
ال يتم بالعورة اؼبطلوبة ،ففي بعض األحياف يتمح من خبلؿ فحص الشكول انو كجد عيب على احد اؼبر كسُت

أك خطا يف فهم األمر العادر ،يتطلب اإلسراع إُف تفاديو كؿباكلة القماء على أسبابو بعد إعطائو نوع من
االىتماـ لفحعو .
 -1تعريف الشكوى:
 ىي نوع من أنواع الرسائل اإلدارية اليت تكتب إُف مسئوؿ ،دؼ إيماح قعور أك خلل يف اعبهاز
اإلدارم ،على مستول اؼبعلحة من اؼبعاٌف ،أك على مستول العمل التنظيمي ،شريطة ربرم الدقة كاؼبوضوعية يف
كل ما يكتب  (.فميلة ؿبموش،2009،ص)179
 ىي الوسيلة اليت يلجا إليها العماؿ للتعبَت عن مشاكلهم ،كعلى اإلدارة أف تعطي عناية كبَتة ؽبذه
الشكول ،كأف تقمي عليها ،حي أف العامل الذم يشعر بالظلم ال يكوف إنتاجو عند اؼبستول اؼبطلوب ،كما
يؤثر سلبا على السَت العاـ للمؤسسة( .العريب بن داكد،2008 ،ص )162
 تعت من الوسائل االتعالية اؽبامة بالنسبة للمنظمات كتساعد العاملُت أف يتقدموا بالشكاكم ،كىذا عن
نريخل الرسائل كاؼبنشورات أك داخل العناديخل اؼبخععة للشكاكم .
 كتعد ىذه الوسيلة ذات أنبية خاصة لئلدارة حي أهنا ذبعلها على علم بظ ػػركؼ كبيئة العمل الواقعية ،
كمقًتحات أصحاب اػب ة اؼبيدانية ،فبا هبعلها تتبٌت بعض االقًتاحات اعبادة يف ربسُت اعبودة كرفع الكفاءة
اإلنتاجية كإتقاف العمل( .ؿبمد يسرم دعبس  ،1990 ،ص ) 266
 تعد الشكاكم إحدل كسائل االتعاؿ اؼبكتوبة كاؼبستخدمة يف اؼبنظمات كىي يف العادة ترفع من
اؼبستويات الدنيا إُف اؼبستويات العليا يف العمل ،كتفيد اغبقائخل أف الكثَت من الشكاكم العادقة كاليت تتبٌت النقد
البناء كاليت تقدـ بعورة مهنية ،كتؤدم إُف اكتشاؼ الكثَت من االكبرافات يف العمل( .عيسى عبد السبلـ حسن
أبو سلمية  ،2012 ،ص )34
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 ىي كسيلة ذات أنبية خاصة لئلدارة حيت أهنا ذبعلها على علم بظركؼ كبيئة العمل الواقعية كمقًتحات
أصحاب اػب ة يف ضوء اػب ة اؼبيدانية ،فبا هبعلها تتبٌت بعض االقًتاحات اعبادة يف ربسُت اعبودة كرفع الكفاءة
اإلنتاجية كإقباز األعماؿ(.ؿبمد يسرم إبراىيم دعبس ،1990 ،ص)266
كمن خبلؿ ما تقدـ نستخلص أف الشكاكم تعت من الوسائل االتعالية اؽبامة بالنسبة للمنظمات،
كتساعد العاملُت أف يتقدموا بالشكاكم كىذا عن نريخل الرسائل أك داخل العناديخل اؼبخععة للشكاكم .
 -2شروط كتابة الشكوى:

تتطلب كتابة الشكول ،مراعاة ؾبموعة من اؼبسائل كحىت ربقخل األىداؼ اليت حررت من اجلها ،هبب
مراعاة ما يلي:
 أف يكوف ىناؾ موضوع أك قمية تستحخل الشكول.
 ربرم الدقة كاؼبوضوعية يف كل ما يكتب ،الف الكلمة مسؤكلية يًتتب عليها مسائل مهمة كخطرة يف
اف كاحد .
 االبتعاد عن الكبلـ اؼببهم ،مع ضركرة ربديد اؼبشكلة أك اؼبسألة اليت كتبت بناء عليها الشكول.
 ربديد مطالب اؼبشتكي اليت يريد ربقيقها .
 كضوح اؽبدؼ من الشكول  ،كاجتناب التلفيخل  ،الكذب كإثارة الفتنة كىي مسائل يؤكد عليها الدين
اإلسبلمي حىت ال يكوف اؽبدؼ منها إثارة اؼبشاكل كالفنت فقط(.فميلة ؿبموش،2009،ص )179

 5-8-1الكتيبات:
 تعريف الكتيبات :

تعد الكتيبات إحدل كسائل االتعاؿ اعبمعي ،كىي صورة معغرة للكتاب كتعد بطريقة سهلة كمبسطة

كإخراج رائع هبذب اؼبتلقُت أك اعبمهور اؼبستهدؼ كالبد أف يتناكؿ الكتيب موضوعا كاحدا كبكامل تفاصيلو.
 ىي عبارة عن صورة معغرة من الكتاب وبمل كافة خعائعو باستثناء اؼبساحة الورقية اؼبطبوعة كعدد
العفحات الذم ال يزيد يف الغالب عن  48صفحة ،كتستخدـ يف تقدًن موضوع كاحد إُف فئة القراء ذات عبلقة
كظيفية أك مهنية باعبهة اليت أصدرتو (.بن ؿبمد اؿ الشيخ،2011 ،ص )23
 ىي ؾبموعة عريمة من اؼبعلومات عن سياسات األفراد مثل نظاـ اغبوافز ،نظاـ الًتقية ،الئحة التأمينات
كاؼبعاشات ،كغَتىا.
 ىي كتيبات كنشرات سبس موضوعات هتم العاملُت ،كتشمل ؾبموعة عريمة من اؼبعلومات عن سياسة
األفراد مثل نظاـ اغبوافز ،نظاـ الًتقية ،الئحة التأمينات كاؼبعاشات كغَتىا ،كما تعد كسيلة للًتفيو عن العاملُت يف
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أكقات فراغهم ،كالمتعاص تسا الهتم بدال من توجيهها إُف اؼبختعُت كإرىاقهم ا ،على األخص إذا كاف
عددىم ؿبدكد ككانوا مثقلُت باألعماؿ ( .اضبد ماىر  ، 2004 ،ص) 52
كتشمل الكتيبات على كظائف عديدة كمنها :
 الكتيبات اإلرشادية أك التوجيهية :كىي تعرؼ األفراد كيفية تشغيل اآلالت. -كتيبات السياسات كاإلجراءات :كتعرؼ األفراد القواعد التنظيمية .

 -الكتيبات التشغيلية :ىي تعف كيفية أداء اؼبهاـ كاالستجابة للمشاكل اؼبرتبطة ا.

 ومن أىم ايجابيات الكتيبات التي تجعلها وسيلة فعالة :

 -يبكن نبع عدة أنواع منها حسب اعبمهور اؼبستهدؼ كدرجة ثقافتو.

 يبكن إنتاجها بطريقة جيدة تتممن إنتاج صور كرسوـ كنباعة فاخرة ذبذب االنتباه كتشدالقارئ .
 يبكن للجمهور قراءهتا حسب سرعتو يف القراءة فمبل عن إعادة القراءة يف حالة عدـ فهمها منأكؿ مرة.
 -يبكن االحتفاظ ا لفًتات نويلة .

 أما سلبيات الكتيبات فتنحصر فيما يلي :

 عدـ كجود ؾباؿ للحعوؿ على التغذية اؼبرتدة . عدـ كصوؿ ؿبتواىا إُف اعبمهور األمي. إنباؽبا من قبل بعض أفراد اعبمهور إذا كانت ال تدخل ضمن نطاؽ اىتماماتو (.بن ؿبمد اؿالشيخ ،2011 ،ص )24
 6-8-1لوحة اإلعالنات
 -1تعريف لوحة اإلعالنات:

تلعب لوحة اإلعبلنات دكرا حيويا كديناميكيا يف حياة اؼبؤسسة ،حي يبكن أف يؤثر شكلها كممموهنا
بشكل كبَت يف صَتكرة ككتَتة عملها ،كىي ميزة اتعاؿ كتواصل اهبابية داخل اؼبؤسسة .

 ىي عبارة عن لوحات معورة على صحائف كبَتة من الورؽ تلعخل داخل إنار خشبة تعلخل على
اعبدراف ،كعادة يتممن اؼبلعخل فكرة يع عنها بالكتابة بطريقة بسيطة فعالة كمركزة ذبذب االنتباه كتثَت االىتماـ
تدفع اؼبشاىد إُف االنفعاؿ أك أداء عمل معُت(.ؿبمد منَت ،سحر كىيب،1995 ،ص ص) 180-179
 تعت من الوسائل الواسعة االستعماؿ يف ـبتلف أنواع اؼبؤسسات ،كتعتمد عليها اإلدارة إُف حد كبَت
كوسيلة اتعاؿ لتبليغ العاملُت بالتعليمات كاألكامر كالتوجيهات اػباصة بالعمل كتوضيح االقبازات البارزة كاألخبار
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التحفيزية ،كـبتلف اؼبعلومات اؼبتعلقة باألمن كضبط اعبودة ،كإخبار العاملُت بنتائ االجتماعات ،كما يشار أيما
يف ىذه اللوحة إُف بعض ما تعدره العحف كاجملبلت ،ككذا ـبتلف القوانُت اػباصة بالعاملُت ،كمن بُت أىم
العوامل اليت تساعد على قباح لوحة اإلعبلنات كوسيلة اتعالية ،العناية بتجديدىا من حي اؼبمموف ككذا مراعاة
الدقة يف توزيع اؼبعلومات عل ى اتساع اللوحة إضافة إُف سهولة اللغة ككضوح اؼبعٌت كتسلسلو (.ص ينة رماش ،
،2009ص )152
 تفيد لوحة اإلعبلنات يف ب كنشر اإلعبلنات الرظبية للمنظمة كإلخبار العاملُت باألمور العاجلة
كاؽبامة ،كبالتغيَتات اليت ربدث يف قواعد كأنظمة العمل ،كتعت جريدة اغبائط احد التنويعات من لوحة اإلعبلنات
كىي سبثل كجهة نظر اؼبنظمة بعفة دكرية (شهريا مثبل) ،أك قد سبثل كجهة نظر كتعليخل العاملُت كنقابتهم  (.اضبد
ماىر  ، 2004 ،ص ) 52
ىي عبارة عن لوحة متوفرة لدل كل مؤسسة كىو يسهل يف ترتيب األعماؿ كيتممن معلومات دقيقة
كبسيطة ينعها القانوف الداخلي للمؤسسات يف ؾباالت ـبتلفة كالعحة كاألمن كحقوؽ العاملُت ككذلك
معلومات اجتماعية اؼبتممنة لشركط العمل كالممانات اؼبتبادلة كاؼبشًتكة كمعلومات تطبيقية يبُت فيها مكاف
قاعات االجتماعات كتواريخ العطل كتتميز لوحة اإلعبلنات بسرعة كحداثة اؼبعلومات كىي مكمل لطرؽ االتعاؿ
األخرل.
 -2توظيف لوحة اإلعالنات بطريقة فعالة :
يبكن أف تعكس لوحات اإلعبلنات جزء من حياة اؼبؤسسة كأىدافها ،فإذا ما استخدمت بطريقة فعالة
يبكنها أف تكوف أداة تواصل ؿبركة يف أية مؤسسة أك إدارة ،كما يبكن تقرير الدكر الذم تقدمة اللوحات اإلعبلنية
من خبلؿ :
 إبقاء األفراد على عبلقة كعلم دبا يدكر يف أية مؤسسة أك مرفخل عاـ . تقدًن اؼبعطيات كاؼبعلومات :كاحملاضر أك مواعيد أك مناسبات أك اإلعبلف عن عركض .مثبل :مسابقات توظيف ،عركض سكنية ،بيع باؼبزاد ،إعبلف عن مناقعة ،تنظيم ضببلت ربسيسية ....
 -كما تستخدـ لتذكَت اؼبوظفُت ببعض األمور اليت هتمهم .

 -إعبلـ بعض اؼبوظفُت حوؿ موضوع أك قمية إدارية أك شخعية تتعلخل دبسار حياهتم اؼبهنية.

 معرفة مدل اىتماـ اآلخرين دبا يتم تعليقو من إعبلنات . -تقدًن أخبار جديدة زبص اؼبؤسسة أك اؼبرفخل أك اؼبوانن  (.فميلة ؿبموش،2009،ص)185
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 7-8-1األوامر والتعليمات
تعريف األوامر والتعليمات:

يبكن أف تأخذ التعليمات كاألكامر نابعا شفويا ،كما قد تأخذ أيما نابعا مكتوبا كسبثل بذلك مرجعا
يسهل الرجوع إليو يف حالة اؼبخالفة ،كتتخذ التعليمات كاألكامر اؼبكتوبة صورا عديدة مثل اؼبذكرات الداخلية

كالقرارات اإلدارية  (.ص ينة رماش ،2009 ،ص)152
كيميف القريويت بأهنا :كسيلة كتابية إخبارية تستخدـ لتوضيح أمر معُت قد وبدث فيو لبس نتيجة لرسالة
سابقة غَت كاضحة كتعد األكامر كالتعليمات كاؼبنشورات كالكتب الدكرية إحدل كسائل االتعاؿ اإلدارم .كمن
شركنها ما يلي :
 يكوف اؼبوضوع اؼبرفخل كاضحا ال لبس فيو كال غموض ،حىت ال وبدث أثناء تنفيذه أخطاء تمردبعاٌف العمل.
-

تكوف التوجيهات كالتعليمات منطقية حىت ال وبدث تمارب يف فهمها قد يسيء إُف عملية التنفيذ.
يتم حفظها كزبزينها حىت يسهل العودة إليها عند اغباجة (.ؿبمد القريويت  ،2004 ،ص)332

 8-8-1مجلة المؤسسة
تعريف مجلة المؤسسة:

 ىي عبارة عن مطبوع مغلف يعدر بعفة دكرية ،يتميز ؿبتواه بالتنوع ،كىي ذات مسميات ـبتلفة
حسب أىدافها أك اؼبناسبة اليت صدرت فيها ،كتشتمل على معلومات عن إعدادىا كتاريخ صدكرىا
كإصدارىا كإشارات خاصة باؼبوضوعات الداخلية للمجلة  ،كتتميز اجمللة باستخداـ العور التوضيحية فمبل
عن استخداـ إمكانيات نباعية فبيزة (.بن ؿبمد اؿ الشيخ،2011 ،ص )24
 ىي مطبوعة تعدرىا اؼبؤسسة يف مناسبات معينة أك بعورة دكرية ،كذلك لبلتعاؿ بفئات اعبمهور

اؼبتنوعة كتزكيدىا بكافة البيانات كاؼبعلومات اليت ترغب يف االستفادة منها بغرض التفسَت أك التثقيف أك
ربسُت العورة الذىنية عنها للدعاية كاإلعبلف ،كما تعطي فرصة للتفعيل أك الشرح بالنسبة للمعلومات
اليت نريد توصيلها سواء كانت تعليمات أك بيانات أك إحعائيات.
 9-8-1النماذج :
تعريف النماذج :ىي كثائخل مبطية كتدكف عليها معلومات التقارير ،كتقدـ النماذج ؿباكالت عبعل االتعاؿ
أكثر كفاءة كفعالية ،كأكثر توضيحا للمعلومات ،كيبثل مبوذج تقييم األداء مبوذجا من مباذج اؼبستخدمة يف
اؼبنظمة (.راكية حسن  ، 1999 ،ص )190
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 9-1مميزات االتصال الكتابي
كوبقخل االتعاؿ الكتايب عدة مزايا من بينها:
 يتيح لنا التعبَت كتابة عما نريده كيعطينا الفرصة للتفكَت كهب نا على التدقيخل فيما ننقلو إُف الغَت
 يعمل االتعاؿ اؼبكتوب على التماثل أك التوحيد خاصة إذا مت االتعاؿ مع عدد من األنراؼ.
 يتميز االتعاؿ الكتايب بالدكاـ كاالستمرار حبي يعت سجبل لؤلحداث بعرؼ النظر عن تغيَت
األشخاص.
 يساعد االتعاؿ الكتايب على نشر اؼبعلومات كالبيانات كيعجل بعملية التنفيذ(.ؿبمد بن عويض بن
عيد اغبارثي ،1998 ،ص )16
 يبكن اعتمادىا كوثيقة رظبية يبكن العودة إليها مستقببل عند اغباجة كيبكن حفظها يف السجبلت
الرظبية.
 يتسم بالدقة كالوضوح كدرجة عالية من التأكد من اؼبعلومات كالبيانات اؼبدكنة بو( .خمَت كاظم
ضبود ، 2002 ،ص ) 126
 وبوؿ دكف التبلعب أك التحريف بتشويو اؼبعلومات كذلك على خبلؼ اغباؿ لو مت االتعاؿ بعورة
أخرل.
 وبقخل شرط الوضوح ،فاؼبادة اؼبكتوبة ىي من أكثر مواد االتعاؿ ربديدا(.عبد اؼبعطي ؿبمد
عساؼ ، 1999 ،ص ) 226
 يتعف بالدقة أكثر من التعبَت مقارنة باالتعاؿ الشفهي( .ؿبمد سليماف العمياف،2005 ،
ص245
 يعت كسيلة اقتعادية من حي كقت اإلدارة كتوفَت األمواؿ كاعبهد.
 إمكانية شرح اؼبعلومات اؼبتممنة يف التقارير بأكثر من نريقة كتقدًن كافة التفاصيل كاستخداـ
اإلحعاءات كاألرقاـ أم اؼبعلومات الكمية اليت قد زبدـ اؼبعلومات الكيفية كتعزيزىا.
 إمكانية االتعاؿ بعدد كبَت من األفراد ( .ؿبمد يسرم ابراىيم دعبس  ، 1990،ص)197





توثيخل عملية االتعاؿ .
إمكانية متابعة االتعاؿ.
مبلئمة لؤلحداث كاؼبناسبات اليت تنطوم على تفاصيل ىامة مثل التعاقدات.
يدم كبل من اؼبرسل كاؼبستقبل بإنار مرجعي مكتوب يبكن الرجوع إليو يف أم كقت.

 يعد نريقة منخفمة التكاليف ،حي يبكن توزيع الرسائل اؼبكتوبة على عدد كبَت من اؼبستفيدين
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 متابعة الرسائل اؼبكتوبة تعتمد يف اؼبقاـ األكؿ على قدرة اؼبرسل على صياغة األفكار كتوضيحها
بطريقة فعالة.
 يعت مرجعا قانونيا للجهات اؼبعنية يف حالة حدكث أم مشكلة أك خبلؼ حوؿ ما ربتويو عملية
االتعاؿ(.سامي عريف  ،2001 ،ص )146
 إمكانية االحتفاظ بالكلمات اؼبكتوبة حىت يبكن الرجوع إليها كلما اقتمى األمر ذلك.
 ضباية اؼبعلومات اؼبراد نقلها من اإلضافة أك اغبذؼ كالتحريف بدرجة أك من االتعاؿ الشفوم.
 12-1معوقات االتصال الكتابي:
ىناؾ ثبلثة جوانب لمعوقات االتصال الكتابي تظهر فيها بوضوح كىي:
 العائق األول  :ىو فشل اؼبدير أك اؼبرسل يف شرح اؽبدؼ من مبط االتعاؿ اإلدارم "التوجيهي" مثل
األكامر أك التوجيهات كاإلجراءات ،كلقد كضع "شاستر برنارد" ) (Baunard ,1986,p82قاعدة ىامة
تقوؿ باف االتعاؿ هبب أف يبدك للمرسل إليهم كما يريده اؼبرسل أف يبدك ،كدبا يتفخل مع أىداؼ منظمة

العمل ،ككذلك مع اىتماماتو الشخعية .
كىذه الشركط هبب مراعاهتا حبي أننا ال نقوؿ يف البداية للمرسل إليو :ماذا سيفعل ؟ كإمبا نقوؿ لو " ؼباذا
فعلت ذلك ؟ فمادة االتعاؿ ينبغي أف تشرح شرحا كافيا ،كأف يكوف الشرح مقنعا بدرجة كبَتة يف نوعيتو،
كالسيما كاف غياب أك اختفاء أم خاصية من ىذه اػبعائص هبعل االتعاؿ السيما االتعاؿ اإلدارم
التوجيهي يفقد ميزتو .
 العائق الثاني لبلتعاؿ اإلدارم من خبلؿ الكلمات اؼبكتوبة ،ىو الكتابة بأسلوب لغوم فوؽ مستول
القارئ من العاملُت كيف ىذا تقوؿ قاعدة "برنارد " أف ىدؼ االتعاؿ ال يكوف فعاال ما َف يتمكن اؼبرسل
إليو من فهمو.
 العائق الثالث واألخير كالذم يشد االنتباه ىو الفشل أك العجز عن ربديد درجة االستجابة أك التغذية
الراجعة يف االتعاؿ ،كذلك ألف كثَتا من اؼبديرين يف الغالب ال يستطيعوف معرفة فعالية الكلمات اؼبكتوبة.

(ؿبمد بن عويض بن عيد اغبارثي،1998 ،ص )24
كيميف عبد السبلـ يف ىذا اجملاؿ :
 العاملون :أىم اؼبشاكل اليت يتسبب فيها العاملُت ىي عدـ كضوح الواجبات اؼبلقاة عليهم كعدـ
االلتزاـ بالتسلسل اإلدارم كاتعاؼ بعض العاملُت بالتعاِف كالغركر كالسيطرة.
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 وسائل وأساليب االتصال :عدـ اختيار الوسيلة اؼبناسبة لنقل الرسالة أك عدـ كجود لغة مشًتكة
أك رموز موحدة متفخل عليها سابقا بُت األنراؼ اؼبتعلة ،كذلك عدـ اختيار الوقت اؼبناسب
لعملية االتعاؿ ،كثرة الرسائل اؼبستلمة فبا يؤثر سلبا على قباح عملية االتعاؿ .
 بيئة االتصال  :كىي العوامل احمليطة بعملية االتعاؿ فقد يكوف اؼبكاف الذم ربفظ فيو أدكات
االتعاؿ الكتايب ككثائقو غَت مناسب أك مزدحم باألفراد كاؼبراجعُت فبا يؤدم إُف الموضاء،
التشويش ،كبالتاِف ضياع تلك الوثائخل(.عبد السبلـ لفتو سعيد ،2010،ص.)75
ويرى كاظم حمود أن معوقات االتصال الكتابي تتمثل فيما يلي :
 فشل اؼبرسل أحيانا يف دقة التعبَت حوؿ اؼبفاىيم كاألفكار كاآلراء فبا يعرض اؼبستلم من عدـ فهم
الرسالة كاستيعا ا بدقة.
 ك حجم اؼبنظمات االقتعادية اغبديثة كميل األفراد غبماية أنفسهم مستقببل من التسا الت أك
التحقيقات فاف ىذا يدعو إُف تكديس كحفظ الوثائخل اؼبكتوبة فبا يؤدم إُف نفقات كبَتة يف عمليات
االحتفاظ ا يف اؼبخازف (.خمَت كاظم ضبود  ، 2002 ،ص ) 126
 عدـ السرعة يف الظركؼ االستثنائية ،كاليت تقتمي سرعة إببلغ اؼبعلومات إُف العاملُت أك الرئيس
اإلدارم.
 احتماالت التحريف الكبَتة ،فقد يكوف للكلمة الواحدة أكثر من معٌت ،فبل يدخل يف ذىن اؼبرسل
إليو إال اؼبعٌت الذم يتفخل كنبيعة ثقافتو كدراساتو كخ تو يف العمل.
 عدـ توفَت الفرص لطرح األسئلة أك إجراء مناقشات حوؿ ممموف الرسالة لمماف فهمها.
 حرماف معدر الرسالة (اؼبرسل)من معرفة تأثَت كلماتو اؼبكتوبة على كجو اؼبتلقي (اؼبستقبل) كبالتاِف
معرفة مدل تقبلو ؼبهنتها ( بوعطيط جبلؿ الدين  ،2009،ص ص)53-52
 البطء يف نقل ممموف االتعاؿ يف حالة عدـ استخداـ التكنولوجيا.
 يستغرؽ كقتا يف عملية اإلعداد كالعياغة.
 قد يفهم بطريقة خانئة حينما يكوف للكلمة أكثر من معٌت فبل يتبادر إُف ذىن اؼبستقبل إال اؼبعٌت
الذم يتفخل كنبيعة ثقافتو كخ تو يف العمل .
 يهمل اعبانب اإلنساين كالوجداين بُت اؼبرسل كاؼبستقبل كىو أىم شيء يف العملية االتعالية ؼبا لو من
اثر على االقتناع كسرعة االستجابة ،كزيادة الثقة اؼبتبادلة( .عيسى عبد السبلـ ،2012 ،ص )33
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ثالثا :الاثصال الالكترووي

:

ثمهيد:
أحدثت ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتعاالت ربوال كبَتا يف أساليب االتعاؿ كالتواصل مع اآلخرين،
سواء على مستول األف ػراد أك اؼبنظمات .فقد أتػ ػاح ععر االنًتنيت كاالقتعاد الرقمي ،كمن بعده اقتعاد اؼبعرفة،
أساليب كنرؽ مبتكرة كمتنوعة لتبادؿ اؼبعلومات كالبيانات كالوثائخل بُت الناس .فقد برزت تقنيات اتعاؿ فعالة
كسريعة مثل شبكات االنًتنيت ،كاالنًتنيت ،كاالكسًتنيت ،كأجهزة اؽبواتف النقالة ،كال يد العويت كااللكًتكين،
كمؤسبرات الفيديو ،كالشبكات التلفزيونية التفاعلية ،كالفمائية ،كغَتىا كثَت ،حي أسهمت صبيع ىذه التطورات
النوعية يف ؾباؿ االتعاؿ يف سبكُت األفراد كاؼبؤسسات من تبادؿ كميات ىائلة من البيانات كاؼبعلومات بالوقت
اغبقيقي ،ما كفر اؼباؿ كاعبهد لؤلفراد كاؼبنظمات ،فشبكات االنًتنيت ،كاالنًتنيت ،كاالكسًتنيت مكنت من
االتعاؿ الفورم بالناس كتبادؿ اؼبعلومات كالبيانات على نطاؽ كزين دكف تكاليف سفر أك كقت(.بشَت العبلؽ ،
 ، 2010ص ) 94
 1-3تعريف االتصال االلكتروني :

تتعدد التعريفات اليت تناكلت مفهوـ االتعاؿ االلكًتكين كيبكن إهبازىا فيما يلي:
 ىو توظيف خدمات االنًتنيت بفاعلية من خبلؿ تعفح االنًتنيت كالبح عن اؼبعلومات كاستخداـال يد االلكًتكين كاغبوار كالدردشة.
 ىو تلك العملية التفاعلية كتبادؿ األفكار كاؼبعلومات بينهم كالتشارؾ كالتعارؼ يف بناء التعلم كتوليداؼبعلومات كاؼبعاين اؼبطلوبة(.عيسى عبد السبلـ ،2012،ص)41
-

كيؤكد(اؼبوسى) على أف االتعاؿ االلكًتكين ىو استخداـ الوسائط االلكًتكنية للمشاركة يف اؼبعلومات

مثل استخداـ اؽباتف كاؼبؤسبرات اؼبرئية كالفاكس كالتلفاز كاليت تعد لتطوير االتعاؿ بُت اؼبوظفُت( .عبد
اهلل اؼبوسى  ،2001 ،ص )41
 كيشَت (عبد اؽبادم ) أف االتعاؿ االلكًتكين يستخدـ عادة يف حالة كجود معوقات زمنية تؤثر علىالسرعة يف الرد ،كما ىو كارد عند استخداـ الوسيلة الشفهية أك اؼبكتوبة يف االتعاؿ(.عبد اؽبادم اضبد
ابراىيم ،2001 ،ص )74
 كيعرفو الساؼبي :بأهنا "عملية مكننة صبيع مهاـ كنشانات اؼبؤسسة اإلدارية باالعتماد على كافةتقنيات اؼبعلومات المركرية كصوال إُف ربقيخل أىداؼ اإلدارة اعبديدة يف تقليل استخداـ الورؽ كتبسيط
اإلجراءات كالقماء على الركتُت السريع كالدقيخل للمهاـ كاؼبعامبلت لتكوف جاىزة لربط مع اغبكومة
اإللكًتكنية الحقا  (.الساؼبي ،2005 ،ص) 235
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

23Page

الفصل الثالث --------------------------------------------------------------------------------------------الاثصال الكتابي

 كيعرؼ على أنو "االستغناء عن اؼبعامبلت الورقية كإحبلؿ اؼبكتب اإللكًتكين عن نريخل االستخداـالواسع لتكنولوجيا اؼبعلومات كربويل اػبدمات العحية العامة على إجراءات مكتبية تتم معاعبتها
حسب خطوات متسلسلة منفذة سلفا  (.الساؼبي كالسليطي ،2008،ص. )3
 2-3أىمية االتصال االلكتروني:

تكمن أنبية االتعاالت اإللكًتكنية فيما يلي:
 البفاض تكاليف اإلنتاج كزيادة رحبية اؼبنظمة. ربسُت مستول أداء اؼبنظمات. -تبليف ـبانر التعامل الورقي.

 -زيادة العادرات كتدعيم االقتعاد الونٍت.

 إهباد فرص جديدة للعمل ،كاالستفادة من الفرص اؼبتاحة يف أسواؽ التكنولوجيا اؼبتقدمة( .غنيماضبد ؿبمد،2004،ص) 43
يؤكد تورباف كاخركف  Turban & othersأف تكنولوجيا اؼبعلومات تتطور دبعدالت سريعة كمن اؼبتوقع
أف تزداد تلك التغَتات يف اؼبستقبل فبا يسمح بتطبيقات تكنولوجية جديدة كشاملة ,تؤدم إُف تطوير كفاءة
اؼبنظمات كزيادة فعاليتها.

) (Turban&others,2008 ,P 554

كيرل كهباند  Wigandأف للتكنولوجيا دكر مهم يف ربسُت االنتاجية كالكفاءة يف اؼبنظمات ،عبلكة على
)( Wigand,F.Dianne ,1995,P2
ذلك تسهل االتعاؿ بُت كحدات اؼبنظمة اؼبتباعدة جغرافيا .
3-3

أىداف االتصال االلكتروني:

ىناؾ أىداؼ كثَتة يسعى االتعاؿ االلكًتكين إُف ربقيقها من بينها:
 تطوير اإلدارة بشكل عاـ باستخداـ التقنيات الرقمية اغبديثة من حلوؿ كأنظمة كاليت من شأهنا تطويرالعمل اإلدارم كبالتاِف رفع إنتاجية اؼبوظف كخلخل جيل جديد يستطيع التعامل مع التقنيات اغبديثة.
 توفَت اؼبعلومات كالبيانات ألصحاب القرار بالسرعة كيف الوقت اؼبناسب كرفع مستول العملية الرقابية. تواصل أفمل كارتباط اك بُت إدارات اؼبؤسسة الواحدة من شاهنا تقدًن خدمات أفمل. تركيز نقطة ازباذ القرار يف نقاط العمل اػباصة ا مع إعطاء دعم اك يف مراقبتها. -ذبميع البيانات من معدرىا األصلي بعورة موحدة .

 -تقليل أكجو الفرؽ يف متابعة عمليات اإلدارة اؼبختلفة .

 تقدًن اػبدمات لدل اؼبستفيدين بعورة مرضية كيف خبلؿ  24ساعة يف اليوـ كنيلة أياـ األسبوع دبايف ذلك اإلجازة األسبوعية.
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 إلغاء نظاـ األرشيف الورقي كاستبدالو بنظاـ أرشفة الكًتكين مع ما وبملو من ليونة يف التعامل معالوثائخل كاؼبقدرة على تعحيح األخطاء اغباصلة بسرعة كنشر الوثائخل ألكثر من جهة يف اقل كقت
فبكن كاالستفادة منها يف أم كقت كاف .
 اغبفاظ على سرية اؼبعلومات كالتقليل من ـبانر فقداهنا . -ؿباربة البَتكقرانية كالقماء على تعقيدات العمل اليومية.

 تقليل تكاليف التشغيل من خبلؿ خفض كميات اؼبلفات كاػبزائن غبفظها ككميات األكراؽاؼبستخدمة كاالقباز السريع للمعاملة .
 ربسُت االنتعاش االقتعادم كجذب االستثمار من خبلؿ اآلليات اؼبتطورة اؼبتوفرة يف اؼبؤسسات ذاتالعبلقة (.عامر نارؽ ،2007،ص)33
أما ما أكرده العواملة عن األىداؼ اليت يسعى االتعاؿ االلكًتكين إُف ربقيقها ما يلي:
 تكامل أجزاء التنظيم كتوحيدىا كنظاـ مًتابط من خبلؿ تكنولوجيا اؼبعلومات. تطوير عمليات اإلدارة كتعزيز فعاليتها يف خدمة األىداؼ اؼبؤسسية. تقدًن اليات فعالة كداعمة الزباذ القرارات. ضماف تدفخل اؼبعلومات بدقة ككفاية كتوقيت مبلئم كجاىزية مستمرة. تقليل كلفة التشغيل كربسُت متواصل ؼبعدالت اإلنتاجية. إهباد البيئة كاؼبناخ التنظيمي اؼببلئم للبح،ص )265
كبينما يميف الساؼبي كالسليطي ما يلي :

كالتطوير اإلدارم الشامل كاؼبتواصل( .العواملة نائل2005،

 إدارة اؼبلفات بدال من حفظها. استعراض احملتويات بدال من القراءة. ال يد االلكًتكين بدال من العادر كالوارد. اإلجراءات التنفيذية بدال من ؿباضر االجتماعات. االقبازات بدال من اؼبتابعة. اكتشاؼ اؼبشكبلت بدال من اؼبتابعة. -التجهيز الناجح لبلجتماعات( .الساؼبي كالسليطي ،2008،ص ص )40-39
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كمن خبلؿ ما كرد أعبله من أىداؼ االتعاؿ االلكًتكين  ،يبكن القوؿ انو إذا ما أمكن إدخاؿ ىذه
التقنية اغبديثة إُف مؤسساتنا فإنو بإمكاننا توظيفها لتحسُت كتطوير االتعاؿ اإلدارم كرفع كفاءة كإنتاجية
العاملُت باؼبؤسسات ،كتقدًن اػبدمات يف زمن قياسي كبأقل جهد فبكن كبالتاِف كبقخل اؽبدؼ األساسي كىو
التواصل بُت اإلدارة العليا كاإلدارة الدنيا بسهولة كيسر كبأقعى سرعة كأقل تكلفة.
 4-2وسائل االتصال اإللكتروني :
كتنبع أنبية كسائل االتعاؿ كوهنا عنعرا أساسيا كوهنا القوة الفاعلة يف إقباح عملية االتعاؿ أك إفشاؽبا
,فقد يستطيع معد برنام تلفازم من إعداد رسالة علمية أك إرشادية على مستول عاؿ من الفعالية كالتأثَت.
حي توجد أنواع متعددة من االتعاالت كالوسائط لتحقيخل التواصل يف كقتنا اغب ػ ػ ػػاِف كاليت يبكن اختيار
األنسب منها تبعا لطبيعة العمل اؼبناسبة ك اؼبواقف ك درجات الرظبية:
 1-4-2البريد االلكتروني le courrier électronique:

يبثل ال يد االلكًتكين النمط الععرم اؼبتطور لل يد التقليدم ،كمع تعقد أمباط اغبياة باجملتمعات كما
صاحبو من ضبل زائد على اؼبؤسسات كاؼبنظمات  ،أصبح من المركرم العمل على استحداث نظاـ بريدم لنقل

اؼبعلومات كالبيانات يف سهولة كيسر ع اؼبنظمات كاجملتمعات كاألقطار على مستول العاَف ،لذلك مت استحداث
خدمات ال يد االلكًتكين كطريقة بديلة لنقل الرسائل ؼبعادر متعددة يف كقت كاحد كبسرعة عالية.
فباستطاعة أم فرد أف يرسل بريدا إلكًتكنيا لكنو بقدر ما ىو مناسب ،أال يكوف شخعي .فال يد
االلكًتكين ال يعكس شخعية الفرد ،الرسالة اؼبًتككة مذيلة بتوقيع حقيقي تشعر مستلمها بنوع من اػبعوصية .
كما أف إجراء مكاؼبة ىاتفية ،بدال من إرساؿ بريد االلكًتكين ،توحي للمستقبل أف اؼبرسل قد خعص
كقتا للتوصل معو بطريقة شخعية كخاصة.
إننا نرسل ،يف بعض األحياف ،رسائل الكًتكنية) كال يد كالفاكس(كلكن ال يبكننا معرفة إذا مت استبلـ ىذه
الرسائل أـ ال .ففي بعض األحياف زبفخل التكنولوجيا ،كيف أحياف أخرل لبطئ يف ربديد أرقاـ اؽباتف اغبقيقة أك
عناكين ال يد االلكًتكين.
من ىنا تبدك الرسائل االلكًتكنية كوسيلة اتعاؿ حديثة جد ىامة .فهي تسمح بإرساؿ كما ىائبل من
الرسائل اؼبممنة :تعليمات مذكرات تقارير ،يف زمن قياسي كبو عدد كبَت من األشخاص– حمور أياـ غيابيا
بُت ـبتلف ىياكل كمديريات اؼبؤسسة عن نريخل اغباسوب االلكًتكين).ؿبموش فميلة ،2009،ص ) 280
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أ -تعريف البريد االلكتروني:
 ىو كسيلة اتعاؿ حديثة جد ىامة فهي تسمح بإرساؿ كما ىائبل من الرسائل اؼبممنة :تعليمات،مذكرات كتقارير يف زمن قياسي كبو عدد كبَت من األشخاص حمورا أـ غائبُت بُت ـبتلف ىياكل كمديريات
اؼبؤسسة عن نريخل اغباسب االلكًتكين كتتسم بكوهنا رسالة قعَتة فورية كسريعة ،إذ مت نسياف العناكين أك التاريخ
سيقوـ اغباسوب ذه اؼبهمة تلقائيا .
 كيعت ال يد االلكًتكين احد العوامل اؼبساعدة اليت سبكن العاملُت من اقباز مهاـ كانت من الععباقبازىا يف اؼباضي ،كيف كقت قليل كبسرعة عالية مع توافر الممانات اليت تؤكد استبلـ اؼبستقبل للرسالة(.متعب
جابر ،2007،ص)48
 ىو كسيلة اتعاؿ حديثة جد ىامة ،فهي تسمح بإرساؿ كما ىائبل من الرسائل اؼبممنة :تعليمات،مذكرات ،تقارير يف زم ن قياسي كبو عدد كبَت من األشخاص حمورا أـ غائبُت بُت ـبتلف ىياكل كمديريات
اؼبؤسسة عن نريخل اغباسب االلكًتكين (.فميلة ؿبموش،2009،ص)280
 ىو عبارة عن إرساؿ رسائل نعية من خبلؿ االتعاؿ االلكًتكين كىو نظاـ لتبادؿ الرسائل كملحقاهتاباستخداـ اغباسوب اؼبتعل بالشبكات كيبكن استخدامو لتبادؿ الرسائل النعية من خبلؿ جهازم اغباسوب.
(اغبريب ؿبمد ،2008 ،ص )12
ب -خصائص البريد االلكتروني :
يتسم ال يد االلكًتكين جبملة من اػبعائص اؼبوضوعية اليت ينبغي أف يتم مراعاهتا يف ىذا الشأف ؼبا تشكلو
من أنبية كبَتة ،كمن ىذه اػبعائص ما يلي:
 ضركرة كتابة الرسالة اليت سَتسلها اؼبرسل إُف اؼبرسل إليو. يتم إرساؽبا بواسطة اغباسب اآلِف. كسيلة اتعاؿ فورية مكتوبة. يستطيع مستخدـ ال يد االلكًتكين أف يرسل الرسالة كيقرأىا كيرد عليها يف أم كقت يريد. يستطيع اؼبرسل معرفة أف الرسالة كصلت إُف اؼبرسل إليو. يستطيع أف يرفخل إُف جانب الرسالة العور كرسائل صوتية ...اٍف. يبكن تعديرىا إُف جهات متعددة مع االحتفاظ بنسخة من الرسالة . يبكن إرساؽبا إُف عدة أشخاص يف ؾبموعة بريدية يف الوقت نفسو.ؽبذا تلعب الرسائل االلكًتكنية دكرا كبَتا يف ربقيخل سبل االتعاؿ الفعاؿ بُت األفراد كـبتلف منظمات اجملتمع
اإلنساين كبشكل كاسع النطاؽ (.خمَت كاظم ضبود،2010،ص)264
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ت -مميزات البريد االلكتروني :
يتميز ال يد االلكًتكين بسمات معينة جعلتو أكثر ركاجا كاستخداما من الوسائل ال يدية التقليدية كمن
ىذه السمات ما يلي:
 أسرع من ال يد العادم كاقل تكلفة ،يستغرؽ بُت ثبلثة كطبسة دقائخل. يتجاكز التوقيتات الزمنية كاؼبنانخل اعبغرافية. اؼبراسلة إُف أكثر من شخص. تبادؿ اؼبعلومات مع أشخاص غَت معركفُت (.خمَت كاظم ضبود،2010،ص)264كبناء على ما سبخل ذكره يبكن أف نستخلص أف ال يد االلكًتكين يوفر اعبهد كالوقت كالتكلفة ،كيتيح التواصل
الفعاؿ مع اعبهات اؼبختلفة من إدارة عليا كاؼبوظفُت كالعكس ،كما يساىم يف إيعاؿ اؼبعلومات كاسًتجاعها بدقة
كسرعة ،فبا يسهم يف كفاءة األعماؿ اإلدارية يف اؼبؤسسة.
ج ـ -قواعد عامة في كتابة رسائل البريد االلكتروني :

لقد أصبح فبكنا أف وبل ال يد االلكًتكين ؿبل االتعاؿ الشخعي ،إذ يبكن ؼبسئوؿ اؼبؤسسة أف ىبانب

صبيع األنراؼ يف نفس الوقت .كأف يتلقى خطابات مباشرة من ـبتلف األنراؼ كبالتاِف التعرؼ على
التسا الت الطارئة كإهباد األجوبة اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب  ".ىو عبارة عن مراسبلت من خبلؿ اغبواسيب ك
أجهزة االتعاؿ اؼبزكدة ا " كالرسالة ال يدية االلكًتكنية تتسم عادة بكوهنا رسالة قعَتة كمقتمية  .كمعظم
اؼببادئ اليت يستند إليها يف كتابة الرسائل العادية تنطبخل على رسائل ال يد االلكًتكنية فبل بأس إذا مت نسياف كتابة
العناكين أك التاريخ ،ألف حاسوبك سيقوـ ذه اؼبهمة تلقائيا ،كفخل ما ىو م م  ،فيعلم اؼبرسل إليو ذه
اؼبعلومات التفعيلية ،كأرقاـ اؽباتف كالفاكس يف الرسالة أك ال يد االلكًتكين اؼبرسل ،كىو ما يسمى بالتوقيع
االلكًتكين.
ألف ال يد االلكًتكين مطبوع بفوريتو كسرعتو ،فمن اؼبمكن ارتكاب األخطاء ،كاألخطاء اإلمبلئية مثبل ،
لذلك هبب اغبرص كاالنتباه ؼبا ىو مكتوب قبل المغط على مفتاح اإلرساؿ ،كال يبكن استعادهتا إلجراء
تعديبلت عليها .كىذا التدقيخل يف مراجعة الرسالة ،سيساعدؾ يف احملافظة على اؼبراسلة دبهنية ،كاغبرص من صحة
معلومات اإلرساؿ اليت مت إدخاؽبا :كاسم اؼبرسل إليو كصفتو.
ال هبوز إنباؿ أك إغفاؿ التحيات ،فعندما نتوقف عن توجيو التحية ك التمنيات تعبح الرسالة بًتاء كببل
نعم .كغالبا ما تعطي انطباعا عن شخعية اؼبرسل -قواعد اللياقة كالتهذيب -لذلك هبب اغبرص على ىذه
الشكليات.
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لقد جلب تطور اغبواسيب السريع فَتكسات مزعجة.كما برم البعض منها خعيعا ليناؿ من ال يد
االلكًتكين .حبي وبتاج قوائم عناكينك ال يدية ليبدأ بتوجيو العديد من الرسائل غَت اؼبرغوب فيها .كيف أكقات
كثَتة ذبهل أف حاسوبك وبتوم على ؾبموعة من الفَتكسات اليت ستدمر أعمالك بالكامل .لذلك ينعح
باستمرار ربميل برام ضباية كإجراء ربديثات الزمة ؽبا ممادة للفَتكسات.
الفَتكسات تًتابط مع الوثائخل كيبكنها أف ترسل نفسها دكف سبييز ،ألف رسائل ال يد االلكًتكين يبكن أف
توجو بسهولة إُف األشخاص اآلخرين .لذلك هبب اغبرص على استخداـ كسيلة اؼبراسلة ىذه حبذر.
هبب استخداـ اللغة اؼبناسبة من خبلؿ أسلوب جيد كسهل).ؿبموش فميلة،2009،ص)281
 2-4-2الفاكس : Fax
أ -تعريف الفاكس:

 ىو عبارة عن جهاز لنقل صورة األكراؽ إُف جهات متعددة مع بقاء األصوؿ لدل اعبهة اؼبرسلة كذلكبواسطة خطوط اؽباتف العادية ،كتعمل أجهزة الفاكس إلكًتكنينا لئلرساؿ كاالستقباؿ مع األجهزة اؼبماثلة شرط أف
يتم اتعاؿ ىاتفي بُت نريف االتعاؿ قبل إرساؿ صور الرسائل(.ؿبمد موسى ؿبمد اػببَتم ،2003،ص )61
 كيستخدـ يف إرساؿ العور الفوتوغرافية كاؼبستندات كالبيانات كاؼبعلومات بُت فركع اؼبنظمة سواء كانتمتباعدة أك حىت يف مكاف كاحد (.متعب جابر،2007،ص)49
 يعت احد كسائل االتعاؿ اغبديثة ،فهو أداة ىامة ،سهلة كسريعة يف نفس الوقت إلرساؿ كاستبلـاؼبعلومات كاؼبعطيات ،كيعمل عن نريخل تكنولوجيا االتعاؿ ،حي يقوـ بإرساؿ نسخ نبخل األصل
للوثائخل اؼبراد إيعاؽبا إُف الطرؼ اآلخر ،كما يستخدـ لب كاستقباؿ العور أيما( .ؿبموش فميلة،
 ،2009ص )264

ب -خصائص الفاكس :
 -كتابة العنواف

 -استعماؿ خط كاضح ككبَت كترؾ مسافات بُت األسطر.

 إذا مت استخداـ كسائل التعحيح األبيض ألخطاء كردت يف الكتابة ،هبب تعوير الورقة كإرساؿ ىذهالنسخة بدال من الورقة األصلية حىت ال تتمح عيوب يف تنسيخل اؼبمموف ؼبستقبل الرسالة.
 -تفادم استعماؿ األلواف الداكنة ألهنا تستغرؽ كقتا أنوؿ يف عملية اإلرساؿ.

 ال تستخدـ األلواف الباىتة ألهنا ستكوف صعبة القراءة بعد سبريرىا يف الة الفاكس. -ذبنب إرساؿ العور كاألشكاؿ اؼبلونة (.فميلة ؿبموش،2009،ص)266
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 3-4-2الحاسوب اآللي :
يلعب اغباسوب دكرا مهما يف تعمي م ك بناء نظم اؼبعلومات اغبديثة فهو وبقخل لنظاـ اؼبعلومات مزايا
السرعة كالدقة كالثقة كالعبلحية مع الكفاءة العالية يف األداء كما يقوـ بتخزين كم ىائل من اؼبعلومات بطريقة
منظمة حبي يسهل اسًتجاعها يف أسرع كقت .
كَف تعد اغباسبات االلكًتكنية أداة لتخزين اؼبعلومات كاسًتجاعها بل أصبحت أداة ككسيلة اتعاؿ حي
يبكن للحاسوب ع خطوط اؽباتف االستعانة باؼبعدؿ( )Modemاالتعاؿ ببعمها .
أ -تعريف الحاسب اآللي:
 كيعت كسيلة جد ىامة لبلتعاؿ ،إُف جانب كونو احد أىم التقنيات اؼبستعملة داخل اؼبؤسسة يفمعاعبة الوثائخل اإلدارية ك نشرىا .فكلما كاف استعماؿ اغباسب اآلِف بكفاءة عالية كلما كاف مردكد
العمل داخل اؼبؤسسة اك  ،كذلك ال يأيت إال من خبلؿ االستخداـ اعبيد كالكفء ؽبذه الوسيلة.
 يبكن تعريف اغباسب اآلِف “  ” Computerبأنو " عبارة عن جهاز إلكًتكين يعمل نب نقا لتعليماتؿبددة ،يبكنو استقباؿ البيانات كزبزينها كالقياـ دبعاعبتها ،مث استخراج النتائ اؼبطلوبة( .ؿبمد موسى
ؿبمد اػببَتم ،2003،ص )61
ب -خصائص الحاسب اآللي:
-

سرعة اقباز العمليات .
سرعة دخوؿ البيانات ك اسًتجاعها اؼبعلومات اليت تسهل عمل اؼبسئوؿ ك اؼبوظف.
القدرة على زبزين اؼبعلومات .

-

تقليص دكر العنعر البشرم خاصة يف اؼبعانع اليت تعمل اليا.

-

سرعة اقباز العمليات اغبسابية ك اؼبنطقية اؼبتشابكة .

-

إمكانية عمل اغباسوب ك بشكل متواصل دكف تعب .

 تعدد ال ؾبيات ك ال ام اعباىزة كاليت تسهل استخداـ اغباسوب دكف اغباجة إُف دراسة علماغباسوب ك ىندسة اغباسوب .
 دقة النتائ كاليت تتوقف على دقة اؼبعلومات اؼبدخلة للحاسوب (.فميلة ؿبموش2009،،ص)268
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 5-2استخدام الحاسوب في مجال االتصال :
يبكن ربديد استخدامات اغباسوب يف ؾباؿ االتعاؿ فيما يلي :
 معالجة الكلمات  :تتيح معاعبة الكلمات نباعة أكثر تقدما ك سرعة . النشر المكتبي  :ت ستخدـ أجهزة اغباسوب يف إنتاج صفحات كاملة من العحف مزكدة بالعناكينكالنعوص كالرسوـ .
 تصميم الرسوم  :غَتت اغباسبات من نريقة أداء الناس للرسومات التقنية . البريد االلكتروني  :يبكن استخداـ اغباسوب يف توزيع الرسائل ال يدية االتصال المباشر بشبكات المعلومات :يتيح ىذا االتعاؿ توفَت خدمات عديدة من اؼبعلومات مثلاألخبار ،اسًتجاع اؼبعلومات ،التعليم .
 أعمال التوليف والتشغيل الذاتي لوسائل االتصال :يلعب اغباسوب دكرا مهما يف عمل اؼبونتاجلل ام التلفزيونية ك تركيب العور (.سهى بنت ععاـ،2010،ص)13
إف األعماؿ اإلدارية اؼبن فذة على اغباسوب أكثر فعالية ككفاءة يف العمل كتوفر الكثَت من اعبهد كالوقت
كالعمل يف إعداد اؼبوازنات كاإلحعائيات كتنسيخل األعماؿ اإلدارية كحفظها كاسًتجاعها .
 1-5-2مهارة استخدام الحاسوب كجهاز اتصال Les micro-ordinateur

اشتقت كلمة حػ ػ ػ ػاسوب من الفعل يعٌت وبسب كاغباسوب  computer/Ordinateurجهاز
»حسب « يقوـ دبعاعبة اؼبعلومات كفخل إجراء ؿبدد  .تعود التسمية باللغة العربية إُف اعبذر الذم يستعمل يف
الكلمات اليت ؽبا عبلقة بإجراء العمليات اغبسابية األرقاـ  ،ككلمة ىي صيغة اسم اآللة من ىذا اعبذر كيتكوف
اغباسوب من عتاد كبرؾبيات يقوماف معا يف تأدية كظيفة ؿبدد جدا كارتكزت عملية تطوير اغبواسيب على
العناصر األساسية التالية:
 زيادة سرعة اغباسوب.-

التقليل من حجم اغباسوب.
التقليل من تكلفة اغباسوب.
زيادة دقة النتائ .
زيادة القدرة التخزينية.

 -تسهيل عملية االستخداـ كالتشغيل.
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 2-5-2أىمية االستخدام الجيد للحاسوب كوسيلة اتصال:
يعت اغباسوب اآلِف ،كسيلة جد ىامة لبلتعاؿ إُف جانب كونو أحد أىم التقنيات اؼبستعملة داخل
اؼبؤسسة يف معاعبة الوثائخل اإلدارية كنشرىا  .فكلما كاف استعماؿ اغباسوب اآلِف بكفاءة عالية كلما كاف مردكد
العمل داخل اؼبؤسسة أك كذلك ال تأيت إال من خبلؿ االستخداـ اعبيد كالكفء ؽبذه الوسيلة.
كأصبحت جل األعماؿ اإلدارية الكثَتة كاؼبتنوعة داخل اؼبؤسسة تعتمد بشكل كاسع ككبَت على اغباسب
اآلِف ،إذا يستخدـ يف كتابة التقارير كإعداد اؼبرسبلت كمعاعباهتا ،إُف جانب حفظ سجبلت البيانات اػباصة
باؼبؤسسة ،كإعداد اؼبلفات اػباصة باؼبوظفُت كالبيانات اليت زبدمهم كاؼبعلومات الشخعية كاألكاديبية،
كاؼبعلومات اليت زبص اؼبؤسسات اؼبتعاملة معها قعد استعماؽبا كاستغبلؽبا كلما استدعى األمر ذلك  .كما
أصبح اغباسوب يستعمل بعفة الية يف اإلدارة اؼبنزلية ،تنظم كإجراء اغباسبات ،إعداد كشوؼ األجور
كاؼبستحقات ،كغَت ذلك من األعماؿ اؼبتعلقة باعبانب اإلدارم.
ؽبذا باتت مسألة تدريب اؼبوظفُت على مهارة استخداـ اغباسب ،كنرؽ احملافظة عليو باعتباره أداة عمل ال
يبكن االستغناء عنها ،مسألة يف غاية األنبية لئلجابة على احتياجات اؼبؤسسة قعد تطوير أداء موظفها،
كربسُت خدماهتا رفع مردكديتها ،من خبلؿ التحكم اعبيد يف أساليب استخداـ اغباسوب كوسيلة اتعاؿ فعالة.
كاالستفادة من قدرة اغباسوب الكبَتة ،للقياـ بعدة عمليات يف زمن قعَت كيف نفس الوقت(.ؿبموش
فميلة ،2009،ص )269
 3-5-2أنظمة االتصال المرتبطة بالحاسوب المرجع :
نستعرض يف ما يلي بعض أنظمة االتعاؿ باغباسوب ،كاليت يبكن للمسئوؿ االنبلع على ميزاهتا كأنبيتها
داخل اؼبؤسسة:


الحاسوب ونظام الهاتف  :يبكن أف يتم كصل نظاـ اؽباتف باغباسوب حبي :
ي م اعبهاز للرد على

 سبكن اؼبتحدث من اغبعوؿ على أية معلومات توفرىا اؼبؤسسة ،حبياالستفسارات الواردة من صبهور اؼبؤسسة اؼبتعاملُت معها.
 سبكن اؼبسئوؿ من مراجعة اؼبكاؼبات اؽباتفية الواردة إليو يف أثناء غيابو عن مكتبو ،أك يف أياـ العطلالرظبية.
 ربويل اؼبتحدث إُف اعبهة اؼبعينة األخرل ،يف حاؿ تغيب الشخص اؼبعٍت مباشرة. -اعتبار ذاكرة اغباسوب مستودعا كبديبل لدليل اؽباتف ،للحعوؿ على رقم أم مؤسسة كعنواهنا.
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الحاسوب ونظام التلكس :يبكن أف يربط جهاز التلكس باغباسوب كمن ميزات ىذا الربط ما يأيت:
 تعد ذاكرة اغباسوب دليبل ألرقاـ اؼبؤسسات كعناكينها يف ـبتلف أكباء العاَف  ،فبا يسهل فرصة اغبعوؿعليها بسرعة فائقة.
 زبزف يف الذاكرة اغباسوب الرسائل الواردة العادرة ،كيعبح اغباسوب أداة لتبادؿ الرسائل بوسانةجهاز التكلس.
 ربوؿ أية رسالة صادرة أك كاردة للطابعة اؼبتعلة باغباسوب لطباعتها على الورؽ ،كما يبكن مشاىدهتاعلى الشاشة.
 يبكن االستفادة من الرسالة كالتقارير كاؼبلفات اؼبخزنة يف الذاكرة اغباسوب كفخل برنام معاًف النعوصلتبادؽبا بوصفها رسائل بوسانة جهاز التلكس.
 تساىم أجهزة اغباسوب اليت أضفت إليها ) كحدة اتعاؿ خاصة ( يف تقدًن خدمات جهاز التلكسمن خبلؿ اغباسوب ،يتوفر تكاليف شرائو.

 الحاسوب ونظام النسخ:
حلت األنواع اغبديثة من أجهزة اغباسوب ؿبل جهاز النسخ التقليدم الواسع (الفاكسميلي ) ،عن نريخل
إضافة كحدات اتعاؿ خاصة  .فمثلما أدل انتشار جهاز النسخ كاستخدامو على نطاؽ يف اؼبؤسسات العامة
كاػباصة على السواء ،إُف أف وبل ىذا اعبهاز ؿبل التلكس يف الكثَت من اؼبهمات لسهولة استخدامو كالبفاض
تكاليفو إعطائو صور نبخل األصل عن بعد ،فقد أدل تطور اغباسوب كتنوع استخداماتو كجهاز اتعاؿ إُف أف
وبل التلكس كالناسوخ على السواء.
كمن أىم اؼبزايا اليت توفرت للمسئوؿ ،نتيجة التطورات اؼبذىلة لتقنيات االتعاؿ ،ىي القدرة على ازباذ
القرارات اؼبناسبة كالعائبة كالسريعة  ،كاستثمار الفرص اؼبناسبة دكف تأخَت اؼبعلومات كتداكؽبا بُت أنرافها(.ؿبموش
فميلة، 2009،ص)270
 االستخدام الناجح للحاسوب:

هبب مراعاة قواعد السبلمة للمحافظة على اعبهاز من التلف ،كاؼبلفات من المياع ،جراء انتشار

الفَتكسات ،كذلك من خبلؿ كضع نظاـ ضباية للحواسيب ،كضماف تنقيتها بشكل متواصل كىي:
 تسهيل اغبواسيب عمل اإلدارم بشكل كبَت جدا ،كبعورة سريعة غَت أف غياب االىتماـ باعبهازكصيانتو كاحملافظة عليو ،قد يكلف اؼبؤسسة خسارة غَت متوقعة ،خاصة إذا كانت من اؼبؤسسات اليت ال ربتفظ
باألرشيف اؼبكتوبة  .لذلك ينبغي االنتباه إُف مس الة العيانة كاغبماية بشكل دائم كمتواصل ،ألف سبوقع
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الفَتكسات ،كثَتا ما يناؿ من الوثائخل احملفوظة ،كيف أحواؿ كثَتة ال يبكن اسًتجاع مئات األعماؿ كالوثائخل  ،اليت
تفادل كتعب أصحا ا يف إقبازىا كحفظها.
 اىتماـ اؼبوظفُت بسبلمة اغبواسيب ،من خبلؿ التأكد من خلوىا من الفَتكسات ،كالرجوع إُف عمليةتنقية  Scan recherche de virusكتنظيف دائم عبميع اغبافظات سواء األقراص اؼبمغونة أك اؼبرنة ،كتزكيد
اغبواسيب سواء كانت موصلة بالشبكة أك غَت موصولة ،ب نام ضباية يقوـ بعملية فحص اعبهاز باستمرار
كتنقيتو حفاظا على اؼبعلومات اليت مت زبزينها يف مدة كبَتة.
 عمل العيانة الدكرية عبميع أجهزة اغباسب اآلِف كملحقاهتا من نابعات كماسحات ضوئية كغَتىا مناألجهزة.
 تقدًن الدعم الفٍت عبميع العاملُت للتغلب على أم مشاكل فنية قد تواجههم أثناء العمل على أجهزةاغباسوب اآلِف البلزمة لعمل اؼبوظفُت فبا يؤدم إُف تطوير كسرعة إقباز العمل ككذلك توفَتىا لعمل اؼبكتبة
اإللكًتكنية.
 العيانة الدكرية عبميع أجهزة اغباسب اآلِف كملحقاتو اؼبختلفة من نابعات كماسحات ضوئية كغَتىا(...الفرا عبداهلل عمر، 1998 ،ص)237
 4-5-2التلكس : Télex
أ -تعريف التلكس :ىو كسيلة برقية لبلتعاؿ توازم اػبدمة اؽباتفية يف السرعة ،كىو جهاز نابع مرسل /
مستقبل يستطيع اؼبشًتؾ من خبللو أف يتعل بأم مشًتؾ يف العاَف ع ؿبطة األقمار العناعية كىي أسرع كسائل
االتعاؿ الرظبية كالتجارية تستخدـ السرعة كاإلتقاف(.ؿبموش فميلة،2009،ص ص)282 -279
 ىو نظاـ خاص يربط أجهزة التلغراؼ الكاتبة مع بعمها لتبادؿ اإلشارات التلغرافية ؿبليا أك ؼبسافاتبعيدة أك بُت الدكؿ  (.متعب جابر ،2007 ،ص)50
 التلكس نظاـ لنقل الرسائل باستخداـ جهاز يسمى اؼب قة كقد كانت اؼب قة أكؿ جهاز مت استخدامو يفإرساؿ الرسائل بالكهرباء ،كمعظم رسائل ال ؽ كاف يتم إرساؽبا يف كقت من األكقات بتخعيص شفرة معينة لكل
حرؼ عن نريخل مفتاح اؼب قة مث تقوـ اؼب قة بتحويل النقط ) (...كالشرنات ) (--اػباصة بالشفرة إُف نبمات
كهربائية كإرساؽبا ع أسبلؾ ال ؽ كتعرؼ الشفرة اػباصة باؼب قة (شفرة مورس( ).رحبي معطفى علياف كؿبمد
عبد الدبس ، 1999،ص)106
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يف أكاخر القرف ظهرت الوسائل كاؼبعدات اليت يتم استخدامها يف شكل مطبوع بدال من إشارة (مورس)
كيف بداية القرف العشرين بدأ استخداـ كسائل إرساؿ كاستقباؿ الرسائل بواسطة الشرائط اؼبثقبة .كيف العشرينيات
من القرف العشرين مت استخداـ الطابعات عن بعد (التل نًت) اليت بإمكاهنا إرساؿ نبمات كهربائية مباشرة ع
خطوط ال ؽ إُف م قة أخرل على الطرؼ اآلخر من اػبط.
لقد ساىم التلكس يف نقل الرسائل كاألنباء العحفية ككاف ألعواـ كثَتة ىو الععب الرئيسي للتجارة
كأعماؿ اغبكومة كاألعماؿ اغبربية .كعندما صارت خدمة اؽباتف يف متناكؿ األفراد كاؼبؤسسات مت االستغناء عن
خدمات التلكس غبد كبَت ،كاستبداؿ التلكس دبعدات اتعاؿ أخرل أسرع كؽبا القدرة على التعامل مع أنواع
ـبتلفة من الرسائل كاؼبعلومات.
ب -أىم مزايا استخدام التلكس:
 يبكن التلكس أف يستقبل اؼبراسبلت يف أم كقت من الليل أك النهار دكف حاجة لوجود من يشغلوناؼبا أنو مفتوح كبو كمية كافية من األكراؽ.
-

يبكن بواسطتو إرساؿ اؼبعلومات نباعة باليدين كاآللة الكاتبة أك إرساؽبا بواسطة الشريط اؼبثقب.

-

يساعد التلكس يف عملية ال يد الوارد كالعادر إذ يبكن اغبعوؿ منو على ستة نسخ يف اف كاحد.

-

الكثَت من أجهزة التلكس تعمل على استخراج الرسالة من أصل كثبلثة صور ذات ألواف ـبتلفة فبا
كثَتا على توزيع تلك العور على اإلدارات أك االحتفاظ ا يف ملفات اؼبوضوعات.
يساعد ن

-

بعض أجهزة التلكس مزكدة بذاكرة إلكًتكنية لتخزين الرسائل على صفائح فبغنطة تتسع الواحدة على
سبهيدا إلبرامها.
حواِف (  )300برقية ن

 توجد أنواع حديثة من أجهزة التلكس مزكدة بطابعة سبكن من اغبعوؿ على نسخ كرقية من الرسائلال قية العادرة( .متعب جابر،2007 ،ص)62
 5-5-2االنترانت : Internet

يعد معطلح االنًتنت معطلحا جديدا نوعا ،فهناؾ من يسميها الشبكة الداخلية أك الشبكات
الشخعية الفعلية .كما أهنا تطبيخل فعلي لشبكة االنًتنت لكن بطريقة داخلية خاصة باؼبؤسسة أك الشركة بنفس

أعرافها ك برتوكوالهتا كمبدأ الشبكة العاؼبيةwww.

أ -تعريفها :كىي عبارة عن شبكة كمبيوتر خاصة باؼبؤسسة تستعمل ال كتوكوالت كالقواعد اليت بنيت عليها
اإلنًتنت كذلك كي يبكن األفراد كالعاملوف يف تلك اؼبؤسسة من االتعاؿ ببعمهم البعض كالوصوؿ إُف اؼبعلومات
كذلك بطريقة أسرع كأفمل كأكثر كفاءة كأقل كلفة من األساليب التقليدية اؼبعتادة  .فهي تقوـ بتسهيل األعماؿ
العديدة اليت يتطلبها اؼبكتب اليت يبكن أف تأخذ كقتا كجهدا كماال كبَتا إلقبازىا .من ىذه األعماؿ على سبيل
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اؼبثاؿ ال اغبعر االجتماعات كالتحدث على اؽباتف كربمَت الرسائل كاؼبذكرات كإرساؿ الرسائل بال يد أك
الفاكس كغَتىا ،كىي يف الواقع نسخة معغرة عن اإلنًتنت تعمل داخل اؼبؤسسة أنت كمن معك من العاملُت ا
ىم الوحيدكف القادركف على الوصوؿ إليو كال وبتوم اإلنًتنت من اؼبعلومات إال تلك اليت توافخل أنت عليها.كما
تقدـ شبكة اإلنًتنت خدمة الولوج إُف اإلنًتنت مع منع العكس ) أم ال يبكن لغَت اؼبسجلُت يف شبكة االنًتنت
الولوج إليها عن نريخل االنًتنت(  ،كبذلك تؤمن اإلنًتنت صورا منيعا يطلخل عليو اسم جدار النار  Par feuحوؿ
ؿبتوياهتا مع احملافظة على حخل كصوؿ العاملُت عليها إُف معادر اؼبعلومات اػبارجية على اإلنًتنت  (.ؿبموش
فميلة ،2009،ص)276
ب -خصائصها :
 -1تتميز بأهنا تعطي مظهرا منتظما لقواعد بيانات اؼبتعاملُت من مؤسسات كمنظمات كملفات االتعاؿ،
كمعلومات اؼبنتجات مادية أك فكرية يعٍت أهنا أسهل استخداما من قبل اؼبوظفُت فتطبيقها مثبل ألنظمة ال يد
االلكًتكين يساىم يف توفَت النفقات ) اعبهد ،الوقت كاؼباؿ ( باؼبقارنة مع ال يد العادم.
 -2استخدامها لنفس تطبيقات اإلنًتنت ال يعٍت بأم حاؿ من األحواؿ بأهنا مفتوحة ألشخاص خارج
نطاؽ اإلدارة أك اؼبؤسسة نفسها ،بل قد تكوف مفعولة كليا عن الشبكة العاؼبية  wwwأك تكوف مرتبطة ا
كلكن من خبلؿ إضافة فبيزات  Sécuritéاألماف كىو جدار نارم يطلخل عليو  Par feuيسمح بدخوؿ
األشخاص اؼبعرح ؽبم بالدخوؿ ك يبنع اآلخرين .ك التعريح قد يكوف من خبلؿ كضع كلمة سرية أك بطاقات
ذكية تستخدـ التشفَت للدخوؿ إُف الشبكة الداخلية ،فيمكن بالتاِف دخوؿ اؼبوظفُت إُف الشبكة العنكبوتية
ليستفيدكا من اؼبعلومات اؼبوجودة على شبكة اإلنًتنت العاؼبية كاؼبعلومات احمللية باؼبؤسسة أك اإلدارة يف نفس
الوقت.
 -3شبكة اإلنًتنت شبكة مًتابطة تستخدـ  Private TCP / Internet Workكىي ملك ؼبؤسسة أك
إدارة أك ىيئة  ،تستخدـ تقنيات اؼبختلفة مثل اؼبتعفحات Navigateur Webكخادمات الويب Serveur

يف التعامل مع اؼبعلومات كإقباز مهاـ العمل داخل اؼبؤسسة .كيبكن استخداـ تقنيات تعميم العفحات اػباصة
باألنًتنت إلنشاء الوثائخل كاؼبستندات كمراسبلت اإلدارة اػباصة باؼبؤسسة كتبادؽبا بُت اؼبوظفُت عن نريخل تعفحها
من اػبادـ الرئيسي ؼبوقع اؼبؤسسة.
 -4مع تطوير تقنية  ASPيبكن أيما تعميم قواعد البيانات  base de donnéeاػباصة بالشركة ككضعها
على خادـ اؼبوقع  ،Web Serveurلمماف الوصوؿ إليها من أم مكاف داخل أك خارج اؼبؤسسة  ،مع ربديد
العبلحيات اؼبختلفة للموظفُت كربديد مستويات اغبماية كاألمن Niveau de Sécurité
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 -5كما يبكن تبادؿ ال يد اإللكًتكين كما كإنشاء دليل إلكًتكين بو كل بيانات األشخاص الذين يعملوف
باؼبؤسسة ككذلك انشاء ميزة اؼبقاببلت التلفزيونية  Vidéoعن بعد بُت اؼبديرين كموظفيهم.إُف جانب الدخوؿ
للمؤسسة كبياناهتا عن بعد من قبل اإلدارة العليا.
 -6كما أصبح بإمكانو ربط االتعاالت من خبلؿ األييب تليفوين  IP Téléphoniqueكىو جهاز
ىاتف يقوـ بالعمل من خبلؿ شبكة االنًتنت بدرجة كضوح عاليا كنقاكة صوت عالية باإلضافة ؼبميزات أخرل
رائعة.
 5-2مميزات االتصال اإللكتروني:

من فبيزات االتعاؿ االلكًتكين ما يلي :
 -1عدـ كجود عبلقة اتعاؿ مباشرة بُت اؼبوظف كنالب اػبدمة ،مع كجود درجة عالية من التفاعلية
بينهما من خبلؿ شبكات االتعاالت.
 -2البفاض عدد الوثائخل الورقية اؼبتبادلة يف إجراء كتنفيذ اؼبعامبلت حبي تعبح الرسالة االلكًتكنية ىي
الوثيقة الوحيدة اؼبتاحة أماـ كبل الطرفُت كىو أمر ينطوم على عدة مزايا أنبها سرعة اإلجراءات كقلة عدد
اؼبستندات .
 -3ربقيخل نفرة ىائ لة يف انسياب البيانات كاؼبعلومات بُت اغبكومة كناليب اػبدمة كبأقل تكلفة كأعلى
كفاءة كأسرع كقت.
 -4شفافية األداء حي تنخفض إُف درجة كبَتة العمليات اليت يشو ا الفساد اإلدارم كتعبح كافة
األعماؿ قابلة للمساءلة كاؼبراجعة.
 -5سرعة االقباز حي يتيح ىذا اؼبفهوـ تقدًن اػبدمات  24ساعة يوميا خبلؿ  7أياـ أسبوعيا ككذلك
تقدًن اػبدمة بشكل صباعي .
 -6سهولة الوصوؿ إُف اػبدمة حي ال وبتاج ناليب اػبدمة إُف الذىاب إُف أماكن اعبهات كاؼبؤسسات
،بل يبكن الوصوؿ إُف اػبدمة من خبلؿ شبكات االتعاؿ من أم مكاف كيف أم كقت.
 -7يبكن أف يعطي فرصة جيدة للمكفوفُت إلقباز أعماؽبم كخاصة إذا قدمت اػبدمة بالعوت أيما.
كيف ضوء ما تقدـ نستخلص أف لبلتعاؿ اإللكًتكين العديد من اؼبزايا كاليت ال حعر ؽبا من توفَت للوقت
كاعبهد كاؼباؿ ،كربسُت األداء كاػبدمات ،كالتأكيد على مبدأ الشفافية يف كافة اؼبعامبلت ،فبا وبتم على
اؼبؤسسات كاؼبنظمات العامة كاػباصة األخذ ا كتطبيقها يف أسرع كقت فبكن ،لبلستفادة من تلك اؼبزايا كمواكبة
التطورات التكنولوجية اؼبتسارعة الف الععر اغباِف ىو ععر التحوؿ إُف اجملتمع أؼبعلومايت ،كالذم من أبرز ظباتو
كمتطلباتو توظيف التقنية اؼبعلوماتية يف ـبتلف جوانب اغبياة ،كاالعتماد اؼبتزايد على اؼبعلومات يف األداء كاػبدمة
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كاإلنتاج كذلك لنقل تلك اجملتمعات إُف معاؼ الدكؿ اؼبتقدمة كإهباد جيل مدرؾ لكل التغَتات كالتطورات اليت
يشهدىا العاَف.
 6-2معوقات االتصال االلكتروني:

تعت التقنية اإللكًتكنية أحد اؼبوارد األساسية للمنظمات للتأقلم مع نبيعة الععر اغباِف ،إال أهنا تواجو
ؾبموعة من القيود كاؼبعوقات اليت تعرقل عملية االستثمار الفعاؿ ؽبذه التقنية اغبديثة ،حي أف كثَتا من اإلدارات
فيها تعاين من العديد من السلبيات كاليت سبثل يف كثرة اإلجراءات الركتينية ،كضعف التنسيخل بُت الوحدات
اإلدارية ،كعدـ مواكبة اؼبستجدات اغبديثة يف ؾباؿ التقنية كمن بُت ىذه اؼبعوقات ما يلي :
أوال :المعوقات اإلدارية:
بالرغم من أف بعض اؼبنظمات أعادت ىيكلة نفسها بطرؽ مبتكرة لتتماشى مع التطورات يف الععر
الرقمي إال أف الغالبية العظمى منها مازالت تعتمد على اؽبياكل اؽبرمية التقليدية كاليت تقف عقبة يف تطبيخل
التقنيات اغبديثة كاالستفادة من معطياهتا يف تطوير منظماهتا كمن أبرز اؼبعوقات اإلدارية ما يلي:
 -1الرؤية والهدف:
إف معرفة الر ية مهمة خعوصا عندما تكوف اؼبنظمة يف حالة انتقالية ،فالعاملُت حباجة إُف معرفة
األىداؼ الرئيسية للمنظمة خعوصا رسالتها كر يتها ،ألف ؽبذه الرسالة كالر ية تأثَتىا على اؼبنظمة حاضرا
كمستقببل  (.بشَت العبلؽ ،2006،ص )76
كيؤكد دركر بأف التغَت يف اؼبنظمات يستدعى أف تكوف قواعدىا أكثر متانة ،كما أف ىناؾ حاجة
لبلستمرارية يف ما يتعلخل بأسس اؼبؤسسة  :رسالتها قيمها ،كتعريفها لؤلداء كالنتائ ( دركر بيًت،2004،ص) 94
كيميف العبلؽ أف تغيَت ثقافة اؼبنظمة لؤلفمل يبثل ربديا حقيقيا  ،كعلى اإلدارة الفاعلة ربمل مسؤكلية
التواصل كاالتعاؿ مع بيئاهتا الداخلية كاػبارجية  ،ففي إنار البيئة الداخلية ينبغي تواصل اآليت إُف أعمائها:
 معلومات عن أداء اؼبنظمة اغباِف. رسالة اؼبنظمة اغبالية كاؼبستقبلية ككذلك أىدافها كتطلعاهتا اغبالية كاؼبستقبلية. ر ية كاضحة عما ستكوف عليو اؼبنظمة يف اؼبستقبل كما ينبغي عليها إقبازه كأساليب ربقيخل ذلك. معلومات عن التقدـ الذم حققتو اؼبنظمة على مدل سنوات عملها (.بشَت العبلؽ ،2006،ص) 76 -2التخطيط:
يعد التخطيط من العمليات اإلدارية اؼبهمة  ،فالتخطيط يساعد اؼبنظمات على ازباذ القرارات االسًتاتيجية
يف اإلدارة كبالتاِف إعطاء صورة كاضحة للمستقبل كاإلعداد اعبيد لو ،فبا يساعدىا على إحداث التغَتات اإلهبابية
كذلك عن نريخل ربديد األىداؼ اؼبراد ربقيقها بكل دقة كالعمل يف ضوئها  ،فالتخطيط يعد أساس قباح كل
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عمل ،فالعمل اؼبخطط لو يفوؽ العمل العشوائي كيستطيع أف يقود اؼبنظمات إُف التميز كالنجاح كمسايرة كل
جديد دكف تردد أك خوؼ.
كبالرغم من أنبية التخطيط كما وبققو من مزايا للمنظمات ،إال أف معظم اؼبنظمات تعاين من العشوائية يف
التخطيط كعدـ االعتماد على خطط كاسًتاتيجيات ؿبكمة تساعدىا على مواجهة التحديات كالتغَتات اؼبتسارعة
يف صبيع اجملاالت كاستيعاب التكنولوجية اغبديثة.
كمن جهة أخرل أصبح من المركرم على اؼبنظمات االستعداد للدخوؿ إُف ععر اؼبعلومات كاالستفادة
من التقنيات اؼبتاحة ،كاإلسراع يف رسم اػبطط البلزمة للتحوؿ إُف العمل يف البيئة اإللكًتكنية اعبديدة.
هبب أف يكوف ىناؾ زبطيط اسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمات لكي تتمكن من تطوير ميزهتا
التنافسية كاغبفاظ على مركزىا  ،كلتحقيخل ىذا اؽبدؼ هبب أف تقوـ اؼبؤسسات بالتفكَت اإلبداعي كيتممن ذلك
بيئة العمل اغبالية كأىداؼ كاسًتاتيجيات اؼبنظمة ،كفهم قدرات النظاـ اغباِف كالتطلع لكيف يبكن لنظم
()Turban& others، 2002، p125
اؼبعلومات أف تنت فبيزات مستقبلية للمنظمة.
 -3معوقات تتعلق باإلجراءات واألساليب اإلدارية:
تشكل البَتكقرانية كاإلجراءات الركتينية لدل عدد كبَت من اؼبنظمات عائقا رئيسيا عند تطبيخل مفهوـ
النظاـ اإللكًتكين ،باعتباره منه إدارم حدي يقوـ على تبسيط اإلجراءات ككافة اؼبعامبلت اإلدارية ،كالعمل
على أساس من الشفافية كاؼبساكاة.
كمن ناحية أخرل ضركرة أف تعد اؼبنظمة نفسها لتستفيد من الفرص اليت من اؼبمكن أف تتيحها ؽبا تقنيات
تكنولوجيا اؼبعلومات ،كإذا ما كيفت اؼبنظمة تعميمها البنائي كعملياهتا اإلدارية حبي تتوافخل مع تكنولوجيا
اؼبعلومات فسيكوف من اؼبمكن إدراؾ التأثَت الكامل ؽبذه التكنولوجيا كبالتاِف رفع مستول الكفاءة كربسُت
)(Wigand,1995,P2
اإلنتاجية.
كباإلضافة إُف ما سبخل ،يتوجب على اؼبنظمات التخلص من تلك اإلجراءات التقليدية  ،كإعادة ىندسة
اؽبياكل التنظيمية كجعلها ىياكل مرنة تستوعب كل تغيَت ،للدخوؿ بقوة إُف ؾباالت اغبياة اإللكًتكنية.
كيميف غنيم أنو ينبغي على اؼبديرين استخداـ اغباسب اآلِف لتبسيط إجراءات العمل ،عن نريخل إلغاء
بعض اإلجراءات اؼبعقدة كالركتينية ،كتوفَت إجراءات سريعة كدقيقة لتأدية العمل ،كالتخلص من بطء األنظمة
التقليدية كاؼبركزية يف إجراءات العمل (.غنيم ،2006،ص) 207
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ثانيا  :المعوقات التقنية
لقد أحدثت تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبعاصرة تقدما كاضحا يف العديد من الدكؿ ،فعن نريخل ىذه التقنية
كتطبيقاهتا يبكن كضع اؼبنظمات يف موقع تنافسي عن نريخل توظيفها يف إداراهتا كمؤسساهتا  ,كباؼبقابل يبلحظ
على الدكؿ النامية أهنا َف تستطيع االستفادة من إمكانيات التقنية ،كذلك بسبب كجود معوقات تقنية تقف عائخل
يف سبيل أم تقدـ يف اجملاؿ أؼبعلومايت من أنبها ضعف مستول البنية التحتية لبلتعاالت كاؼبعلومات.
كيعزز ىذا الرأم كبل من جيسب وفالسيش حي

كضحا أف معظم اؼبنظمات تواجو ربديات تقنية

خاصة فيما يتعلخل بوجود بنية ربتية شاملة كخاصة يف الدكؿ النامية)( Jessup & Valacich, 2006, p129

كيؤكد ج أف ضعف البنية األساسية لنظم اؼبعلومات كاالتعاالت كضعف كفاءهتا التشغيلية من أىم
اؼبعوقات اليت تواجو ربوؿ اؼبنظمات كبو البيئة اإللكًتكنية(.ج ؿبمد صداـ،2002،ص( 201
كىناؾ ؾبموعة من اؼبعوقات التقنية اليت تعيخل االستفادة من تطبيقات اإلدارة اإللكًتكنية كقد حددىا
الساؼبي يف:
-1عدـ كجود بنية ربتية متكاملة على مستول الدكلة فبا يعرقل تطبيخل اإلدارة اإللكًتكنية يف مؤسساهتا.
-2اختبلؼ القياس كاؼبواصفات باألجهزة اؼبستخدمة داخل اؼبكتب الواحد فبا يشكل صعوبة بالربط
بينها.
-3عدـ كجود كعي حاسويب كمعلومايت عند بعض اإلداريُت(.الساؼبي، 2005ص) 237
كفبا ىو جدير بالذكر يف ىذا العدد أف قمية توفَت بيئة إلكًتكنية امنة كضباية اؼبعلومات كاحملافظة على
سريتها باتت تشغل الكثَت من اؼبنظمات ،فاألمن أؼبعلومايت كالفَتكسات كاالخًتاقات بكافة أشكاؽبا أصبحت
خطرا يهدد كثَت من اؼبنظمات.
ثالثا  :المعوقات البشرية:
تعد العناصر البشري ػ ػ ػ ػ ػة من أبرز العناصر اليت تقػ ػ ػ ػود ؾبتمعاهتا إُف ربقيخل التقدـ كالرقي يف ـبتلف اجملاالت،
إال أف النقص يف عدد األف ػ ػ ػ ػ ػراد اؼبؤىلُت للتأقلم مع البيئة الرقمي ػ ػ ػ ػة ،أصبح أمر تعاين منو أغلب الدكؿ كباألخص
الدكؿ النامية .
كيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤكد كبل من جيسب كفالسيش على أف النقص يف اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة للتعامل مع الععر الرقمي
يعد معوقا يواجو اؼبؤسسات عن فبارستها للتكنولوجية اغبديثة(Jessup & Valacich, 2006 p 131( .
كمن أبرز تلك اؼبعوقات البشرية ما يلي:
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 األمية المعلوماتية:األمية التكنولوجية ىي عبارة عن جهل عدد غَت قليل من أفراد اجملتمع بالتطورات التكنولوجية اغبديثة كعدـ
معرفتهم التعامل معها كاستخدامها.
كللتغلب على األمية اؼبعلوماتية يتطلب كضع اغبلوؿ اؼبناسبة ،كمن أنبها ما يأيت:
 -1نشر اؼبعرفة التكنولوجية تتطلب تمافر اعبهود من قبل جهات عدة.
 -2مواكبة التطورات اغباصلة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات.
 -3البد من التأكد بأف تكنولوجيا اؼبعلومات كيف مقدمتها اغبواسيب ليست غاية يف حد ذاهتا  ،بل إهنا
كسيلة لتحقيخل غاية أك غايات أخرل ىي التطور كالتقدـ (.قنديلجي كالسامرائي 2002 ،ص ص )57-56
 -العائق اللغوي:

أف من القيود اليت ربد حاليا من انتشار استخداـ الشبكة يف العاَف العريب ىو قيد اللغة فبلبد ؼبن يستخدـ
الشبكة أف يتقن اللغة اإلقبليزية .كال يبكن أف يستغٍت اؼبستخدـ العريب سباما عن معرفة اللغة اإلقبليزية حي أنو
حىت اآلف ما يزيد عن  95 %من اؼبعلومات اؼبنشورة ىي معلومات باللغة اإلقبليزية ( .داكد حسن ناىر
،2004،ص) 360
 -مقاومة التغيير والخوف منو:

تعد مقاكمة التغيَت كالتجديد من أىم اؼبعوقات اليت تواجو معظم اؼبنظمات كذلك عندما هبهل األفراد

اؽبدؼ من التغيَت كنبيعتو ككذلك اػبوؼ من فقداف مراكزىم ككظائفهم اغبالية فبا هبعلهم يقاكموا كل تغيَت
داخل منظماهتم.
كيعرؼ ركبنسوف كركبنسوف :التغيَت بأنو" التحرؾ من الوضع اغباِف الذم نعيشو إُف كضع مستقبلي أكثر
كفاءة كفاعلية ،كبالتاِف فالتغيَت ىو تلك العملية اليت نتعلم فيها كنكشف األمور بعورة مستمرة (.ركبنسوف دانا
جاينس كركبنسوف جيمس  ،2000،ص) 20
كىناؾ العديد من اؼبعوقات اليت ربد كسبنع حدكث التغيَت من بينها ما يلي:
 التناقض بُت حاجات التنظيم كأىدافو. التناقض بُت حاجات األفراد كرغباهتم. الععوبة يف توزيع العبلحيات كاؼبسؤكليات كمهاـ العمل. عدـ توفر درجة عالية من اؼبركنة يف بيئات األعماؿ. صعوبة ربريك أك توجيو بعض القيم كاألمباط السلوكية. -عدـ كجود زبطيط مسبخل الستغبلؿ حدكث التغيَت (.اللوزم موسى ،2002،ص)235
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كبناء على ما سبخل ذكره فاف الثورة اؼبعلوماتية بكافة أشكاؽبا كتطبيقاهتا  ،فرضت أماـ اؼبنظمات على
اختبلفها ربديات ك ل؛ لذلك البد من تنسيخل اعبهود كاؼببادرات اؼبتفرقة ؼبناقشة تلك التحديات كالعقبات اليت
قد تنشأ كإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة  ،كربديد ر ية مستقبلية كخطوات ؿبددة لمماف قباح تطبيخل اإلدارة اإللكًتكنية،
كنشر الوعي اإللكًتكين كاالستفادة من ذبارب الدكؿ الناجحة كاؼبتميزة يف ؾباؿ التقنية ،مع مواكبة التطورات اليت
يشهدىا العاَف يف ىذا اجملاؿ.
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خالصة الفصل :
يعد االتعاؿ الكتايب من أىم أنواع االتعاؿ يف اؼبؤسسات مهما اختلفت نبيعة زبععها أك حجمها،
حي يتم ربديد نوع اؼبراسلة كاؽبدؼ منها ،كالبح يف اؼبعلومات اؼبطلوبة كالبلزمة دراستها كتنظيمها ،مث كتابتها
بأسلوب كاضح كسهل باإلضافة إُف استعماؿ لغة بسيطة سليمة من حي قواعد اللغة حىت يتسٌت للمتلقي فهمها
كاإلجابة عليها ،فيكوف القائم باالتعاؿ قد كصل إُف اؽبدؼ الذم ينشده كىو اتعاؿ إدارم فعاؿ داخل اؼبؤسسة
من اجل رفع مرد كدية إنتاجو كاإلبقاء على مؤسستو يف تواصل مع ؿبيطها من خبلؿ االتعاالت الكتابية اعبيدة
كالناجحة .
كتتميز ىذه الوسيلة بأهنا مسجلة كمدكنة ،كيبكن استخدامها كوسيلة إثبات قانونية ،كما أنو تبذؿ عناية
كبَتة يف إعدادىا كصياغتها ،كيبكن أف تيقرأ من قبل صبهور كبَت عن نريخل توزيعها ،إما بال يد أك بشكل
شخعي.
كحىت تكوف االتعاالت اؼبكتوبة جيدة ككاضحة ،يبكن مراعاة استعماؿ اللغة البسيطة ،الكلمات اؼبألوفة،
استعماؿ اػبرائط كالرسوـ للتوضيح ،كأجهزة االنًتنيت…  ،كذبنب استعماؿ األلفاظ غَت المركرية كاليت تزيد من
حجم الرسالة.
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ثمهيد:
وبظى مفهوـ األداء بأنبية ك ل يف تسيَت اؼبؤسسات ،لذا ناؿ كال يزاؿ االىتماـ اؼبتزايد من نرؼ الباحثُت
كاؼبفكرين كاؼبمارسُت يف ؾباؿ اإلدارة كالتسيَت ،كىذا من منطلخل أف األداء يبثل الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة
من عدمو ،كما يعت العامل األكثر إسهاما يف ربقيخل ىدفها الرئيسي أال كىو البقاء كاالستمرارية.
كنظرا ألنبية العنعر البشرم ربوؿ اىتماـ اإلدارة األكؿ إُف دراسة األداء على مستول الفرد كالتعرؼ على
اؼبتغَتات الفردية كالتنظيمية اؼبؤثرة عليو كذلك أمبل يف ربسُت أدائو لتحقيخل مستويات أعلى من اإلنتاجية كالفعالية
كالكفاءة كالتأكد من توافقو من حي مستويات اعبودة كالتناسخل كالتكامل مع باقي اؼبوارد اؼبستخدمة ،فبا يعل
باؼبنظمة يف هناية اؼبطاؼ إُف ربسُت أدائها التنظيمي.
كدبا أف األداء يتعف باؼبفهوـ الواسع كاؼبتطور ،كأف ؿبتوياتو تتميز بالديناميكية نظرا لتغَت كتطور مواقف
كظركؼ اؼبؤسسات بسبب تغيَت ظركؼ كعوامل بيئتها اػبارجية كالداخلية من جهة ،كمن جهة أخرل فقد
أسهمت ىذه الديناميكية يف عدـ كجود اتفاؽ بُت الكتاب كالدارسُت يف حقل التسيَت فيما ىبص احملتول
التعريفي ؼبفهوـ األداء رغم كثرة البحوث كالدراسات اليت تناكلت مفهوـ األداء كيرجع ذلك إُف اختبلؼ اؼبعايَت
كاؼبقاييس اؼبعتمدة يف دراسة األداء كقياسو كاؼبتبناة من قبل كل كاتب أك نائفة من الكتاب.
كيف ىذا الفعل ستعرض اؼبتغَت التابع من اإلنار النظرم كى ػػو األداء الوظيفي للفرد ،من خبلؿ تعريفو،
معرفة عناصره ،ؿبدداتو ،أبعاده كالعوامل اؼبؤثرة فيو كأساليب ربسينو.
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 1مفهوم األداء
يشَت مفهوـ األداء يف عمومو إُف ذلك الفعل الذم يقود إُف اقباز األعماؿ كما هبب أف تنجز ،كالذم
يتعف بالشمولية كاالستمرارية ،كمن مث فهو ذا اؼبعٌت يعت احملدد لنجاح اؼبؤسسة كبقائها يف أسواقها اؼبستهدفة،
كما يعكس يف الوقت نفسو مدل قدرة اؼبؤسسة على التكييف مع بيئتها أك فشلها يف ربقيخل التأقلم اؼبطلوب.
كغالبا ما وبدث لبس كتداخل بُت األداء كاعبهد ،فالجهد يشَت إُف الطاقة اؼببذكلة ،أما األداء فيقاس على أساس
النتائ اليت ح ققها الفرد ،فمثبل الطالب يبذؿ جهدا كبَتا يف االستعداد لبلمتحاف كلكنو وبعل على درجات
منخفمة  ،كيف مثل ىذه اغبالة يكوف اعبهد اؼببذكؿ عاِف بينما األداء منخفض.
 1-1تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة :
يعت األداء من اؼبفاىيم اليت تت سم بالديناميكية كعدـ السكونية يف ؿبتواىا اؼبعريف ،حي عرؼ تطورا منذ
بداية استعماالتو األكُف إُف كقتنا اغباِف ،كىذا بفعل التطورات االقتعادية كغَتىا اليت ميزت حركية اجملتمعات
البشرية ،كاليت كانت بدكرىا دافعا قويا ل كز إسهامات الباحثُت يف ىذا اغبقل من اؼبعرفة .
كتتجسد النظرة التقليدية (أم القديبة) للمفكرين يف ىذا اجملاؿ كمن بينهم اؼبهندس ''تايلور'' رائد مدرسة
اإلدارة العلمية يف إعطاء مفهوـ دقيخل لؤلداء كاالىتماـ بقياسو ،كىذا من خبلؿ الدراسة الدقيقة للحركة اليت كاف
يؤديها العماؿ كتوقيت كل منها بقعد الوصوؿ إُف الوقت البلزـ إلدارة اآللة كإيقافها ،أم يف إنار ما يعرؼ
بدراسة ''اغبركة ك الزمن''  ،كمع بداية القرف العشرين ربوؿ اىتماـ اؼبؤسسات من اسًتاتيجية الًتكيز على الكميات
اؼبمكن إنتاجها إُف اسًتاتيجية الًتكيز على الكميات اؼبمكن بيعها ،كسبثل األداء حينها يف التحكم يف أسعار
اؼبنتجات عن نريخل التحكم يف التكاليف الداخلية .
غَت انو مع مركر الزمن عرؼ مفهوـ األداء تطورا جديدا يف ؿبتواه ،فبدال من االعتماد فقط على الزمن
اؼبستغرؽ لؤلفراد كاؼبعدات لتحديد معدالت األداء كالتحكم يف األسعار كآلية لتحديد مفهوـ األداء كنرؽ قياسو،
مث االنتقاؿ إُف األخذ يف اغبسباف التطورات اليت تشهدىا بيئة اؼبؤسسات عند ربديد مفهوـ األداء .
تتمثل أىم ىذه التطورات يف التحديات اعبديدة اليت أصبحت تواجهها اؼبؤسسات مع تطور التسويخل كعلم
كفن ،كظهور الفكر االسًتاتيجي يف اإلدارة ،كاالذباه اؼبتزايد لتطبيخل االسًتاتيجيات اؼبختلفة يف التسيَت ،كل ىذه
اؼبستجدات كغَتىا أثرت بشكل كاضح يف نرؽ اإلدارة كالتسيَت ،ككذا يف شركط النجاح يف السوؽ ،كمن مث فأداء
اؼبؤسسة َف يعد يع عن زبفيض التكاليف فقط بل عن القيمة اليت هبنيها الزبوف من تعاملو مع اؼبؤسسة .
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األداء
التكاليف

قيمة

( استهبلؿ اؼبوارد)

( نوعية  ،خدمات  ،أجاؿ )
ربكم

إنتاج
قيادة
الشكل  18تطور مفهوم األداء

إذا يتبُت لنا من الشكل أف مفهوـ األداء توسع ليشمل إنتاج القيمة للزبوف بعدما اقتعر ؼبدة من الزمن
على عامل زبفيض التكاليف ،كمن جهة أخرل سبثل ىذا التطور يف توسع مفهوـ األداء ليشمل أيما (إضافة إُف
النقلػ ػ ػ ػ ػػة النوعية السابقػػة) اؼبستفيدين من األداء ،كيعٍت بذلك أف مفهوـ األداء ظل مقتعرا ؼبدة معت ة على
اؼبردكدية ا ؼبالية كاؼبسانبة االقتعادية لينتقل بعدىا يف إنار التطور إُف مفهوـ أكسع يأخذ يف اغبسباف معاٌف
أنراؼ أخرل(.من مسانبُت ،موردين ،عماؿ ،اجملتمع بعفة عامة)( .الشيخ الداكم،2009،ص ص -221
)222
 2-1المفهوم المتطور لَلداء:
أم أف مكوناتو تتطور ع الزمن ،فمعايَت التقييم الداخلية ،كتلك اليت ربددىا البيئة اػبارجية كاليت يتحدد
األداء على أساسها تكوف متغَتة ،فالعوامل اليت تتحكم يف قباح اؼبنشأة يف اؼبراحل األكُف لدخوؿ السوؽ ،يبكن
أف تعبح غَت مبلئمة لقياس األداء على أساسها بالنسبة ؼبنشأة سبر دبرحلة النمو ،أك النموج ،فيجب أف نسلم
بأف ىناؾ توليفة من العوامل االجتماعية كالتقنية كاؼبالية كالتنظيمية ،تكوف فعالة يف موقف معُت دكف أف تكوف
كذلك يف مواقف أخرل ،كىذه التوليفات متعددة كتتغَت ع الزمن.
 3-1المفهوم الشامل لَلداء :
ىناؾ من الباحثُت من يفمل استخداـ مدخبل شامبل لدراسة األداء ،فالعديد من مفكرم التسيَت يقًتحوف
على اؼبديرين استخداـ ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبتكاملة توضح بعمها البعض ،كتكوف ؽبا عبلقة باألىداؼ اؼبتعددة
للمنشاة ،فاؼبعايَت اؼبالية لوحدىا تكوف غَت كاملة للتعبَت عن أداء اؼبنشأة كتكوف غَت كافية للمسَتين ،ففي اؼبيداف
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العملي ،اؼبؤشرات غَت اؼبالية تأيت لتكمل ىذا األخَتة ،كىي تشكل أساس النجاح يف اؼبستقبل لكوهنا توفر نظرة
شاملة كضركرية عن األداء يف ؾباالت متعددة( .ؾباىدم الطاىر،2008،ص )107
 -2تعريف األداء:

يعد األداء من بُت أىم اؼبفاىيم اؼبتداكلة خاصة يف اعبانب التنظيمي كتسيَت اؼبوارد البشرية ،كؽبذا
سنحاكؿ إعطاء بعض التعريفات اللغوية كاالصطبلحية لتوضيح ىذا اؼبفهوـ .

 2-1األداء لغة :
أدل  ،يؤدم ،تأدية كأداء  ،كمؤد (اؼبؤدل) مؤدم ،أدل الشيء  :قاـ بو قماه "أدل التحية العسكرية ،
أدل اليمُت ( ،القسم)  ،أدل بو إُف كذا  :انتهى أك قاده إُف كذا أدل بو إُف العزلة.
أداء  /معدر أدل ،يف التجويد كاإللقاء إعطاء األصوات حقها من المغط كالوضوح من شرط قباح فبثل
حسن األداء ( .اؼبعجم العريب  ،د.س ،ص) 65
 3-1تعريف األداء اصطالحا:
إف أصل معطلح األداء ىو التيٍت" Performanceفاللغة االقبليزية ىي اليت أعطت لو معٌت"،كاضحا
كؿبددا ) " (To Performeدبعٌت تأدية عمل أك اقباز نشاط أك مهمة أك دبعٌت القياـ بفعل يساعد على الوصوؿ
إُف األىداؼ اؼبسطرة  ( .علي عبد اهلل  ،2001 ،ص )50
 يشَت األداء إُف درجة ربقيخل كإسباـ اؼبهاـ اؼبكونة لوظيفة الفرد .كىو يعكس الكيفية اليت وبقخل  ،أك يشبعا الفرد متطلبات الوظيفة .كغالبا ما وبدث لبس أك تداخل بُت األداء كاعبهد  ،فاعبهد يشَت إُف الطاقة اؼببذكلة
أما األداء فيقاس على أساس النتائ (.راكية حسن ، 2000 ،ص)209
 كيقوؿ كل من": "Miller and Bromilyفاألداء انعكاس لكيفية استخداـ اؼبنظمة ؼبواردىا اؼباديةكالبشرية كاستغبلؽبا بالعورة اليت ذبعلها قادرة على ربقيخل أىدافها.
كنبلحظ من ىذا التعريف أف األداء ىو حاصل تفاعل عنعرين أساسيُت نبا الطريقة يف استعماؿ موارد
اؼبؤسسة ،كنقعد بذلك عامل الكفاءة كالنتائ (األىداؼ) احملققة من ذلك االستخداـ كنعٍت بذلك عامل
الفعالية (.الشيخ الداكم  ،2009 ،ص )218
أما دراكر  Druckerينظر إُف األداء على انو  :قدرة اؼبؤسسة على االستمرارية كالبقاء ؿبققة التوازف بُت
رضا اؼبسانبُت كالعماؿ (P .Drucker ,1999 ,p73) .

فاألداء ىو دالة لكافة أنشطة اؼبنظمة كىو اؼبراة اليت تعكس كضع اؼبنظمة من ـبتلف جوانبها كىو الفعل
الذم تسعى كافة األنراؼ يف اؼبنظمة لتعزيزه(.منعور الغاليب ،صبحي إدريس،2009،ص ص )39- 38
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كما عرؼ األداء أيما" :بأنو ؿبعلة األداء الداخلي كاػبارجي أم األداء أصبح يشمل البيئة اػبارجية
كالداخلية على حد السواء ،كيتم التعبَت عنو كفخل اؼبعادلة التالية :
األداء = األداء الداخلي  +األداء الخارجي
( عبد اغبخل القنيعي  ،2007 ،ص )102
كيعرؼ كذلك على انو" :ؿباكلة ربقيخل األىداؼ اؼبنتظرة مع زبفيض اؼبوارد اؼبستخدمة لتحقيخل تلك
األىداؼ كيشمل مفهومي (الفعالية) كىي الوصوؿ إُف األىداؼ اؼبرجوة ،ك(الكفاءة) كىي زبفيض اؼبوارد
اؼبستخدمة ،يعٍت أف:
األداء = الكفاءة × الفعالية
كمن خبلؿ التعاريف السابقة يبكن القوؿ أف األداء ىو قياـ الفرد باألنشطة كاؼبهاـ اؼبختلفة اليت يتكوف
منها عملو كالكيفية اليت يؤدم ا العاملوف مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية كالعمليات اؼبرافقة ؽبا باستخداـ
كسائل اإلنتاج كاإلجراءات التحويلية الكمية كالكيفية كقدرة اؼبنظمة على ذبسيد أىدافها اؼبسطرة يف نتائ فعلية
من خبلؿ االستغبلؿ األمثل ؼبواردىا اؼبتاحة يف ظل ظركؼ بيئتها الداخلية كاػبارجية ،فهو بذلك ؿبعلة لتفاعل
صبيع العناصر الداخلية كاػبارجية.
 -3الجوانب المتداخلة في مفهوم األداء :
ىناؾ العديد من اعبوانب اؼبتداخلة يف مفهوـ األداء نوجزىا فيما يلي :
أوال  :الجوانب المتعلقة بالعمل :
 -1اإللمام بالعمل  :يعد اإلؼباـ بالعمل ركنا أساسيا من أركاف األداء ،فهو يع عن معرفة العامل بالعمل
الذم يؤديو كمدل فهمو لدكره كمهمتو كإدراكو للتوقعات اؼبطلوبة منو كمدل إتباعو لطريقة العمل اليت
ربددىا لو اؼبنظمة .
 -2ناتج العمل  :يع نات العمل عن مستول االقبػػازات اليت وبققها العامل كمدل مقابلتها للمعايَت
النموذجية الكمية كالنوعية كالزمنية كضغط التكػػاليف ككل ما يبيز عملو من قيمة ممافة تع عن نات
العمل كيع عنو ببعمات العامل يف العمل .
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ثانيا  :الجوانب المتعلقة بالسلوك :
سلوك العامل  :يشَت سلوؾ العامل يف أداء كظيفتو على مدل تعاكف ؿبافظتو كحرصو على معدات

-

كأدكات كذبهيزات اإلنتاج اؼبستخدمة يف العمل من حي
تفعيلها بالشكل الذم يممن عائدا معت ا.

االعتناء ا كصيانتها كذبنب اإلتبلؼ كمدل

 السلوك االجتماعي :يتمثل السلوؾ االجتماعي يف العمل يف مدل تعاكف العامل مع زمبلئو كر سائوكمر كسيو كمدل مسانبتو يف اقباز أعماؿ اعبماعة كتنفيذه لؤلكامر كمشاركتو يف حل اؼبشكبلت أثناء
العمل .
الحالة النفسية للعامل  :إف اغبالة النفسية للعامل كاليت سبكنو من التعرؼ دبزاج معُت يكوف من

-

خبلؽبا متحمسا كرغبا يف العمل كمستعدا إلتقانو أك قد يكوف يف حالة نفسية ال تسمح لو بالتجاكب مع
العمل .
 فرص التقدم  :يسلك العامل نريخل التحسُت كالتقدـ من خبلؿ اكتساب مهارات كمعلومات عن نريخلال ام التدريبية أك اؼبمارسة اؼبيدانية بغية زيادة كفاءة إنتاجيتو كفعالية أدائو ( .الياس ساَف ، 2006 ،
ص ص .) 47-46
 -4محددات األداء وأبعاده :
 1-4محددات األداء:

إف األداء الوظيفي ىو" األثر العايف عبهود الفرد كاليت تبدأ بالقدرات ،كإدراؾ الدكر كاؼبهاـ كيعٍت ىذا أف
األداء ىو إنتاج موقف معُت يبكن النظر إليو على أنو نتاج العبلقة اؼبتداخلة بُت اعبهد كالقدرات كإدراؾ الدكر
اؽباـ للفرد كؽبذا قبد أف ؿبددات األداء تتوضح يف:
 اعبهد اؼببذكؿ من نرؼ الفرد. القدرات اليت يتمتع ا الفرد ألداء الوظيفة. -مدل إدراكو ؼبتطلبات كظيفتو.

أ -الجهد:

يشَت اعبهد إُف الطاقة اعبسمانية كالعقلية اليت يبذؽبا الفرد ألداء مهمتو أك كظيفتو كذلك للوصوؿ إُف أعلى
معدالت عطائو يف ؾباؿ عملو.
ب -القدرات:

تشَت القدرات إُف اػبعائص الشخعية للفرد اليت يستخدمها ألداء كظيفتو أك مهامو( .راكية حسن ،
 ،2000ص ص)210-209
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جـ ـ  -إدراك الدور أو المهام :
ىو االذباه الذم يعتقد الفرد انو من المركرم توجيو جهوده يف العمل من خبللو إف فهم الدكر كاؼبهاـ من
نرؼ الفرد العامل يؤدم إُف اإلتقاف كالنجاح كربقيخل الغا ية كاؽبدؼ اؼبطلوب كبذلك يؤدم إُف أداء فعاؿ يف
العمل  ( .صبلح عبد الباقي  ،1999 ،ص ص )211-210
يبكن صياغة ؿبددات األداء يف اؼبعادلة التالية :
محددات األداء = الجهد × القدرات × إدراك

فاألداء ما ىو إال ؿبعلة تفاعل بُت كل من اعبهد كالقدرات كإدراؾ الدكر أك اؼبهمة فكل عامل ال يؤثر
على األداء بعفة مستقلة بل بتفاعلو مع العاملُت اآلخرين .
كلتحقيخل مستول مرضي من األداء البد من كجود حد أدىن من اإلتقاف يف كل مكوف من مكونات األداء
دبعٌت أف األفراد عندما يبذلوف جهودا قائمة كيكوف لديهم قدرات متفوقة كلكنهم ال يفهموف أدكارىم فاف أدائهم
لن يكوف مقبوال من كجهة نظر اآلخرين ،فبالرغم من بذؿ اعبهد الكبَت يف العمل فاف ىذا العمل لن يكوف
موجها يف الطريخل العحيح كبنفس الطريقة فاف الفرد يعمل جبهد كبَت كيفهم عملو كلكنو تنقعو القدرات ،فعادة
ما يقيم مستول أدائو كأداء منخفض كىناؾ احتماؿ أخَت كىو أف الفرد قد يكوف لديو القدرات البلزمة كالفهم
البلزـ لكنو كسوؿ كال يبذؿ جهدا كبَتا يف العمل فيكوف أداء مثل ىذا الفرد أيما منخفما ،كبطبيعة اغباؿ أف
أداء الفرد قد يكوف مرتفعا يف مكوف من مكونات األداء كضعيف يف مكوف اخر(.راكية حسن ،1999 ،
ص)216
بينما ىناؾ من يميف إُف إدراؾ الدكر أك اؼبهمة (مبط األداء) كاعبهد اؼببذكؿ كنوعية ىذا اعبهد اؼببذكؿ
كاليت تعٍت مستول الدقة كاعبودة ،كدرجة مطابقة اعبهد اؼببذكؿ ؼبواصفات نوعية معينة .
كرغم اختبلؼ الباحثُت يف التحديد الدقيخل حملددات األداء كذلك الرتبانو بالسلوؾ اإلنساين اؼبعقد إال أهنا
تشًتؾ يف النقاط التالية :
 الوظيفة ( متطلبات العمل)  :كما يتعلخل ا من كاجبات كمسؤكليات كأدكات كتوقعات مطلوبة من
اؼبوظف ،إضافة إُف الطرؽ كاألساليب كاؼبعدات اؼبستخدمة .
 الموقف (بيئة التنظيم الداخلية) :أك ما تتعف بو البيئة التنظيمية كاليت تتممن :مناخ العمل،
اإلشراؼ ،كفرة اؼبوارد ،األنظمة اإلدارية ،اؽبيكل التنظيمي ،نظاـ االتعاؿ ،السلطة ،أسلوب القيادة  ،نظاـ غبوافز
كالثواب كالعقاب ( .اضبد صقر عاشور  ، 1986 ،ص )50
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إضافة إُف العناصر السابقة قد تؤثر البيئة اػبارجية للتنظيم الذم يعمل بو اؼبوظف على أدائو فبثلة يف
اؼبنافسة اػبارجية كالتحديات االقتعادية .
فالنتائ اليت وبققها متعامل ذبارم مثبل نتيجة اؼبهارات (اؼبعارؼ الوظيفية) اليت يبلكها ىذا اؼبتعامل ،إضافة
إُف اعبهود اليت يبذؽبا كاؼبنطقة التجارية اليت يعمل ا أك اؼبنتجات اليت يشرؼ عليها (التنظيم ،زيادة على اؼبنافسة
كالتحديات االقتعادية اليت يواجهها يف ؿبيطو اػبارجي ).
كيبكن تلخيص العناصر السابقة يف الشكل التاِف الذم يوضح عناصر مبوذج األداء الفعاؿ .
األداء الفعال
األداء الفعال
البيئة الخارجية

متطلبات العمل

كفاءات و مهارات

( الوظيفة)

الموظف كف
بيئة التنظيم
الداخلية

الشكل  19عناصر نموذج األداء الفعال
اؼبعدر  :عبد البارم إبراىيم درة  ، 2008،ص 120
من خبلؿ كل ىذا يبكننا القوؿ أف ؿبددات األداء الوظيفي ىي مزي بُت جهد الفرد اؼببذكؿ إلقباز أعمالو
كما يتمتع بو من مهارات ،معلومات كخ ات كمدل إدراكو ؼبا يقوـ بو يف اؼبنظمة اليت ينتمي إليها.
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 2-4أبعاد األداء:
فيما ىبص أبعاد األداء فهناؾ من يركز على اعبانب االقتعادم يف األداء بينما يعمد البعض اآلخر إُف
األخذ يف اغبسباف اعبانب التنظيمي كاالجتماعي ،كىذا من منطلخل أف األداء مفهوـ شامل إذ تتمثل ىذه األبعاد
فيما يلي :
أ-البعد التنظيمي لَلداء :
يقعد بو الطرؽ كالكيفيات اليت تعتمدىا اؼبؤسسة يف اجملاؿ التنظيمي بغية ربقيخل أىدافها ،كمن مث يكوف
لدل مسَتم اؼبؤسسة معايَت يتم على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية اؼبعتمدة كأثرىا على األداء ،مع
اإلشارة إُف أف ىذا القياس يتعلخل مباشرة باؽبيكلة التنظيمية كليس بالنتائ اؼبتوقعة ذات الطبيعة االجتماعية
االقتعادية ،كىذا يعٍت انو بإمكاف اؼبؤسسة أف تعل إُف مستول فعالية اخر نات عن اؼبعايَت االجتماعية
كاالقتعادية ىبتلف عن ذاؾ اؼبتعلخل بالفعالية التنظيمية .
فاؼبعايَت اؼبعتمدة يف قياس الفعالية التنظيمية تلعب دكرا ىاما يف تقوًن األداء ،حي تتيح للمؤسسة إدراؾ
الععوبات التنظيمية يف الوقت اؼببلئم من خبلؿ مظاىرىا األكُف قبل أف يتم إدراكها من خبلؿ تأثَتاهتا االقتعادية
ب -البعد االجتماعي لَلداء :

كيشَت إُف مدل ربقيخل الرضا عند أفراد اؼبؤسسة على اختبلؼ مستوياهتم ،الف مستول رضا العاملُت
يعت مؤشرا على كفاء األفراد ؼبؤسستهم كتتجلى أنبية كدكر ىذا اعبانب يف كوف األداء الكلي للمؤسسة قد يتأثر
سلبا على اؼبدل البعيد ،إذا اقتعرت اؼبؤسسة على ربقيخل اعبانب االقتعادم ،كأنبلت اعبانب االجتماعي ؼبواردىا
البشرية ،فكما ىو معركؼ يف أد بيات التسيَت أف جودة التسيَت يف اؼبؤسسة ترتبط دبدل تبلزـ الفعالية االقتعادية
مع الفعالية االجتماعية .لذا ينعح بإعطاء أنبية معت ة للمناخ االجتماعي السائد داخل اؼبؤسسة ،أم لكل ما لو
صلة بطبيعة العبلقات االجتماعية داخل اؼبؤسسة (صراعات ،أزمات ...اٍف)( .الشيخ الداكم  ،2009 ،ص
)219
إضافة إُف العناصر السابقة يبيز اضبد صقر بُت ثبلثة أبعاد جزئية  ،يقاس أداء الفرد عليها كىي :
 كمية الجهد المبذول :
تع عن مقدار الطاقة اعبسمانية كالعقلية اليت يبذؽبا الفرد يف العمل من خبلؿ فًتة زمنية معينة كنعت
اؼبقاييس اليت تقيس كمية األداء خبلؿ فًتة معينة مع ة عن البعد الكمي للطاقة اؼببذكلة .
 نوعية الجهد :
تعٍت مستول الدقة كاعبودة كدرجة مطابقة اعبهد اؼببذكؿ ؼبواصفات نوعية معينة ،ففي بعض أنواع األعماؿ
قد ال يهم سرعة األداء أك كميتو ،بقدر ما يهم نوعية كجودة اعبهد اؼببذكؿ ،كيندرج ربت معيار النوعي للجهد
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الكثَت من اؼبقاييس اليت تقيس درجة اإلنتاج للمواصفات ،كتقيس درجة خلو األداء من األخطاء ،كدرجة اإلبداع
كاالبتكار يف األداء .
 نمط األداء :

ىو األسلوب أك الطريقة اليت يبذؿ فيها اعبهد يف العمل ،أم الطريقة اليت تؤدم ا أنشطة العمل فعلى
أساس مبط األداء  ،يبكن مثبل قياس الًتتيب الذم يبارسو الفرد يف احد حركاتو أك أنشطة معينة أك مزيح ىذه
اغبركات أك األنشطة إذ كاف العمل جسماين بالدرجة األكُف  ،كما يبكن القوؿ أيما أف قياس نريقة اليت يتم
الوصوؿ ا إُف حل أك قرار مشكلة معينة ،أك األسلوب الذم يتبع يف إجراء حب أك دراسة أك ذلك اؼبستخدـ يف
كتابة تقرير أك مذكرة  ،كذلك إذا كاف العمل ذا نابع ذىٍت ( .اضبد صقر عاشور ، 1995 ،ص)50
من خبلؿ كل ىذا يبكننا القوؿ إف ؿبددات األداء الوظيفي ىي مزي بُت جهد الفرد اؼببذكؿ إلقباز
أعمالو كما يتمتع بو من مهارات ،معلومات كخ ات كمدل إدراكو ؼبا يقوـ بو يف اؼبنظمة اليت ينتمي إليها.
 -5مكونات األداء:

يتكوف معطلح األداء من مكونُت رئيسيُت نبا الفعالية كالكفاءة ،أم أف اؼبؤسسة اليت تتميز باألداء ىي

اليت ذبمع بُت عاملي الفعالية كالكفاءة ك تسيَتىا ؼبواصلة نشانها بغية ربقيخل أىدافها.
إال أف الكثَت من الباحثُت كالدارسُت ال يدققوف يف التمييز بُت الكفاءة كالفعالية كيقوموف باستخداـ
اؼبعطلحُت لنفس اؼبعٌت لذا سوؼ كباكؿ التطرؽ ؽبما بالتعريف كالعبلقة اليت تربطهما باعتبارنبا مكونات األداء.
 1-5ماىية الكفاءة : Efficiency - Efficacité
يتميز معطلح الكفاءة شأنو شأف أغلب معطلحات العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية بعدـ اتفاؽ بُت
الكتاب كالباحثُت حوؿ تعريفو .
 يقعد بالكفاءة مدل ربقيخل األىداؼ كبالتاِف فهي تقاس بالعبلقة بُت النتائ احملققة كاألىداؼ اؼبرسومة.(عبد اؼبليك مزىود، 2001 ،ص)87
 تشَت الكفاءة إُف العبلقة بُت اؼبوارد كالنتائ  ،كتقاس باحتساب نسبة اؼبخرجات إُف اؼبدخبلت اؼبستغلةلتحقيخل أىداؼ اؼبنظمة .
 عرؼ كل من ركبن ككتز الكفاءة بأهنا" :عمل األشياء بشكل صحيح كينظر ؽبا كل من ىارليغل كسلكوـ علىأهنا  '' :اؼبدل الذم يكوف فيو كلفة اؼبنتوج اقل ما يبكن".كقد أكد كل من كارزك كيانوزاس على أف اؼبؤسسة
تعبح ذات كفاءة عالية" حينما تقوـ باستثمار مواردىا اؼبتاحة يف اجملاالت اليت تعطي اك اؼبردكدات "( .كاظم
نزار الركباين، 2004 ،ص) 318
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أما  Mintzbergيف كتابو  Administrative Behavourيعرؼ الكفاءة أهنا" :القدرة على اختيار
اؼبسلك الذم وبقخل أحسن نتيجة بتطبيخل اؼبوارد اؼبتاحة ،أم أف الكفاءة تعٍت الوصوؿ إُف ىدؼ تسعى إليو
اؼبنظمة  ( .ؿبفوظ اضبد جودة ، 2006 ،ص) 227

 فالكفاءة تتعل بالتوازف بُت كمية اؼبوارد اؼبستخدمة يف اؼبنظمة كمدخبلت كبُت كمية النتائ احملققةكمخرجات ،أم أهنا ترتبط باقتعاديات العمل فكلما كانت اؼبدخبلت اقل كاؼبخرجات اك كاف ذلك مع ا عن
عنعر الكفاءة.
كتتجسد الكفاءة من خبلؿ :
 معرفة كيفية التعبئة  :فامتبلؾ اؼبعارؼ غَت كاؼ حىت نقوؿ باف ىذا العامل كفؤ كإمبا هبب أف يكوف
قادر على تشغيلها بالطريقة اؼبناسبة كيف الظركؼ اؼببلئمة.

 معرفة كيفية التنسيق :فعلى العامل أف يعرؼ كيفية انتقاء اؼبعارؼ ،األساسية يف دفًت اؼبوارد ،ككيفية
تنظيمها كاستعماؽبا لتحقيخل النشاط اؼبهٍت.

 معرفة كيفية التحول  :على أساس أف كل الكفاءات قابلة للتحوؿ أك التكيف مع متطلبات اؼبهمة
ضمن حاالت ـبتلفة قعد األداء اعبيد للنشاط.
 2-5أبعاد الكفاءة :حي أف للكفاءة ثبلث أبعاد ىي:
 الدراية "" Savoir":ىي ؾبموعة اؼبعلومات اؼبستوعبة كاؼبدؾبة يف إنار مرجعي يسمح للمنظمة بقيادةأنشطتها كالعمل يف إنار خاص.
 الدراية الفنية  "Savoir Faire :ىي القدرة على التعرؼ بعفة ملموسة حسب األىداؼ احملددةمسبقا ،كيرل  M.Jorasأف ىذا النوع من اؼبعرفة غَت قابلة للتحويل حي

يتم بنا ه فرديا باعتباره

فبيزا لعورة الذات.
 الدراية الذاتية "Savoir Etre :تتمثل يف ؾبموعة السلوكيات كاؼبواقف كاؼبميزات الشخعية اؼبرتبطةبالعامل كاؼبطلوبة عند فبارسة النشاط اؼبعٍت.
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 3-5ماىية الفعالية Efficience-"Effectiveness :

لقد مت تناكؿ تعريف الفعالية من عدة كجهات نظر ،ككل تعريف يركز على نقطة معينة.
 لغويا :الفعالية تعٍت ":القدرة على التأثَت ،فالشيء الفعاؿ ىو الشيء اؼبؤثر كالذم يًتؾ أثرا ،أم أثرا اهبابيا علىاألداء الكلي للمنظمة كإال فبل يكوف فعاال.

 اصطالحا :ىي" :قدرة التنظيم على ربقيخل األىداؼ اؼبتوخاة من إنشائو".إضافة إُف أهنا تشَت إُف مؤشراتنوعية تتمثل أساسا يف القدرة على النجاح يف ربقيخل األىداؼ(.خليل ؿبمد حسن الشماع ،2000،ص) 83
 كيػػرل سعيد اؼبعرم أف الفعالية ىي ":درجة أك مستول التميز يف ربقيخل األىداؼ على مدل حياة اؼبنظمة ".(سعيد اؼبعرم، 2002 ،ص) 333
 يقعد بالفعالية القدرة على تدنية مستويات استخداـ اؼبوارد دكف اؼبساس باألىداؼ اؼبسطرة اليت تقاسبالعبلقة بُت النتائ كعواملو أك النتائ كاؼبوارد اؼبستخدمة ( .عبد اؼبليك مزىود، 2001 ،ص)87
 كوبدد كل من  Narayanan And Nathمفهوـ الفعالية على بأهنا" :اغبكم اإلنساين عن مدل فبارسةاؼبنظمة لعملها بشكل مرضي ،كتشكل ىذه األحكاـ للمديرين األساس للتغيَت التنظيمي األكؿ كعندما ال تكوف
الفعالية مقنعة تكوف التغَتات ضركرية  ،فيؤكد ىذا اؼبفهوـ على ارتباط الفعالية باؼبنظمة ،كإمبا سبثل حكما شخعيا
ؼبدل أداء اؼبنظمة ،كىي تعكس أراء ؾبموعات ـبتلفة من األفراد عن اؼبنظمة(.كاظم نزار الركباين ، 2004 ،ص
)320

نستنت من خبلؿ كل ما سبخل من تعاريف أف الفعالية ترتبط دبدل ربقيخل اؼبنظمة لؤلىداؼ اؼبسطرة سواء
القعَتة أك اؼبتوسطة أك نويلة األجل يف إنار مكونات بيئة غَت مستقرة ،ذبعل اؼبنظمة يف كضعية تبح فيها عن
التوازف الديناميكي لتممن مبوىا كبقائها.
 4-5العالقة بين الكفاءة والفعالية :تبدك العبلقة بُت الفاعلية كالكفاءة كبَتة جدا فرغم إمكانية أف تكوف
اؼبنظمة فاعلة كليست كفوءة ،أك العكس لكن اإلدارة تبح دائما عن كجود توافخل كموائمة بُت ىذين اؼبفهومُت،
حي اؼبطلوب أف تكوف اؼبنظمة فاعلة ككفوءة يف نفس الوقت ،كلغرض أف يكوف األمر كذلك يتطلب األمر
تنسيخل كمواءمة ثبلثة قمايا أساسية ،كىي األىداؼ ،كمدل مبلئمة الوسائل اؼبستخدمة إلقباز األىداؼ من
جانب ككذلك النتائ احملققة كمدل قر ا كبعدىا عن األىداؼ احملددة كتناسبها مع الوسائل اؼبستخدمة .
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ىنا تبدك الكفاءة باعتبارىا معيار نوعي ككمي يتسع ليشمل جوانب اإلنتاجية باإلضافة إُف ما يرتبط
بالعمل من أمور أخرل كالوسائل اؼب ستخدمة كنبيعتها كمدل دقة األىداؼ احملددة كقرب النتائ اؼبتحققة من
تلك األىداؼ .

شكل  20يوضح العالقة بين الكفاءة والفاعلية

اؼبعدر  :منعور الغاليب ،صبحي إدريس، 2009،ص) 48
يتمح من الشكل السابخل بأف اؼبنظمات اليت تستطيع ربقيخل عنعرم الكفاءة كالفعالية ىي كحدىا القادرة
على النمو كاالزدىار كإقباز األىداؼ من خبلؿ االستخداـ األمثل للموارد ،بينما اؼبنظمات غَت الكفؤة كغَت
الفعالة يكوف معَتىا االهنيار ألهنا َف تستطع ربقيخل أىدافها كال استغبلؿ مواردىا بشكل أمثل ،أما اؼبنظمات
الفعالة كاليت ال تتمتع بالكفاءة سوؼ تتمكن من البقاء نتيجة لتحقيخل أىدافها لكن در للموارد كتكاليف باىظة
كىذا ما يكوف يف حالة االحتكار.إال أف اؼبنظمات اليت تستغل مواردىا بالشكل اؼبناسب كال تستطيع ربقيخل
األىداؼ يكوف االكبدار التدرهبي معَتىا لعدـ قدرهتا على ربقيخل أىداؼ أصحاب اؼبعاٌف.

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

322Page

الفصل الرابع ------------------------------------------------------------------------------------------------ألاداء الىظيفي

كفوءة

ربقيخل األىداؼ در اؼبوارد كتكاليف

فشل ؿبقخل

غَت كفوءة

عالية
فعالة

الكفاءة  :حسن استخداـ اؼبوارد

النجاح

ال ربقخل األىداؼ العحيحة
رغم االستخداـ الكفء للموارد

غَت فعالة
الفعالية  :ربقيخل األىداؼ ( اقباز األعماؿ العحيحة)
الشكل رقم 21 :مصفوفة الكفاءة والفعالية

المصدر :طاىر منصور الغالبي ،وائل محمد صبحي إدريس، 2009،ص49

فبا سبخل نفهم أف ىناؾ ارتبانا كثيقا بُت الكفاءة كالفعالية لكن ىذا ال يعٍت أهنما مًتادفاف ،فقد تتميز
اؼبنظمة بالفعالية مع عدـ اتسامها بالكفاءة يف استخداـ اؼبوارد ،كما قد تتميز بالكفاءة دكف ربقيخل الفعالية ،إال
أف ىذا ال يعٍت كجود تناقض بينهما ،بل تعد الكفاءة احد عناصر الفعالية كليست شرنا كافيا لتحقيقها بل ىي
متطلبا ضركريا ؽبا.
ت-كما أشار توماس جل ت )  ( Thomas Gilbertيف ىذا العدد إُف انو ال هبوز اػبلط بُت السلوؾ كبُت
االقباز كاألداء  ،كذلك أف :
 '' السلوك ىو ما يقوـ بو األفراد من أعماؿ يف اؼبنظمة اليت يعملوف ا كعقد االجتماعات ،أك تعميممبوذج أك التفتيش.
 -أما '' االنجاز فهو ما يبقى من اثر أك نتائ بعد أف يتوقف األفراد عن العمل ،أم انو ـبرج أك نتاج أك

نتائ كتقدًن خدمة ؿبددة أك إنتاج سلعة ما .

 أما '' األداء فهو التفاعل بُت السلوؾ كاالقب ػػاز ،أم انو ؾبموعػػة السلوؾ كالنتائ اليت ربققت معا علىأف تكوف ىذه النتائ قابلة للقياس( .عبد البارم إبراىيم درة  ، 2008 ،ص) 26
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 5-5اإلنتاجية :
تع اإلنتاجية عن اؼبقدرة على خلخل النات (القيمة اؼبمافة) باستخداـ عوامل إنتاج ؿبددة خبلؿ فًتة زمنية
معينة كىي عبلقة نسبية بُت عناصر اإلنتاج اؼبستخدمة لتوليد كمية معينة من اإلنتاج (سلع كخدمات ) كقيمة
اإلنتاج كفقا ؼبقياس نقدم أك مادم ؿبدد كيتممن مفهوـ اإلنتاجية كبل من الكفاءة كالفعالية ،أم أف اإلنتاجية
تقاس دبعيار الكفاءة ك الفعالية  (.عبودم زيد منَت،2006،ص)169
 -6أىمية وأىداف األداء :

إف الًتكيز على دراسة األداء يف اؼبنظمات يعد من أكثر ؾباالت االىتماـ من قبل كتاب اإلدارة عامة،
كتوِف منظمات األعماؿ دراسة األداء أنبية كبَتة يبكن أف ينظر إليها من خبلؿ ثبلث أبعاد رئيسية ىي  :الناحية
النظرية كالتجريبية كاإلدارية.

 1-6أىمية األداء
أ-

الناحية النظرية

":"Theoretical

األداء يبثل مركز اإلدارة االسًتاتيجية حي ربتوم صبيع اؼبنظمات على ممامُت كدالالت زبتص باألداء
سواء بشكل ضمٍت أك بشكل مباشر؛ كيرجع السبب يف ذلك إُف أف األداء يبثل اختبارا زمنيا لبلسًتاتيجية اؼبتبعة
من قبل اإلدارة.
ب -الناحية التجريبية "":"Empirical
إف أنبية األداء ،تظهر من خبلؿ استخداـ اغلب دراسات كحبوث اإلدارة االسًتاتيجية األداء الختبار
االسًتاتيجيات كاػبطط اؼبختلفة كالعمليات الناذبة عنها.
ت -الناحية اإلدارية ":"Managerial
تظهر أنبيتو الواضحة من خبلؿ حجم االىتماـ الكبَت كاؼبميز من إدارات اؼبنظمات لدراسة األداء
كنتائجو ،كالتحوالت كالتغَتات اليت ذبرل من قبل ىذه اؼبنظمات اعتمادا على نتائ األداء .ىذا ،كقد احتل
موضوع األداء يف األدب االسًتاتيجي أنبية قعول؛ العتبارات تتعلخل بكونو ؿبورا مركزيا للتنبؤ بنجاح أك فشل
اؼبنظمات يف قراراهتا كخططها كاسًتاتيجياهتا اؼبستقبلية.
كتواجو دراسة األداء ربديات عديدة تتمثل يف تباين مفاىيم كمؤشرات قياسو ،تبعا لتباين أىداؼ
اؼبنظمات كنبيعتها كاختبلؼ األنراؼ اؼبرتبطة ا ؛ فبا يستلزـ ربديد ماىية اؼبقاييس اؼبناسبة اليت يبكن
استخدامها يف قياس األداء كمعدر اؼبعلومات ؼبعتمدة يف ذلك ،ككيفية دم مقاييس ـبتلفة لتقدًن صورة كاقعية
عن اؼبنظمة( .منعور الغاليب ،صبحي إدريس،2009،ص)40
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 2-6أىداف األداء :
يشَت اؽبدؼ إُف بياف كاضح إُف الكيفية اليت يبكن من خبلؽبا ربقيخل نتيجة معينة من حي الكم كالكيف،
كينبغي أف تتوافخل األىداؼ اعبيدة مع ما كصف بأنو معيار ،إذ هبب أف يتوفر يف األىداؼ ما يلي:
 ينبغي أف تكوف األىداؼ ؿبددة–أم تكوف دقيقة قػ ػػدر اإلمكاف كمرتبطة بنتيجة كاحدة يبكن
ربديدىا.
 هبب أف تكوف األىداؼ قابلة للقياس– كإال سيكوف من الععب معرفة الوقت الذم يتم فيو ربقيقو.
 ال بد أف تكوف األىداؼ قابلة لتحقيخل – كإال سوؼ تفقد ىذه األىداؼ اؼبعداقية كتكوف أىدافا
ىدامة كلن ربقخل أم غرض مفيد.
 ينبغي أف تكوف األىداؼ مرتبطة بالنتائ – حبي ينبغي الربط بينها ك بُت النتيجة النهائية اليت هبب
ربقيقها  -هبب ربط األىداؼ بالوقت -كذلك الف كجود أىداؼ دكف كجود جدكؿ زمٍت كاضح ال
يوفر أم إرشاد عن ترتيب األكلويات ( .بارم كشوام  ، 2006 ،ص ) 94
 -7أنواع األداء ومستوياتو:
 1-7أنواع األداء:

بعد التعرؼ على مفهوـ األداء كالتطرؽ إُف ؿبدداتو يبكننا االنتقاؿ إُف عرض أنواع األداء ىذا األخَت الذم
يبكن تعنيفو كتقسيمو كغَته من الظواىر التنظيمية.
كيبكن تقسيم أنواع األداء بغرض اختيار معيار التقسيم لذلك :فاف نوع األداء يكوف حسب معيار التقسيم
 ،كمن شبة يبكن تقسيم األداء إُف أنواع حسب معيار اؼبعدر ،إضافة إُف معيار الشمولية كالطبيعة .

 1-1-7حسب معيار المصدر :

كفقا ؽبذا اؼبعيار يبكن تقسيم األداء إُف نوعُت األداء الذايت أك األداء الداخلي كاألداء اػبارجي.

أ -األداء الداخلي :كيطلخل على ىذا النوع من األداء أداء الوحدة ،أم انو ينت ما سبلكو اؼبؤسسة من اؼبوارد
فهو ينت أساسا فبا يلي:

 ألداء البشري :كىو أداء أفراد اؼبؤسسة الذم يبكن اعتباره موردا اسًتاتيجي قادر على صنع القيمة
كربقيخل األفملية التنافسية من خبلؿ تسيَت مهاراهتم.
 األداء التقني كيتمثل يف قدرة اؼبؤسسة على استعماؿ استثمارىا بشكل فعاؿ.
 األداء المالي  :كيكمن يف فعالية هتيئة كاستخداـ الوسائل اؼبالية اؼبتاحة.
ب -األداء الخارجي :ىو األداء النات عن اؼبتغَتات اليت ربدث يف احمليط اػبارجي فاؼبؤسسة ال تتسبب يف
إحداثو كلكن احمليط اػبارجي ىو الذم يولده  ،فهذا النوع بعفة عامة يظهر يف النتائ اعبيدة اليت تتحعل
عليها اؼبؤسسة كارتفاع سعر البيع ،ككل ىذه التغَتات تنعكس على األداء سواء باإلهباب أك بالسلب ،ك
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ىذا النوع من األداء يفرض على اؼبؤسسة ربليل نتائجها ،كىذا مهم إذا تعلخل األمر دبتغَتات كمية أين
يبكن قياسها كربديد أثرىا( .عمر ؿبمد تومي الشبلي  ،1988 ،ص) 56
 2-1-7حسب معيار الشمولية :كحسب ىذا اؼبعيار يبكن تقسيم األداء إُف نوعُت نبا األداء الكلي كاألداء
اعبزئي.

أ -األداء الكلي :كىو الذم يتجسد يف اإلقبػػازات اليت سانبت فيها صبيع العناص ػػر كالوظائف أك األنظمة
الفرعية للمؤسسة لتحقيقها ،كال يبكن نسب إقبازىا إُف أم عنعر من دكف مسانبة باقي العناصر .كيف
إنار ىذا النوع من األداء يبكن اغبدي عن مدل ككيفيات بلوغ اؼبؤسسة أىدافها الشاملة كاالستمرارية
كالشمولية ،الربح كالنمو.
ب-األداء الجزئي :كىو الذم يتحق خل على مستول األنظمة الفرعية للمؤسسة ،كينقسم بدكره إُف عدة أنواع
زبتلف باختبلؼ اؼبعيار اؼبعتمد لتقسيم عناصر اؼبؤسسة ،حي يبكن إف ينقسم حسب اؼبعيار الوظيفي
إُف أداء كظيفة اؼبالية ،أداء كظيفة األفراد ،أداء كظيفة التموين  ،أداء كظيفة اإلنتاج ،أداء كظيفة التسويخل.
 3-1-7حسب معيار الطبيعة :يقسم األىداؼ إُف اقتعادية كاجتماعية كتقنية كسياسية ...اٍف  ،فانو يبكن
كأف كاف ذلك من باب اؼبقابلة اؼبنطقية ،تعنيف األداء إُف اقتعادم كاجتماع ػػي كسياسي كتقٍت ،كيف إشارة إُف
ىذا التعنيف يقوؿ احد الباحثُت '' :ال يبكن للمؤسسة أف ربسن صورهتا  Image de marqueباالعتماد
على األداء االقتعادم أك التكنولوجي فحسب  ،بل إف األداء االجتماعي لو كزنو الثقيل على صورة اؼبؤسسة يف
اػبارج  .إذا بناء على ىذه اؼبقابلة بُت نبيعة األىداؼ كأنواع األداء يبكن القوؿ:
 بان األىداف االقتصادية تدؿ على كجود األداء االقتعادم الذم يعت ربقيقو اؼبهمة األساسية
للمؤسسة ،كالذم يتجسد بالفوائض اليت ربققها من كراء تعظيم نواذبها كتدنية مستويات استخداـ

مواردىا .
 أما األىداف االجتماعية كإف كانت يف اغبقيقة سبثل قيودا مفركضة على اؼبؤسسة يلزمها ا كل من
ؾبتمعها الداخلي ،فيع سعي اؼبؤسسة إُف بلوغها على األداء االجتماعي ا .كبغض النظر عن كوهنا

أىدافا أـ قيودا ،فاف ربقيقها هبب أف يكوف بالتزامن مع األىداؼ االقتعادية الف '' االجتماع مشركط
باالقتعاد '' .
كبذلك يتبلزـ األداء االقتعادم كاالجتماعي ،كاؼبؤسسة الناجحة ىي اليت تعرؼ كيفية الوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ إُف
ربقيخل اك مستول من النوعُت معا.
كإُف جانب األداء االقتعادم كاالجتماع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي يبكػ ػ ػ ػ ػن اغبدي عن األداء التقٍت أك الثقايف أك السياسي
للمؤسسة كذلك عندما تسط ػ ػ ػ ػ ػر لنفسها أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدافا من ىذا القبيل كاف ترغب يف السيطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة على ؾباؿ
تكنولوجي معُت أك تسعى إُف تكوين ثقافة خاصة ا أك التأثَت على السلوؾ الثقايف حمليطها خبلخل أمباط
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استهبلكية جديدة .أك ردبا رب ػ ػ ػ ػ ػ ػاكؿ التأثَت على النظاـ السياسػ ػ ػ ػي القائم الستعدار امتيازات لعاغبها
( سب ػ ػ ػ ػ ػويل اغبمبلت االنتخ ػ ػ ػ ػ ػابية من اجل إيعػ ػ ػ ػ ػاؿ أشخاص معنيُت إُف مراكز القرار ) كما ىو الشأف
بالنسبة للشركات اؼبتعددة اعبنسيات خاصة العاملة منها يف بلداف العاَف الثال  ( .عبد اؼبليك مزىور ،
 ،2001ص)90
 2-7مستويات األداء:
يبكن تقسيم األداء إُف ثبلث مستويات على النحو التاِف:
 1-2-7األداء الفردي :ىو األعماؿ اليت يبارسها الفرد للقياـ دبسؤكلياتو اليت يمطلع بتنفيذىا يف الوحدة

التنظيمية ،كصوال لتحقيخل األىداؼ اليت كضعت لو ،كاليت تساىم بدكرىا يف ربقيخل أىداؼ الوحدة
التنظيمية حي يقوـ الرئيس اؼبباشر للموظف بتقييم أدائو .كيقاس أداء الفرد يف اؼبنظمة دبجموعة

متنوعة من اؼبقاييس ،يتم من خبلؽبا تقييم أدائو؛ كصوال إُف التأكد من أف أنظمة العمل ككسائل
التنفيذ يف كل إدارة ربقخل أك قدر فبكن من اإلنتاج بأقل قدر من التكلفة ،كيف أقل كقت ،كعلى
مستول مناسب من اعبودة.
أما اؼبوضوعات اليت يشملها القياس فهي :الوقت اؼبستنىفذ ،كالتكلفة ،كاعبودة .أما بالنسبة ؼبؤشرات
قياس األداء الفردم فهي :الوقت اؼبعيارم ،كالتكلفة اؼبعيارية ،كدرجة ربقيخل األىداؼ اؼبعيارية.
 2-2-7أداء الوحدات التنظيمي :ىو األعماؿ اليت سبارسها الوحدات التنظيمية للقياـ بدكرىا الذم تقوـ
بتنفيذه يف اؼبؤسسة؛ كصوال لتحقيخل األىداؼ اليت كضعت ؽبا على ضوء األىداؼ االسًتاتيجية
للمؤسسة كسياستها العامة ،حي يقوـ بتقييم ىذا النوع من األداء كل من اإلدارة العليا ،كأجهزة
الرقابة الداخلية.
كتشمل موضوعات القياس الفعالية االقتعادية كالفعالية اإلدارية .أما مؤشرات قياسو فهي :
درجة تقسيم العمل ،كدرجة التخعيص ،كنظم إنتاج اؼبخرجات ،كدرجة اؼبركزية ،كفعالية
االتعاالت.
3-2-7

األداء المؤسسي :كيعٍت اؼبنظومة اؼبتكاملة لنتاج أعماؿ اؼبنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر
بيئتها الداخلية كاػبارجية ،كبشكل اخر فهو :ؿبعلة لكل من األداء الفردم ،كأداء الوحدات
التنظيمية ،باإلضافة إُف تأثَتات البيئة االجتماعية كاالقتعادية كالثقافية عليهما.
يقوـ بتقييم األداء اؼبؤسسي كل من أجهزة الرقابة اؼبركزية كأجهزة السلطة التشريعية ،كأجهزة الرقابة
الشعبية  .كموضوعات القياس تشمل الفعالية البيئية كالفعالية السياسية .أما مؤشرات القياس
فتشمل:درجة القبوؿ االجتماعي لقرارات اؼبؤسسة ،كدرجة االستقبللية يف عمل اؼبؤسسة ،كما
تشمل مدل توافر أيديولوجية ؿبددة للعمل ،كمدل التمثيل االجتماعي يف اؼبؤسسة.
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مهما يف ربديد األداء اؼبؤسسي العاـ ،كىو ؿبعلة للتفاعل
كيعت أداء العنعر البشرم عامبل ن
بُت مهارات كقدرات األفراد يف التنظيم ،كرغبتهم كاستعدادىم لبذؿ .أقعى جهودىم لتحقيخل األىداؼ
التنظيمية( .ؿبمد سليماف البلوم ،2008 ،ص) 54
 -8تصنيف األداء:

يتمثل احد االجزاء اؼبهمة يف عملية تقدير االداء اغبكم على مدل جودة اؼبستول الذم ادل الشخص من

خبللو لتحقيخل بعض االىداؼ احملددة بعفة عامة  ،فاف تقييم النتائ سيكوف اسهل من اغبكم على مدل جودة
تلك النتائ كلكن من اؼبمكن اال تكوف ىذه العملية مباشرة ذا القدر حىت عندما تبدك ىذه اؼبعايَت .كىناؾ
عددا من اؼببادئ االساسية اليت هبب اف يلتزـ ا كمن بُت ىذه اؼببادئ :
 ينبغي اف يتم تكوين رأم عن االداء باؼبقارنة باألىداؼ العامة اليت قد يكوف حدث تقسيمها اُفأىداؼ منفعلة تساىم معا يف ربقيخل االىداؼ العامة.
 يف عمليات تعنيف االداء  ،ينبغي للشخص الذم يقوـ بتقدير االداء اف يمع يف االعتبار كلجانب من جوانب الوظيفة  ،كما ينبغي اف يقوـ بعملية تعنيف شامل للوظيفة ككل كاال يتأثر بشكل
مفرط باغبد االقعى من االداء يف جزء كاحد منها.
 سبثل احدل الععوبات اليت يواجهها أم مدير يف عملية تقدير اداء العاملُت يف اف يكوف موضوعيابش اف ىؤالء االشخاص العاملُت  ،كذلك الف ىناؾ ميبل نبيعيا اُف الرغبة يف اعطاء تعنيفات لؤلشخاص
الذين كببهم افمل من تلك اليت يتم اعطا ىا لؤلشخاص الذين ال نشعر ذباىهم بالقدر نفسو من اغبب اك
اغبماس بطريقة مشا ة .
 عند التعامل مع اداء االفراد  ،ينبغي اف يكوف الًتكيز على ما ينظر اليو على انو االىداؼ اليت ربتلقدرا من االكلوية ،كما ينبغي اف يتم قياس االداء العاـ باؼبقارنة دبسئوليات الشخص الذم يشغل الوظيفة.
 ينبغي الوضع يف االعتبار اية عوامل داخلية تؤثر على االداء  ،مثل التغَتات اليت ذبرل على اؼبؤسسةكمدل اتاحة اؼبوارد كدرجة التحدم اليت تعتمد على اؼبسئوليات يف اؼبقاـ االكؿ..
 هبب اف يمع الشخص الذم يقوـ بعملية التقدير يف االعتبار العوامل اػبارجية ايما  ،كبوجو خاصظركؼ السوؽ كالتغيَتات اليت ربدث يف القانوف اك يف سياسات اغبكومة عبلكة على الظركؼ االقتعادية.
كمن ناحية اخرل ف انو ىناؾ عدد من الطرؽ اؼبختلفة اليت يبكن من خبلؽبا شرح تعنيف االداء ،
تقوـ بعض اؼبؤسسات بشرح تعنيف االداء بطريقة لفظية قياسية ،كردبا يستخدـ اخركف تعنيف ىجائي اك رقمي
 ،يف حُت من اؼبمكن اف يعنف اخركف االداء من حي االىداؼ ،على سبيل اؼبثاؿ  :يقاؿ مت ربقيخل االىداؼ
اك مت زبطي االىداؼ(.بارم كشوام  ، 2006 ،ص ص) 103-102
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 -9ميادين األداء األساسية:
تتعدد اجملاالت اليت تسعى اؼبنظمة لقياسها على أساس إف كل ؾباؿ منها يعكس ىدفا تسعى اؼبنظمة
لتحقيقو ،كقد زبتلف ىذه اؼبيادين من منظمة إُف أخرل ،حبي تعكس ىذه اجملاالت أىداؼ اؼبنشاة األساسية
كمن بُت ىذه اجملاالت ما يلي :
 الربحية :كتعتمد مؤشرات متعددة لقياس ىذا اجملاؿ متمثلة يف نسب الرحبية كاليت تقيس فعالية
كقدرة اإلدارة على توليد األرباح.

 المركز السوقي :كي تمثل باغبعة السوقية كاليت تشَت إُف نسبة حجم األعماؿ اؼبتوفرة لكل سلعة أك
خدمة مع حجم األعمػػاؿ كالسلعة على مستول السػػوؽ كغالبا ما تقارف بالقول اؼبنافسُت يف
السوؽ.

 اإلنتاجية  :كسبثل العبلقة بُت ـبرجات اؼبنظمة من سلع كخدمات كبُت مدخبلهتا ،كتعد اإلنتاجية
مقياسا ؼبدل االستخداـ األمثل لعناصر اإلنتاج دبا تتممنو من موارد كناقات متاحة للمنظمة كدبا
يكفل ؽبا ربقيخل أىدافها .

 قيادة المنتجات :كتتمثل بقياـ اإلدارات الرئيسية يف اؼبنظمة بتقوًن التكاليف كاعبودة كاؼبركز السوقي
لكل منت من اؼبنتجات اغبالية كاؼبنتجات اؼبخطط ؽبا مستقببل.
 تنمية األفراد واتجاىات العاملين :تتم عملية تنمية األفراد كمجاؿ إدارم رئيسي تسعى اؼبنظمات
لقياسو عن نريخل ذبميع تقارير متنوعة لتقوًن األسلوب الذم تتبعو اؼبنظمة يف سد االحتياجات

اغبالية كاؼبستقبلية يف القول العاملة ،كما يتم قياس اذباىات العاملُت كبو اؼبنظمة مباشرة بواسطة
حبوث االذباىات كبطرؽ غَت مباشرة عن نريخل بيانات الغيابات كدكرات العمل.


المسؤولية العامة  :كيف ىذا اجملاؿ تمع اؼبنظمة مقاييس تبلءـ نبيعتها كبيئتها احمليطة ،دؼ
تقوًن مدل قباحها يف ربم ػػل مسؤكليػػاهتا كبو العاملُت كاؼبوردين كاجملتمع.

 الموازنة بين أىداف المدى القريب والمدى البعيد  :كتقوـ اؼبنظمة بإجراء دراسة متعمقة بشاف
التداخل بُت ؾباالت األداء الرئيسية للتأكد من أف األىداؼ اغبالية َف يتم ربقيقها على حساب

األرباح كاالستقرار يف اؼبستقبل أم عدـ التعارض مع األىداؼ اغبالية كمستول األرباح اؼبطلوب
ربقيقو مستقببل  (.فبلح حسن عدام اغبسيٍت  ،2000 ،ص ص )235-234
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 -10قياس األداء :
إف قياس األداء ىو عمل متمم لعملية التخطيط .فالتخطيط يساعد على ربديد األىداؼ كقياس األداء
يساعد على معرفة مدل ربقيخل ىذه األىداؼ سواء كانت اسًتاتيجية أك تكتيكية ،أك سواء كانت على مستول
الفرد أك الوحدة التنظيمية أك على مستول اؼبنظمة اغبكومية (مدنية كانت أك أمنية).
كاألداء العاـ للمنظمة ىو احملعلة اؼبتكاملة لنتائ أعماؿ اؼبنظمة كتفاعلها مع بيئتها الداخلية أك اػبارجية
كيمم كل اؼبستويات التالية:
 أداء األفراد يف كحدهتم التنظيمية. أداء الوحدات التنظيمية يف اإلنار العاـ للمنظمة. أداء اؼبنظمة ككل يف إنار بيئتها الداخلية ك اػبارجية. 1-10تعريف قياس األداء:
 ىو اؼبراقبة اؼبستمرة إلقبازات برام اؼبنظمة ك توثيقها ،كالسيما مراقبة كتوثيخل جوانب سَت التقدـ كبو ربقيخلغايات موضوعة مسبقا .
كعموما فاف مقاييس األداء توفر للمنظمة اؼبعلومات المركرية الزباذ القرارات العحيحة كازباذ اإلجراءات
التعحيحية اؼببلئمة .
 أف قياس األداء وبسن االتعاالت الداخلية بُت العاملُت فمبل عن االتعاالت اػبارجية بُت اؼبنظمة كعمبلئهاكمتعامليها ،فالتأكيد على قياس كربسُت األداء يؤدم إُف إهباد مناخ جديد من شانو التأثَت يف صبيع
اؼبنظمات اؽبادفة للربح كغَت ىادفة للربح ،كتعتمد عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات الدقيقة على فاعلية إيعاؿ
ىذه اؼبعلومات حوؿ رسالة اؼبنظمة كأنشطتها األساسية كفخل اسًتاتيجية اؼبنظمة(.صبحي إدريس  ،منعور
ألغاليب  2009 ،ص)71
 2-10اىداف قياس االداء :
اذا نظرنا اُف اىداؼ قيا س االداء فإننا ال قبد اختبلفا بُت الباحثُت حوؿ تلك االىداؼ كاليت تتفخل يف
اعبوانب التالية:
 تزكيد متخذم القرارات يف اؼبنظمة دبعلومات اداء العاملُت كىل ىو اداء مرض اـ غَت مرض. يساعد على اغبكم على مدل اسهاـ العاملُت يف ربقيخل اىداؼ اؼبنظمة كعلى اقبازىم الشخعي. تشكل اداة التقييم كسيلة ؼبعرفة ضعف العاملُت كاقًتاح اجراءات لتحسُت ادائهم  ،كقد يأخذ التحسُتشكل تدريب داخل اؼبنظمة اك خارجها.
 يسهم يف اقًتاح اؼبكافآت اؼبالية اؼبناسبة للعاملُت من حي امكانية زيادة ركاتبهم اك تناقعها ،بلاقًتاح نظاـ حوافز معُت.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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 يكشف قدرات العاملُت كاقًتاح امكانية ترقيتهم كتوِف مناصب قيادية اعلى. يفيد يف التخطيط للقول البشرية يف اؼبنظمة. يعت تغذية مرتدة  Feed backفهو يبُت اؼبطلوب كيساعد يف ربسُت اك اساءة الفهم اؼبشًتؾ بُتالطرفُت.
 يزكد مسؤكِف ادارات القول البشرية دبعلومات كاقعية عن اداء كاكضاع العاملُت يف اؼبنظمة ،كيعت نقطةانطبلؽ إلجراء دراسات ميدانية تطبيقية تتناكؿ اكضاع العاملُت كمشكبلهتم كانتاجيتهم كمستقبلهم.
 يسهم مسؤكِف ادارات القول البشرية دبعلومات كاقعية دبؤشرات التنبؤ لعمليات االختيار ك التعيُت يفاؼبنظمة (.العديلي،1993 ،ص ص)411-410
كما يهدؼ قياس االداء اُف صنع الكثَت من القرارات ك السياسات ك االجراءات كتقييم فاعليتها ،
باإلضافة اُف تزكيد اؼبنظمات دبعلومات اكثر كفرة كمؤشرات اكثر صدقا للمسانبة اؼبباشرة للفرد ؿبل القياس ،كما
وبدد اعبوانب اؼبختلفة لؤلداء كتشخيص نواحي القوة ك المعف اليت وبتويها االداء ك اؼبشكبلت اليت يواجهها
الفرد يف اداء عملو.
 3-10فوائد قياس األداء  :وبقخل قياس األداء الكثَت من الغايات كالفوائد للمنظمة كمن أنبها :
 التغلب على الشكول من عدـ كاقعية األىداؼ كعدـ ربديدىا بشكل ؿبدد قابل للقياس .إذ أهنا تعاغ
أحيانا بطري قة ببلغية إنشائية ضباسية تدغدغ اؼبشاعر كلكن تكوف بعيدة عن أم قياس كمي موضوعي ال ىبتلف
فيو اثناف.
 ربقيخل كضوح األىداؼ كنرؽ قياسها للمخططُت كاؼبنفذين الذين يتولوف ربقيخل ىذه األىداؼ بكفاءة –
كما يسهل بعد ذلك كضع توصيف دقيخل لؤلعماؿ اؼبطلوب القياـ ا لتحقيخل اؼبستهدؼ.
 إف االىتماـ دبدخل قياس األداء يساعد على ربديد العبلقة مع العاملُت حي يممن ربديد اؼبسؤكليات
كااللتزامات كيساعد على التحفيز يف ازباذ اإلجراءات الوقائية كالتعحيحية يف أكقاهتا اؼبناسبة ككذلك توثيخل
االقبازات .
 إف قياس األداء يساعد اؼبنظمات يف ربديد توقعات األنراؼ اؼبستفيدة من خدماهتا كالعمل على ربقيخل
رضاء ىؤالء اؼبستفيدين كاالرتقاء جبودة أداء اػبدمات اؼبقدمة.
 يساعد قياس األداء على ربقيخل الشفافية كالنزاىة كالبعد عن شبو الفساد اإلدارم كاستغبلؿ النفوذ كذلك
عن نريخل ربديد االكبراؼ عن اؼبعايَت كاؼبؤشرات احملددة ،كربديد اؼبسئوؿ عن االكبراؼ ككيفية ذبنب مثل ىذا
االكبراؼ يف اؼبستقبل.
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 يساعد قياس األداء للمنظمات يف إعداد برام التطوير كاؼبوازنات اؼبطلوبة فبا وبقخل اؼبسانبة يف ترشيد
النفقات كتنمية اإليرادات ،كيوفر مدخبل للًتكيز على برام اػبطة االسًتاتيجية كإمكانية متابعتها كتوفَت اؼبوارد
البلزمة ؽبا.
 يوفر قياس األداء للمنظمات أسلوب للتطوير كالتحسُت اؼبستمر الذم يبكن أف يوظف التقييم إلدارات
اؼبنظمة فبا يؤدم لزيادة الفعالية اإلدارية كسبكُت العف الثاين من القيادات اإلدارية كربقيخل التنمية اإلدارية
اؼبستدامة( .ؿبمد سيد ضبزاكم  ، 2013 ،ص )7
 -33طرق قياس اداء العاملين :

إف قياس أداء العاملُت عملية ضركرية ألية منظمة خعوصا عندما تكوف ىذه اؼبنظمة خدمية ،حي
يًتتب على ىذه العملية قرارات كثَتة يف ؾباؿ إدارة شؤكف األفراد ،كمن خبلؿ عملية التقييم نستطيع اغبكم على

أىلية العاملُت للبقاء يف العمل ،أك استحقاقاهتم  ،أك تنزيل أك رفع درجاهتم أك ركاتبهم  ،أك حىت االستغناء عنهم،
ك ذلك الف العامل يعت عنعر من عناصر اإلنتاج  ،ككسيلة لتحقيخل غايات اؼبنظمة كاسًتاتيجياهتا ،لذلك البد
من اؼبنظمة أف تقيس ىذه العناصر البشرية يف قيامها باؼبهاـ اؼبوكلة إليها  (.قاسم القريويت،3223 ،ص)22
أما بالنسبة لطرؽ قياس األداء ،عادة ما تستخدـ أساليب القياس اؼبوضوعية لؤلداء ،كىذه األساليب
تقسم إُف ثبلثة ؾبموعات ىي:
 3-33كمية ناتج األداء:

يبكن اغبعوؿ على مقياس موضوعي لكمية نات األداء إف أمكن ربديد نات األداء ،كربديد كحدة قياسو،

كمن األمثلة على ىذا النوع ،عدد الوحدات اليت مت إقبازىا خبلؿ كقت ؿبدد ،أك عدد الغرؼ اؼبباعة بالنسبة
لعامل اؼببيعات يف الفندؽ.
 2-33جودة ناتج األداء:
من أىم ما يبيز قطاع اػبدمات ىو جودة اػبدمة اليت تقدمها اؼبنظمة ،ففي اغباالت يتطلب معرفة جودة
اػبد مة اؼبقدمة من العامل ،بعرؼ النظر عن سرعتو يف األداء كهبب اإلشارة ىنا إُف استخداـ معيار جودة النات
هبب أف يتممن تعريفا ؿبددا للجودة .
 2-33كمية وجودة الناتج معا:

كىو عندما يبكن استنباط مقياس هبمع بُت الكم كاعبودة معا ،كىذا اؼبقياس يعت أفمل من حي سولو
لتلك اؼبقاييس اليت تعكس الكم كاعبودة كبل على حدة.
 يتمح من ىذه األساليب انو من المركرم بعد تعيُت العاملُت  ،التأكد من مدل قيامهم باألعماؿاؼبطلوبة منهم من خبلؿ عملية تقييم أدائهم  ،فيمكن القوؿ باف تقييم أداء العاملُت يبكن أف يوصلنا إُف نتائ
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نستطيع من خبلؽبا ال تعرؼ على المغوط اليت تواجو العاملُت أثناء عملهم ،كاحملاكلة يف زبفيف حدة ىذه
المغوط حىت نتمكن للوصوؿ إُف أداء أفمل ( .عيسى إبراىيم اؼبعشر ،2332،ص)22
-12

تصنيف مقاييس األداء:

يبكن تعنيف مقاييس األداء بشكل عاـ إُف طبسة أنواع :


مقاييس المدخالت  : Input Measures :تستخدـ ىذه اؼبقاييس لفهم اؼبوارد البشرية كاؼبالية
اليت تستخدـ لغرض الوصوؿ إُف اؼبخرجات كالنتائ اؼبطلوبة



مقاييس العمليات  : Process Measures:تستخدـ لفهم اػبطوات اؼبباشرة يف إنتاج اؼبنت أك

اػبدمة  ،ففي ؾباؿ التدريب ،مثبل يبكن أف يكوف مقياس العملية ىو عدد الدكرات التدريبية اؼبنجزة
حسب اعبدكؿ اؼبوضوع ؽبا .


مقاييس المخرجات  : Output Measures:تستخدـ لقياس اؼبنت أك اػبدمة اليت يوفرىا النظاـ

أك اؼبنظمة كيتم إيعاؽبا إُف العمبلء ،كاؼبثاؿ على ـبرجات التدريب ىو عدد األفراد الذين ىبمعوف
للتدريب .


مقاييس المحصالت  : Out come Measures:تستخدـ لتقييم النتائ اؼبتوقعة أك اؼبرغوبة أك

الفعلية  .فعلى سبيل اؼبثاؿ إف نتيجة التدريب حوؿ السبلمة يبكن أف تكوف دبثابة التحسُت يف أداء
السبلمة متمثبل بقلة عدد اإلصابات كاألمراض ما بُت العاملُت .كيف بعض اغباالت لردبا يكوف من
الععب بناء عبلقة سببية مباشرة ما بُت ـبرجات النشاط كنتائجو اؼبقعودة .


مقاييس التأثير  : Impact Measures :تستخدـ لقياس اآلثار اؼبباشرة أك غَت اؼبباشرة اليت تنشا

عن ربقيخل غايات اؼبنظمة .

 كىناؾ من يعنف مقاييس األداء ربت مسميات عديدة مثل مقاييس األسباب كمقاييس النتائ
كاؼبقاييس السلوكية كىي كما يلي :


مقاييس األسباب : Lagging Measures :ىذه اؼبقاييس تقيس األداء بعد ظهور اغبقيقة
كاؼبثاؿ على ذلك ىو مقاييس اإلصابات كاألمراض الواقعة .



مقاييس النتائج  : Leading Measures :ىذه اؼبقاييس تتنبأ باألداء اؼبستقبلي مثل مقياس



المقاييس السلوكية  : Behavioral Measures :ىذه اؼبقاييس تقيس الثقافة األساسية

الكلفة التقديرية على أساس صبلة من العوامل ذات العبلقة .

لؤلفراد كاؼبنظمة اليت هبرم قياسها ،كاألمثلة على ذلك ىي تنفيذ برنام السبلمة كاستبيانات رضا
العاملُت .
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كما تصنف أيضا مقاييس األداء إلى :
 المقاييس التي ترتبط بالسياسة  :كغالبا ما تتمثل باحملعبلت كمن خعائعها :
 ذات نابع اسًتاتيجي
 نويلة اؼبدل
 تستخدـ لتحديد كيفية اقباز الغايات كاألىداؼ
 المقاييس التي ترتبط بالبرامج  :غالبا ما تتمثل باؼبخرجات كمن خعائعها
 ذات نابع تشغيلي
 قعَتة اؼبدل

 تستخدـ لتقييم كيفية قياـ اؼبنظمة بتوصيل منتجاهتا ك خدماهتا .
ويمكن تصنيف معظم مقاييس األداء ضمن واحد من التصنيفات الستة العامة التالية  ،غَت أف بعض

اؼبنظمات يبكن أف تطور تعنيفاهتا اػباصة ا حسب ما يبلءـ عملياهتا اعتمادا على رسالتها :
-

الفاعلية  : Effectiveness :ىي خاصية من خعائص العمليات كاليت تشَت إُف درجة مطابقة

اؼبخرجات ؼبتطلبات اؼبنظمة .

 الكفاءة  Efficiency :ىي خاصية من خعائص العمليات كاليت تشَت إُف درجة خركج عملياتاؼبنظمة بالنات اؼبطلوب بأدىن كلفة من اؼبوارد .
 الجودة  : Quality:ىي مستول تلبية اؼبنت اك اػبدمة ؼبتطلبات ك توقعات العمبلء . التوقيت  : Timelinesىذه اػباصية تقيس مدل اقباز العمل بشكل صحيح كيف الوقت احملدد لو .اذ ال بد من كضع معايَت خاصة لمبط توقيت األعماؿ كعادة ما تستند مثل ىذه اؼبعايَت على متطلبات
العمبلء.
 اإلنتاجية  : Productivityكىي القيمة اؼبمافة من قبل العملية مقسومة على قيمة العمل كرأساؼباؿ كصبيع اؼبستلزمات اؼبستخدمة.

 السالمة  : Safetyىذه اػباصية تقيس جانب اللياقة العامة الكلية للمنظمة كبيئة العمل للعاملُت.

(منعور الغاليب كصبحي ادريس  ،2009 ،ص ص )77-75
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 -13العوامل المؤثرة على األداء:
يتأثر أداء اؼبنظمة دبجموعة من العوامل اؼبختلفة كاؼبتشابكة كيععب عمليا ربديد ىذه العوامل  ،ككما
قاؿ " Bajtتكاد ال توجد ظاىرة يف اغبياة االقتعادية أك اغبياة عموما ،ال تؤثر على األداء ،جبانب تعدد
كاختبلؼ العوامل اؼبؤثرة على األداء ،فتختلف باختبلؼ الزماف كاؼبكاف كدكرة حياة اؼبنظمة ،كزبتلف يف شدة
تأثَتىا ،ككذا نريقة التأثَت ،فالبعض من ىذه العوامل يقمي إُف رفع األداء  ،فيحُت .يقمي البعض اآلخر إُف
خفمها ،كما أف البعض لو تأثَت مباشر ،بينما البعض اآلخر لو تأثَت غَت مباشر( .علي عبد اهلل، 1999 ،ص
. )69
إف لكل عامل خعائص منفردة أك مركبة سبيزه عن غَته ،إضافة إُف العوامل اؼبؤثرة على األداء ترتبط
بعبلقات تبادلية ،كبالتاِف تأثَت كفاعلية كل عامل يعتمد بدرجة كبَتة على تأثَت كفاعلية العوامل األخرل .كعليو
يتأثر األداء بعوامل عديدة يبكن حعرىا يف نوعُت رئيسيُت نبا:
عوامل داخلية  :إشارة إُف العوامل اليت زبمع إلدارة كسيطرة اؼبنظمة  ،كىي متعددة كمتنوعة .
عوامل خارجية  :تشَت إُف العوامل اؼبعطاة اليت زبرج خارج سيطرة اؼبنظمة كعلى ىذه األخَتة أف تكوف كاعية ؼبا
حوؽبا من تغَتات اهبابية كسلبية كتتنبأ ا.
العوامل المؤثرة في األداء
العوامل الداخلية

العوامل الخارجية

البيئة السياسة

العنعر البشرم

البيئة القانونية
البيئة االقتعادية
البيئة االجتماعية

اإلدارة
التنظيم
نبيعة العمل
بيئة العمل
العوامل الفنية

الشكل  22رقم  :العوامل المؤثرة في األداء

اؼبعدر  :علي عبد اهلل ، 1999 ،ص69
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 1-13العوامل الداخلية :
كتتكوف من ما يلي:
أ  -العنصر البشري :يشكل أىم مورد يف اؼبنظمة باعتباره العامل الديناميكي اؼبؤثر يف صبيع اعبوانب

اؼبتعلقة بنشاط اؼبنظمة ،فنمو كتنافسية اؼبنظمة مرىونة دبدل قدرهتا على ترغيب كاستقطاب عناصر
بشرية متميزة يف مهاراهتا كمعارفها كاذباىاهتا ،كمدل األنبية كالعناية اليت تعطيها لتنمية كتطوير قدراهتا

كالعمل على تلبية نموحاهتا كأىدافها ضمن األىداؼ الكلية للمنظمة ،كالتحديات اليت تواجو
اؼبنظمات اليوـ ىي إعادة االعتبار للعنعر البشرم كما يرتبط بو من اسًتاتيجيات ،كتنظيم الوظائف
كتطهَت بيئة العمل من عوامل عدـ الرضا ك العمل على ربقيخل عوامل الدافعية.
األداء = القدرة × الدافعية × البيئة
ب  -اإلدارة :إف اإلدارة اؼبسئولة عن االستخداـ الفعاؿ عبميع اؼبوارد اليت تقع ربت سيطرة اؼبؤسسة
كيقاؿ أف أكثػ ػ ػ ػ ػػر من  75%من زيادة معدالت األداء يعتمد على أساليب اإلدارة  ،كتؤثر على صبيع
األنشطة فاإلدارة ىي زبطيط ،تنظيم ،تنسيخل ،قيادة كرقابة .فمعف أم دعامة إدارية سيكوف سببا يف
عجز كفاءة كفعالية اإلدارة ككل.
ت  -التنظيم :يشمل على توزيع كربديد اؼبهاـ كاؼبسؤكليات ،كتقسيم العمل كفقا للتخععات كالسيطرة
كالتنسيخل ،فدرجة اؼبوازنة يف التنظيم كإحداث اؼبتغَتات البلزمة كفقا للمستجدات اعبديدة يف نظم كأساليب
العمل ،كالتنظيم كمنظومة اغبوافز كالتنمية كالتدريب من شانو أف يؤثر على األداء ،كنظرا لعدـ كجود تنظيم
أك نظم جيدة تعمل بكفاءة عالية ربت صبيع الظركؼ كاؼبتغَتات ،هبب توفر اؼبركنة كالديناميكية يف أم
تنظيم هبعلو يستجيب للمستجدات.
ث -بيئة العمل :توج د عدة عناصر ربيط بالفرد أثناء أدائو لوظيفتو كالعبلقات التنظيمية كنظاـ اغبوافز
كاألجور كاالتعاالت...اٍف ،ؽبا تأثَت بالغ األنبية على السلوؾ األدائي للعنعر البشرم.

ج -طبيعة العمل :تشَت إُف أنبية الوظيفة اليت يؤديها الفرد ،كمقدار فرص النمو كالًتقي اؼبتاح لشاغلها
كمستول االشباعات عن الوظيفة ،فكلما زادت درجة التوافخل بُت الفرد كالعمل الذم يؤديو زادت دافعيتو
ككالئو للمنظمة.
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ح  -العوامل الفنية :إف التجهيزات كاؼبعدات ؽبا دكر مركزم يف التأثَت على األداء يف ؾباؿ العيانة
كظركؼ تشغيل اؼبكائن كاؼبعدات ،كمدل توافر قطع الغيار كاؼبعرفة األدائية كلها ؿبددة غبجم كمستول
الطاقة اإلنتاجية اؼبستخدمة.
 2-13العوامل الخارجية :

كتتممن العوامل لتالية:

أ  -البيئة االجتماعية والثقافية:

العادات كالتقاليد اؼبوركثة ،النزاعات الفردية كالقبلية يف اجملتمع إضافة إُف ما يلي:
 مستوى التعليم :نسبة األمية ،كم ككيف ـبرجات التعليم العاِف...اٍف.
 التعليم والتدريب :أنواع برام التعليم الفٍت ك اؼبهٍت.
 مدل تطابخل النوعيات اؼبوجودة مع االحتياجات كاؼبهارات اؼبطلوبة.

ب  -البيئة السياسية و القانونية:
 نبيعة النظاـ السياسي.
 ا الستقرار السياسي.
 مركنة األنظمة ك التشريعات.
 السياسة اػبارجية.
ت  -البيئة االقتصادية:
 اإلنار االقتعادم العاـ للدكلة (اقتصاد حر أو موجو).
 االستقرار االقتصادي :القدرة العامة لبلقتعاد الونٍت على ربمل التغَتات االقتعادية يف ؾباؿ
استقرار األسعار ،زبفيض العملة ،التمخم ،النمو االقتعادم.

 النظام البنكي مدل الرقابة على البنوؾ كتأثَت السياسة التشريعية على نشاط البنوؾ.
 السياسة المالية ،اإلنفاؽ اغبكومي ،العجز الفائض.
 ىيكل األسواق المالية :مدل كجود أسواؽ لؤلسهم كالسندات كفعاليتها كأمانتها (.عادؿ
مرحوش صاٌف، 2006 ،ص.) 108
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 -14مؤشرات األداء الوظيفي :
يعرؼ مؤشر األداء على انو" :بياف كمي يقيس فعالية أداء ككفاءة الكل أك اعبزء من عملية أك نظاـ
كذلك بالنسبة ؼبعيار" "Normeيف شكل خطة أك ىدؼ مت ربديده كقبولو يف إنار االسًتاتيجية الكلية (.عادؿ
مرحوش صاٌف ، 2006 ،ص) 108
حي مقاييس األداء زبتلف من ىدؼ آلخر كمن توجو اسًتاتيجي إُف اخر ،كيبكن تعنيف اعبهات ذات
اؼبعلحة اؼبباشرة يف أداء اؼبنظمة إُف:
-

اؼبسانبوف.

 اؼبوظفوف.اجملتمع
كلكل فئة من ىذه الفئات مؤشرات ؿبددة ألداء اؼبنظمة ربقخل عادة معاغبهم من كجهة نظرىم كقد كضع عاَف
اإلدارة الشهَت" "Peter Druckerؾبموعة من أىداؼ أداء اؼبنظمة اليت من اؼبمكن أف تستخدـ كمؤشرات لؤلداء
ا لوظيفي يف جوانبو اؼبختلفة كىي كالتاِف:
 اؼبوقف التنافسي يف أسواؽ اؼبنظمة.





استخداـ موارد اؼبنظمة اؼبالية كاؼبادية.
اإلنتاجية.
الرحبية.
تطوير القول البشرية.

 العائد على االستثمار.
 القيمة اؼبمافة.
 اإلبداع يف اجملاؿ التكنولوجي.
 اؼبسؤكلية االجتماعية.
لقد كاف الًتكيز يف بداية األمر على مؤشرات األداء يف صورهتا اؼبالية كر ية يعتمد عليها بشكل كبَت إال
انو هبب أف تؤخذ بعُت االعتبار اىتمامات األنراؼ األخرل (الزبائن ،العماؿ اؼبوردين اجملتمع ،) ..كمؤشرات
كاليت يبكن أف تتعارض تعوراهتم مع تعورات اؼبسانبُت كيف ىذه اغبالة تظهر ضركرة النظرة اؼبتوازنة لؤلداء كذلك
بغرض خلخل التوافخل بُت األنراؼ األخرل لتكوف مؤشرات ألداء اؼبنظمة ،كىذا ما يسمى "بتعور متعدد األبعاد
لؤلداء "أك" األداء اؼبتوازف".
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 -15العوامل البيئية كعوائق لالداء :
ىناؾ بعض العوامل خارج نطاؽ سيطرة الفرد كاليت يبكن أف تؤثر على مستول أدائو كبالرغم من أف
بعض ىذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أهنا تؤخذ يف االعتبار ألهنا حقيقية كموجودة بالفعل .
كمن أكثر عوائخل األداء شيوعا ىي  :النقص يف أك تعارع اؼبتطلبات على كقت الفرد ،عدـ الكفاية يف
تسهي ػ ػػبلت العمل كالًتكيبات كالتجهيزات كالسياسات احملددة كاليت تؤثر على الوظيفة ،نقص التعاكف من اآلخرين،
مبط اإلشراؼ ،اغبرارة كاإلضاءة كالموضاء كترتيب اآلالت ،الورديات ،حىت اغبظ كالعدفة يبكن أف تكوف عائخل
لؤلداء .كهبب النظر إُف ىذه العوامل البيئية على أهنا مؤثرات على اعبهد كالقدرة كاالذباه ،فعلى سبيل اؼبثاؿ  :أم
عطل يف أم الة أ ك جهاز يبكن أف يؤثر بسهولة على اعبهد الذم يبذلو الفرد يف العمل ،أيما فاف السياسات غَت
الواضحة أك مبط اإلشراؼ السيئ يبكن أف يسبب التوجيو اػبانئ للجهود بنفس الطريقة ،فاف النقص يف التدريب
يبكن أف ي تسبب يف االستغبلؿ السيئ للقدرات اؼبوجودة لدل األفراد ،لذا فانو من أىم كاك مسؤكليات اإلدارة
قبد :
 -توفَت شركط عمل كافية ك مناسبة للعاملُت .

 توفَت بيئة تنظيمية مدعمة كيقل فيها عوائخل األداء إُف ادين حد فبكن(.راكية حسن ،2000 ،ص)211 الظركؼ اؼبادية
 اإلضاءة
 الموضاء
 ترتيب اآلالت
 اغبرارة األجهزة
 الدكريات اؼبواد
 التعليم
 اإلشراؼ
 السياسات

 اعبهد -القدرات

 -االذباه

األداء الوظيفي

 التعميم التنظيمي
 التدريب
 اغبظ ك العدفة
شكل رقم  23العوامل البيئية التي تؤثر على األداء
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 -16معدالت ومعايير األداء الوظيفي:
 1-16معدالت األداء الوظيفي
تتطلب عملية اغبك م على األداء الوظيفي أك تقييمو كصف معدالت األداء من خبلؿ ربديد القيم اؼبرتبطة
باػبطط اليت تقاس على ضوئها النتائ اؼبتحققة  ،لذا يعت معدؿ األداء أداة زبطيطية تع عن غاية مطلوب
بلوغها ،كىذه العملية تتم من خبلؿ عدد من اػبطوات كما يوضحها الشكل التاِف :
االختيار

التسجيل

التحليل

القياس

التحديد

شكل رقم  24وصف معدالت األداء
يبُت الشكل السابخل اػبطوات اليت البد من إتباعها لوضع معدالت األداء كفيما يلي شرح ؽبذه اػبطوات:
 -1االختيار :كتشَت ىذه اػبطوة إُف اختيار انسب األعماؿ لقياسها فقد يكوف موضوع األداء عمبل جديدا
َف يسبخل قياسو ،أك تغيَت يف ن ريقة أدائو يتطلب زمن مبطي جديد َف يسبخل قياسو  ،أك شكاكم
العاملُت من ضيخل الوقت اؼبسموح بو ألداء عمل معُت  ،أك لغَتىا من األسباب ،لذا يعت االختيار

اػبطوة األكُف يف توصيف معدالت األداء .
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 -2التسجيل  :تشَت ىذه اػبطوة إُف تسجيل اغبقائخل ،اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلقة بالظركؼ اليت يتم فيها
العمل كاألساليب كعناصر النشاط اليت يتممنها العمل ،كما تتممن ىذه اػبطوة األجزاء اؼبكونة
للنشاط اؼبتجدد يف العمل .
 -3التحليل االنتقادي  :تركز ىذه اػبطوة على اختيار صحة البيانات اؼبسجلة للتأكد من استغبلؿ الوسيلة
كاغبركة األكثر فاعلية ،كعزؿ العناصر الغريبة اليت ال تساعد على اإلنتاجية.

 -4القياس  :كزبتعر ىذه اػبطوة على قياس كمية العمل اؼبستعملة يف كل عنعر ،الوقت كاألسلوب الفٍت
اؼبناسب لقياس العمل.

 -5التحديد  :يتم يف ىذه اػبطوة ربديد سلسلة النشانات البلزمة للتشغيل ربديدا دقيقا يشمل الوقت
القياسي ألداء النشاط كاألساليب كالتقنيات اؼبعينة اليت تستخدـ يف أدائو.
علما أف معدالت األداء زبتلف من ؾبتمع ألخر كمن منظمة ألخرل لتأثرىا بالعادات كالتقاليد السائدة يف
اجملتمع ،كبالظركؼ البيئية احمليطة بالعمل ،كبدرجة التقدـ التقٍت كاؼبعلومايت السائد يف اؼبنظمة (.شامي صليحة ،
،2010ص ص)72-71
 2-16معايير األداء:

إف معايَت األداء عبارة عن بياف ـبتعر يعف النتيجة النهائية اليت يتوقع أف يعل إليها الذم يؤدم عمل
معُت ،حي يعد معيار األداء الدستور أك القانوف الداخلي اؼبتفخل عليو بُت الر ساء كاؼبر كسُت لتحديد الكيفية
اليت يتوصلوا ا إُف األفمل كيف الوقت نفسو التعرؼ على أكجو القعور اليت تشوب األداء.
فاؽبدؼ من كضع معايَت األداء ىو مراقبة األداء بعفة مستمرة للتعرؼ على أم تدبدب أك تغيَت يف
مستوم األداء للتدخل يف الوقت اؼبناسب قبل تدين مستوم األداء لتعحيح السلبيات كأكجو القعور كإعادة
توجيو األداء لكي ال تتكرر السلبيات كتتحوؿ إُف سلوؾ كظيفي لدل العاملُت يععب تغيَته(.عبد الغاين حسن
ىبلؿ ، 1999،ص ) 99كتنحعر أىم معايَت األداء فيما يلي:
أ -الجودة :
ترتبط اعبودة جبميع نشانات اؼبنشأة ،حي تع عن مستول أداء العمل كلذلك فقد مت تعريفها "بأهنا
اسًتاتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدًن سلع كخدمات ترضي بشكل كبَت العمبلء يف الداخل كاػبارج كذلك من
خبلؿ تلبية توقعاهتم الممنية كالعروبة.
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كاعبودة من ىذا اؼبنطلخل ىي اؼبؤشر اػباص بكيفية اغبكم على جودة األداء من حي درجة اإلتقاف كجودة
اؼبنت سواء كاف خدمة أك سلعة ،كلذلك هبب أف يتناسب مستوم اعبودة مع اإلمكانات اؼبتاحة ،لذلك يفمل
كجود مرجع كثائقي للر ساء كاؼبر كسُت لبلحتكاـ إليو إذا دعت المركرة ،فمبل عن ضركرة االتفاؽ على مستوم
اعبودة اؼبطلوبة يف أداء العمل يف ضوء التعميمات السابقة لئلنتاج كاألىداؼ كالتوقعات ( .كماؿ جعفر اؼبفيت،
 ،1985ص) 69
ب -الكمية:
يقعد بالكمية حجم العمل اؼبنجز ،كىذا هبب أف ال يتعدل قدرات كإمكانات األفراد كيف الوقت نفسو ال
يقل عن قدراهتم كإمكاناهتم ،ألف ذلك يعٍت بطء األداء ،فبا يعيب العاملُت بالًتاخي كقد يؤدم إُف مشكلة يف
اؼبستقبل تتمثل يف عدـ القدرة على زيادة معدالت األداء ،لذلك يفمل االتفاؽ على حجم ككمية العمل اؼبنجز
كدافع لتحقيخل معدؿ مقبوؿ من النمو يف معدؿ األداء دبا يتناسب مع ما يكتسبو الفرد من خ ات كتدريب
كتسهيبلت.
ت -اإلجراءات:
ىي اػبطوة اليت يسَت فيها أداء العمل ،أك دبعٍت أخر بياف توقعي للخطوات كاإلجراءات المركرية الواجب
إتباعها لتنفيذ مهاـ ،كلذلك هبب االتفاؽ على الطرؽ كاألساليب اؼبسموح كاؼبعرح باستخدامها لتحقيخل
األىداؼ ،فبالرغم من كوف اإلجراءات كاػبطوات اؼبتبعة يف اقباز العمل متوقعة كمدكنة يف مستندات اؼبنظمة
كاؼبنشأة كفخل قواعد كقوانُت كنظم كتعليمات ،إال أنو يفمل االتفاؽ بُت الر ساء كاؼبر كسُت على اإلجراءات اؼبتبعة
يف اقباز العمل سواء ما يتعلخل بإقباز اؼبعامبلت أك تسليمها أك تسلمها ،حىت تكوف العورة كاضحة عبميع
األنراؼ كحىت ال يتأثر األداء بغياب العاملُت(.عبد الغاين حسن ىبلؿ  ، 1999 ،ص) 100
جـ -الوقت:
ترجع أنبية الوقت إُف كونو من اؼبوارد غَت قابلة للتجديد أك التعويض ،فهو رأظباؿ كليس دخبل فبا وبتم
استغبللو االستغبلؿ العحيح يف كل غبظة من حياتنا ألنو يتماءؿ على الدكاـ كيبمي إُف غَت رجعة.
كيعد أحد طبس موارد أساسية يف ؾباؿ إدارة األعماؿ كىي اؼبوارد ،اؼبعلومات ،األفراد اؼبوارد اؼبالية،
باإلضافة إُف الوقت الذم يعد أكثر أنبية( .عبد الرضبن ؿبمد اعبريسي ،2000 ،ص)9
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 -32تحسين األداء:
أ -مفهوم تحسين األداء:
ىو استخداـ صبيع الوسائل اؼبتاحة لتحسُت اؼبخرجات كإنتاجية العمليات ،كربقيخل التكامل بُت
التكنولوجيا العحيح ة اليت توظف رأس اؼباؿ بالطريقة اؼبثلى ،كيتطلب ربسُت أداء أم منظمة توازف
العناصر األربع التالية  :اعبودة ،اإلنتاجية ،التكنولوجيا ،التكلفة .الف توازف ىذه العناصر يؤكد أف
توقعات كاحتياجات أصحاب اؼبعلحة يف اؼبنظمة قد أخذت يف االعتبار ،كيطلخل على ىذا اؼبنه
اؼبتكامل "إدارة التحسُت الشامل".
ب -عناصر إدارة التحسين الشامل :
تتكوف إدارة التحسُت الشاملة من طبسة عناصر أك نبقات أساسية ،الشكل التاِف يوضح ىذه العناصر
:

شكل رقم 25
اؼبعدر  :حسن ؿبمود حسن ناصر ،2333،ص22
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 الطبقة األولى –التوجيو :-يبثل التوجيو االسًتاتيجية اليت ربدد اذباىات التحسُت اؼبستقبلية ،كاليت
تعمل على تركيز الطاقات كحشد اعبهود لتحسُت عبلقات العمل الرئيسية يف اؼبنظمة.
 الطبقة الثانية – المفاىيم األساسية :-تتميز ىذه الطبقة باف أحجار بنا ىا تمع اؼبنظمة أماـ منهجية
التحسُت األساسية اليت تتكامل مع األنشطة العادية ألداء األعماؿ.

 الطبقة الثالثة -عمليات التسليم :-يركز بناء ىذه الطبقة على عمليات ربفيز صناعة اؼبنت

أك اػبدمة

اليت ذبعل اؼبنظمة أكثر كفاءة كفعالية  ،كتزيد من قدرهتا على التكييف ،كيف الوقت ذاتو زبفيض الوقت
كاعبهد كالتكلفة.
 الطبقة الرابعة -التأثير التنظيمي : -ىبتص ىذا البناء بوضع اؼبقاييس ك اؽبيكل التنظيمي للمنظمة .
 الطبقة الخامسة – المكافآت واالعتراف بالفضل  :ىبتص ىذا البناء بنظم اؼبكافآت كاالعًتاؼ
بالفمل الذم يتممن اؼبكافآت اؼبالية كغَت اؼبالية دؼ دعم أنبية اؼبهاـ األخرل داخل البناء اؽبرمي.
(حسن ؿبمود حسن ناصر ،2333،ص)22
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 -18أساليب تحسين األداء الوظيفي:
من أىم األىداؼ لعملية تقييم األداء كإدارة األداء ىو ربسُت األداء من خبلؿ اػبطوات التالية :
 1-18تحديدا ألسباب الرئيسية لمشاكل األداء :

البد من ربديد أسباب االكبراؼ يف أداء العاملُت عن األداء اؼبعيارم ،إذ أف ربديد األسباب ذك أنبية لكل
من اإلدارة كالعاملُت فاإلدارة تستفيد من ذلك يف الكشف عن كيفية تقوًن األداء كفيما إذا كانت العملية قد سبت

دبوضوعية كىل أف البفاض األداء عائد للعاملُت أك أف ندرة اؼبوارد اؼبتاحة ؽبم ىي السبب الرئيسي ،كأف
العراعات بُت اإلدارة كالعام لُت يبكن تقليلها من خبلؿ ربديد األسباب اؼبؤدية إُف البفاض األداء ،كمن ىذه
األسباب الدكافع كالقابليات كالعوامل اؼبوقفية يف بيئة اؼبنظمة ،كالعمل كالفاعلية تعكس اؼبهارات كالقدرات اليت
يتمتع ا العاملوف ،أما الدكافع فتتأثر بالعديد من اؼبتغَتات اػبارجية مثل األجور كاغبوافز ،إضافة إُف اؼبتغَتات
الذاتية (اغباجات) كالعوامل اؼبوقفية اليت تتممن الكثَت من العوامل التنظيمية اؼبؤثرة على األداء سلبا أك إهبابا
كنوعية اؼبواد اؼبستخدمة ،كنوعية اإلشراؼ ،كنوعية التدريب كظركؼ العمل...اٍف.
إف غياب كاحد من ىذه العوامل قد يؤدم إ ُف ضعف األداء لذلك البد من دراسة ىذه العوامل بدقة عند
ربديد أسباب االلبفاض يف األداء.
 2-18تطوير خطة عمل للوصول إلى الحلول

سبثل خطة العمل البلزمة للتقليل من مشكبلت األداء ككضع اغبلوؿ ؽبا التعاكف بُت اإلدارة كالعاملُت من

جهة كاالستشاريُت االختعاصيُت يف ؾباؿ تطوير كربسُت األداء ،فاللقاءات اؼبباشرة كاآلراء اؼبفتوحة كاؼبشاركة يف
مناقشة اؼبشاكل كعدـ السرية يف كشف اغبقائخل كاؼبعلومات حوؿ األداء مباشرة إُف العاملُت تساىم يف كضع
اغبلوؿ اؼبقنعة للعاملُت كربسُت أدائهم كإزالة مشكبلت األداء.
 3-18التخطيط لمكان العمل :
كذلك من خبلؿ إعادة النظر يف كيفية الطريقة اليت يتم فيها التخطيط ؼبكاف العمل ،لتحسُت انسياب
العمل ،كالقماء على الوقت المائع( .ؿبمد سليماف البلوم ،2008،ص ص)39-38
 4-18االتصاالت المباشرة :
إف االتعاالت بُت اؼبشرفُت كالعاملُت ذات أنبية يف ربسُت األداء .كالبد من ربديد ؿبتول االتعاؿ
كأسلوبو كأمباط االتعاؿ اؼبناسبة .كلتحسُت أداء األفراد ىناؾ عدة مداخل نوجزىا فيما يلي:
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 -1تحسين أداء الموظف :
كىو من أكثر العوامل أنبية ،ألف اؼبوظف يعت من أكثر العوامل صعوبة يف التغيَت كدائما حباجة إُف ربسُت
األداء كذلك عن نريخل:
 التركيز على نواحي القوة :أم ازباذ اذباه اهبايب عن الفرد ،دبا يف ذلك اؼبشاكل اليت يعاين منها الفرد يف

األداء ،فيوجد يف الفرد نواحي قوة كنواحي ضعف ،كتتغلب نواحي القول على نواحي المعف ،كالعمل

على االستفادة من ىذه اؼبواىب اؼبتوفرة لديو كتبٍت ىذه اؼبواىب كعدـ قتلها.
 التركيز على المرغوب :توفَت االنسجاـ بُت األفراد العاملُت ،كبُت األعماؿ اؼبوكلة إليهم من خبلؿ

السماح ؽبؤالء األفراد بأف يقوموا باألعماؿ اليت وببوف أداءىا بالقدر اؼبمكن ،كىذا ال يعٍت بأف الفرد

يًتؾ ،أك يهمل عملو جملرد أنو ال وبب أك يرغب يف أدائو ،كإمبا توفَت االنسجاـ بالقدر اؼبستطاع.
 ربط األىداف بالشخصية :هبب أف ترتبط ؾبهودات األداء مع أىداؼ اؼبوظف ،كاىتماماتو الشخعية،

كاف ىذه العبلقة ما بُت األىداؼ الشخعية كخطط التحسُت سوؼ تزيد من كاقعية كدافعية اؼبوظف من

أجل ربقيخل التحسُت اؼبرغوب .ؿبمد سليماف البلوم ،2008،ص ص)39-38
ك يبكن تلخيعها فيما يلي :
 الًتكيز على موانن القوة كما هبب عملو كازباذ اذباه إهبايب عن اؼبوظف دبا يف ذلك مشاكل األداء اليتيعاين منها.
 الًتكيز على بُت ما يرغب الفرد كبُت ما يؤديو ،فوجود العبلقة السببية بُت الرغبة كاألداء تؤدم إُف زيادةاألداء اؼبمتاز من خبلؿ السماح لؤلفراد بأداء األعماؿ اليت يرغبوف فيها كيؤدكهنا بشكل فبتاز.
 الربط بُت األىداؼ الشخعية ،حي هبب أف يكوف جوىر ربسُت األداء مرتبط كمنسجم مع اىتماماتكأىداؼ اؼبوظف كاالستفادة منها من خبلؿ إظهار التحسُت اؼبرغوب.
 -2تحسين الوظيفة:
إف التغيَت يف مهاـ الوظيفة يوظف فرصا كبَتة لتحسُت األداء حي تساىم ؿبتويات الوظيفة إذا كانت
تفوؽ مهارات اؼبوظف يف البفاض أداء الفرد كنفوره منها .كبالتاِف فإف ربسُت الوظيفة يعطي دفعا للفرد لبلستمرار
يف عملو كأداءه باؼبستول اؼبرغوب كبذلك زيادة مستول الدافعية لدل األفراد من خبلؿ ضبلهم على التدكير
الوظيفي لفًتة من الزمن لتخفيض ك إزالة اؼبلل كىذا يعطي منفعة للموظف(.سهيلة ؿبمد عباس  ،2003 ،ص
ص ) 157،158
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الف ؿبتويات الوظيفة أمر مهم يف تدين كارتفاع مستول األداء ،فإذا فاؽ مستول األداء مهارات اؼبوظف،
أك احتوت الوظيفة على مهاـ غَت مناسبة للموظف ،فسوؼ يسهم ذلك يف تدين مستول األداء ،كىناؾ أساليب
تساىم يف ربسُت الوظيفة كاآليت:
 المهام الضرورية :أم دراسة كل مهمة من مهاـ الوظيفة ،كمدل مناسبتها كضركرهتا ،كالعمل على
تقليعها إُف عناصرىا األساسية فقط.

 المهام المالئمة :العمل على ربديد اعبهة اؼببلئمة ،كاؼبناسبة ألداء ىذه الوظيفة ،كنرل أف ىناؾ بعض

اؼبوظفُت يعملوف على أداء مهاـ يف الوقت الذم ال يتوافر لديهم مهارات كصبلحيات .لذا هبب ربديد
اؼبهاـ كتوزيع اؼبسؤكليات على حسب مهارات كمستويات اؼبوظفُت حىت يتمكن كل موظف من تأدية
مهمتو على أكمل كجو.

 صميم الوظيفة :يتم تعميم الوظيفة من خبلؿ مفهومُت أساسيُت ،كنبا توسيع نطاؽ الوظيفة كإثرائها،

كيتم توسيع النطاؽ من خبلؿ ذبميع كثَت من اؼبهاـ اليت تتطلب نفس اؼبستول من اؼبهارة كاؽبدؼ من
ذلك ىو زيادة االرتباط ما بُت اؼبوظف كبُت ما ىو مطلوب منو القياـ بو ،أما إثراء الوظيفة فهو العمل

على زيادة مستويات اغبرية اؼبعطاة للموظف.
 تبادل الوظائف :أم العمل على جعل اؼبوظفُت يقوموف بتبادؿ كظائفهم لفًتة من الوقت ،كذلك إلزالة
اؼبلل كزيادة الدافعية لديهم ،كذبديد كزيادة ضباس اؼبوظف باستمرار.

 التكليف بمهام خاصة :هبب إعطاء الفرص للموظف من فًتة إُف أخرل للمشاركة يف عباف ،كيف فرؽ
الدراسة كاؼبشاركة يف حل اؼبشاكل فبا هبدد لديو اؽبمم ،كوبفزه على العمل بنشاط كدافعية.
فرصا للتغَت الذم قد يؤدم إُف ربسُت مستول األداء اؼبطلوب.
 -3تحسين الموقف :إف اؼبوقف أك البيئة تتيح ن
-4الجداول :يبكن تغيَت جداكؿ العمل على حسب معلحة العمل الذم هبب عليهم إقبازه يف الوقت احملدد

كاؼبناسب.

 -5المشرف :أم إعادة النظر يف عملية اإلشراؼ ،كىل توجد مغاالة يف ذلك ،كىل ربققت درجة مناسبة من
التناسخل بُت أسلوب اإلشراؼ كمستول الرشد الذم يتمتع بو اؼبوظف ،كإُف أم مدل يتم تفويض السلطة
للمر كسُت( .ؿبمد سليماف البلوم ،2008،ص ص)39-38
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 -19نظريات األداء الوظيفي:
إف إدراؾ الدكر الكبَت الذم يقوـ بو اؼبوظف ( القائد أك التابع) يف األداء الكلي للمؤسسة ،قد كجو انتباه
الدارسُت كالباحثُت إُف بلورة عدد من النظريات اليت تفسر العبلقة بُت األداء كاألفراد كالتنظيم كفيما يلي
سنستعرض بعض النظريات اليت تفسر األداء.
 1-19نظرية اإلدارة العلمية " تايلور":
" فريد يريك تايلور" ىو رائد اؼبدرسة العلمية كقد قاـ دبجموعة من األحباث كالدراسات القائمة على فكرة
تنظيم العمل ،حي تؤدم ىذه الطريقة إُف رفع مستول األداء كبذلك ارتفاع مستول اإلنتاجية  ،كوبدث ىذا من
خبلؿ ربليل العمل كذبزئتو إُف مهاـ بسيطة كدراسة اغبركات كاألزمنة البلزمة إلقبازه كذلك من اجل الوصوؿ إُف
مستول عاؿ من الفعالية يف األداء  ،كما عمل تايلور وزمالئو على تعميم اؼبعنع كدراسة اغبركة كالزمن كما كاف
ىناؾ ؾباؿ لتطبيقها  ،كاخًتع نرؽ ـبتلفة لؤلجور أنبها  :األجر حسب اإلنتاج  ،األجر حسب القطعة .
ىذا كقد أكضح" تايلور" أف رفع مستول األداء داخل اؼبعنع ال يأيت عن نريخل التخعص فقط ،بل

يتطلب مراقبة أداء العامل لتخععو بقعد ربسُت أدائو للعمل ،كيرل أف احملرؾ األساسي الذم هبعل العامل يقوـ
بأداء عملو بفعالية اك ىو اغبوافز اؼبادية .كىذا لن يتحقخل إال بتقسيم العمل كأداء كل عامل عبزء معُت منو .
(رضا قجة ، 2003،ص)53
 2-19نظرية التقسيم اإلداري:

من اؼببادئ األساسية اليت تقوـ عليها نظرية التقسيم اإلدارم ،االلتزاـ خبطوط السلطة الرظبية كااللتزاـ دببدأ

كحدة الرئاسة ،كمراعاة أف يكوف نطاؽ اإلشراؼ ؿبددا ،كمن ابرز ركاد ىذه النظرية " ىنري فايول"
كتقوـ أفكار "ىنري فايول" على تعنيف التنظيم اإلدارم إُف ست ؾبموعات  :كظائف فنية ،ذبارية ،

مالية ،صيانة ،ؿباسبة كالوظائف اإلدارية اليت يبكن إصباؽبا يف  le commandementطبس عناصر أساسية
ىي :التخطيط ،التنظيم  ،التنسيخل  ،إصدار األكامر ك الرقابة  ،كىي اؼبهاـ الرئيسية للمدير.
ك يرل بعض الكتاب أف فايول استخدـ كلمة  le commandementللداللة على إحدل اؼبهاـ
اػبمسة اليت تناط باؼبدير ،كانو يعٍت ا القيادة كالتوجيو كليس إصدار األكامر  ،كمن اإلسهامات الرائدة لهنري
فايول يف ؾباؿ القيادة اإلدارية  ،تقديبو العفات الفذة اليت هبب توافرىا يف اؼبدير القائد  ،ككضعو أربع عشرة مبدأ
من مبادئ اإلدارة اليت توصل إليه ا نتيجة مشاىداتو كخ اتو مؤكدا أهنا تممن حسن أداء اؼبدير لدكره إذا التزـ ا
كسار عليها كىي :
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تقسيم العمل ،السلطة كاؼبسؤكلية ،االنمباط يف العمل ،كحدة األمر ،كحدة االذباه ،تغليب معلحة
اؼبؤسسة على معلحة الفرد ،اؼبكافآت ،اؼبركزية  ،التسلسل اؽبرمي ،النظاـ  ،اؼبساكاة ،االستقرار الوظيفي ،االبتكار
كاؼببادأة كالعمل بركح الفريخل(.بوعمامة اضبد فارس،2010،ص)108،
 3-19نظرية العالقات اإلنسانية " التون مايو "

ركزت مدرسة العبلقات اإلنسانية اىتمامها على الفرد  ،باعتباره عمو يف اعبماعة كعلى العبلقات

االجتماعية بُت العماؿ حي

قاـ" التوف مايو" عدة ذبارب دبعانع "الهاوثورن " بشركة "وستيرن إلكتريك "

األمريكية ،حي بدا بدراسة العبلقة بُت نوعية اإلضاءة كفعالية األداء  ،فبلحظ إف اإلبقاء على نفس الظركؼ ال
تعٍت البفاض يف مستول األداء ،كبالتاِف اإلنتاجية  ،األمر الذم جعل "التون مايو " يتفطن إُف أف ىناؾ عوامل
غَت مادية تؤثر على أداء العماؿ ،فاستخلص أف إنتاجية العماؿ كمردكدىم يرتبط باعبو السائد بُت العماؿ من
جهة ،كبُت العماؿ كاإلدارة من جهة أخرل كدبدل قدرة اؼبدير على التحفيز كنتيجة إلدخاؿ اإلنتاجية عما كانت
عليو من قبل إضافة زيادة اعبو الديبقراني كالقيادة ىذه األخَتة يرل فيها " التون مايو " أهنا أحسن نريقة ألداء
األعماؿ ،إذ يتم عن نريقها زيادة اإلنتاجية كارتفاع رضا العاملُت إضافة إُف اؼبشاركة يف ازباذ القرارات كإشباع
اغباجات اؼبعنوية كل ىذه اؼبؤشرات كانت حوافز لرفع مستول األداء كربقيخل نتائ اهبابية أكثر (.رضا قجة
، 2003،ص)57
 4-19النظرية البيروقراطية :
تنسب ىذه النظرية إُف عاَف االجتماع األؼباين "ماكس فيبر" حي تعد نظريتو اػباصة ياكل السلطة من
أىم الدراسات اليت أسهم ا  ،فقد قاـ بتحليل كثَت من التنظيمات كأساليب انسياب خطوط السلطة داخل
تل ك التنظيمات ،ككانت دراستو تدكر يف نطاؽ اىتماماتو األساسية اليت توضح ؼبا يطيع األفراد األكامر اليت تعدر
إليهم ؟ كؼباذا يقوـ األفراد العاملوف بأداء األعماؿ كفقا للتعليمات اليت تنساب إليهم يف شكل أكامر متشددة كاليت
تتلخص كفخل مفهوـ "أصدع دبا تؤمر"؟ .
كقاـ في بإيماح الفرؽ بُت القوة ك اؼبواصفات اليت سبكن القائد من أف يدفع التابعُت الذين يعملوف معو
إُف ناعتو فيما يعدر عنو من تعليمات بغض النظر عن رغباهتم يف مقاكمتها ،كاىتم كذلك بتوضيح السلطة اليت
تنساب من خبلؿ اؼبراكز اليت توجد داخل تلك التنظيمات حبي يقبل األفراد العاملُت عن نواعية كاختيار على
تنفيذىا ،كأكضح كذلك أسلوب إكساب الشرعية ؼبمارسة السلطة داخل تلك التنظيمات(.بوعمامة اضبد
فارس،2010،ص)109،
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 5-19النظرية اليابانية " وليد أوشي":
قاـ كليد أكشي  W. Ouchiبإجراء عدة دراسات كأحباث ميدانية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية من اجل
التوصل إُف سر قباح اإلدارة اليابانية كتوصل يف هناية األمر إُف ما اظباه بنظرية ( )zكاليت تقوـ فرضياهتا على
االىتماـ باعبانب اإلنساين للعاملُت من اجل رفع مستول أدائهم الوظيفي .
كيؤكد" أكشي" على أف أفمل عملية استثمار ىي تلك اؼبوجهة كبو اإلنساف ألنو باإلنساف تستطيع
اؼبنظمات أف تتغلب على معظم مشاكلها كاف العمل اعبماعي كتوحيد اعبهود كخلخل ركح اعبماعة بُت صفوفهم
ستساعد على ربقيخل قدر اك من الفعالية يف األداء  ( .النمر سعود ؿبمد  ، 1997،ص)197
وتقوم نظرية ) (Zعلى ثالث مبادئ أساسية تتلخص في اآلتي :
-

الثقة بُت العاملُت بعمهم لبعض كبُت العاملُت كاإلدارة .
اغبذؽ كاؼبهارة يف التعامل كالعمل  ،كينت ذلك عن اػب ة كالتجربة كنوؿ فبارسة العمل
األلفة كاؼبودة كما تعنيو من عبلقات اجتماعية متينة كصداقات ضبيمة كتعاكف كاىتماـ كدعم لآلخرين،
كيف حاؿ توفرت ال ثقة كاؼبهارة كاؼبودة يف العمل فاف ذلك يؤدم إُف االلتزاـ الوظيفي كاالنتماء للمنظمة كىو
ما يؤدم إُف رفع مستول أداء الفرد كإنتاجية اؼبنظمة  (.الدلبجي سيف صاٌف 1417 ،ق ،ص ص -79
) 80

 6-19نظرية التوقع :

ترل ىذه النظرية اليت كضع أساسها "فيكتور فروم" أف دافعية الفرد ألداء عمل معُت ىي ؿبعلة العوائد
اليت سيتحعل عليها الفرد ،كشعوره ك اعتقاده بإمكانية الوصوؿ إُف ىذه العوائد نتيجة لؤلداء الذم يبارسو(.اضبد
ماىر ،1993،ص)153
كتعت قوة اعبذب عند "فروم" فبثلة للمنفعة اليت وبعل عليها الفرد من العوائد اليت يتيحها لو األداء  .أما

التوقع فهو عبارة عن تقدير احتماِف ؼبقدار ربقخل اؼبنفعة الناذبة عن القياـ بأداء عمل معُت ،ك تتمثل ىذه العبلقة
يف اؼبعادلة التالية:
الدافع لَلداء= منفعة العوائد × احتمال تحقيق العوائد
كتعت مسانبة "فروم" بنظريتو يف الدكافع ذات اثر ملموس يف ربسُت الدكافع كاألداء من خبلؿ عقد

الدكرات التدريبية كاإلشراؼ كاؼبشاركة يف ازباذ القرارات فيما ىبص العمل ،كىو ما يعود بالنفع على الفرد
كاؼبؤسسة ،كما ساىم "فروم" يف كضع نظم اؼبكافآت لؤلداء اؼبتميز حبي يكوف الفرد على بينة من اؼبكافآت اليت
سيحققها مقابل ما يؤديو من عمل (.النمر سعودؿبمد كاخركف،1997 ،ص)56
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خالصة الفصل:
يعت األداء الوظيفي كنظاـ من أىم ركائز إدارة اؼبوارد البشرية كاؼبنظمة ،ألنو يبثل الًتصبة العملية كالفعلية
لكافة مراحل التخطيط يف اؼبنظمة ،كىو بذلك وبتل الدرجة الثانية يف األنبية بُت الوظائف األساسية لئلدارة،
حي يأيت بعد كظيفة التنظيم من خبلؿ تطبيخل اػبطط كالسياسات اليت رظبتها اإلدارة ،مث ربقيخل النتائ .
كاؼبنظمة ال تستطيع القياـ بذلك ،إال بمماف كجود أداء من قبل موظفي اؼبنظمة لتحقيخل النتائ اإلهبابية
نبعا كتقليل أك االبتعاد عن النتائ السلبية بمماف حسن األداء الذم ينت عن تراكم ؾبموعة احملددات اليت
تساىم يف زيادتو كالرفع من مستواه ،كضماف كجود نظاـ لؤلداء تتكفل بو إدارة اؼبوارد البشرية الذم يوفر اؼبعلومات
الكافية ؼبتخذم القرار ،الزباذ قرارات صائبة كصحيحة ،كتوحيد أىداؼ الفرد مع أىداؼ اعبماعة ،كأيما
الوصوؿ ذا األداء إُف االرتقاء كالتميز.
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ثمهيد
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

مفهىم جلييم ألاصاء
عىاصغ جلييم الاصاء
زصائص جلييم الاصاء
أهميت واهضاف جلييم ألاصاء
فىائض وأػغاض جلييم ألاصاء
اؾخسضاماث جلييم الاصاء
وظائف وأؾـ جلييم ألاصاء
مؿخىٍاث جلييم الاصاء
مداوع جلييم ألاصاء
زطىاث جلييم ألاصاء
طغق جلييم ألاصاء
العىامل املؤثغة على جلييم ألاصاء
صعىباث جلييم ألاصاء
معالجت مشاول جلييم الاصاء
فعاليت جلييم ألاصاء
ملترخاث لخطىٍغ جلييم ألاصاء
جىفغ الاجصاالث و املعلىماث في الاصاء

 -18عالكت الاجصاٌ باألصاء

خالصة الفصل

خالصة

الفصل الخامس  ---------------------------------------------------------------------------------------------------ثقييم الاداء

ثمهيد :
يعت تقييم األداء دبثابة احد األدكات اؽبامة اليت تلجا إليها إدارة اؼبؤسسة ؼبساعدة األفراد العاملُت ا على
تأدية العديد من أنشطتهم بفاعلية فهو نظاـ معمم من اجل قياس كتقييم أداء كسل ػػوؾ العماؿ أثناء العمل عن
نػ ػريخل اؼببلحظة اؼبستمرة كاؼبنظمة كخبلؿ فًتات زمنية ؿبدكدة كمعركفة.
كتقييم األداء عملية شاملة زبص كل األفراد العاملُت يف اؼبؤسسة مهما كاف موقعهم يف اؽبيكل التنظيمي
كمهما كانت اختعاصاهتم كىذا حىت يشعر اعبميع بالعدالة .
فالتقييم دبا يهيئو من معلومات عن نقاط القوة كالمعف من فًتة ألخرل كسيلة للتقوًن أم الًتشيد
كالتحسُت كىذا من خبلؿ تعظيم نقاط القوة كتطبيقها أك ؿبو نقاط المعف.
لذا سنقوـ يف ىذا الفعل باستعراض مفهوـ تقييم األداء كأنبيتو كفوائده باإلضػافة إُف أىدافو ككذا أغراضو
كمراحلو ،كما سنتناكؿ مستوياتو ككظائفو كأساليبو مث سنتطرؽ إُف صعوباتو كأخطائو كفعالية تقييم األداء ك أخَتا
عبلقة االتعاؿ باألداء.
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 -1مفهوم تقييم األداء الوظيفي :

تقييم االداء اك تقييم الكفاءات اك تقييم اداء العاملُت  ،كلها مسميات مًتادفة غايتها ربليل اداء الفرد
بكل ما يتعلخل بو من صفات نفسية اك بدنية اك مهارات فنية اك سلوكية اك فكرية ،كذلك دؼ ربديد نقاط القوة

كالمعف ،كالعمل على تعزيز االكُف كمعاعبة الثانية كممانة اساسية لتحقيخل فاعلية اؼبنظمة.
فعملية تقييم االداء تشكل اغبلقة األخَتة يف العملية اإلدارية اليت يًتتب عليها ازباذ القرارات التعحيحية
اؼبوجهة لتحقيخل األىداؼ احملددة.
فبالرغم من أف فكرة تقييم األداء قديبة قدـ التاريخ إال أف احملاكالت الساعية لوضع تعريف ؿبدد ؽبا
متعددة ،من بينها قبد التعاريف التالية:
 عرؼ بأنو" :فحص ربليلي انتقادم شامل ػبطط كأىداؼ كنرؽ التشغيل كاستخداـ اؼبوارد البشريةكاؼبادية ،دؼ التحقخل من كفاءة كاقتعادية اؼبوارد كاستخدامها أفمل استخداـ كأعلى كفاءة حبي يؤدم
ذلك إُف ربقيخل األىداؼ كاػبطط اؼبرسومة"( .عقيل جاسم عبد اهلل ، 1999 ،ص)189

كيبكننا النظر إُف تقييم األداء على انو" قياس األداء الفعلي كمقارنة النتائ احملققة باؼبعايَت اليت سبخل
ربديدىا كاؼبستمدة من األىداؼ اؼبتوقعة كربديد االكبرافات ككضع اػبطط البلزمة لتحسُت األداء.
 كيعرؼ بانو :دراسة كربليل أداء العاملُت لعملهم كمبلحظة سلوكهم كتعرفاهتم اثناء العمل ،كذلكللحكم على مدل قباحهم ك مستول قدراهتم يف القياـ بأعماؽبم اغبالية ،كايما اغبكم على امكانيات النمو
كالتقدـ للفرد يف اؼبستقبل كربملو ؼبسؤكليات اك  ،كترقية لوظيفة اخرل ( .صبلح الدين عبد الباقي، 2005 ،
ص)285
كينظر بعض الباحثُت إُف عملية تقييم األداء على اهنا جزء من عملية الرقابة كقد ع عنها يف ىذا الع ػػدد
علي السلمي بقولو ":الرقابة ىي عملية توجيو األنشطة داخل التنظيم لكي تعل إُف ىدؼ ؿبدد ،كاف تقييم
األداء ىو استقراء دالالت كمؤشرات اؼبعلومات الرقابية لكي يتم ازباذ قرارات جديدة لتعحيح مسارات األنشطة
يف حالة اكبرافها ،أك لتأكيد مساراهتا الفعلية إذا كانت تتجو فعبل إُف االقبازات اؼبرغوبة:أم أف العملية الرقابية
الشاملة دبا فيها تقييم األداء زبتص أساسا بوظيفتُت نبا:
 ؿباكلة دفع األنشطة يف االذباىات احملققة لؤلىداؼ كمنعها من االكبراؼ.
 تعحيح مسارات األنشطة.
كتقييم األداء ىو عملية ازباذ قرارات بناء على معلومات رقابية إلعادة توجيو مسارات األنشطة باؼبشركع
دبا وبقخل األىداؼ احملددة من قبل( .توفيخل ؿبمد عبد احملسن ،2006 ،ص) 40
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 يعرؼ بيش  : Beachتقييم األداء بأنو ''التقوًن اؼبنظم للفرد مع احًتاـ أدائو يف العمل ككرامتو يفالتطور '' أما فيلدماف كارنولد  Fieldman & Arnoldفيعرفاف تقييم األداء بأنو  :عملية قياس ك تقوًن
مستول أداء أعماء اؼبنظمة .
 سزيبلسي  '' : Szelachiفَتل تقييم األداء ىو العملية اليت ربعل بواسطتها اؼبنظمة على التغذيةاؼبرتدة لفعالية موظفيها ( ''.عبد الفتاح بوطبخم  ،2011 ،ص ص )183
 كيميف اضبد ماىر :بانو نظاـ يتم من خبللو ربديد مدل كفاءة اداء العاملُت ألعماؽبم .كوبتاج االمراذف اف يكوف العاملوف قد قموا فًتة زمنية يف اعماؽبم ،بشكل يبكن من القياـ بتقييم ادائهم خبلؽبا ( .اضبد ماىر
،2007 ،ص)406
كمن خبلؿ ىذا التعرؼ فاف اداء العامل ىو نظاـ يسمح بقياس كفاءتو يف اقبازه ألعمالو خبلؿ فًتة زمنية
مددة اك معينة .
كيعرفو حاركش بانو  :تلك العملية اؼبستمرة اليت يبكن من خبلؽبا ربديد مدل كفاءة كفاعلية الفرد األدائية،
كفقا للمعايَت احملددة سلفا كازباذ القرارات اؼبناسبة يف ؾباالت اؼبوارد البشرية (.نور الدين حاركش ،2011 ،ص
)85
كيرل الكبللدة :بانو اغبعوؿ على حقائخل كبيانات من شاهنا اف تساعد على ربليل كفهم كتقييم اداء
العامل لعملو كتقييم ؼبسلكو ،كتقدير مدل كفاءتو بعملو كىيبتو العلمية ك النهوض بالواجبات كاؼبسؤكليات اؼبنونة
الي و حاضرا كمستقببل ،كىذا يستلزـ معرفة ىذه القدرات حىت تستطيع اؼبنظمة توظيف ىذه القدرات ك الطاقات
باألسلوب االمثل الذم وبقخل اىداؼ اؼبنظمة (.ناىر ؿبمود الكبللدة،2008،ص)183
كبناء على التعريفات السابقة فتقييم األداء ىو ربديد كتعريف الفرد بكيفية أدائو لوظيفتو أك عملو  ،فهو
النظاـ الذم يتم دبوجبو اغبعوؿ على اؼبعلومات عن األفراد يف صبيع اؼبستويات باستخداـ األساليب اؼبناسبة
لتحديد مدل قدرهتم ككفاءهتم حبي يكوف ىذا التقييم دكرم كمنظم يوضح مستول األداء يف صبيع مراحلو.
باإلضافة اُف انو عملية مستمرة يتم من خبلؽبا قياس ما أدل من عمل فعليا كمقارنة ىذه النتائ احملققة
بالنتائ اؼبطلوب ربقيقها أك اؼبمكن الوصوؿ إليها فبا يسمح بازباذ القرارات اؼببلئمة يف الوقت كاؼبكاف اؼبناسب
لتحسُت األداء.
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 -2عناصر تقييم االداء :

يقعد بعناصر تقييم اداء العاملُت االجراءات التطبيقية اليت تساىم يف اقباح كفاعلية عملية تقييم االداء
كمنها:

 المقيم او المشرف المباشر :كىو الذم يتسم دبا يلي:

 اف اؼبشرؼ اؼبباشر ىو الشخص االكثر قربا من الفرد العامل ك بالتاِف فهو يف اؼبوقع االفملؼببلحظة عملو كادائو.
 اف اؼبشرؼ اكثر قدرة على ربليل كتفسَت كتقييم اداء اؼبر كسُت كفقا ألىداؼ كخطط اؼبنظمةاليت ىو اعرؼ ا من غَته ام من غَت اؼبديرين.
 -بإمكاف اؼبشرؼ الربط بُت العوائد اليت يستحقها الفرد العامل كفقا ألدائو.

 الزمالء :ام زمبلء الفرد العامل يف العمل كال بد من اف تتوفر فيهم الشركط التالية:

 اف يكوف ىؤالء الزمبلء يف اؼبواقع اليت تؤىلهم من اؼببلحظة اؼبستمرة لسلوؾ االفراد العاملُتمعهم .
 اف تتوفر فيهم الثقة الكاملة بُت االفراد العاملُت انفسهم ذباه بعمهم البعض. -اف يكوف الزمبلء القائموف بعملية التقييم بنفس اؼبستول كالدرجة الوظيفية.

 فترة ووقت التقييم:

ليس من السهل ربديد فًتة كقت التقييم ألداء العاملُت كلكن من اؼبمكن االعتماد على اداء

اؼبستشارين يف ؾباؿ ادارة االفراد حي يوصي ىؤالء اف التقييمات الدكرية ىي اؼبفملة بسبب تأثَتىا
على تعديل السلوؾ عندما يزكد االفراد بالتغذية العكسية عن نتائ التقييم كتشخيص نقاط المعف
لديهم كيتم ارشادىم كتوجيههم من قبل االدارة لكيفية تعديل سلوكهم كرفع كفاءهتم كفاعلية ادائهم.
 اجراءات التقييم :

بعد ربديد اؼبقيم كالوقت البد من اتباع اجراءات معينة يف تنفيذ ىذه العملية  ،كاىم اجراء ىي
اؼبقابلة لؤلفراد العاملُت إلمدادىم باؼبعلومات اليت هتمهم كاليت يستفيدكف منها يف ربسُت ادائهم
مستقببل كىذه اؼبقابلة تدعى دبقابلة التقييم(.نظمي شحادة كاخركف،2000،ص ص )87-86
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 -3خصائص تقييم االداء :

يتميز تقييم االداء دبجموعة من اػبعائص كىي:
 اف تقييم االداء الوظيفي عملية مستمرة كمنتظمة تبلزـ الفرد نواؿ حياتو الوظيفية  ،اذ ىبمع
ادائو يف العمل كسلوكو للتقييم بشكل مستمر .
 عملية تقييم االداء الوظيفي تتطلب كجود شخص يبلحظ ك يراقب االداء بشكل مستمر غالبا ما
يكوف الرئيس اؼبباشر ليكوف التقييم موضوعيا كسليما .
 عملية التقييم تتطلب كجود معايَت كمعدالت اداء ،اذ على اساسها يقاس اداء الفرد كمن مث
اغبكم على مستول كفاءتو كسلوكو يف العمل .
 ال يعٍت تقييم االداء الوظيفي اغبكم يف هناية فًتة معينة على ما يستحقو الفرد من تقدير يبٌت على
اساسو قيامو بالعمل اك ترشيحو لوظيفة اعلى ،اك حعولو على مكافاة مادية ،بل يعٍت ايما
ربديد نقاط المعف كالقعور يف اداء العاملُت للعمل على تبلفيها.
 يبٌت على نتائ تقييم االداء الوظيفي قرارات كظيفية كثَتة تتعلخل دبستقبل العاملُت الوظيفية كالًتقية
 ،النقل ،الفعل ،اؼبكافآت كالتعيُت.
 ىبمع صبيع العاملُت يف اؼبنظمة لعملية تقييم االداء الوظيفي .
 يعتمد تقييم االداء الوظيفي بشكل اساسي على الرام كاغبكم الشخعي ،كىذا يعرض نتائ
التقييم اُف احتماؿ كجود ربيز اهبايب اك سليب من قبل اؼبقيم ،كقد يكوف ىذا التحيز عن قعد اك
غَت قعد( .ابراىيم درة ك اخركف  ،2008،ص ص)271-270

 -4أىمية واىداف تقييم األداء :
 : 1-4أىمية تقييم األداء

لقد ح ظي موضوع تقييم أداء العاملُت بأنبية كاسعة يف إنار الفعالية اإلدارية بعورة عامة ،إذ أف التقييم

من شانو أف ىبلخل األجواء اإلدارية القادرة على متابعة األنشطة اعبارية يف اؼبنظمة كالتحقخل من مدل التزاـ األفراد
العاملُت بإقباز مسؤكلياهتم ككاجباهتم كفخل معطيات العمل البناء ،كتتجلى األنبية اليت ينطوم عليها تقييم األداء
من خبلؿ ما يلي :
 1-1-4تخطيط الموارد البشرية :إف فاعلية التقييم كأسس قباحو يساىم بشكل كاضح يف زبطيط
اؼبوارد البشرية سيما كأف اؼبنظمة تعتمد مقاييس تقييم األداء دكريا أك سنويا لتحديد مدل اغباجة
اؼبستقبلية للم وارد اؼبتاحة لديها كحاجتها الفعلية للقول البشرية يف السوؽ ،كىذا من شانو أف يرتبط
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بتقرير كربديد السياسات التنظيمية بدأ باستقطاب اؼبوارد البشرية الكفوءة كاختيارىا كتعبئتها
كتدريبها كتطويرىا كاستثمار قدراهتا بكل فاعلية ،لذا إف زبطيط ككضع السياسات التشغيلية
كالتطويرية كالتدريبية يرتبط بشكل جوىرم باألسس السليمة لعملية التقييم ألداء األفراد العاملُت .
 2-1-4تحسين األداء وتطويره :إف عملي ػػة التقوًن تساىم بشكل فعاؿ يف ربسُت األداء كتطويره إذ أف
عملية التقييم تساعد اإلدارة العليا يف اؼبنظمة يف معرفة كربديد نقاط القوة كالمعف لدل األفراد
العاملُت لديها ،كىؤالء األفراد البد من معرفة مستول التقييم الدكرم ؽبم من قبل اإلدارة كىذا من

شأنو أف وبفز األفراد العاملُت كيدعو كل منهم إُف استثمار جوانب القوة يف مساره الوظيفي كتطويره
بالشكل األفمل ،أما األفراد ذكم القدرات كاؼبهارات المعيفة سواء على الععيد اؼبهٍت
(التخعص) أك اإلدارم فاف اإلدارة تسعى معهم ؼبمارسة سبل التطوير اؼبناسبة من خبلؿ التدريب
مثبل يف اجملاالت اليت يشعركف بالمعف فيها ،لذا فاف التقييم من شأنو أف يؤشر اعبوانب اؼبرتبطة
باألفراد من حي القوة كالمعف كبالتاِف يعار لتطويرىا كربسينها فبا ينعكس أثره اهبابيا على
مستول األداء العاـ للعاملُت يف ربقيخل أىداؼ اؼبنظمة .
 3-1-4تحديد االحتياجات التدريبية  :فبا الشك فيو أف التقييم السليم ألداء العاملُت من شأنو أف
يساىم يف ربديد ال ام التدريبية اليت يتطلبها ربسُت كتطوير أداء العاملُت يف اؼبنظمة ،إذ أف
االحتياجات التدريبية كربديدىا ال يتم عشوائيا أك اعتبانا كإمبا يًتكز على اغباجات اغبقيقية اليت
يتطلبها ربسُت أداء العاملُت يف اؼبنظمة.
 4-1-4وضع نظام عادل للحوافز و المكافآت  :نظرا ألف التقييم العادؿ لؤلداء من شأنو أف يبُت
بوضوح مستول اإلقباز الفعلي للعامل كمدل قدرتو على ربقيخل متطلبات ككاجبات العمل بدقة ،لذا
فاف اغبوافز كاؼبكافآت اليت تقدـ ؽبؤالء العاملُت تعتمد اعبهد الفعلي اؼببذكؿ من قبلهم معداقا
لقولو تعاُف''وأَن لَّْيس لِ ِْْلنس ِ
ان إَِّال َما سعى(.سورة النجم ،اآلية .'')39كلذا فاف اؼبكافآت
َ
َ
َ
اؼبعط اة للعامل تستند على اعبهد اؼبنجز يف ربقيخل األداء كىذا ما يعزز لدل العاملُت عدالة التوزيع
للحوافز كاؼبكافآت من قبل اإلدارة العليا يف اؼبنظمة ،كأف كضع السياسات العادلة للحوافز
كاؼبكافآت من شأهنا أف تعمخل الوالء كاالنتماء للمنظمة كتشعر الفرد العامل بأف اإلدارة العليا تعًتؼ
بفمل العاملُت يف قيامهم باإلقباز السليم كعدالتهم بالتقييم كإعطاء كل ذم حخل حقو كفقا لؤلداء
السيما يف معايَت اغبوافز كاؼبكافآت ،أما األفراد ذكم الكفاءات العلمية اؼبتدنية قد تأخذ بشأهنم
بعض اعبزاءات كحرماهنم من العبلكات الدكرية أك من نعيبهم يف األرباح اليت يتم توزيعها كقد تلجأ
اإلدارة أحيانا إليقاع بعض العقوبات التأديبية كغَتىا ،كمن ىنا يتمح جببلء أف عملية التقييم
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تساىم بوضع السياسات التنظيمية العادلة يف إعطاء اغبوافز أك اؼبكافآت أك اغبرماف منها كفػ ػ ػ ػ ػػخل
نبيعة كفلسفة اؼبنظمة بشأف الثواب كالعقاب كأسس استخدامو .
 5-1-4انجاز عمليات النقل والترقية :إف تقييم األداء من شأنو أف يساعد اإلدارة العليا دبعرفة حقيقة
األفراد العاملُت لديها من حي اؼبهارات كالقدرات كالقابليات إذ يساىم التقييم اؼبوضوعي دبعرفة
الفائض أك النقص باؼبوارد البشرية من ناحية كيبكن اإلدارة بنقل أك ترقية اؼبوظفُت العاملُت ذكم
الكفاءات العلمية كالعملية ؼبواقع أك مراكز كظيفية ينسجم مع قدراهتم كقابليتهم يف األداء ،كىذا ما
هبعل اإلدارة العليا باؼبنظمة على دراية تامة بإمكانية الًتقية أك النقل أك االستغناء عن العاملُت ذكم
الكفاءات اؼبتدنية يف األداء .
 6-1-4معرفة معوقات ومشاكل العمل :يساىم تقييم أداء العاملُت بتوفَت الفرص اؼبناسبة ؼبعرفة اإلدارة
العليا دبكاف اػبػػلل أك المعف يف اللوائػػح كالسياسات كال امػ ػ ػ ػ كاإلجراءات التعليمية ...اٍف اؼبطبقة
يف العمل من ناحية كمعرفة المعف أيما يف اؼبعدات كاألجهزة كاآلالت ،أم إف التقييم يكشف
مكامن القوة كالمعف عموما يف صبيع العناصر اإلنتاجية كبالتاِف يبكن للمنظمة من ربسُت أك
تطوير قدرات ىؤالء األفراد خبلؿ إجراءات التحسُت كالتغيَتات اؼبطلوبة دبختلف ال ام
كالسياسات كاإلجراءات كاؼبوازنات كغَتىا من اؼبتطلبات اليت يبكن أف تكوف رافدا فعاال يف ربقيخل
اقباز العاملُت بفاعلية ككفاءة عالية  ( .خمَت كاظم ضبود كياسُت كاسب اػبرشة  ، 2013 ،ص
ص )153-153
كيبكن تلخيص أنبية تقييم األداء فيما يلي:
 رفع معنويات العاملُت من خبلؿ التفاىم كالعبلقات الطبية اليت تسود بينهم داخل اإلدارة .
 دعم إجراءات الًتفيع كالنقل كإثبات عدالتها كربديد اؼبكافأة التشجيعية كاؼبنح كالعبلكات .
 يساعد يف ربديد مدل فعالية اؼبشرفُت كاؼبدريُت يف تنمية كتطوير األفراد الذين يعملوف ربت إشرافهم
كتوجيهاهتم .
 استمرار الرقابة كاإلشراؼ كفخل نظاـ ؿبدد كمواعيد ؿبددة يلزـ اإلدارة إتباع منجزات العاملُت .
 تؤدم نتائ تقييم األداء إُف إجراء تعديبلت يف الركاتب كاألجور للعاملُت .
 يعت تقييم األداء كسيلة أك أداة لتقوًن ضعف العاملُت كاقًتاح إجراءات ربسُت أدائهم.
 يعت من العوامل األساسية للكشف عن اغباجات التدريبية كبالتاِف ربديد أنواع برام التدريب كالتطوير
البلزـ يزكد إدارة األفراد دبعلومات عن أداء كأكضاع العاملُت فيها فبا يعت مؤشرا إلجراء دراسات ميدانية
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تتناكؿ أكضاع العاملُت كمشكبلهتم كإنتاجيتهم كمستقبل اؼبؤسسة كما يعت مؤشرا لعملية االختيار
كتعيُت اليت سبت يف اؼبؤسسة  ( .نظمي شحاتة كاخركف  ،2000 ،ص)76
 يركز التقييم االىتماـ على ما هبب اقبازه كوب اؼبنظمات على توفَت الوقت كاؼبوارد كالطاقات لتحقيخل
األىداؼ مع توفَت التغذية الرجعية حوؿ ؾبريات سَت التقدـ كبو األىداؼ ،كإذا كانت النتائ زبتلف
عن األىداؼ ،يكوف دبقدكر اؼبنظمات أف تعمل على ربليل الفجوات اؼبوجودة يف األداء كإجراء
التعديبلت.
 إف تقييم األداء وبسن كاقع االتعاالت الداخلية ما بُت العاملُت فمبل عن االتعاالت اػبارجية ما بُت
اؼبنظمة كعمبلئها كمتعامليها ،كتعتمد عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات الدقيقة على فعالية إيعاؿ
األنشطة.
 يبكن لتقييم األداء أف يبُت باف اؼبؤسسة تعاًف احتياجات اجملتمع من خبلؿ إحراز التقدـ كبو ربقيخل
غايات اجتماعية.
 ال يبكن أف يكوف ىناؾ ربسُت من دكف تقييم ،فإذا ما كانت اؼبنظمة ال تعلم أين ىي اآلف من حي
كاقع عملياهتا  ،ال يبكن أف تعرؼ ما ىو مستقبلها ،كبالتأكيد ال يبكن الوصوؿ إُف حي تريد.
 إف تقييم األداء يرتبط ارتبانا كثيقا بالوحدة االقتعادية موضوع التقييم نتيجة الرتبانها بأىداؼ كحقوؿ
أنشطة الوحدة اإلنتاجية فبا يستدعي دائما باف تكوف عملية اختيار اؼبؤشرات أك اؼبعايَت متفقة مع تنظيم
الوحدة كإمكاناهتا اؼبتاحة ،دبا يتناسب كينسجم مع نبيعة النشاط الذم تزاكلو كحسب النظاـ الذم
تعمل فيو ،كاػبعائص الفنية اليت تتميز ا العناعة اليت تنتمي إليها الوحدة إضافة إُف ذلك ،فاف ربديد
ىذه اؼبؤشرات يتوقف إُف حد كبَت على نوعية كمقدار البيانات كاؼبعلومات اؼبتوفرة.
كعلى ضوء ىذه االعتبارات هبب أف تتم عملية التقييم حىت يبكن أف تتحقخل نتائ موضوعية ككاقعية ،ىذا
مع ضركرة التأكيد على نقطة ىامة ىي:
أف احملاكالت اليت تعتمد يف ربديد أسس كفاءة األداء يف اؼبنشآت العناعية كاليت تعتمد على النواحي
التجارية كاحملاسبية ،غَت كافية للحكم على كفاءة اؼبنظمة كقباحها ،كالسبب ىو أف اؼبنظمة قد تمحي دبعيار
الرحبية التجارية يف األمد القعَت العتبارات أخرل ربققها يف األمد البعيد.
علما باف عملية تقييم األداء اؼبعتمدة على النواحي التجارية تعد مؤشرا جيدا للحكم على قباح اؼبنظمة من
كجهة نظر اؼبنظمة.
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 2-4االىداف االستراتيجية لتقييم االداء :

ىناؾ ثبلث ( )03مستويات يبكن اف ربققها عملية تقييم االداء كىي  :اؼبنظمة -اؼبديرين -اؼبر كسُت

 1-2-4اىداف تقييم االداء على مستوى المنظمة :
من بُت اىم االىداؼ اليت تسعى ادارة اؼبوارد البشرية اُف ربقيقها على مستول اؼبنظمة ما يأيت:
 خلخل مناخ من الثقة ك التعامل االخبلقي عن نريخل تأكيد االسس العلمية يف التقوًن ك اؼبوضوعية يفاصدار االحكاـ فبا يبعد عن اؼبنظمة احتماالت شكول العاملُت اك اهتامها باحملاباة كتفميل بعمهم
على بعض العتبارات شخعية كليست علمية موضوعية .
 النهوض دبستول العاملُت من خبلؿ استثمار قدراهتم الكامنة كتوظيف نموحاهتم بأساليب تؤىلهمللتقدـ  ،ككذلك تطوير من وبتاج منهم اُف تدريب اكثر.
 كضع معدالت موضوعية ألداء العمل من خبلؿ دراسة ربليلية للعمل كمستلزماتو. تقوًن برام كاساليب ادارة اؼبوارد البشرية  ،الف عملية التقوًن مقياسا مباشرا للحكم على مدل سبلمةكقباح الطرؽ اؼبستخدمة يف ىذه االدارة.
 ربديد تكاليف العمل االنساين  ،كامكانية ترشيد سياسات االنتاج كسياسات التوظيف عن نريخل الربطبُت التكلفة كالعائد.
 2-2-4اىداف تقييم االداء على مستوى المديرين:

اف قياـ اؼبديرين كاؼبشرفُت بعملية تقوًن اداء اؼبر كسُت كاغبكم على كل منهم بانو ":فبتاز" اك "كسط" اك

"ضعيف" ليس بالشيء السهل السيما عندما يطالب ذلك اؼبدير اك اؼبشرؼ من جهات ادارية اعلى
بوضع تقرير عن اسبا ب اداء اؼبوظف ذا اؼبستول اك ذاؾ  ،كىذا يدفع اؼبديرين يف حقيقة االمر اُف تنمية
مهاراهتم كقدراهتم يف اجملاالت االتية:
 التعرؼ على كيفية اداء اؼبوظف بشكل علمي كموضوعي. االرتفاع دبستول العبلقات مع اؼبوظفُت من خبلؿ هتيئة الفرصة الكاملة ؼبناقشة مشاكل العمل مع أممنهم  ،االمر الذم يقود يف النهاية اُف اف تكوف عملية التقوًن كسيلة جيدة لزيادة التعارؼ بُت اؼبدير
كاؼبوظفُت.
 -تنمية قدرات اؼبدير يف ؾباالت االشراؼ كالتوجيو كازباذ القرارات الواقعية فيما يتعلخل بالعاملُت.
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 3-2-4اىداف تقييم االداء على مستوى المرؤوسين:

لعل ابرز االىداؼ اليت يسعى اؼبقيموف اُف ربقيقها بُت العاملُت بواسطة عملية تقوًن االداء ما يلي:
 تعزيز حالة الشعور باؼبسؤكلية لدل اؼبر كسُت من خبلؿ توليد القناعة الكاملة لديهم من اعبهود اليتيبذلوهنا يف سبيل ربقيخل اىداؼ اؼبنظمة ستقع ربت عملية التقوًن ،االمر الذم هبعلهم هبتهدكف يف
العمل ليفوزكا بالكافات كيتجنبوا العقوبات.
 تساىم عملية تقييم االداء يف اقًتاح ؾبموعة من الوسائل ك الطرؽ اؼبناسبة لتطوير سلوؾ اؼبوظفُت كتطويربيئتهم الوظيفية بأساليب علمية بعورة مستمرة(.مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف ،2002،ص
ص)105- 104
 -5فوائد واغراض تقييم األداء :
 1-5فوائد تقييم األداء:

يبكن أف قبٍت الفوائد التالية من عملية تقييم األداء :
 -الكشف عن اؼبهارات اليت وبتاجها اؼبوظفُت كاؼبهارات كاػب ات اليت يفتقركف إليها.

 -تعت كسيلة لعحػة التعيُت حبي يوض ػػع اؼبوظف يف اؼبكػػاف اؼبناسب لقدراتو كمؤىبلتو كخ تو.

 يساعد على ربديد مطالب التأىيل البلزمة للموظفُت اعبدد الختيار األكثر كفاءة لشغل الوظائفالشاغرة اعبديدة .

 يساعد على إجراء تعديبلت على سلم الركاتب حبيكمؤىبلتو ككفاءتو .

يعطى كل فرد حسب التقييم اغبقيقي لقدراتو

 -تتم العدالة يف الركاتب كالعبلكات من خبلؿ عملية التقييم .

 يساىم يف تغيَت كتعديل سلوؾ اؼبوظفُت دبا يتناسب أيما كمعلحة اؼبوانن إذا كاف العمل مباشر معاعبمهور.
 تمع اؼبسئوؿ يف صورة سَت العمل باالذباه العحيح كبالتاِف أم خلل يفشل عمل اؼبنظمة كال وبقخلأىدافها .
 يرسم العورة أماـ الرئيس يف ربديد نوع ال ام التدريبية المركرية كاليت يبكن من خبلؽبا أف تسد اػبللكالنقص يف قدرات الكوادر اؼبتوفرة.
 ت ساعد يف الكشف عن أفمل نرؽ اغبوافز التشجيعية للموظفُت حبي وبدد دبوجبها نوع اغبوافز الفعالةاليت يستجيب ؽبا اؼبوظفوف.
 تكشف للرئيس قدرات كمواىب كإمكانيات اؼبوظفُت  ( .ناىر ؿبمود كبللدة  ، 2008 ،ص )186اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

322Page

الفصل الخامس  ---------------------------------------------------------------------------------------------------ثقييم الاداء

 2-5أغراض تقييم األداء :

تسعى اؼبنظمات من كراء تبٍت كاستخداـ إدارة األداء لتحقيخل ثبلثة أنواع من األغراض :اسًتاتيجية كإدارية
كتنموية ،كسنتناكؽبا بشيء من الشرح فيما يلي:
أ -أغراض استراتيجية:

يتمثل الغرض الرئيسي الستخداـ إدارة األداء يف ربقيخل الربط بُت أنشطة العاملُت كاألىداؼ أك الغايات
التنظيمية.كيستند التنفيذ الفعاؿ االسًتاتيجيات إُف ربديد النتائ اؼبرغوبة ،كأمباط السلوؾ كنوعيات السمات

المركرية أك اؼبطلوبة للتنفيذ ،مث تطوير أنظمة القياس كاسًتجاع اؼبعلومات كاليت سوؼ تدعم من استخداـ العاملُت
لقدراهتم كتطوير أمبانهم السلوكية للوصوؿ للنتائ احملددة.
كلتحقيخل ىذا الغرض االسًتاتيجي فاف النظاـ هبب أف يتسم باؼبركنة ،ألنو عندما تتغَت األىداؼ
كاالسًتاتيجيات فإف النتائ كأمباط السلوؾ كالقدرات اؼبطلوبة تتغَت بالمركرة كلسوء اغبظ فاف غالبية أنظمة إدارة
األداء ال ربقخل ىذا الغرض االسًتاتيجي .ففي دراسة حديثة ،تبُت أف  % 13فقط من اؼبنظمات موضع الدراسة
تستخدـ أنظمة األداء لتعريف العاملُت بأىداؼ اؼبنظمة.
ب -أغراض إدارية:
تعتمد اؼبنظمات على معلومات إدارة األداء ،خاصة تقييم األداء ،يف ازباذ العديد من القرارات اإلدارية
أبرزىا :إدارة اؼبرتبات كاألجور ،الًتقيات ،التسريح اؼبؤقت من العمل ،االستغناء عن العاملُت ،تقدير األداء
الفردم .كعلى الرغم من أنبية ىذه القرارات ،فاف العديد من اؼبديرين ،كالذين يعت كف اؼبعدر الرئيسي ؽبذه
اؼبعلومات ،يركف عملية تقييم األداء باعتبارىا" شر البد منو"للقياـ دبتطلباهتم الوظيفية حي يشعركف بعدـ الراحة
عند تقييم اآلخرين ،كعرض نتائ ىذا التقييم على العاملُت.كمن مث ،فإهنم قد يبيلوف إُف اؼبغاالة يف التقييم أك
إعطاء تقديرات متساكية فبا يفقد نظاـ التقييم موضوعيتو كبالتاِف أنبيتو.
ج -أغراض تنموية :
يتمثل اعبانب األخَت من أغراض إدارة األداء يف تنمية العاملُت كتطوير أساليب أدائهم للعمل .عندما ال
يؤدل اؼبوظف عملو على النحو اؼبتوقع ،فاف إدارة األداء تسعى إُف تنمية أدائو من خبلؿ اؼبعلومات اؼبرتدة من
أنظمة تقييم األداء كاليت تعكس نواحي المعف يف األداء.
كمن الناحية اؼبثالية ،فإف أنظمة إدارة األداء ال هبب أف يقتعر دكرىا على ربديد ؾباالت المعف يف
األداء ،كلكن كذلك أسباب المعف كىل ترجع إُف قعور يف اؼبقدرة أك اغبفز أك عبلقات العمل ...اٍف  ،كمن
الغريب أف يشعر اؼبديركف كاؼبشرفوف بعدـ الراحة عند مواجهتهم للعاملُت بنواحي المعف يف األداء كاليت أفرزهتا
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أنظمة تقييم األداء ،على الرغم من أنبية ذلك لتحقيخل الفعالية ألداء صباعة العمل أك اغبفاظ على عبلقات العمل
اليومية.
نستخلص مما ذكر :أف أغراض النظاـ الفعاؿ إلدارة األداء تتمثل يف ربقيخل التوافخل أك االرتباط بُت مهاـ
العاملُت كاألىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة أك اؼبنظمة ،كتوفَت معلومات مفيدة كدقيقة الزباذ قرارات بشاف
العاملُت ،كأيما تزكيد العاملُت دبعلومات مرتدة ( التغذية الراجعة) تفيد يف ربقيخل أغراضهم.
كمن خبلؿ كل ىذا كانطبلقا من األنبية اليت تتميز ا عملية تقييم األداء ،يبكننا أف كبدد بعض أغراض أك
أىداؼ ىذه العملية كىي:
 -اختيار األفراد العاغبُت للعمل ككذا األفراد العاغبُت للًتقية.

 تفادم احملسوبية عن نريخل توحيد األسس اليت يتم عليها الًتقية ،زيادة األجور...اٍف. -تنمية اؼبناقشة بُت األفراد كتشجيعهم على بذؿ ؾبهود أك .

 -إمكانية قياس إنتاجية األفراد كاألقساـ اؼبختلفة اؼبشكلة للتنظيم.

 تسهيل زبطيط القول العاملة عن نريخل معرفة األفراد الذين يبكن أف يعلوا إُف مناصب أعلى. معرفة األفراد الذين وبتاجوف إُف التدريب لتحسُت كفاءهتم. -احملافظة على اؼبستول العاِف للكفاءة كاإلنتاجية.

 -مساعدة اؼبشرفُت اؼبباشرين على تفهم العاملُت ربت إشرافهم كربسُت االتعاؿ م.

 تزكيد اإلدارة دبعلومات مفعلة تلقي الموء على السياسات اؼبستقبلية لبلختيار كالتدريب كالنقلكالًتقية كغَتىا.
 -تشخيص اؼبشاكل اليت تنت عن العمل كفبارسة األفراد لو.

 مكافأة األفراد ذكم اؼبهارات الفعلية كاإلنتاج اؼبتميز كااللتزاـ الدقيخل.تشخيص اغباجة إُف التدريب كإعداد ال ام البلزمة لذلك (.صباؿ الدين ؿبمد مرسي،
 ،2006ص ص)408-407
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 -6استخدامات تقييم االداء:

اف اؽبدؼ االساسي من عملية تقييم اداء االفراد العاملُت ىو استخبلص معلومات كاقعية كصادقة عن
سلوؾ كاداء افراد يف اؼبنظمة كذلك نو كلما كانت اؼبعلومات تعكس الواقع الفعلي لؤلداء كلما كانت الفرصة

للتطوير التنظيمي كبَتة  ،كلذلك فاف اؼبعلومات الناصبة من ىذه العملية يبكن االفادة منها يف اعبوانب الثبلثة
االتية:
 تقويـ ـ ـ ـ ـ ــم االف ـ ـراد وزي ـ ـ ـ ــادة دافعيتهم :
Individual Evaluation and Motivation :

زبدـ نتائ تقيم االداء اؼبنظمة يف عملية تقوًن اداء االفراد العاملُت لديها حي اف اؼبعلومات
اؼبتحعلة تعت كأساس للتقوًن الدكرم لؤلفراد سواء كاف ىؤالء االفراد كفوئُت اـ غَت كفوئُت ،فعالُت اـ
غَت فعالُت  ،صاغبُت للًتقية اـ غر مؤىلُت لًتقية  ،كما اف ىذه العملية( تقيم االداء) تساعد االدارة يف
ربديد اغبوافز اؼبؤثرة على اداء االفراد من خبلؿ التأثر على دكافعهم حي اف االداء ىو اؼبكوف االساسي
كاغبيوم يف نظرية التوقع يف الدافعية كلذلك فاف الًتكيز على الربط بُت اعبهد اؼببذكؿ كاالداء من جهة كبُت
االداء كالعوائد من اعبهة االخرل البد كيؤخذ بعُت االعتبار يف ربفيز االفراد كدفعهم لؤلداء االفمل  ،كىذا
يتم من خبلؿ اؼبعلومات اؼبستقاة من عملية تقييم االداء كاليت تعًت االساس يف بناء نظاـ الدكافع ك اغبوافز.
 تطوي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد :
Individual Develpment :

من اؼبمكن استخداـ نتائ عملية تقييم االداء يف عملية تطوير االفراد يف اؼبنظمة ذلك ف عملية
تقييم االداء تساعد يف ربديد نقاط القوة كالمعف لدل االفراد العاملُت  ،كلذلك فاف ىذه اؼبعلومات
يبكن ارجاعها اُف االفراد لتعريفهم بنوعية كمستول ادائهم ،حي اف اؼبعلومات اليت تعكس مستول اداء
جيد تدعم كربفز االفراد لؤلداء االفمل كتساىم يف زيادة شعور االفراد باحًتاـ ذاهتم ككفاءهتم  .اما
اؼبعلومات اليت تشَت اُف اف مستول االداء َف يكن مقنعا كانو مشوه ببعض السلبيات فهي تساىم يف تقدًن
اؼبشورة لؤلفراد كدفعهم للتطوير كالسيطرة على ىذه السلبيات  ،كاف ىذه اؼبعلومات تساعد االدارة يف
تعميم ال ام التدريبية كلتطويرية البلزمة للتغلب على نقاط المعف يف االداء.
 الخطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط التنظيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :

Organizational Planning :

اف عملية تقييم االداء الفاعلية تزكد اؼبنظمة دبعلومات ذات قيمة عالية كمهمة يف التخطيط للموارد
البشرية اؼبستقبلية ككذلك يف زبطيط السياسات اؼبتعلقة باؼبوارد البشرية ابتداء من هتيئة اؼبوارد البشرية
كتطويرىا كتنميتها كاستثمارىا بشكل عقبلين كنظامي(.سهيل ؿبمد عباس ،علي حسُت علي،2008 ،
ص)243
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 -7وظائف وأسس تقييم األداء :
 1-7وظائف تقييم األداء  :تتمثل أىم كظائف كمكونات عملية تقييم األداء فيما يلي:
 متابعة تنفيذ األىداؼ االقتعادية للمنظمة الكمية كالقيمية كذلك للتعرؼ على مدل ربقيقها
لؤلىداؼ احملددة ؽبا مسبقا كللفًتة احملددة استنادا إُف البيانات كاإلحعاءات اليت توفرىا اعبهات اؼبختعة عن سَت
النشاط اإلنتاجي يف تلك اؼبنظمات علما أف البعض منها قد تلجأ إُف خفض أىدافها اليت زبطط لتحقيقها من
أجل جعل ما ىو منفذ أقرب إُف ما ىو ـبطط تبلفيا للمساءلة كاغبساب الناجم عن ابتعاد اؼبنفذ من اؼبخطط يف
حالة حعوؿ العكس ،كعليو البد من ربقيخل عنعر الدقة يف ربديد األىداؼ اؼبخطط ربقيقها.
 الرقابة على كفاءة األداء اإلنتاجي للتأكد من قياـ اؼبنظمة دبمارسة نشانها كتنفيذ أىدافها بأعلى
درجة من الكفاءة ،كذلك بتشخيص االكبرافات كأسبا ا كالعمل على فبارستها مستقببل ،كىنا هبب التأكد من
أف اؼبنظمة قد استخدمت كافة مدخبلهتا اؼبتاحة بأعلى كفاءة فبكنة.
 ربديد اعبهات كاؼبراكز اإلدارية ،اؼبسؤكلة عن حعوؿ االكبرافات اليت ربدث نتيجة التنفيذ.
 البح كالتحرم عن اغبلوؿ كالوسائل اؼبناسبة ؼبعاعبة االكبرافات مع ضركرة اختيار البدائل اؼبتاحة
كبأقل التكاليف( .عبد اهلل عقيل جاسم  ،1999 ،ص )192، 193
قياس األداء

مخرجات األداء

وضع األىداف و المعايير

مقارنة األداء الفعلي بالمعايير
الموضوعية

مدخالت األداء

أنشطة األداء

الشكل رقم  : 26يوضح وظائف تقييم األداء
(نادية العارؼ ، 2001 ، ،ص) 347
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حي هبب أف تتوفر الوظائف السابقة على ؾبموعة من اػبعائص كىي:
 اؼبركنة سبكن اؼبديرين من االستجابة لؤلحداث غَت اؼبتوقعة. -تقدير اؼبعلومات العحيحة عن األداء التنظيمي.

 إمداد اؼبديرين باؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب حي يعتمد قباح عملية صنع القرار على مدل حداثةاؼبعلومات.
 2-7أسس التقييم الفعال لَلداء :

تتمثل أىم األسس اليت يقوـ عليها التقييم الفعاؿ ألداء العاملُت فيما يلي :
 ربديد أىداؼ ك ؾباالت تقييم أداء العاملُت على كبو دقيخل
 هبب أف يكوف نظاـ تقييم األداء كثيخل العلة بالوظيفة بقدر اإلمكاف ،فعلى سبيل اؼبثاؿ فاف اؼبعايَت
اليت يتم تقييمها مثل اؼبواظبة ك كمية اعبهد  ،هبب أف تكوف ؿبسوبة على ضوء نبيعة الوظيفة .
 التعريف الواضح كالدقيخل لواجبات كل كظيفة كمعايَت األداء فيها .
 تدريب القائمُت بالتقييم تدريبا كافيا على استخداـ نظاـ كأساليب التقييم كمباذجو .
 هبب أف يكوف القائمُت على اتعاؿ يومي حقيقي مع العاملُت الذين يتم تقييمهم.
 إذا كاف التقييم يتعلخل بالعديد من مقاييس األداء( مثل اغبمور ،اعبودة كالكمية) فاف كزف كل مقياس
فيما يتعلخل بالعمل الكلي يتعُت أف يكوف ثابتا على مدار كقت التقييم.
 هبب أف يتم التقييم عن نريخل أكثر من شخص كاحد كأف يتم كل تقييم بشكل مستقل .
 هبب تزكيد العاملُت بتغذية عكسية بوضوح عن كيفية أدائهم كمستول ىذا األداء .
هب ب أف يتممن تقييم أداء العاملُت استخداـ أسلوب تقييم النتائ الذم يركز على زبطيط األداء

كأسلوب تقييم السلوؾ الذم يركز على العفات كالسمات السلوكية باإلضافة إُف أسس أخرل .
(زىَت ثابت  ،2001 ،ص)91
 استخداـ مفاىيم ك معايَت موضوعية موحدة لقياس كتقييم العاملُت يف العمل الواحد أك اجملموعة
الوظيفية اؼبتجانسة دبا يكفل كحدة كموضوعية القياس كالتقييم.
 تأصيل مفهوـ أف التقييم ليس تعيدا لؤلخطاء أك اهتاما أك ذبروبا لشخص الفرد ،كإمبا ىو تعرؼ على
مبط كمستول أدائو الفعلي مقارنة باألداء اؼبستهدؼ أك اؼبفًتض لتحديد ما قد يتواجد من قعور
كمساعدة الفرد على تداركو .
 إدراؾ الر ساء كاؼبر كسُت ؼبفهوـ كأىداؼ كمعايَت التقييم كإيباهنم بفاعليتها ،حبي يسهل على
الر ساء تطبيخل اؼبعايَت ،كيدرؾ اؼبر كسوف موضوعيتها كفاعليتها يف تنميتهم الذاتية .
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 إدراؾ كاعتبار كل من االهبابيات كالسلبيات حبي ال يتم تغليب إحداىا على األخرل ،أك إدراؾ
السلبيات دكف االهبابيات أك العكس ،كمن ناحية أخرل يبكن تغليب االهبابيات ناؼبا َف يظهر من
اؼبوظف أك اؼبوظفة إخبلؿ ملموس بواجبات كأخبلقيات العمل .
استفاء اؼبعلومات عن أداء األفراد من معادرىا األصلية اؼبعتمدة مثل الفرد نفسو كرئيسو اؼبباشر

كعند تقييم الرئيس يبكن االعتماد على أراء مر كسيو كذلك دكف االستماع إُف اراء أك كشايات
اآلخرين اليت قد تؤثر على حيادة ك موضوعية التقييم أك تلغيها سباما( .اضبد سيد معطفى،2000 ،
ص)332
 -8مستويات تقييم األداء:
ىناؾ ثبلثة مستويات لتقييم األداء التنظيمي يبكن ربديدىا كما يلي :
 تقييم األداء العام:كىو مستول يتممن تقييم األداء على مستول كل قطاعات الدكلة اإلنتاجية كأحيانا يشَت ىذا
اؼبستول إُف تقييم كل قطاع إنتاجي لوحده.
 تقييم األداء المؤسسي الخاص:كىو اؼبستول الذم يشَت إُف تقييم أداء اؼبنظمة ككل متكامل إضافة إُف تقييم اقباز أقسامها
أك كحداهتا اإلدارية ،كىذا هبعل اؼبنظمة ىي كحدة التقييم األساسية.
 تقييم األداء الفردي:كىنا يكوف الفرد العامل ىو كحدة التقييم األساسية ،حي يشَت ىذا اؼبستول إُف تقييم أداء األفراد
العاملُت داخل التنظيم ( .موسى اللوزم  ،2002 ،ص)206
مستويات تقييم االداء

تقييم االداء العام
( على المستوى الكلي)

تقييم االداء الوظيفي
( على المستوى الخاص )

تقييم االداء الفردي
( على مستوى العاملين )

شكل رقم  : 27لمستويات تقيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األداء
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 -9محاور تقييم األداء :

ىي ؾبموعة احملاكر اليت يتم إجراء التقييم على أساسها ،كىذه احملاكر تتمثل فيما يلي :

 1-9محور معدالت األداء  :حي يتم تقييم العاملُت ،باالستناد إُف مدل قدرهتم على إقباز األعماؿ
احملددة ؽبم .كيؤخذ على ىذا احملور أنو غَت قادر على توفَت حكم مستقبلي على صبلحية العاملُت،
كما ىبمع صبيع األعماؿ داخل اؼبؤسسة ؼبعدالت أداء كاحدة ،فبا يمفي على العاملُت جوا من
اؼبلل كالبلمباالة كالكسل كاعبمود ،كيتجاىل بعض العوامل عند تقييم األداء ،مثل نوع سلطة الرئيس
اؼبباشر للعمل ،كنريقة تعاملو مع اؼبوظفُت.
 2-9محور الصفات الشخصية  :االىتماـ بدراسة بعض العفات احملددة يف العاملُت الذين نسعى
لتقييمهم ،كقد تكوف ىذه العفات متعلة مباشرة بشخعية الفرد كخعائعو ،كالتعاكف أك االلتزاـ
أك اؼببادأة أك االنتماء أك العدؽ ،كقد تكوف ذات صلة بالعمل ،كقدرتو على اإلنتاج ،أك دقتو يف
األداء ،أك حرصو على معلحة اؼبؤسسة ،أك قدرتو على ربسُت كسائل العمل كأساليبو.كفبا يؤخذ
على ىذا احملور صعوبة تقدًن حعر كامل للعفات اليت يفًتض توافرىا يف اؼبوظفُت كاختبلؼ
األنبية النسبية بُت ىذه العفات بعمها البعض ،من حي عبلقتها بالعمل ،إضافة إُف صعوبة
قياس معظم العفات ،كخاصة العفات القيمية ،كمن مث تعبح عملية التقييم ذاتية
 3-9محور الهادفية :حي يتم الًتكيز على أسلوب اإلدارة باألىداؼ ،حي تسعى اؼبؤسسة إُف ربديد
األىداؼ اػباصة بكل موظف ،بناء على مشاركة معو كمع رئيسو ،على أف تتم اؼبساءلة على أساس

مدل ربقيقو ؽبذه األىداؼ ،ككذلك صعوبة قياس عمليات اإلقباز اػباصة ا ،كردبا يرجع ذلك اُف
صعوبة ربويل ىذه األىداؼ إُف معايَت كمية ؿبددة.
 4-9محور الفعالية العامة :حي يتعدل التفاصيل الدقيقة ،ليتم الًتكيز على مستول الفعالية العامة لدل
العاملُت ،باعتبار الفعالية سبثل الغاية العليا اليت تنشدىا إدارة اؼبؤسسة .كمعٌت ذلك أف ىذا احملور
يسعى كبو صبع كافة العناصر اؼبتعلقة بعملية تقييم األداء اُف حد كبَت ،كلكن ضمن نظرة إصبالية
عامة ،حي يركز ىذا احملور على مدل فعالية اؼبوظف يف ربقيخل األىداؼ اػباصة بوظيفتو ،كمدل
فعالية اؼبوظف يف تقدًن اآلراء كاؼبقًتحات اؼبتعلقة بتطوير اؼبؤسسة .كيؤخذ على ىذا احملور عدـ
صبلحيتو يف اغبكم على بعض اؼبسائل الفرعية اليت يبدك فيها اغبكم التفعيلي ضركريا ،كبالرغم من
ىذا فاف احملور يتبلىف النقص الرئيسي يف احملاكر السابقة ،كذلك بًتكيزه على التقديرات العامة ،كعدـ
حرصو على تقدًن تقديرات تفعيلية كهنائية( .فاركؽ عبدة فليو ،ؿبمد عبد اجمليد  ،2005 ،ص ص
) 269،270
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 -10خطوات تقييم األداء :

تبدأ عملية تقييم األداء بتحديد معايَت األداء  Performance Criteriaكمن مث مناقشة التوقعات يف
األداء مع األفراد العاملُت كبعد ذلك قياس األداء الفعلي كمقارنتو باؼبعايَت اؼبوضوعية كبعد ذلك يتم مناقشة التقييم
مع األفراد العاملُت الزباذ اإلجراءات التعحيحية إف لزـ األمر ذلك ك يبكن توضيح ىذه اػبطوات أك اإلجراءات
يف الفقرات اآلتية :
 1-10تحديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر األداء :
Establishment of Performance Criteria

لبناء معايَت معينة لؤلداء كلكل عمل من األعماؿ يف اؼبنظمة ال بد من االعتماد على عملية ربليل العمل
فاؼبعيار احملدد لؤلداء يشَت إُف أم عامل أك متغَت  Factorيعد كمؤشر لفاعلية األداء من قبل األفراد العاملُت
لعمل ؿبدد فاؼبعيار اؼببلئم ك اؼبناسب لؤلداء الفعاؿ إذف ىبتلف باالختبلؼ مواصفات العمل كشركنو ،كلذلك
فاف اؼبعلومات اليت ربعل عليها يف عملية ربليل العمل تساعدنا يف بناء اؼبعايَت اؼبناسبة لؤلداء الفعاؿ ،كمن
اعبدير ذكره يف ىذا اجملاؿ انو من اؼبمكن االعتماد على معايَت متعددة للفاعلية يف أداء كل عمل نظ ػ ػرا إُف أف
معظم األعماؿ يف اؼبنظمات معقػدة كتتممن أبعادا كجوانب عديدة ،كلذلك فمن غَت اؼبمكن ربديد عدد من
اػبعائص اليت هبب توافرىا يف اؼبعيار احملدد لكي يكوف نافعا يف عملية تقييم األداء من ىذه اؼبواصفات أك
الشركط االيت
 الثبات  : Reabilityكيقعد ا إمكانية القياس ،أم ثبات اؼبقياس يمم جانبُت االستقرار
كالتوافخل  stability and consistencyفاالستقرار ينطوم على أف قياسات اؼبعيار اؼبأخوذة يف
أكقات ـبتلفة ينبع عنها نفس النتائ أك نتائ متساكية .أما التوافخل فينطوم على أف قياسات اؼبعيار
اؼبأخوذة من قبل أفراد ـبتلفُت أك بطرؽ ـبتلفة ينجم عنها نتائ متقاربة أك متساكية من شخص إُف
اخر أك من نريقة إُف أخرل .
 التميز  : Discriminatingاؼبعيار اعبيد البد كأف يبيز بُت األفراد كفقا ألدائهم حي أف اؽبدؼ
األساسي لتقييم أداء األفراد العاملُت يف اؼبنظمة ىو سبييز اعبهود كذلك لغرض استخداـ النتائ

اؼبًتتبة على ىذا التمييز يف بناء كتوزيع األجور كالركاتب كيف ترقية األفراد كربديد ال ام التدريبية
كالتطويرية كما سبخل ذكره يف الفقرات اػباصة باستخدامات نتائ عملية التقييم .
 القبول  : Acceptanceالبد كأف تكوف اؼبعايَت اؼبستخدمة يف تقييم األداء مقبولة من قبل األفراد
العاملُت ،كاؼبعيار اؼبقبوؿ ىو اؼبعيار الذم يشَت إُف العدالة كيعكس األداء الفعلي لؤلفراد العاملُت .

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

322Page

الفصل الخامس  ---------------------------------------------------------------------------------------------------ثقييم الاداء

كيكوف ربديد اؼبعيار إما على أساس النشانات (  ) Activitiesاليت يتممنها األداء للعمل أك
على أساس النتائ اؼبنجزة من قبل األفراد العاملُت ) (Resultsحي أف بناء اؼبعيار على أساس
النشانات أك الفعاليات اليت يؤديها األفراد ألداء العمل وبدد معظم اؼبمارسات السلوكية لؤلداء منها
كاالهبابية كال ينظر إُف النتائ اؼبًتتبة فقط أما اؼبعيار الذم يبٌت على أساس النتائ فهو يقيس
النتائ كوبدد اؽبدؼ فقط .
كلبلص من كل ما تقدـ بأنو البد من توفر الشركط األساسية للمعايَت اؼبستخدمة يف تقييم األداء مع
ضركرة استخداـ كبل النوعُت من اؼبعايَت  ،اؼبعايَت اليت تقيس السلوؾ كالنشانات كاؼبعايَت اليت تقيس
األىداؼ اؼبتحققة  ( .سهيلة ؿبمد عباس كعلي حسن علي  ،2008 ،ص ص )245- 244
 2-10اختيار الطريقة المناسبة للتقييم:

بالرغم من كجود اكثر من نريقة كاحدة لتقييم اداء العاملُت اال اف اختيار الطريقة اؼبناسبة امر جدير
باالىتماـ الف الطريقة اؼبختارة  ،ستعبح احملور الذم ترتكز عليو العبلقة بُت اؼبوظف ك رئيسو ،كليس دبستغرب اف
يكوف لدينا عدة مباذج كنرؽ للتقوًن يف انار اؼبنظمة الواحدة.

 3-10تدريب المش ـ ـ ــرفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن:
هبب تدريب الر ساء اك اؼبشرفُت على كيفية تقييم االداء بطريقة دقيقة كعادلة ككيفية مناقشة نتائ التقوًن
مع مر كسيهم  ،كذلك الف ام خلل يف ىذه العملية اغبسابية جدا سينعكس على الركح اؼبعنوية للمر كسُت،
كعلى انتاجيتهم نظرا الرتبانها دبواضيع عديدة كالًتقية ،ك اؼبكافآت كالعبلكات ،اك زبطيط االحتيانات البشرية
مستقببل(.مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف،2002،ص)106
 4-10نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل توقعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات األداء لَلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد العاملين:
Communicate performance Expectation to Employees

ب عد ربديد اؼبعايَت البلزمة لؤلداء الفعاؿ البد من توضيحها لؤلفراد العاملُت ؼبعرفة كتوضيح ما هبب أف
يعملوا كماذا يتوقع منهم .كمن األفمل أف تكوف عملية االتعاؿ بطرقتُت Two-Way Communication
أم أف يتم نقل اؼبعلومات من اؼبدير إُف مر كسيو كيتم مناقشتها معهم كالتأكد من فهمها كبالتاِف البد كأف تكوف
ىناؾ تغذية عكسية  Feed-backمن اؼبر كسُت إُف مديريهم لغرض االستفهاـ حوؿ أية جوانب غَت كاضحة
لديهم.
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5-10

قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس األداء :
Measurement of performance

كتكوف ىذه اػبطوة جبمع معلومات حوؿ األداء الفعلي ك ىناؾ أربعة معادر للمعلومات غالبا ما تستخدـ
لقياس األداء الفعلي ىي :
 مبلحظة األفراد العاملُت التقارير اإلحعائية التقارير الشفوية التقارير اؼبكتوبةإف االستعانة جبميع ىذه اؼبعادر يف صبع اؼبعلومات يؤدم إُف زيادة اؼبوضوعية يف قياس األداء .
 6-10مقارنة األداء الفعلي مع معيار األداء أو األداء المعياري:
Comparison of the performance with Criteria

ىذه اػبطوة ضركرية ؼبعرفة ك الكشف عن االكبرافات بُت األداء اؼبعيارم كاألداء الفعلي كمن األمور اؼبهمة
يف ىذه اػبطوة ىي إمكانية اؼبقيم يف الوصوؿ إُف نتيجة حقيقية كصادقة تعكس األداء الفعلي للفرد العامل كقناعة
الفرد العامل ذه النتيجة حي أف نتائ التقييم اليت يستلمها األفراد تؤثر بدرجة كبَتة على ركحهم اؼبعنوية كعلى
تواصلهم باألدا ء اؼبستقبلي ،كلذلك البد كأف تتبع ىذه اػبطوة خطوة أخرل زبفف من شدة تأثَت التقييمات
السلبية كاػبطوة التالية ىي مناقشة التقييم مع األفراد العاملُت .
 7-10مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاملين
Disccussion the Appraisal Results with the Employees

ال يكفي أف يعرؼ األفراد العاملُت النتائ نتائ عملية تقوًن أدائهم  ،بل انو من المركرم أف تكوف ىناؾ
مناقشة لكافة اعبوانب االهبابية كالسلبية بينهم كبُت اؼبقيم أك اؼبشرؼ اؼبباشر لتوضيح بعض اعبوانب اؼبهمة اليت
قد ال يدركها الفرد العامل كبعورة خاصة اعبوانب السلبية يف أدائو ،كما كأف اؼبناقشة زبفف حدة تأثَت النتائ اليت
تعكس األداء السليب ،حي أف التقييم العادؽ ككما أشارت الكثَت من الدراسات إُف ذلك يمع اؼبدير يف
موقف معقد من قبل اؼبر كسُت حي يشعر ىؤالء باف أدائهم أكثر فبا حدده ؽبم اؼبدير أك اؼبشرؼ اؼبباشر.
(سهيلة ؿبمد عباس كعلي حسن علي  ،2008 ،ص ) 247
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 8-10اتخاذ القرارات االدارية:

كتتمثل ىذه القرارات بنواحي عديدة مثل:
 النقل. اعادة التكييف الوظيفي . الًتقية اك تنزيل الدرجة. -الفعل ...اٍف (.مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف،2002،ص)107

 9-10اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات التصحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
Initiation of corrective Action

إف اإلجراءات التعحيحية من اؼبمكن أف تكوف على نوعُت  :األكؿ مباشر كسريع إذ ال يتم البح عن
األسباب اليت أدت إُف ظهور االكبرافات يف األداء كإمبا فقط ؿباكلة تعديل األداء ليتطابخل مع اؼبعيار كلذلك فاف
ىذا النوع من التعحيح ىو كقيت  .أما النوع الثاين من التعحيح أك اإلجراءات التعحيحية لؤلداء يتطابخل مع
اؼبعيار احملدد فهي اإلجراء التعحيحي األساسي  Basic Correctionيتم البح عن أسباب ككيفية حعوؿ
االكبرافات كلذلك يتم ربليل االكبرافات بكافة أبعادىا للوصوؿ إُف السبب الرئيسي كراء ذلك كىذه العملية أكثػػر
عمقا كعقبلنية من األسلوب األكؿ كما أهنا تعود على اؼبنظمة بفوائد كثَتة على اؼبدل الطويل(.سهيلة ؿبمد
عباس كعلي حسن علي  ،2008 ،ص ) 247
 10-10وضع خطط تطوير االداء مستقبال:

كت ز انبية ىذه اػبطوة عندما التعل فيها النتائ العملية مع ما خطط ؽبا مسبقا ،كعلى الرئيس يف ىذه

اؼبرحلة اف وبدد جوانب التطوير  ،كقد تتحدد ىذه اعبوانب يف كاحدة اك اكثر من متطلبات العمل مثل:
 اعبانب الفٍت . سلوكيات االداء كالتعاكف مع الزمبلء ك الر ساء. رفع كفاءة االتعاالت. -رفع كفاءة ازباذ القرارات(.مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف،2002،ص)107
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 -11طرق واساليب تقييم األداء:

كانت الطريقة أك األسلوب اؼبتبع يف تقييم األداء يف اؼباضي يعتمد بدرجة كبَتة على اراء كمبلحظات
الرئيس اؼبباشر ،كرأيو الشخعي يف بعض العفات اليت تتوفر يف العامل ،أم أف التقييم كاف يركز أك ينعب على
صفات الشخص كخعائعو ،مثل قدرتو على أداء العمل ،اؼبواظبة كاالنتظاـ ،التعاكف مع زمبلء العمل ،كغَتىا من
العفات كاػبعائص ،كَف يكن ينعب على اإلنتاجية.
كلقد تطورت أساليب التقييم ،حي أصبح التقييم يركز على نتائ أداء العاملُت كليس على العاملُت حبد
ذاهتم .كفيما يلي نتعرض بالتفعيل لبعض الطرؽ التقليدية كاغبديثة يف تقييم األداء.
 1-11الطرق التقليدية لتقييم األداء:
ىناؾ أساليب كأدكات متعددة تستخدمها منظمات القطاع العاـ كاػباص لتقييم أداء العاملُت فيها  ،كمن
أشهر ىذه األساليب كاألدكات :
 1-1-11طريقة الصفات أو السمات : Characteristic Method

كيتم كفقا ؽبذه الطريقة ربديد عدد من العفات اليت يبكن مبلحظتها من قبل اؼبدير يف أداء العاملُت ،إذ
يتعذر يف أداء بعض األعماؿ اػبدمية اعتماد اؼبقاييس الكمية ،لذا تلجا بعض اؼبنظمات العتماد ىذه الطريقة يف
قياس األداء خبلؿ تطبيخل اػبطوات التالية :
 ربديد العفات اليت يبكن اعتمادىا يف تقييم أداء األفراد مثل مستول األداء ،عبلقة اؼبوظفبر سائو ،عبلقتو مع زمبلئو ،احملافظة على الدكاـ الرظبي ...اٍف كىكذا يتم اعتماد العفات اليت تراىا
اإلدارة العليا ضركرة يف اقباز أداء العامل.
 إعطاء كل عنعر من العناصر اليت كضعتها اإلدارة العليا درجة معيارية لتمييزىا عن الدرجة اليتتليها مثبل فبتاز – جيد جدا – جيد – مقبوؿ – ضعيف ك ىكذا
 ربديد نقاط معيارية لكل مستول من اؼبستويات اليت مت كضعها كما يف اعبدكؿ أدناه :نقاطالتقييم ؼبعايَت العفات أك السمات :
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جدول رقم 02
يمثل نقاط التقييم لمعايير الصفات أو السمات
الدرجة

النقاط

فبتاز

 10نقاط

جيد جدا

 08نقاط

جيد

 06نقاط

مقبوؿ

 04نقاط

ضعيف

 2نقاط

يتم كضع عناصر األداء كالدرجات كالنقاط داخل مبوذج يتم إعداده ؽبذا الغرض كما ىو يف اعبدكؿ يتم
إعداده لتقييم األداء كيطلخل عليو مبوذج تقييم أداء العاملُت .
 يطلب من اؼبقيم عادة تدكين اؼببلحظات اليت يشعر بمركرة تدكينها أماـ كل عنعر من العناصراليت اعتمدت يف التقييم يف اؼبكاف اؼبخعص ؽبا أسفل النموذج .

 -يتم بعد ذلك صبع النقاط اليت حعل عليها الفرد يف مبوذج التقييم النهائي .

 يقوـ الفرد اؼبقيم بكتابة اظبو كتوقيعو كتاريخ التقييم يف أسف ػػل النموذج للت ػ ػػوثيخل كاؼبقارنة الحقا .( خمَت كاظم ضبود  ،ياسُت كاسب اػبرشة  ،2013 ،ص ص )55- 54
 2-1-11طريقة التوزيع اإلجباري:

ىذه الطريقة يكوف كل رئيس ؾب ا نسبيا على توزيع موظفيو أم توزيع مستول الكفاءة على درجات التوزيع
الطبيعي بشكل ربدده اؼبنظمة كيف ىذا التوزيع يكوف اغلب اؼبوظفُت قد ربعلوا على درجة تكوف قريبة من الوسط
اغبسايب كنسبة قليلة من اؼبتفوقُت كنسبة قليلة من ضعاؼ الكفاءة  .كيوضح الشكل التاِف مبوذج النظاـ الذم
يتبعو الكثَت يف اؼبنظمات عند استخداـ التوزيع اإلجبارم .
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جيد
اقل من
اؼبتوسط
10%

متوسط
20%

جيد جدا
40%

فبتاز
20%

10%

الشكل رقم  28يمثل نموذج النظام باستخدام التوزيع اإلجباري
كمن خبلؿ ىذا الشكل نبلحظ أف اؼبشرؼ يوزع اؼبوظفُت على ىذه الدرجات فإذا فرضنا أف الرئيس أك
اؼبشرؼ لديو  10من اؼبر كسُت فانو سيعطي  1منهم تقديػػر فبتاز ك 2جيد جدا ك 4جيد ك 2متوسط ك 1اقل
من اؼبتوسط .
تعلح ىذه الطريقة عندما تكوف أعدادا كبَتة من اؼبوظفُت كتعلح للقطاع اغبكومي ،كىي نريقة ذب
اؼبقيم على دراسة موظفيو بشكل جيد حىت يستطيع توزيعهم على النسب اإلجبارية .
أما ما يعاب على ىذه الطريقة أهنا ال توضح نواحي القوة كالمعف لدل الفرد كما أهنا غَت دقيقة كتفتقد
اؼبعداقية (الرأم الشخعي) (.نورالدين حاركش  ، 2011 ،ص )95
 3-1-11طريقة الترتيب العام:
كىذه الطريقة سهلة كقديبة يف تقييم أداء اؼبوظفُت حي

يقوـ مدير القسم بإعداد قائمة بأظباء العاملُت

معو كيقوـ بًتتيبهم تعاعديا أك تنازليا اعتمادا على أحسنهم كفاءة كاقلهم ك ذلك بإعطاء رقم ( )1مثبل لؤلحسن
مث يتدرج حىت يعل إُف هناية القائمة الذم يبثل األسوء ،كتتم اؼبقارنة ىنا بُت األشخاص كليس استنادا إُف معايَت
الوظيفة  .كتبدك ىذه الطريقة يف احتماؿ ربيز اؼبدير يف عملية الًتتيب ،لذلك يفمل قياـ أكثر من شخص بعملية
الًتتيب إُف جان ب اؼبدير شريطة إؼبامهم فعبل بأداء اؼبوظفُت الذين سيتم تقييم أعماؽبم  ( .مؤيد سعيد الساَف ،
عادؿ حرحوش صاٌف  ، 2002 ،ص )112
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 4-1-11طريقة المقارنة بين العاملين:

كىي تشبو الطريقة السابقة ،كتعرؼ أحيانا دبقارنة أزكاج من العاملُت ،حي يقوـ الرئيس دبقارنة كل فرد يف
اجملموعة ،مع كل فرد من األفراد الباقُت.
كتناسب ىذه الطريقة اجملموعات العغَتة ،حي تقل فعاليتها كلما زاد عدد أعماء اجملموعة ،لطوؿ
الوقت الذم تستغرقو من ناحية كلععوبة اؼبقارنة من ناحية أخرل.
كىذه الطريقة ال زبدـ أغراضا أخرل ،مثل أغراض الًتقية كالنقل كالتدريب ،لعدـ توافر أسس اؼبقارنة .كقد
يقتعر الغرض من استخدامها على اختيار فاعلية سياسات االختيار كالتعيُت .
كيبلحظ على الطرؽ السابقة :اغبكم مطلخل فيها للمقيم كىذا يًتتب عليو أخطاء عامة يقع فيها اؼبقيموف
عند التقييم الشخعي ألداء األفراد ،ألف اؼبقيم إنساف معرض للخطأ يف أم كقت كال يبكن عزؿ ذاتيتو يف عملو
كمقيم أك أم عمل اخر .كمن األخطاء اؼبعركفة يف ىذا اجملاؿ ما يلي :
أ  -تأثير شخصية المقيم وطريقة تفكيره ودافعو في تقييم األفراد :فقد يبيل اؼبقيم اُف التشدد أك

التساىل يف التقييم ،كقد يكوف دافعو يف -ذلك– منح فرصة لؤلفراد للحعوؿ على العبلكة أك الًتقية ،أك إعطاء
انطباع جيد عن نفسو لؤلفراد ،أك اػبشية من مواجهة اؼبر كسُت ،يف حالة إعطاء تقدير ضعيف.
ب  -التعميم في صفة واحدة :دبعٌت ميل اؼبقيم إلعطاء تقدير مرتفع للفرد يف صبيع اػبعائص كجوانب
العمل ،نتيجة المتيازه يف صفة كاحدة ،أك جانب كاحد من جوانب العمل.
ج  -تأثير الحداثة  :فمن اؼبفًتض أف يبلحظ الرئيس أداء اؼبر كس على مدار السنة ،حىت يتمكن من
التقييم السليم ألدائو ،كلكنو قد يتأثر اؼبقيم  -يف مبلحظتو ألداء اؼبر كس -بالفًتة األخَتة قبل إجراء التقييم،
فالفرد يتذكر عادة–بوضوح-الوقائع القريبة ,كينسى األحداث البعيدة
د  -التحيز الشخصي للمقيم :دبعٌت أف بعض الر ساء يتحيزكف ضد -أك مع -بعض اؼبر كسُت ،كقد

يكوف ىذا التحيز السليم أك االهبايب ،بسبب العبلقات بُت الرئيس كاؼبر كسُت ،أك بسبب النوع أك العقيدة أك
السن ،فبا يعوؽ التقييم عن ربقيخل أىداؼ اؼبؤسسة.
ه  -التشابو بين الرئيس والمرؤوس :حي يؤدل التشابو يف اػبعائص بُت الرئيس كاؼبر كس ،إُف ميل
الرئيس إُف إعطاء اؼبر كس تقديرا أعلى فبا يستحخل.
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ويمكن إيجاز سلبيات الطرق التقليدية فيما يلي:

 إف التقييم ىبمع للتقدير الشخعي ،كال يستند إُف أسس موضوعية. كأنو يركز على السمات الشخعية لؤلفراد ،بدال من الًتكيز على األىداؼ اؼبمكن قياسها لؤلداء. ضعف فاعلية الطرؽ التقليدية يف إفادة اؼبر كس ،كمساعدتو على أداء عملو بطريقة أفمل على االستمراريف عدـ نمجو .
 إف ىذه الطرؽ تشجع العامل غَت الناض كعدـ استخدامها أك استغبلؽبا  Mature ،كاغبد من قدراتالعامل الناض ( .فاركؽ عبدة فليو ،ؿبمد عبد اجمليد  ،2005 ،ص ) 272

 5-1-11طريقة الميزان المتدرج :
يعد ىذا األسلوب يف تقييم أداء األفراد من أقدـ األساليب كالتدرج يتخذ عدة أشكاؿ فقد يكوف
باستخداـ األرقاـ من ( )1إُف ( )3أك من ( )1إُف ( )5أك من ( )1إُف (... )7اٍف كقد وبتول اؼبقياس اؼبتدرج
على عبارات تعف األداء مثل فبتاز ،جيد جدا ،متوسط ،ضعيف ...اٍف ك يطبخل ىذا التدرج على ؾبموعة
العناصر اليت تستخدـ يف عملية التقييم كيتم كضع إشارة ما على الدرجة اليت يتواجد ا اؼبعيار يف أداء الفرد
كجبمع الدرجات كبعل على الدرجة الكلية اليت تع عن مستول األداء.
كتتخذ ىذه الطريقة شكبل أكثر تطورا كذلك بتقدير درجة لكل عامل من عوامل التقييم تبعا ألنبيتو
النسبية ،مث تقييم تلك الدرجة إُف اؼبراتب اليت يتكوف منها اؼبعيار كوبدد األداء على أساس ذبميع الدرجات اليت
يتواجد ا كل معيار من معايَت التقييم يف مستول أداء الفرد  ،كنوضح ذلك من خبلؿ اعبدكؿ التاِف :
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جدول رقم 03
يمثل تقييم األداء باستخدام أسلوب الميزان المتدرج :

الذاكرة  ،التوازف ...

 -5القدرة على التكيف  :إمكانية
استيعاب معارؼ غَت تلك اؼبتعلقة بوظيفتو
 -6القدرة على االستيعاب  :استيعاب
توجيهات العمل

ممتاز

 -4الخصائص الشخصية  :اؼببادرة ،

30

30
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9
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12

9

6

3

12

10

10

8

6

4

2

4

10

10

8

6

4

2

8

جدا

؟

التقييم

جيد

 -3نوعية العمل :ىل نوعية العمل مرضية

جيد

 -2كمية العمل :ىل حجم العمل كايف ؟

ط
متوسط

بالعمل ؟

المعيار

المتوس

 -1المعرفة بالعمل  :ىل للفرد معرفة كافية

قيمة

دون

عوامل التقييم

المستويات

درجة

كعلى أساس الدرجة اليت وبعل عليها الفرد يتم الكشف عما إف كاف يف مكانو يف ىذا اؼبنعب ،كذلك
يتم ربديد ما إذا كاف مؤىبل لكي يشغل مناصب أخرل أـ ال كىذا األسلوب يعتمد يف تقييمو لؤلداء على أساس
ؾبموعة من اؼبعايَت كىذا ما هبعلو يتعف بالفعالية ،كلكن تبقى دائما الععوبة تكمن يف تقدير الدرجة اليت
يتواجد ا كل مقياس يف أداء الفرد ،فيبقى دائما اجملاؿ مفتوحا لبلعتبارات الذاتية  ( .عبد الفتاح بوطبخم ،
 ، 2011ص ص )186-185
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 6-1-11طريقة القوائم :

يستعمل اؼبشرؼ يف ىذه الطريقة قائمة ربتوم على عدد من األسئلة تتعلخل بسلوؾ اؼبوظف ككظيفتو كهبب
أف يكوف اختبلؼ يف األسئلة ،فاألسئلة اليت توجو إُف احملاسب زبتلف عن األسئلة اليت توجو إُف الكاتبة،
كتستعمل ىذه الطريقة للتخفيف عن الرئيس يف عملية التقييم حي يتوُف فقط التبليغ عن األداء ،فإدارة اؼبوارد
البشرية ىي اليت تقوـ بعملية التقييم كاؼبشرؼ يقوـ بالتقرير بوضع إجابة عن كل سؤاؿ بنعم أك ال مع كضع عبلمة
فبيزة أماـ اإلجابة اؼبرغوبة كتتوُف إدارة اؼبوارد البشرية ربديد قيمة كل إجابة دبوجب دليل خاص غَت معلوـ لدل
اؼبشرؼ كذلك لمماف عدـ التحيز يف التقديػ ػرات كاغبكم على درجة الدقة يف التقدير كيستحسن أف تتممن
القائمة عدد من األسئلة اؼبتكررة بأسلوب ـبتلف كمن أمثلة األسئلة ما يلي :
 ىل يقدـ الرئيس أفكار نيبة ؟ نعم ال ىل يتبع التعليمات بدقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ؟ نعم ال ىل يواظب على اغبم ػ ػ ػ ػ ػ ػػور ؟ نعم الكيف النهاية يتم حساب النقاط اليت وبعل عليها جبدكؿ ؿبدد التقديرات .
ومن عيوب ىذه الطريقة أهنا تتطلب جهد ككقت كبَت كدقة فائقة كما انو ليس من السهل ذبميع  ،كربليل ككزف
عدد العبارات كربديد خعائص اؼبوظف كمسانبتو .
كمن فبيزاهتا أهنا توفر كثَتا من الوقت للمشرؼ حي انو يقػوـ بإعطاء حقائ ػػخل كمعلومات فقط دكف القياـ
بعملية التقرير ( .نور الدين حاركش  ،2011 ،ص )94
اف الطريقة التقليدية تفًتض كجود ؾبموعة من العفات احملددة ،اليت تشكل أفمل سلوؾ إدارم ،كىو
افًتاض غَت سليم ،حي أف الوظائف اإلدارية زبتلف فيما بينها من حي العفات الشخعية كالنفسية اؼبطلوبة
لكل منها.
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 2-11الطرق الحديثة في تقييم األداء:

نظرا لبلنتقادات اليت كجهت إُف نرؽ التقييم التقليدية اؼبذكورة سلفا ،سعى الكثَت من رجاؿ الفكر
اإلدارم إُف استكشاؼ ككضع ؾبموعة من الطرؽ اغبديثة اليت تتفادل ىذه العيوب أك تقلل منها كمن أىم ىذه
الطرؽ نذكر ما يلي :
 1-2-11طريقة االختيار اإلجباري : Forced choice
يف ىذه الطريقة تمع استمارة التقييم كتتكوف ىذه األخَتة من ؾبموعات عديدة من اعبمل كربتوم كل
ؾبموعة على أربع صبل اثناف سبثبلف العفات اؼبرغوبة كاثناف سبثبلف العفات غَت اؼبرغوبة يف أداء اؼبوظفُت كيقوـ
اؼبشرؼ كالرئيس باختيار صبلتُت فقط كاحدة تقيس العفة اؼبرغوبة كاألخرل تقيس العفة غَت اؼبرغوبة يف أداء
اؼبوظفُت ،كقد كضعت ىذه الطريقة أربع صبل يف ك ػ ػ ػ ػ ػػل ؾبموع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دؼ كجود صفتاف اهبابيتاف كصفتاف سلبيتاف
يف أداء اؼبوظف كال يعلم الرئيس مسبقا القيمة ''س'' اؼبمنوحة ؽبذه اعبمل ،معناه انو ال يتوصل إُف الطريقة اليت
يقيم فيها اؼبوظف تقييما جيدا أك ضعيفا حسب تفميلو الشخعي ،كفيما بعد ذبرم إدارة اؼبوارد البشرية عملية
اغبساب كتظهر التقييم  .كىذا اؼبثاؿ يوضح لنا نبيعة اعبمل :
الصفات المرغوبة :

 يقابل اؼبوظف توقعات اإلدارة يف أكقات زضبة العمل .
 ينجز األعماؿ اؼبطلوبة منو كاألعماؿ اإلضافية أيما .

الصفات غير المرغوبة :

 ال يستطيع أف وبدد موقفو يف اؼبشاكل اليت يعادفها .
 ال يعد قادرا على ازباذ القرارات .

إن لهذه الطريقة مزايا من بينها أهنا تساعد على إسباـ تقييم األداء دبوضوعية فبا يبعد األخطاء اإلنسانية
كالتحيز كالتدخل الشخعي .أما من عيوبها أف الرئيس ال يعرؼ األساس الذم يبٌت عليو التقييم كذلك لعدـ

ع لمو بقيمة اعبمل كما أهنا نريقة مكلفة ألنو من البلزـ إنشاء عبارات خاصة لكل كظيفة على حدل كىذا
ىبتلف من قسم آلخر كمن كظيفة ألخرل كخاصة ؼبا يشمل التقييم عددا ىائبل من اؼبوظفُت ،زد على ذلك فهي
ال تسمح أف يناقش الرئيس تقييم موظفيو خاصة إذا كاف يف حاجة إُف ربسُت أدائو  ( .نور الدين حاركش ،
 ، 2011ص)97
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 2-2-11طريقة األحداث الحرجة :Critical Incidents

ؼبوجب ىذه الطريقة يركز اؼبقيم على السلوكيات األساسية اؼبسانبة يف أداء العمل بفاعلية أك أدائو دبستول
منخفض من الفاعليػػة أم السلوكيات األساسية اؼبسانبة اهبابيا كالسلوكيات األساسية اؼبسانبة سلبيا يف األداء ىذه
اؼبواقف اعبوىرية االهبابية أك السلبية يتم تسجيلها من قبل اؼبقيم (اؼبشرؼ) خبلؿ فًتة معينة (فًتة التقييم) لكل
فرد عامل حي يتممن التسجيل خبلصة توضح ماذا حدث أم تسجيل اؼبواقف االهبابية كاؼبواقف السلبية .
إف ىذه الط ريقة ذات أنبية ك فائدة لؤلفراد العاملُت يف توفَت التغذية العكسية حوؿ أدائهم كما كأهنا تقلل
من التحيز من قبل اؼبقيم حي إف اؼبقيم يبلحظ السلوؾ الفعلي اغباصل ،كما أف ربديد ككضع السلوكيات يف
قائمة يوضح للفرد العامل أيا من السلوكيات مرغوب فيها كأيا فيها غَت مرغوب منها كتتطلب للتطوير.
أما أىم السلبيات الناجمة من استخدام ىذه الطريقة في تقييم أداء األفراد العاملين فتتمثل بما يلي :
 -1تتطلب جهودا كبَتة مستمرة من قبل اؼبقيم يف متابعة ك مبلحظة األداء للعاملُت ككتابة اؼبواقف
االهبابية كالسلبية أثناء فًتة التقييم .
 -2البفاض اؼبوضوعية يف عملية التقييم حي أف اؼبواقف السلبية اؼبؤشرة يف بداية فًتة التقييم قد تكوف
مواقف مؤقتة مث تبلفيها من قبل العامل ك مع ذلك سجلت يف قائمة التقييم كمت تقييم الفرد العامل على
ضوئها كالنموذج التاِف يوضح ىذه الطريقة

تقييمات سجل اؼبواقف األساسية لسلوؾ الفرد العامل اؼبؤثرة اهبابيا أك سلبيا على األداء .
اسم الفرد العامل  ................................القسم .................................... :
اسم اؼبقيم .................................. :تاريخ التقييم من  09/01 :إُف 12/31
السيطرة على اؼبخانر يف العمل :
سلوؾ الفرد السليب
التاريخ
سلوؾ الفرد االهبايب
التاريخ
يًتؾ احد الشبابيك يف ـبت اؼبواد الكيماكية
يوضح باف إحدل السبلَف اؼبستخدمة يف 10/11
10/01
مفتوحا
العمل مكسورة ك غَت صاغبة ك ال بد من
استبداؽبا
يدخن يف ـبازف اؼبواد الكيماكية
ىبرج النفايات احملركقة حاال للسيطرة على 11/12
12/02
اؼبواد التالفة
سلوؾ الفرد السليب
التاريخ
سلوؾ الفرد االهبايب
التاريخ
12/12
10/10

شكل رقم  29نموذج سجل المواقف الحرجة لمساعدة مختبر
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يبلحظ من النموذج أعبله بأنو مت ربديد السلوكيات ككضعها يف ؾبموعات من العفات كالسيطرة على
اؼبخانر يف العمل كما على اؼبقيم إال أف يدرج اؼبواقف اليت صدرت من الفرد العامل فمن ىذه اجملموعات
العفات اؼبؤثرة بدرجة جوىرية إما اهبابيا أك سلبيا على األداء (.سهيلة ؿبمد عباس  ،علي حسن علي،2007 ،
ص ص )257-256
 3-2-11طريقة التقييم المشتركة:
اليت تقوـ على أساس قياـ كل فرد من أفراد صباعة العمل ،بتقييم كل من أعماء اعبماعة بطريقة االقًتاع
السرم ،كبدكف أم اعتبار للمركز اإلدارم.كعلى ذلك فاف تقييم الفرد يتم دبعرفة زمبلئو كر سائو كمر كسيو .كتتميز
ىذه الطريقة باػبعائص التالية:
 -اشًتاؾ الر ساء كاؼبر كسُت كالزمبلء يف عملية التقييم.

 اشًتاؾ القائمُت بعملية التقييم يف اختيار كربديد العفات موضوع التقييم. -تعرؼ كل مشًتؾ على نتائ عملية التقييم ،كاإلفادة منها.

 رقابة اؼبشًتكُت يف التقييم على األغراض اليت تستعمل فيها نتائ التقييم( .فاركؽ عبدة فليو ،ؿبمدعبد اجمليد  ،2005 ،ص ) 275
 4-2-11طريقة التقييم الذاتي:

كفيها يقوـ الفرد اؼبراد تقييمو بالتعليخل على األداء اػباص بو يف مبوذج اؼبعيار ما هبعلو قد يقدـ بعض

االقًتاحات كتعديل كصف كظيفة ،التدريب ،التكوين ...الذم وبتاج إليو مستقببل حىت يتوصل اُف مستول
األداء اؼبتوقع كاؼبسطر من قبل إدارة التنظيم.
لقد أصبح ىذا األسلوب االذباه احملبذ للمؤسسات خاصة حينما يكوف ضمن نظاـ شامل للتقييم أم
اعتماد نرؽ أخرل ،كلئلشارة العتماد ىذه الطريقة البد من توفر درجة عالية من الثقة بُت اإلدارة كالعاملُت يف
ظل مناخ تنظيمي جيد.
كلعل أىم مميزات ىذه الطريقة تركيزىا على تقييم أداء العامل ،كاالعتماد على الوقائع اؼبوضوعية ،كذلك

خببلؼ الطرؽ التقليدية اليت كانت تركز على السمات الشخعية لؤلفراد.

كما تتفادل ىذه الطريقة االعتماد على ذاكرة الرئيس ،كاليت تتأثر غالبا باألحداث القريبة حي يقمي
ىذا ال نام بتسجيل الوثائخل فور حدكثها ،كما أهنا من ناحية أخرل -تتممن اعبوانب اإلهبابية يف سلوؾ
كتعرفات الفرد ،فبا يساعد الرئيس على استخداـ األساليب اؼبرتبطة بتدعيم نواحي القوة  ،كتوجيو الفرد لتفادم
نقاط المعف  (.صباؿ الدين ؿبمد مرسي ، 2002 ،ص )425
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 5-2-11طريقة اإلدارة باألىداف : Management By Objectives

تقوـ نريقة اإلدارة باألىداؼ على ؾبموعة افًتاضات أساسية خبلصتها أف العاملُت يف اؼبنظمة يبيلوف إُف
معرفة كفهم النواحي اؼبتوقع منهم القياـ ا كراغبُت يف اؼبشاركة بعملية ازباذ القرارات اليت سبس حياهتم كمستقبلهم

 ،كما يرغبوف يف الوقوؼ على مستويات أدائهم باستمرار ،كفبا يبلحظ على ىذه الطريقة أهنا تتم قبل عرض
األداء يف الوقت الذم تقوـ فيو الطرؽ األخرل اليت ناقشناىا سابقا على التقوًن بعد األداء .
كباإلمكاف النظر أك التعامل مع نريقة اإلدارة باألىداؼ على أساس أهنا عملية متكاملة تتكوف من عدة
مراحل يوضحها الشكل اآليت :
()2

()1
ربديد ؾباالت
األداء كاؼبعايَت
باالشًتاؾ بُت
الرئيس
كاؼبر كسُت

ربديد األىداؼ
القابلة للتحقيخل
خبلؿ الفًتة
القادمة
باالشًتاؾ بُت
الرئيس
كاؼبر كسُت

()3

()4

( )5

كضع خطط
العمل
كتنفيذىا من
قبل
اؼبر كسُت

مراجعة
التقدـ كبو
األىداؼ
باالشًتاؾ
بُت الرئيس
كاؼبر كسُت

تقوًن

بداية الفترة

األداء
باالشًتاؾ
بُت الرئيس
كاؼبر كسُت

نهاية الفترة
شكل رقم30
يمثل خطوات اإلدارة باألىداف

كيتبُت من الش كل أف تقوًن األداء (اػبطوة اػبامسة) ىو عملية تعاكنية بُت الرئيس كاؼبر كس ؿبورىا
استعراض كمعرفة مدل ربقيخل اؼبوظف لؤلىداؼ اليت سبخل أف اشًتؾ رئيسو يف ربديدىا كاألصل أف يقوـ اؼبر كس
بنفسو بتوضيح ما أقبزه من أعماؿ للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبتفخل على اقبػازىا ضمن فًتة زمنية ؿبددة مسبقا
كمعززا موقفو حبقائخل رقمية ،كقد يقدـ ذلك يف تقرير إُف رئيسو اؼبباشر ليناقشاه معا كوبدداف سبل تقييم األداء
كيستعرضا ما قد يكوف ىناؾ من مشاكل من اجل تفاديها مث يتفقاف على األىداؼ األخرل كىكذا .
كمن المركرم أف يراجع رئيس الرئيس أداء الفرد كتقوًن الرئيس اؼبباشر لو من اجل زيادة اؼبوضوعية
كإعطاء الرئيس األعلى صورة شاملة على قدرات مر كسيو اؼبباشرين كغَت اؼبباشرين .
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ككما ترل فإف لطريقة اإلدارة باألىداؼ مزايا عديدة سبيزىا عن الطرؽ السابقة كفيما يلي جدكؿ يقارف

نريقة اإلدارة باألىداؼ مع الطرؽ األخرل .

جدول رقم 04
مقارنة بين طريقة اإلدارة باألىداف والطرق األخرى المستخدمة في تقييم أداء العاملين
عناصر اؼبقارنة

نرؽ تقييم أداء العاملُت
نريقة اإلدارة باألىداؼ

الطرؽ األخرل

الًتكيز

األداء السابخل ك اؼبستقبلي

األداء السابخل فقط

اؽبدؼ

ربسُت األداء ك تنمية قدرات الفرد

ؿباسبة الفرد

اؼبعايَت اؼبستخدمة

خاصة حبقل أك كظيفة معينة

عامة تطبخل على صبيع أنواع الوظائف

دكر الرئيس

اؼبساعدة ك النعح ك اإلرشاد

إصدار اغبكم ك التقوًن

دكر اؼبر كسُت

اؼبشاركة يف التقوًن دؼ التعلم

ت ير السلوؾ ك الدفاع عن النفس

معرفة اؼبر كس نتيجة التقوًن

يعرفها مسبقا

نادرا ما يعرفها فهي سرية

مسانبتها يف تطوير الرئيس
كاؼبر كس

عالية

منخفمة

التماسك بُت الرئيس ك
اؼبر كس

قوم بسبب اؼبناقشات اؼبستمرة ك تبادؿ
كجهات النظر

ضعيف

كلكن بالرغم من ىذه اؼبزايا اليت تتميز ا نريقة اإلدارة باألىداؼ ،قبد أهنا تعاين من بعض اؼبشاكل كمن
بينها مثبل أهنا تقيس أداء اؼبوظف يف كظيفتو اغبالية فقط .دبعٌت أهنا تعجز عن إعطاء مؤشر لنجاحو يف كظائف
أخرل مستقببل ،كما أهنا تتطلب قدرا كبَتا من التفكَت كحرية التعرؼ كإبداء الرأم ،كقد يكوف عدـ اؼبقدرة على
التعبَت عن األىداؼ ب شكل كمي سببا مباشرا يف فشلها يف التطبيخل  .كأف ىذه الطريقة تفًتض إف الرئيس أك
اؼبشرؼ يفهم كاجباتو كسلطاتو جيدا كما يعرؼ اغبدكد اليت ربيط بتلك السلطات كالواجبات .
كأخَتا فاف ىذه الطريقة يععب تطبيقها يف األنشطة اؼبتداخلة السيما عندما يععب فعل األداء الفردم
عن أداء اجملموعة لتحديد درجة اؼبسانبة( .مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف  ،2002 ،ص ص -117
)118
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 6-2-11قوائم المراجعة Check lists

تقوـ نريقة قوائم اؼبراجعة بشكل أساسي على دراسة كل نوع من أنواع الوظائف السائدة يف اؼبنظمة .
كذلك لتحديد قائمة من األسئلة تتممن ؾبموعة من العبارات الوصفية اليت يتم من خبلؽبا كصف األداء السليم
للعمل .إذ ليس ىناؾ عددا ؿبددا من األسئلة لذلك ،حي أف الوظيفة ذاهتا ربدد عدد كنوعية كنبيعة األسئلة
الوصفية اليت تتعلخل ا .كتنطوم قوائم اؼبراجعة كوسيلة للتقييم على بعض األسئلة اؼبتعلقة بسلوؾ الفرد عند قيامو
بأداء العمل اؼبعُت  ,كتتطلب اإلجابة على ىذه األسئلة ب (نعم) أك (ال) كما يف اعبدكؿ الذم يتممن مثاال

ؽبذا النوع من األسئلة .كما تتممن ىذه القائمة أكزانا نوعية لتلك األسئلة .
كتقوـ اإلدارة عادة باالحتفاظ دبفتاح الدرجات النوعية اؼبعطاة ؽبذه األسئلة كتتسم بالسرية التامة كيتم
االحتفاظ ا لدل إدارة اؼبوارد البشرية ،كاؼبقيم عادة ال يعلم بتلك األكزاف اؼبقًتنة بكل سؤاؿ .إذ أف اؼبقيم لو علم
بطبيعة االذباه االهبايب أك السليب لوزف السؤاؿ النوعي فردبا وبدث لديو نوع من التحيز ،كمن السمات اليت تتميز
ا ىذه الطريقة أهنا سهلة االستخداـ كال تستغرؽ كقتا نويبل يف التقييم ،كما يفمل استخدامها للتقييم يف قطاع
اػبدمات بشكل كبَت كال تتأثر ىذه الطريقة بأعداد العاملُت سواء كانت صغَتة أك كبَتة ،لكن ما يعاب على ىذه
الطريقة أهنا ال تستطيع أف توفر قائمة مستقلة عبميع الوظائف لديها السيما كأف نبيعة كعدد كنوعية األسئلة
تتعلخل بالوظائف ذاهتا  ،كما قد ربمل األسئلة معاين ـبتلفة ؼبقيمُت ـبتلفُت أيما .
جدول رقم05
نموذج ألسئلة قوائم المراجعة
األسئلة

نعم

ال

ىل يلتزـ بأداء عملو
ىل يفقد أععابو عند التعامل مع اؼبستهلكُت
ىل يتسم باؼببادرة ك اإلبداع
ىل وبًتـ مواعيد العمل
ىل يتعاكف مع زمبل ه بالعمل
ىل يتطوع بالقياـ بأعماؿ خاصة
( خمَت كاظم ضبود  ،ياسُت كاسب اػبرشة ،2013 ،ص )164
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 -12العوامل المؤثرة في تقييم األداء:

تسعى اإلدارة لتحديد اؼبعايَت اؼبوضوعية اليت تقيس أداء األفراد العاملُت حبي تعكس األداء اغبقيقي دكف
ربيزا أك تدخل ألم عوامل شخعية مؤثرة سلبيا على نتائ التقييم ك لذلك فاف أىم خطوة كما رأينا ىي عملية

ربديد اؼبعايَت ،كيف معظم الطرائخل اليت سبخل التطرؽ إليها ك بعورة خاصة الطرائخل اغبديثة كاف الًتكيز على ضركرة
أف تكوف ىذه اؼبعايَت يف كاقع العمل كترتبط بالعمل الذم يؤديو الفرد العامل كمع ذلك يبكن القوؿ باف ىناؾ
بعض األعماؿ اليت يععب فيها ربديد معايَت موضوعية بدرجػة كبَتة كلذلك فإننا نتوقع عند تطبيخل ىذه اؼبعايَت
كعند تنفيذ عملية التقييم أف ال تكوف ىذ ه العملية متكاملة كمثالية  ،فبلبد كأف ربعل أخطاء يف عملية التطبيخل
كيف ىذه األخطاء ما يلي :
األخطاء الناصبة عن عملية التساىل أك التشدد  Leniency Errorلكل مقيم اذباىو اػباص يف التقييم
 ،إذ أف بعض اؼبقيمُت يمعوف لؤلفراد العاملُت درجات عالية على نفس اؼبقياس كالبعض اآلخر يمعوف درجات
كانئة ،فالنوع األكؿ من التقييمات يشَت إُف التساىل االهبايب أما النوع الثاين من التقييمات فيشَت إُف التساىل
السليب ،حي أف االكؿ يمع تقديرات ألداء األفراد أكثر فبا يستحقوا يف حُت الثاين يمع التقديرات دبستول اقل
فبا يستحقوا .
إف مشك لة التساىل أك التشدد ال تظهر إف كاف ىناؾ مقيم كاحد لكافة األقساـ يف اؼبنظمة ،لكن اؼبشكلة
تكوف كاضحة نظرا لوجود أكثر من مقيم السيما عندما يأخذ اؼبشرؼ اؼبباشر مسؤكلية التقييم  ( .سهيلة ؿبمد
عباس  ،علي حسن علي  ،2007 ،ص)271
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-13

صعوبات تقييم األداء الوظيفي :

تقييم األداء بعورة موضوعية أمر بالغ الععوبة كيف نفس الوقت بالغ األنبية كىو ىدؼ تسعى اؼبؤسسات
العناعية للوصوؿ إليو ك مع ذلك فاف ىذه اؼبوضوعية ربيط ا صعوبات عدة منها :
 تأثير الهالة  :اؽبالة ىو اؼبيل إُف تقدير شخص ما أكثر فبا يستحخل الف ىذا الشخص أعطانا صورة
براقة المعة عن نفسو حبي أعطى انطباعا فبتازا عن ق ػ ػ ػػدراتو كإمكانياتو  ،كلكن بعد الفحص كالتدقيخل
اتمح أف ىذه العورة خانئة معٌت ذلك أف اؽبالة ىي االنطباع األكؿ الذم نأخذه عن شخص كيعطى

بناء على ىذا االنطباع أكثر فبا يستحخل .
 الخطأ الثابت  :حي يتفاكت اؼبشرفوف القائموف على تقييم العماؿ من حي دقتهم يف عملية التقييم
كىذا أمر شائع يف ؾباالت عديدة كنعطي مثاال للخطأ الثابت فيما يلي  :مدرس يعحح اختبار ربعيليا
مقاليا كنراه أثناء التعحيح أكثر سخاء يف الدرجات من مدرس اخر  .ىذا عيب أك خطا ثابت يف
تقديرات ىذا اؼبدرس كنفس األمر قد يوجد يف ؾباؿ اؼبؤسسات العناعية .كاػبطأ يف التقدير قد يكوف
راجعا إُف تعانف اؼبشرؼ مع العامل فقد يكوف العامل ضعيف اإلنتاج كلكنو شخص نيب كقد يكوف
جيد اإلنت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج ك لكنو شخص مزع  .كىذا معناه أف ظبات شخعية العامل تؤثر على تقديرات
اؼبشرؼ فينحرؼ كثَتا أك قليل عن اؼبوضوعية كمن اؼبهم أف نذكر أف ىذا االكبراؼ قد يكوف معتمدا أك
قد يكوف غَت معتمد .
 التحيز الشخصي  :القائم على عملية التقييم أكال كأخَتا ىو إنساف كمن الععب إف َف يكن من
اؼبستحيل أف يتخلص هنائيا من االكبيازات الشخعية كىذا أمر متعل بتأثَت اؽبالة الذم ذكرناه سابقا .
كعادة ما تلجأ اؼبؤسسات إُف متوسط عدة تقديرات زبفيفا من اآلثار اعبانبية ؽبذه االكبيازات .
 أخطاء الحداثة  :من اؼببلحظ أف عملية التقييم تتم كل سنة يف اغلب األحواؿ ك يكوف التقييم يف
موعد معُت كل عاـ كقد يتأثر التقييم بعنعر الوقتية كبالطبع فاف العماؿ يعرفوف ذلك سباما  ،كىنا يبادر
العماؿ إُف ربسُت األداء كىذا التحسُت اؼبؤقت وبدث قبيل أك مع كقت تقييم األداء حبي يؤدم ىذا
التحسُت اؼبؤقت إُف زيادة تقييم أداء ىذا العامل .
 كمن جهة أخرل فانو قد ربدث ظركؼ تؤدم إُف تد ين إنتاجية عامل فبتاز يف ىذا الوقت فيؤثر ذلك
كيؤدم إُف تدين تقييم األداء بالنسبة لو .كاغبل األمثل الذم تتبعو الشركات العناعية ىو التقييم على
فًتات أربع كل عاـ كيكوف التقييم النهائي ىو متوسط ىذه التقديرات( .ؿبمد شحاتة ربيع،2010 ،
)343
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كيرل بوطبخم أف صعوبات تقييم األداء ترجع إُف ما يلي :
 المغاالة في األىداف  :عندما تمع منظمة ما موضع التنفيذ إجراء لتقييم األداء ،فاف احملاكلة تكوف

كبَتة لربط ربقيخل العديد من األىداؼ بنظاـ التقييم ،توفَت قاعدة أكثر موضوعية لتشخيص األجور،

ربسُت األداء اليومي ،بناء برنام تكوين شخعي ،ربديد التوجهات اؼبهنية اؼبرغوبة ...اٍف السؤاؿ الذم
يبكن أف يطرح ىل القائم بالتقييم تتوفر لديو اؼبعلومات الكافية كيبتلك القدرة على إصدار األحكاـ
حبي يكوف يف اؼبستول الذم يبكنو من تقدًن التشخيص اؼببلئم لمماف ربقيخل نظاـ التقييم لكل ىذه
األىداؼ ؟
 األىداف قد ال تتالءم مع عملية اتخاذ القرار :ىل يبكننا مثبل أف نقمي كقتا نويبل يف الكبلـ عن
استخداـ نتائ التقييم يف تشخيص األجور إذا كانت سياسات األجور ال سبكن من التمييز بوضوح بُت
األجور ،كإذا كانت العديد من العوامل تتدخل لدل ربديدىا .
 غياب التحديات الحقيقية إلجراء التقييم  :رغم التوجيهات الرظبية ففي اغلب األحياف فاف عملية
تقييم األداء ال تتمحور حوؿ أم عملية الزباذ القرارات ،فعملية ازباذ القرارات تبقى تتم بنفس الكيفية
اليت كانت تتم قبل تطبيخل نظاـ التقييم ،أم أف القرارات تبقى تتخذ دكف األخذ يف اغبسباف لنتيجة

التقييم  ،كىذا يشجع بدكف شك اؼبعارضُت لنظاـ التقييم على عدـ أتباعو .
 إشكالية اختيار المقيم المالئم  :ىل اؼبقيم يبتلك القدرة على التأثَت على عملية ازباذ القرارات يف ؾباؿ
تسيَت اؼبوارد البشرية كيبتلك اؼبعلومات الكافية عن األفراد اػباضعُت للتقييم ؟ من ىو الشخص اؼببلئم

للقياـ بدكر اؼبقيم ؟ اإلجابة اليت تقدـ يف اغلب األحياف اؼبسئوؿ اؼبباشر يكوف أكثر مبلءمة ،فبدكف
شك ىو الذم يبتلك الر ية الواضحة عن النتائ  ،السلوؾ ككفاءات مر كسيو .لكن ىل اؼبقيم لديو تأثَت
فعلي على قرارات تسيَت اؼبوارد البشرية ،األجور ،الًتقيات ،التكوين ...اٍف
 إف كنا هندؼ باف ال ينعب التقييم على تقييم االداءات الوظيفية فقط كلكن أيما على التطور اؼبهٍت،
أليس من المركرم أف يكوف اؼبقيم هبمع بُت القدرة على امتبلؾ اؼبعلومات الكافية عن اؼبر كسُت
اػباضعُت للتقييم كالقدرة على التأثَت على ازباذ القرارات يف ؾباؿ تسيَت اؼبوارد البشرية ؟
 نقص في المعلومات وتعدد االنتظارات :إف اإلدارة كثَتا ما زبفخل يف توفَت اؼبعلومات الكافية لطريف
التقييم ،كإف كانت يف بعض األحياف تقدـ التكوين المركرم للمقيمُت فاف األمر ال يكوف كذلك
بالنسبة للخاضعُت للتقييم كبالتاِف ينشأ زبوؼ لدل اؼبر كسُت من التقييم.
 ىناؾ عقبات كبلسيكية تقف أماـ التقييم ك ىذا يؤدم إُف أف ال نتوخى من التقييم أكثر فبا نشعر أننا
قادرين على اغبعوؿ عليو .
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 إف اإلشكالية تأيت من تعدد انتظارات متعددة األنراؼ من التقييم ،فاػباضعُت للتقييم ينتظركف تطور
على مستول ا غبياة اؼبهنية كالر ساء ينتظركف انعكاسات على مستويات األداء .إف ؿباكلة إرضاء اعبميع
أمر صعب خاصة خارج إنار اآلليات الفعلية لعملية ازباذ القرارات ( .عبد الفتاح بوطبخم ،2011 ،
ص )190
 -14معالجة مشاكل تقييم االداء:
من خبلؿ ما سبخل كجدنا اف ىناؾ العديد من اؼبشاكل كالععوبات اليت تعًتض عملية تقييم االداء ،اال اف
ىذه اؼبشاكل كالععوبات مهما كانت كبَتة ،ال توجد حلوؿ جذرية ؼبعاعبتها كلكن ىناؾ بعض االعتبارات اليت
يبكن االسًتشاد ا للوصوؿ اُف نظاـ سليم كعادؿ قائم على اسس علمية كموضوعية بالدرجة االكُف كذلك يف
ضوء النقاط التالية:
 1-14تصميم نظام تقييم االداء  :هبب تعميم نظاـ تقييم االداء حبي يتبلءـ مع نوعية كنبيعة العمل
اك اجملموعة الوظيفية اليت ينتمي اليها العامل ،حي اف عناصر التقدير زبتلف انبيتها النسبية من

كظيفة اُف اخرل ،كما هبب اف تأخذ اكزانا تتفخل مع ىذه االنبية ،كبشكل عاـ فاف تعميم النظاـ
هبب اف يتممن كافة البيانات كالعناصر المركرية لقياس كربديد مستول اداء العامل حبي يكوف
كاضحا للجميع  (.صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي ،2006،ص)456
 2-14التدريب للمقيمين  :يعد اؼبقيمُت اك اؼبشرفُت على كيفية تقييم االداء بطريقة دقيقة كعادلة كيفية
مناقشة ن تائ التقييم مع مر كسيهم امر مهم ،حي اف عملية تقييم االداء عملية حساسة بالنسبة
للعاملُت ،حي ترتبط ىذه العملية دبواضيع ؽبا عبلقة بالعاملُت مثل الًتقيات كاؼبكافآت
كالعبلكات ،كما اف تدريب اؼبقيمُت يممن كجود اشخاص قادرين على اداء العملية دبوضوعية
كاتقاف كبعيدا عن االخطاء الدارجة  (.صبلح الدين عبد الباقي،2005،ص)407
 3-14استخدام اكثر من طريقة :يفمل استخداـ عدة نرؽ لعملية تقييم االداء كذلك باختبلؼ
الوظائف ،كاؼبستويات التنظيمية كينبغي اف تكوف ىذه الطريقة كاضحة كدقيقة حبي

تتممن

ارشادات لكيفية التعبئة كتعريفات دقيقة لعناصر التقييم .
 4-14اختيار معايير صحيحة :يفمل استخداـ معايَت موضوعية يف تقييم االداء ،كىي اليت سبس نوات
االداء ،مث سلوؾ االداء ،كاقلها موضوعية ىي اليت سبس العفات الشخعية ،كما يفمل اف تكوف
اؼبعايَت كاضحة كمفهومة كمشركحة للقائمُت على استخدامها ،كما يفمل اف يكوف العاملُت على
علم ذه اؼبعايَت كانبيتها كاكزاهنا النسبية ،ربقيقا ؼببدأ العدالة كاؼبساكاة يف التقييم.
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 5-14اللجوء للتغذية الراجعة  :من اجل اف يكوف ىناؾ نظاـ تقييم فعاؿ هبب اف يكوف ىناؾ تغذية
راجعة تعمل على اخبار العاملُت بنتائ تقييمهم كذلك من خبلؿ مقاببلت االداء كاليت يفمل اف
تتم بعورة مستمرة  (.اضبد ماىر،2007،ص)310

 6-14اجراءات التظلم :هبب ضركرة منح العاملُت حخل التظلم ،كيعٍت التظلم اعطاء اغبخل للموظفُت يف
االعًتاض على نتيجة التقييم ،كيتم ذلك عادة من خبلؿ قنوات معينة ،حي من المركرم عند
كضع نظاـ لتقييم االداء القياـ بتنفيذه على اساس سليم اف يتم فتح باب التظلم اماـ العاملُت

،الذين ظلموا يف نتائ تقدير كفاءهتم اماـ جهات ادارية عليا متخععة يف اعادة النظر يف ىذه
النتائ  ،كحخل التظلم يفيد يف انو هبعل الر ساء اؼبقيمُت اكثر جدية كموضوعية كعدالة عند قياس
االداء باعتبارىم سيكونوف مسؤكلُت عن صحة تقديراهتم ( .اضبد ماىر،2007،ص)309
 -15فعالية تقييم األداء :

حىت يكوف تقييم األداء فعاال كوبقخل األىداؼ اؼبسطرة هبب أف تكوف :

 اؼبعايَت كاؼبقاييس هبب أف توضع بكل موضوعية كتبٌت على اغبقائخل فقط بعيد عن االجتهاداتالشخعية .
 البسانة كاؼبركنة حبيكاؼبتغَتات .

هبب أف تكوف صياغتها بسيطة كسهلة يف القياس ،قابلة للتعديل كفقا للظركؼ

 تعميم معدالت األداء اليت هبب كذلك أف تكوف نابغة من أىداؼ التنظيم كالفرد أيما لمماف الفعالية ،كعموما تشمل اؼبعدالت على كمية النات كجودتو كأسلوب األداء .
أما فيما يتعلق بالمنظمة و المديرين فيجب توفر :
 -االىتماـ من نرؼ اإلدارة ك العناية الفائقة ك توفَت أفمل السبل لنجاحها .

 االقتناع أم هبب على اؼبديرين فهم جيد ؽبذه ال ام ك االقتناع ا حىت يتسٌت ؽبم تطبيقها ك بالتاِفربقيخل األىداؼ اؼبرجوة منها .
فيما يتعلق بالعاملين :
 ربديد الفئات أم نوعية العاملُت اػباضعُت للتقييم ألنو من اؼبستحيل تطبيخل برنام كاحد لكلالفئات.
 اؼبقابلة اإلخبارية كىذا إلضفاء نابع العراحة كالعلن كالديبقرانية على العملية فمن خبلؿ مدةزمنية قعَتة  20دقيقة يبكن عرض اعبوانب القوية كالمعيفة لدل العامل كيبكن الًتكيز على
السلوؾ أم سلوؾ األداء كليس الشخص يف حد ذاتو  ( .نورالدين حاركش  ، 2011،ص )89
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 -16مقترحات لتطوير تقييم االداء:

من اؼبمكن االعتماد على بعض الوسائل كاالسس يف تطوير عملية تقييم االداء كذلك لغرض التقليل كاغبد
من اؼبشاكل الناصبة عن ىذه العملية الرئيسية اليت تؤثر يف االفراد ككذلك تؤثر بشكل غَت مباشر باؼبنظمة ككل
كمن اؼبقًتحات اليت من اؼبمكن استخدامها من قبل ادارات االفراد ىي ما يلي:
 -استخدام المقاييس السلوكية :بدال من اػبعائص ك العفات  Traitsحي

اف العفات يف

الغالب ال ترتبط باألداء يف العمل اضافة اُف كوهنا مفاىيم عامة ال يبكن ربديدىا بدقة فما اؼبقعود
مثبل بالوالء ،اك االبداع كغَتىا من العفات؟ اضافة اُف اف العفات زبمع لؤلحكاـ الشخعية اما
اؼبقاييس اؼببنية على االسس السلوكية فهي يف الغالب ترتبط باألداء يف العمل من خبلؿ ربديد
كتشخيص السلوؾ اؼبناسب للقياـ العمل اضا فة اُف اهنا مقاييس مفهومة كؿبددة بدقة من الواقع
كالسلوؾ الفعلي كما ك اغباؿ يف نرؽ التقييم اغبديثة.

-

استخدام طرائق متعددة في وقت واحد لقياس اداء االفراد العاملين :حبي تعطي ىذه الطرؽ

نظرة متكاملة عن اداء االفراد العاملُت من حي نتائ االداء كاالجراءات اك الطرؽ اؼبتبعة من
قبلهم  ،كما اهنا ربدد نقاط القوة كالمعف يف ىذا االداء اضافة اُف استخداـ نتائجها يف عملية
التطوير لؤلفراد كالتطوير التنظيمي كذلك االستفادة من اؼبعلومات اؼبراجعة يف عملية التخطيط
للموارد البشرية للمنظمة بكاملها.
 استمرارية التغذية العكسية لَلفراد العاملين لتعريفهم بمستوى ادائهم :كيفمل اف يكوف ذلكمن قبل الر ساء كبعورة مباشرة بعد التقييم حي هبمع ىؤالء االفراد العاملُت كيوضحوا ؽبم نتائ
التقييم كنقاط المعف كالقوة( .سهيلة ؿبمد عباس ،علي حسُت علي ،2008،ص)273

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

322Page

الفصل الخامس  ---------------------------------------------------------------------------------------------------ثقييم الاداء

 -17تـوفر االتصاالت والمعلومات في األداء:

إف كل تعرؼ أك سلوؾ إنساين وبتاج ؼبعلومات ،كاؼبعلومات تتاح من خبلؿ االتعاؿ الذم يعد عملية
تبادؿ معلومات أك معاف بُت نرؼ كاخر باستخداـ كلمات أك رموز منطوقة أك مكتوبة كتعبَت لفظي ،أك غَت

لفظي مثل تعبَتات الوجو أك حركات اليد أك اعبسم عموما ،كحىت العمت -أحيانا -يبكن أف ينقل معٌت معينا.
( أضبد سيد معطفى ،2000 ،ص )330
كعلى ىذا األساس فإف لبلتعاؿ ىدفا أساسيا ىو نقل اؼبعلومات أك اؼبعاين من اؼبرسل إُف اؼبستقبل .ىذه
اؼبعلومات اليت تنساب بدكرىا بيسر كسهولة كبعفة مستمرة بُت ـبتلف مستويات التنظيم ،فعند حدكث خلل يف
عمل ية االتعاؿ مثل ضعفها أك توقفها أك كجود عوائخل تعوؽ انسياب اؼبعلومات فإف ذلك ينعكس سلبا على
اؼبنظمة.
إف اإلدارة اليت تبتغي النجاح البد أف سبتلك نظاما لبلتعاالت فعاال حي أف االتعاؿ ينقل اؼبعلومات
اػباصة بالقرارات كالتغَتات التنظيمية ،كذلك فإف االتعاؿ ىو سبيل لئلدارة من أجل إببلغ العاملُت باألىداؼ
كالسياسات كإجراءات كمعايَت األداء ،ككذلك التعرؼ على فهم العاملُت كردكد فعلها للرسائل اؼببلغة إليهم.
كلكي يكوف االتعاؿ فعاال كوبقخل أغراضو هبب أف تراعى فيو مقومات قباحو ،كعلى اإلدارة أف تتغلب
على ما يعوؽ االتعاؿ من مشاكل كصعوبات سواء عادية أك تنظيمية أك تكنولوجية أك مهارية أك سلوكية.
كالشكل التاِف يوضح أنبية اؼبعلومات ككذا االتعاؿ يف ازباذ القرارات داخل اؼبنظمة:
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المعـ ــلومات

تم ّكن اإلدارة من مواجهة التحديات الخاصة
بالتخطيط ،التنظيم ،الرقابة و اتخاذ القرارات

يوفر للعاملين البيانات والمعلومات المطلوبة والتي
تمكنهم مـن:

التفكير بروح
المسؤولية

تفهم طبيعة وأبعاد
العالقات الوظيفية
والتنظيمية

تفهم النتائج
النهائية

تفهم
مسؤولياتهم

المطلوبة

الشكل رقم  31أىمية المعلومات
اؼبعدر ( :علي السلمي ،1996 ،ص )340
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تتجلى توفَت االت عاالت يف ضركرة إرساء نظاـ مفتوح متعل كمتواصل بُت أعماء التنظيم كما يؤكد
مسؤكلية اؼبدير يف ربقيخل التوافخل بُت األفراد كبُت اؼبناصب يف اؼبستويات اإلدارية عن نريخل العناية باختيار العاملُت
كاستعماؿ العوامل السلبية كاإلهبابية كتأمُت التنظيم غَت الرظبي كل ىذه اعبوانب اليت ربيط باألداء تؤثر كتتأثر بو،
كىذا ما سيوضحو الشكل اآليت:
البيئــة
اتصاالت

الصراع

ضغوط العمل

الث ــقافة

أداء المنظمة
المناخ التنظيمي

نظام المعلومات

التطوير والتغيير
التنظيمي
الشكل رقم  32الجوانب المحيطة باألداء

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

322Page

الفصل الخامس  ---------------------------------------------------------------------------------------------------ثقييم الاداء

 -18عالقة االتصال باألداء الوظيفي:

يع االداء الوظيفي عن مستول اقباز العمل  ،كلذلك يتأثر بشكل كبَت بالبيئة اؼبادية للعمل  ،ك اليت من
عناصرىا االتعاالت اليت تيسر نرؽ العمل  ،من خبلؿ زيادة اقباؿ العاملُت على العمل نتيجة اكتساب اذباىات

اهبابية فبا تتيحو ىذه الوسائل من سهولة كسرعة يف اداء العمل  ،كمن مث تؤثر اذباىات االفراد كبو العمل على
مستول ادائهم ،فالفرد الذم يتمكن من اداء عملو بسهولة كيسر ،كسرعة باالستفادة من فبيزات االتعاؿ الفعاؿ
وبب عملو ،كيرغب يف البقاء بو ،كمن مث يتحسن مستول ادائو ،كيزداد اقبالو على العمل يوما بعد يوـ ،كالفرد
الذم يستخدـ الطرؽ التقليدية البطيئة اليت تثَت اؼبلل تتكوف لديو اذباىات سلبية كبو العمل ،كيرغب يف االنتقاؿ
من العمل ،كينخفض مستول ادائو ،كال يأبو بالعمل كال يقبل عليو .
فأنبية االتعاالت تكوف يف تأثَتىا اؼبباشر على اذباىات االفراد اليت تنعكس سلبا اك اهبابا على سلوكياهتم
 ،حي اف تكوين اذباه مماد للعمل  ،يدفع اُف ؿباكلة االنتقاؿ منو اُف عمل اخر ،مع تدين الركح اؼبعنوية،
كالبفاض مستول االداء ،فيؤدم اُف البفاض الكفاءة االنتاجية ،بينما تكوين اذباه مساند للعمل يعٍت ارتفاع الركح
اؼبعنوية كزيادة معدالت الرضا الوظيفي كحب البقاء يف العمل كزيادة معدالت الوالء كاالنتماء ،كاالجتهاد لتطوير
القدرات كاؼبهارات دبا ىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ العمل ،فبا يؤدم اُف ربسُت مست ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػول االداء كارتفاع الكفاءة االنتاجي ػ ػ ػ ػ ػة( .اؿ
الشيخ،2011،ص)31
كت ز انبية االتعاالت يف كوهنا اداة فعالة للتأثَت يف السلوؾ الوظيفي للمر كسُت ك توجيو جهودىم يف
االداء  ،فاالتعاؿ الفعاؿ بُت القائد ك مر كسيو يرفع الركح اؼبعنوية لدل اؼبر كسُت  ،ك ينمي لديهم ركح الفريخل ك
يقوم عندىم الشعور باالنتماء اُف التنظيم ك االندماج فيو .كما انو من ناحية اخرل يعرؼ القائد حباجات
مر كسيو كاىدافهم ،كردكد الفعل لديهم اذباه اىداؼ التنظيم كسياستو  (.بوعمامة اضبد فارس،2010 ،ص)36
اف قدرة اؼبؤسسة على النجاح كربقيخل اىدافها ،يعتمد بالدرجة االكُف على مستول اداء العاملُت فيها
كخاصة اؼبوظفُت االداريُت كذلك من خبلؿ نوعية ك جودة ادائهم ك مستول كفاءهتم  ،الف كلما اتعف العاملوف
باؼبهارات اعبيدة كالقدرة العالية على االتعاؿ كلما زادت ذلك من الكفاءة االنتاجية كقدرهتا على تقدًن اػبدمات
اليت تساىم االرتقاء كتطوير اؼبؤسسات.
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خالصة
يف ىذا الفعل مت استعراض أىم األساسيات اؼبتعلقة بعملية تقييم األداء كاليت يوصي القياـ بإجراءاهتا
للمختعُت ذككا اػب ة يف ىذا اجملاؿ ؼبا ؽبا من األثر على الفرد العامل كانعكاسها على مستول أدائو
لتكوف عملية تقييم األداء ضركرة البد منها لقياس كفاءة األداء كاغبكم على الفرد كؿباكلة ربسُت أدائو
كربفيزه للوصوؿ إُف اؼبستويات العالية منو  .فهي عملية منتظمة كمستمرة داخل اؼبنظمة كهتدؼ إُف تقرير اقباز
الفرد يف العمل كتوقعات تنميتو يف اؼبستقبل حي هتدؼ بشكل عاـ إُف ربسُت مستول االقباز عند الفرد.
كمن خبلؿ ما مت تناكلو ذبدر اإلشارة إُف أنبية إبراز العنعر البشرم يف العملية التنظيمية كاإلنتاجية ألم
منظمة تسعى إُف ربقيخل اؼبيزة التنافسية ضمن عاَف اؼبؤسسات من خبلؿ أداء أفرادىا العاِف كالذم يفرض على
اؼبنظمة االىتماـ باؼبورد أك العنعر البشرم بعفتو احملرؾ األساسي كاؽباـ الذم ال يبكن االستغناء عنو يف أم حاؿ
من األحواؿ يف سبيل الرقي باؼبنظمة يف عاَف اؼبنظمات الناجحة يف أعماؽبا يف عاؼبنا اليوـ .
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خالصة

الفصل الةادس ----------------------------------------------------------------------------------------------------إلاجراءات املىهجية للدراسة

أوال :الدراسة االستطالعية:
سبثل الدراسة االستطبلعية يف ام حب من البحوث اك دراسة من الدراسات مرحلة مهمة كاػبطوة األكُف
كبو البح اؼبعمخل لظاىرة ما ،فهي كسيلة اليت يتم من خبلؽبا اإلؼباـ بكل جوانب اؼبوضوع كربديد متغَتاتو
كفرضياتو كفحعها ككذا صبع البيانات األكلية عن موضوع الدراسة كتعديل األدكات كتكييفها مع اؼبوضوع ،فهي
أساس اؼبرحلة التحمَتية من البح  ،كما سبكننا من التعرؼ على الععوبات اليت قد تعًتضنا لنتفاداىا يف الدراسة
االساسية  ،ككذا التعرؼ على حاالت الدراسة كانتقاء اغباالت يف ضوء اػبعائص اليت مت تعيينها .لذا ارتأت
الباحثة إجراء الدراسة األساسية يف نفس مؤسسة البح اليت سبت خبلؿ مرحليت الليسانس  2012كاؼباسًت
 2014كالذم حددا دبؤسسة سونانراؾ حوض بركاكم كالية كرقلة كاليت استعملت فيهما استمارة االستبياف
لقياس أمباط االتعاؿ التنظيمي كحبثت يف أسبابو كمعوقاتو ك دؼ االستمرار يف موضوع الدراسة.
 -1أىمية الدراسة االستطالعية:
تكتسي الدراسة االستطبلعية أنبية كوهنا سبكن من تقدًن صورة كاضحة ،كبطريقة منظمة عن ـبتلف
اػبطوات اؼبنهجية اؼبعتمدة يف البح اؼبيداين ،بداية من كصف اؼبنه اؼبستخدـ ،إُف كصف العينة ككيفية
اختيارىا من ؾبتمع الدراسة ،مث التطرؽ ألدكات صبع البيانات كدراسة مدل صدقها كثباهتا كمبلءمتها للدراسة
األساسية.
 -2أىداف الدراسة االستطالعية :

تسعى الدراسة االستطبلعية إُف ربقيخل األىداؼ التالية :

 التأكد من صدؽ كثبات أداة الدراسة . التعرؼ على ؾبتمع الدراسة كخعائعو. التعرؼ على الظركؼ الدراسة األساسية. -3مراحل اجراء الدراسة االستطالعية:
 -المقابلة :حي

استخدمت ىذه التقنية دؼ اإلؼباـ أكثر دبوضوع الدراسة ،حي

برؾبت لنا مقاببلت

فردية مفتوحة مع بعض اؼبسئولُت كر ساء اؼبعاٌف كر ساء األقساـ يف مكاتبهم كجهت ؽبم نفس األسئلة

كاستغرقت مدة اؼبقابلة  30دقيقة .
حي مت يف ىذه اؼبقاببلت:
 عرض موضوع ال نام كأىدافو كتقدًن خطونو العريمة.
 توجيو أسئلة مفتوحة حوؿ بعض األنشطة اليت يقوـ ا اؼبوظفوف يف ؾباؿ االتعاالت الكتابية الورقية
كااللكًتكنية .
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 كيفية أرشفة الوثائخل اإلدارية باؼبؤسسة.
كقد أفادتنا ىذه األسئلة يف ربديد االحتياجات التدريبية للموظفُت.
 المالحظة :كقد سلت ىذه الطريقة مبلحظة اؼبوظفُت أثناء أداء مهامهم داخل اؼبؤسسة كتسجي ػػل اؼبهاـ اليتيقوموف ا.
 استبيان  :اثر اؼبقابلة اليت سبت مع اؼبوظفُت كنتائ الدراسات السابقة كقبل صياغة ال نام اؼبقًتح يف شكلوالنهائي مت بناء استمارة استبياف لتحديد االحتياجات التدريبية مت توزيعو على اؼبوظفُت.

كبعدىا مت تفريغ ىذه النتائ كربليلها بغية الوقوؼ على أىم االحتياجات يف اؼبؤسسة ،حي توصلت الدراسة
االستطبلعية إُف تعنيف كترتيب االحتياجات التدريبية يف ؾباِف االتعاؿ اإلدارم الكتايب الورقي كااللكًتكين إُف
ما يلي:
 احتياجات تدريبية يف ؾباؿ االتعاؿ الكتايب الورقي الذم تكثر فيو األخطاء اإلدارية كالقانونية،
إذ أف أغلبية اؼبوظفُت ال وبسنوف استغبلؿ ىذه األداة ،فبا ينت عنو اضطرابات داخل اؼبؤسسة
كيعود ذلك إُف افتقارىم للغة اؼبستعملة يف ؾباؿ العمل حسب عينة الدراسة االستطبلعية .
 احتياجات تدريبية يف ؾباؿ االتعاؿ الكتايب االلكًتكين كذلك لععرنة اإلدارة أك ما يسمى
باإلدارة االلكًتكنية ،إذ ترل عينة الدراسة أف بعض اؼبوظفُت يفتقركف ؽبذه الوسيلة أثناء تواصلهم
فبا افقدىم التحكم يف العملية اإلدارية .
 كما دلت نتائ اؼبقابلة على احتياجات تدريبية يف ؾباالت أخرل مت استبعادىا ألهنا ال سبس
متغَتات الدراسة.
كبناء على ما توصلت إليو الباحثة يف الدراستُت السابقتُت خبلؿ مرحليت الليسانس كاؼباسًت كبعض
الدراسات السابقة باإلضافة إُف اؼبقابلة كربديد االحتياجات التدريبية مت ما يلي :
 ربديد مشكلة البح كصياغتها صياغة دقيقة .-

بناء أدكات الدراسة .
بناء ال نام التدرييب اؼبقًتح
إعادة صياغة استمارة االستبياف.
إضافة بعض األسئلة اليت لفت انتباىنا إليها أفراد العينة.

 -حذؼ بعض األسئلة اليت ال زبدـ دراستنا.
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ثانيا :التعريف بميدان الدراسة :
أجريت الدراسة االستطبلعية ك كذا الدراسة االساسية دبؤسسة سونانراؾ حبوض بركاكم قسم اإلنتاج
بوالية كرقػ ػ ػ ػػلة كسنتناكؿ بعض اؼبراحل اليت مرت ا شركة سونانراؾ منذ تأسيسها .
نبذة تاريخية :أسست سونانراؾ أك اؼبؤسسة الوننية لئلنتاج كالنقل كالتمييع كتسويخل احملركقات دبرسوـ 491/63
العادر سنة 1963/12/31كلكنها خبلؿ فًتة قياسية أحرزت تطورا متميزا من خبلؿ التوسع يف مهامها دبرسوـ
 296/66العادر سنة  1966/9/22حي أصبحت اؼبؤسس ػػة الوننية للتنقيب(البح ) كالنقػل كالتحويل
كالتسويخل للمحركقات.
لقد باشرت مؤسسة سونانراؾ بالقياـ دبفاكضات مع شركات أجنبية ـبتلفة كذلك بعد معادقة قانوف
احملركقات على التعديبلت اليت ظبحت لسونانراؾ بذلك ك ذا كانت ىناؾ عقود لسنيت  1996 ,1995مع
شركة إيطالية كالشركة البًتكلية اإلقبليزية .تمم سونانراؾ عدة أقساـ من بينها قسم اإلنتاج الذم بدكره ينقسم إُف
عدة كحدات من بينها اؼبديرية اعبهوية غبوض بر كاكم كىي ما سيتناكلو موضوع ىذه اؼبذكرة.
الموقع الجغرافي :ناحية حوض بركاكم من بُت اؼبنانخل البًتكلية يف اعبزائر كىي جزء من حوض كاد مائة الذم

يقع يف ساؿ العحراء اعبزائرية كتقدر مساحة الناحية ب  1600كلم كىي تقع جنوب شرؽ اعبزائر دبسافة
 772كلم كبعد عن حاسي مسعود ب  100كلم غربا ك عن كرقلة مسافة  30كلم إُف اعبنوب الغريب.
الحقول األساسية و وحدات الغاز في الناحية

 -1حقل استغالل حوض بركاوي :يًتبع ىذا اغبقل على مساحػػة  175كلم أكتشف سنة 1965حي بدأ
إنتاجػو الفعلي يف جانفي 1967كيتكوف مركز اإلنتاج من كحدة فعل اػباـ سعتها  8000ـ /³يوـ كاستقبللية
زبزين ب  13000ـ ³ككحدة ضخ الغاز  1مليوف ـ/يوـ ك اؽبدؼ منها إرساؿ الغز إُف كحدة الغاز بقبللة.

 -2حقل استغالل قاللة :أكتشف ىذا اغبقل سنة  1969كيبتد على مساحة  35كلم ²بدأ استغبللو يف
فيفرم  1973حي يتكوف مركز اإلنتاج من كحدة فعل للخاـ سعتها  7000ـ/³يوـ ككذلك كحدة غاز ب

 2.4مليوف ـ/³يوـ كسعة اسًتجاعها ب  500نن يوميا .كقد أنتجت ىذه الوحدة منذ بداية تشغيلها سنة
 134 , 1993مليار /ـ ³ك مت ضخها إُف حاسي الرمل إضافة إُف  426000نن من غاز البًتكؿ اؼبميع.

 -3حقل استغالل بن كحلة  :أكتشف ىذا اغبقل سنة  1966مساحتو  72كلم ²بدأ اإلنتاج سنة , 1967

تتكوف كحدة اإلنتاج من كحدة فعل للخاـ  5000ـ/³يوـ ككحدة بوستينغ للغاز  560000ـ ³حي أف كل

إنتاج ىذا اغبقل يتوجو إُف مركز اإلنتاج حبوض بر كاكم .
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إنجـ ــازات أخـ ــرى:
محطات حقن الماء  :للحفاظ على مستول المغط يف اآلبار تطلب منذ  1978يف حقوؿ حوض بركاكم (بن
كحلة ,قبللة ) إنشاء ؿبطات غبقن اؼباء المركرم إلنتاج زيت البًتكؿ ذات سعة  6000ـ /³يوميا لكل ؿبطة ,
ككل ؿبطة تًتكب من كحدتُت للمخ كمعفاة لتعفية األمبلح ك كذلك ثبلث ممخات مستقلة .
محطات نزع الزيوت من الماء :بناء على سياسة التنمية الشاملة ؼبؤسسة سونانراؾ من ناحية ضباية البيئة
كاحمليط اؼبديرية اعبهوية غبوض بركاكم أنشأت ثبلث ؿبطات لتعفية اؼبياه اؼبستخرجة من ابار البًتكؿ كاستعماؽبا

ألغراض أخرل كسقي اؼبساحات اػبمراء كاالستعماالت األخرل ىذا النوع من اؼبشاريع اؼبنجزة لو ىدفُت
أساسيُت نبا :
الهدف األول اقتصادي :كاؼبتمثل يف استخراج زيت البًتكؿ كالعمل على االستفادة منو كاستغبللو.
أما الهدف الثاني :فهو ىاـ جدا الىتمامو حبماية احمليط من التلوث  .سعة ىذه احملطات:
 -قدرة اؼبعاعبة  2400ـ / ³يوميا

 -اسًتجاع زيت البًتكؿ  120ـ /³يوميا

األقس ـ ـ ـ ـ ــام التقني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 -1قسم الهندسة و اإلنتاج:

يهتم ىذا القسم بكل ما ىبص البًتكؿ من استخراج كصيانة لآلبار كىذا بغرض اغبفاظ على كمية اإلنتاج كيعت

ىذا القسم أكثر األقساـ استغبلال للطاقة كمعاغبو طبسة ىي:
 مصلح ــة جيولوجي ــا :كل عمليات التنقيب كاغبفر تعت مهمة من مهاـ اؼبعلحة باإلضافة إُف كلالنتائ كالتحاليل اؼبخ ية اليت تقوـ بدراستها كإعداد خرائط موضع اآلبار كربديد كميات ـبزكف اػبزاف.

 مصلحة تقنيات اآلبار :تقوـ ىذه اؼبعلحة بإعداد ـبططات خاصة بعمليات التنقيب كاستخراج البًتكؿكذلك عمليات التنظيف داخل اآلبار كإصبلحها عن نريخل برؾبة عمليات خاصة.

 مصلحــة التدخ ـ ــالت :تتدخل ىذه اؼبعلحة يف حالة كقوع أك حدكث أم نارئ أك مشكل ما باآلباركربديد اؼبشاكل اليت تقع أثناء عملية استخراج البًتكؿ (كالتسرب) كأيما متابعة اآلبار كإجراء العمليات
عليها.
 مصلح ــة القيـاس ــات:إف عملية متابعة كمراقبة اإلنتاج يوميا تستوجب إعداد تقارير يومية ترسل إُف مركزاعبزائر العاصمة حي تشمل ىذه اؼبراقبة قياس درجة حرارة اآلبػ ػػار كنسبة الزيادة يف بعض اؼبواد كاؼباء
كاؼبلح أيما عملية فتح كغلخل اآلبار كأخذ عينات لطلب التحليبلت البلزمة.
 مصلحـ ـة التآك ـ ــالت :هتتم ىذ ه اؼبعلحػ ػػة أساسػا بعيانػة أنابيب نقل اؼبستخرج كمعاعبة العدأ كالتدخلقعد استبداؿ األجزاء اؼبهًتئة عن نريخل التحاليل الكيميائية كالبكًتكلوجية كاالىتماـ بعيانة احمليط.
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 -2قس ــم االستغ ـ ـ ــالل :يقوـ ىذا القسم دبعاعبة كاستغبلؿ كل اؼبنتجات اػباصة بقسم اؽبندسة كاإلنتاج

ؼبعاعبتها (فعل اؼباء ,البًتكؿ ,الغاز) كربويلها مباشرة إُف مراكز المخ ,لو ثبلث معاٌف تطرقنا إليهم سابقا كخلية
ـب ية.
لقد تطرقنا سابقا لدراسة الحقول
 خل ـي ـ ــة المخبـ ـ ـ ــر :هتتم بدراسة نوعػية البػًتكؿ ككػذا العناصػر اؼبكونػػة لػو كتطورىا كدراسػػة تأثَتىا علىنوعية اؼبنت كمن مث إقباز اإلجراء البلزـ ؽبا.

 -3قسـ ـ ــم الصيـ ـ ـ ــانة  :يهتم ىذا القسم بعيانة كمراجعة كسائل اإلنتاج كاآلالت بتعليحها كتبديلها عند
المركرة كلو ثبلث معاٌف:

 مصلحة التخطيط و المناىج :ىذه اؼبعلحة ىي أساس قسم العيانة حي انطبلقا منها يتم ربديد كلاػبطط ؼبباشرة األعماؿ كمواجهة اؼبشاكل اؼبيدانية باإلضافة إُف مراقبة صبيع قطع الغيار كإعداد التقارير
الشهرية اؼبتعلقة بعمليات العيانة.
 مصلحـ ــة الميكانيـ ـ ـ ـ ــك :تقوـ ىذه اؼبعلحة بتحمَت برام خاصة بعيانة الوسائل العامة مثل اآلالتالبًتكلية كاؼبمخات كغَتىا حي
يف اؼبيداف.

ىذه ال ام يوجو من خبلؽبا اؼبهندسوف اؼبختعوف كالعماؿ اؼبطبقوف

 مصلحـ ــة الكهربـ ـ ــاء :هتتم دبراقبة الوسائل الكهربائية كاؼبولدات كصيانتها كذلك عن نريخل ـبتص يفالكهرباء.

 -4قسم التموين و الصيانة:

يقوـ ىذا القسم بالربط بُت صبيع األقساـ من خبلؿ مراقبة كل نلبات اؼبعلحة كتوفَتىا عن نريخل

السوؽ احمللية ك االستَتاد كذلك بالوسائل اػباصة باإلضافة إُف توفَت كسائل النقل ,يتشكل ىذا القسم من طبس
معاٌف:
 مصلح ـ ـ ــة الشـ ـ ــراء :تعل إُف ىذه اؼبعلحة صبيع نلبيات أقساـ اؼبديرية حيدبورد أك أكثر لتوفَتىا حي

يتم االختيار اؼبناسب من حي

تعمل على االتعاؿ

النوعيػ ػ ػ ػػة اعبيدة كالسعر ك ذا ربرر نلبية

كترسل إُف اؼبورد من ىذه األخَتة يبدأ التعامل معو.
 مصلحـ ـ ــة العتـ ـ ـ ـ ــاد :تستلم ىذه اؼبعلحة كل اؼبشًتيات اؼبختلفة كحسا ا كتعنيفها حسب النوع,بالتعاكف مع اؼبستخدـ ؽبذه اؼبشًتيات.
 مصلحة تسيير المخزون :تستقبل ىذه اؼبعلحة صبيع اؼبشًتيات كمراقبتها كمقارنتها مع الطلبية مث بعدذلك ربرير كثيقة استقباؿ ىذه السلعة مع العلم بأهنا تستخدـ بطاقة تسمى (كارداكس)تمم كل
اؼبعلومات اػباصة بالسلعة كالرقم كالنوع كالكمية من اإلدخاالت كاالخراجات لتسهيل عملية اعبرد.
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 مصلحـ ـ ـة النق ـ ـ ـ ــل :تقوـ بتوفَت كسائل النقل داخل كخارج اؼبديرية ككتابة التقارير الشهرية كاليومية عنربركات كسائل النقل باإلضافة إُف توفَت كل نلبيات النقل كالتنقل اػباصة بالسيارات البلزمة (اؼبهمبلت
مثبل).
 مصلحـ ـ ــة الصيانـ ـ ــة :تنقسم ىذه اؼبعلح ػ ػػة إُف كرشتُت األكُف خاص ػػة بالسيارات كالثانية خاصةبالشاحنات كاؼبعدات ,كىي مرتبطة دائما مع معلحة تسيَت اؼبخزكف نظرا الحتياجاهتا لقطع الغيار.

 -5قسـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن:

يوفر ىذا القسم األمن لكل من اؼبديرية من عماؿ كأجهزة ككسائل عامة كمنشآت كيتكوف من معلحتُت نبا:
 مصلحـ ــة التدخالت :تتدخل ىذه اؼبعلحة يف حالة كقوع أم نارئ أك حادث باؼبديرية (كاغبريخل). مصلـ ــحة الوقاي ــة :هتتػػم ىػ ػذه اؼبعلحة حبماية احمليط اػبارجي للمديرية كاغبماية من كل األخطار احملتملةكالعمل على إقباز برام للحد منها ( تأشَتة إقباز أعماؿ للتلحيم مثبل كاستعماؿ النار ).

 -6قسـ ـ ـ ــم اإلنجـ ـ ـ ــازات:

يًتكز اىتماـ ىذا القسم باؼبباين االجتماعية كاإلدارية من حي البناء كالعيانة كذلك تركيب أنابيب الغاز

كاؼباء ا مباشرة أك اإلشراؼ عليها يف حالة القياـ ا من نرؼ اؼبقاكلُت اؼبكلفُت بإقباز اؼبشاريع يف إنار العقود.
 مصلحة األشغال الجديدة :هتتم ىذه اؼبعلحة بكل ما ىبص إبراـ العقود مع اؼبقاكلُت كالقياـ باألعماؿاعبديدة.

 مصلحـ ــة الصيانـ ـ ـ ــة  :تقوـ دبختلف األعماؿ اػباصة بالعيانة العامة كالطبلء كتعفية اؼبياه ككل عملياتالعرؼ كغَتىا.
 مصلحـ ــة البن ـ ـ ـ ـ ــاء :مهامها كلها خاصة بأعماؿ البناء (الًتصيص). -Ⅱاألقسـ ـ ـ ـ ــام اإلداريـ ـ ـ ـ ــة:

 - 1قسم المستخدمين :

يهتم ىذا القسم بكل ما يتعلخل بالعامل كاألجور كالدكرات التكوينية...اٍف كلو ثبلث معاٌف:
 مصلح ــة التخطيـ ـ ــط :تعمل ىذه اؼبعلحة على: تنظيػػم مسابقػػات لتأىيػػل العمػػاؿ.
 توظيػ ػػف العمػ ػ ػ ػػاؿ اؼبؤقتي ػ ػػن.
 إعػػداد تربعات تكوينية للعمػ ػ ػػاؿ.
 استقباؿ اؼبتدربُت كاؼبتمهني ػ ػػن.
 مصلحة تسيير األجور :ربمر ىذه اؼبعلحة بطاقة األجور اػباصة بالعماؿ حي تقوـ دبتابعتها من أكؿيوـ ؽبا يف اؼبديرية حىت التقاعد.
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 مصلحة اإلدارة العامة :تتلخص مهامها يف: التكفل جبميع الزيارات البيداغوجية .
 تسهيل النقل للعماؿ اؼبقيمُت خارج الوالية عند فًتات العطل.
 تسيَت اؼبكتبة حي تنقسم إُف مكتبة تقنية كأخرل أدبية.
 توزيع اعبرائد اليومية على األقساـ كاؼبعاٌف .
 هتتم بالنشانات كالتسلية كالًتفيو

 -2قس ـ ــم المعتمديـ ـ ـ ـ ــة  :يهتم ىذا القسم بالعماؿ من حي األكل ك اإلقامة كلو ثبلث معاٌف:
 مصلحــة اإليـ ــواء :توفَت السكن للعماؿ اؼبقيمُت يف اؼبديرية ك عمليات التنظيف. مصلحــة االطعام :تعمل ىذه اؼبعلحػ ػػة عػلػ ػػى ربميػ ػػر الوجب ػػات للعمػ ػػاؿ. -مصلحة التسيير للمساحات الخضراء :هتت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بالتنظيف كغرس النبػػات ػػات كاألشجػ ػػار كالسقي.

 -3قسـ ـ ـ ــم المــاليـ ـ ـ ـ ــة :يعت ىذا القسم من بُت أقساـ اؼبديرية حي

أنو تقوـ بعدة مهاـ ـبتلفة كإعداد

اؼبيزانيات التقديرية كإمساؾ الدفاتر احملاسبية ككضع اؼبخططات اؼبالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاالىتماـ بكل ما ىبص العبلقات

الداخلية كاػبارجية ك لو ثبلث معاٌف:
 1-3مصلحة المحاسبة العامة :تنقسم إلى خمسة فروع:
 فرع محاسبة المستخدمين :يهتم ىذا الفرع ما ىبص العامل(كاألجػ ػ ػػور كالقركض كاالقتطاعات)..حي أف اؼبؤسسة يبكن أف تقدـ للعامل قرضا كبذلك يقوـ ىذا الفرع دبتابعة القرض بالقياـ بعملية
اػبعم بنسبة معينة من األجر حىت يتم اسًتداد قيمة القرض كتكوف اؼبتابعة بالتسجيل احملاسيب الذم
ينتهي بًتصيد حساب القرض .كذلك نأخذ مثاال عن التسبيقات اليت سبنح على األجور عند قياـ
العامل دبهمة ما لعاٌف اؼبؤسسة كمن أىم الوثائخل اليت يتعامل ا ىذا الفرع نذكر:
ملخص األجور :نسجل ا أجر العامل ؿباسبيا حي ربتوم على اؼبعلومات مثل (األجر القاعدم ،التعويمات،

األعباء كالتكاليف اؼبًتتبة على اؼبؤسسة) كتعل ىذه الوثيقة إُف فرع اؼبستخدمُت من اإلدارة كتكوف مرفقة دببلغها
اإلصباِف رقميا كحرفيا كذلك اػبتم.

سند بالدفع :ربرر ىذه الوثيقة من نرؼ فرع اؼبستخدمُت إُف اػبزينة كتتممن :
 اؼببلغ رقميا كحرفيا.
 رقم اغبساب البنكي للمستفيد.
 الرقم االستدالِف.
 سبب دفع اؼببلغ.
 اإلمماء ك اػبتم.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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كتكوف ؽبذه األكراؽ ثبلثة نسخ أصلية تبقى عند اػبزينة كالثانية مع القيد احملاسيب يف فرع اؼبستخدمُت كالثالثة
كذلك تعنف حسب األرشيف.
 -ف ـ ـ ــرع المموني ـ ـ ــن  :ينقسم ىذا لفرع إُف نوعُت كنبا اؼبمونوف احملليُت ك اؼبمونُت األجانب حي

يقوـ

ىذا الفرع باستقباؿ صبيع الفواتَت اؼبرسلة من نرؼ اؼبوردين  .كمن ىنا تظهر لنا بعض االختبلفات بُت
النوعُت كاليت توجبت ىذا التقسيم ,فاؼبوردين األجانب يتم التعامل معهم عن نريخل العقود أما احملليُت
فيمكن أف يكوف عن نريخل نلبية فقط .أيما نريقة الدفع فبالنسبة للموردين األجانب يكوف الدفع
مبشرة للمقر كبالعملة األجنبية اؼبتفخل عليها أما اؼبوردين احملليُت يكوف الدفع بالدينار فقط .
 فرع العقارات و المخزونات  :ىبتص باؼبعدات كاؼبخزكنات كاآلالت بالتنسيخل مع اؼبخزف كمركز اإلنتاجكاؼبعاٌف اؼبتعلقة باآلبار ،كذلك يقوـ بالتسجيل احملاسيب للمحزكنات كالعقارات كالقياـ بعمليات التسوية

اعبردية .
 فرع ما بين الوحدات :يهتم الفرع جبميع العمليات أك اؼبعامبلت اؼبالية بُت ناحية بركاكم كالنواحياألخرل أك اؼبديرية حي تتعامل مع ىذه األخَتة عن نريخل سند قيد بُت الوحدات .

 فرع التنسيق :ينسخل ىذا الفرع بُت صبيع فركع احملاسبة العامة كيقوـ بعملية مراقبة اغبسابات عن نريخلدفًت األستاذ كإعداد اؼبيزانيات اػبتامية للوحدة كصبيع اعبداكؿ األخرل.

 2-3الخـ ـ ـزينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :كتتكوف من :
 فرع الصندوق  :يدفع صبيع النفقات النثرية كالتسبيقات على األجور كأجور اؼبتمهنُت كقبض إيراداتالنادم مث دفعها إُف البنك.

 فرع التسديد :ربرير شيكات أك أكامر بالدفع كالتحويل كإصدار خطابات إُف البنك ككذا إرساؿالشيكات اؼبقبوضة إُف البنك قعد ربعيلها .
 فرع التحصيل المحاسبي  :يسػ ػجل صبيػ ػع قيود العمليات اليت مت إقبازىا بشكل يومي ككذا إقباز تقاريرشهرية كإعداد مقاربات بُت حساب بنكي كحسابات الشركة .

 فرع المتابعة مراقبة صحة تسجيل القيود كترصيد اغبسابات كإعداد برام التمويل (االستغبلؿكاالستثمار ) كعلى أساس ىذه ال ام تتم عملية تغذية حسابات البنك.
 3-3مصلحة محاسبة التسيير  :تقوـ ىذه اؼبعلحة بإعداد ميزانية االستغبلؿ كاالستثمار كاحملاسبة التحليلية
كمعلومات التسيَت كؽبا ثبلثة فركع :
 فرع المحاسبة التحليلية  :يعمل ىذا الفرع على دراسة ـبتلف الكلف كالعائدات اليت يبكن أف ربققهاكىي جزء ال يتجزأ من النظاـ احملاسيب للمؤسسة .
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 فرع الميزانية  :يقوـ ىذا الفرع بإعداد ميزانية التقدير (االستثمار كاالستغبلؿ) تشمل كل ما ربتاجوـبتلف األقساـ حي ذبمع اؼبعلومات يف اغباسب كتنقل إُف اعبزائر العاصمة (اؼبقر) كانتظار اؼبوافقة على
ىذه اؼبيزانيات
 فرع معلومات التسيير :يقوـ ىذا الفرع بتحليل اؼبعلومات الناذبة عن إقباز اؼبيزانية كالتقارير الشهريةكزبزين اؼبعلومات .

 خلية الشؤون القانونية :هتتم بكل األمور القانونية باؼبؤسسة كتمثيلها قمائيا كمدنيا ككذا ربرير العقود.
 -1احتياجات التمويل لناحية بركاوي  :يتم ربديد ىذه االحتياجات على أساس العناصر التالية :
 سعة إنتاج اؼبخزكف يف اغبقوؿ.
 ال نام التقٍت للعمليات اػباصة باآلبار ك اإلصبلحات
 أىداؼ اإلنتاج اؼبسطرة من نرؼ مديرية العمليات.
 إمكانيات حفر اآلبار اؼبوجودة ( اآلالت ).
 إمكانيات اإلنتاج من غاز البًتكؿ.





برنام العيانة لوحدة معاعبة الغاز.
برنام العيانة ؼبراكز الفعل ك التخزين ك التعدير ك شبكة التجميع.
برنام العناية بالمخ.
ميزانية التسيَت القطاعات ك التكاليف الفرعية ( التموين ,السكن ,النقل ).

 احتياجات التموين.
 برنام التكوين.
 نسبة التمخم.
 نسبة صرؼ الدينار.
 - 2النتائج المرجوة من القدرات المالية المقدرة عن طريق مخطط العمل المرتكز على مختلف األوجو
والنقاط التالية:
 االستفادة القعول من اسًتجاع الغاز احملركؽ كاغبفاظ على نشاط كحدة اؼبعاعبة كمراكز اإلنتاج.
 إعادة تقوًن اغبقوؿ من خبلؿ برام العيانة كاغبفاظ على مستول المخ دبراعاة خعوصيات كل
حقل.
 تقليص ضياع اؼبنت النات عن تسربات شبكة التجميع كضبايتها من التآكل.
 زبفيض نسبة األمبلح إُف اؼبستول اؼبقبوؿ.
 التحكم يف اؼبشاكل التقنية للوحدات يف الوقت اؼبناسب.
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 تلبية احتياجات العماؿ ك التكفل التاـ م يف كل اجملاالت ( إقامة ,تكوين ,نقل )......ألهنم
العناصر األساسية احملركة لنشاط اؼبؤسسة.
إعداد ومراقبة الموازنة
 -Ⅰإعداد الموازنة  :تنقسم الموازنة إلى قسمين :
 موازنة االستغبلؿ -موازنة االستثمار

 -1إعداد موازنة االستغالل :يتم إعداد موازنة االستغبلؿ بإتباع اؼبراحل التالية:
 إف عملية إعداد موازنة االستغبلؿ تنطلخل بعد إرساؿ اؼبقر ( باعبزائر ) إشعارا لبداية ضبلة إعداد اؼبوازنةاليت تكوف بُت الفًتة اؼبمتدة من أبريل إُف جواف.
 استقباؿ الوثائخل اػباصة كاؼبفعلة اليت ربتوم على جداكؿ إلعداد اؼبوازنة أثناء ذلك يقوـ قسم اؼبوازنةبإعداد البيانات التالية كذلك غبساب تكاليف كحدات العمل لكػل قسم كتكاليف العمليات اػباصة.

 بيان تكاليف التأمينات :يعتمد أساسا على عقود التأمينات أك تواريخ استغبلؿ األشغاؿ. بيان تكلفة الموجودات :يعتمد أساسا على اؼبلفات اؼبستغلة من نرؼ معلحة اؼبستخدمُت من أجلمعرفة الوضع اليومي لؤلجور الثابتة لكل معلحة.

 -بيان تكاليف اإلىالكات  :يعتمد على القيم احملدد يف )  (Mvtnaك ) ( Ⅲ A

و ذلك من أجل حساب إىبلكات التجهيزات ك األمواؿ باإلضافة إُف اؼبشاريع اليت ىي ربت اػبدمة .
بياف تلخيعي للمعاريف احملددة يف اؼبلحخل رقم : 3ما أف يتم إعداد ىذه الوثائخل كإرساؽبا
يبدأ قسم اؼبوازنة حبجز اؼبعلومات اؼبذكورة ك معاعبتها حي يتم بعدىا ربرير اؼبلفات التالية:
 بيانات تلخيعية لتكاليف كحدات العمل لكل قسم.
 بيانات ربليلية إلعداد اؼبوازنة
 مراقبة الوثائخل اؼبرسلة اػباصة باؼبوازنة حي يتم حجز اؼبعلومات اؼبوجودة يف ىذه الوثائخل إُف اغباسوب.
 يتم بعد ذلك إرساؿ اؼببلحخل فارغة رقم ( )1,2,3,6,7من نرؼ معلحة ؿباسبة التسيَت إُف ـبتلفاألقساـ مرفقة بقائمة األسعار كبياف يتممن معلومات حوؿ مكونات كتغَتات األجر ىذه اؼببلحخل ىي :

 ملحق رقم  : 1مواد ولوازم مستهلكة  :يفعل ىذا اؼبلحخل اؼبعلومات اليت ؽبا عبلقة باستهبلؾ اؼبوادكاللوازـ كاؼبنتجات اؼبختلفة ،حي يبكن استعماؽبا يف مراجعة اؼبوازنة أك يف إعداد اؼبوازنة اعبديدة مع العلم
أف كحدة القياس بالدينار كىذا بالنسبة لكل اؼببلحخل .
 ملحق رقم  : 2الخدمات (بين وداخل المديريات):يتم مؤل ىذه اؼبلحخل جبميع اؼبعلومات اؼبفعلةحوؿ اػبدمات اؼبقدمة من خارج اؼبؤسسة كاؼبقدمة من نرؼ اؼبديريات األخرل
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 ملحق رقم  : 3مصاريف المهام  :يفعل ىذا اؼبلحخل اؼبعلومات اؼبتعلقة دبعاريف اؼبهاـ ملحق رقم  : 4مصاريف المعاونين األجانب :يتم ربديد معاريف اؼبعاكنُت األجانب لكل قسمانطبلقا من العقود اؼب مة.
 ملحق رقم  : 5مصاريف المستخدمين :هبمع ىذا اؼبلحخل صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة دبعاريفاؼبستخدمُت حي هبب ربديد اسم العامل  ,سلمو الوظيفي  ,خ تو .

 ملحق رقم  :6الخدمات الداخلية المستقبلة  :يتم يف ىذا اؼبلحخل إحعاء صبيع اػبدمات اؼبستلمةاؼبقيمة من فركع حقوؿ الناحية أك اؼبديريات األخرل .يتم نقل اؼبعلومات اػباصة باألجر (األجر القاعدم ,اؼبنح,
القركض ...اٍف ) داخل اغباسوب .تعد اػبلية القانونية جداكؿ خاصة دبختلف التأمينات مثل ( التأمُت على
السيارات ,كحدات ،اإلنتاج.....اٍف).
إعداد جداكؿ خاصة باإلىبلكات من نرؼ معلحة احملاسبة العامة اليت ترسلها إُف معلحة ؿباسبة التسيَت.
استقباؿ الوثائخل السابقة الذكر بعد ملئها باؼبعلومات البلزمة من نرؼ األقساـ.
مراقبة دقة كصحة اؼبعلومات اؼبقدرة  .إعادة تقييم تقديرات اؼبوازنة حي يتم ذلك من نرؼ اؼبسؤكؿ األكؿ عن
القسم  .استقباؿ معلومات حوؿ أجور عماؿ كل قسم بالتفعيل .يتم صبع إصباِف التكاليف يف جداكؿ
تلخيعية.
مث يف جداكؿ كمراكز تكلفة ( تكلفة العيانة ,تكلفة األمن....اٍف ).
بعد النظر يف ىذه اؼبوازنة كإبداء الرأم حوؽبا يتم اغبعوؿ على اؼبعادقة عليها أك إجراء التعديبلت
المركرية للمعادقة عليها مث تنفيذىا.
إعداد موازنة االستثمار :يعتمد إعداد موازنة االستثمار على اؼبلفات التقنية للمشاريع حي تتممن ىذه اؼبلفات

ما يلي :

اؽبدؼ ك الغاية من اؼبشركع.
كصف تقٍت من خبلؿ اؼبخطط التنفيذم .
قيمة تكاليف اؼبشركع ك تقسيمها شهريا.
كضعية عقود اؼبشاريع ( التوقيت ,اؼبدة ,اؼببلغ ,الطرفُت اؼبتعاقدين ).
تكلفة الوحدة اؼبستعملة.
نتبع يف إعداد موازنة االستثمار نفس اؼبراحل اؼبتبعة يف إعداد موازنة االستغبلؿ ك ىي :
استقباؿ إشعار من اؼبقر باعبزائر لبداية ضبلة إعداد اؼبوازنة.
بداية ضبلة إعداد اؼبوازنة تكوف من أبريل حىت جواف .
إعداد جداكؿ تلخيعية من نرؼ مسؤكؿ كل مشركع مع التفاصيل .
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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إرساؿ ىذه اعبداكؿ إُف صبيع القطاعات العامة .
استقباؿ ملفات اؼبشاريع ( اؼبشاريع اعبديدة تكوف معحوبة باؽبدؼ كالغاية)
مراقبة التنبؤات ك إعادة تقييم أكِف ؼبوازنة اؼبشاريع .
معاعبة ك حجز داخل ال نام اػباص اؼبوجود يف اغباسوب .
إعداد تلخيعات حوؿ التكاليف اغبقيقية للمشاريع :مشاريع ربت التنفيذ  -مشاريع منفذة -مشاريع جديدة .
حي تعد ىذه اعبداكؿ من نرؼ معلحة ؿباسبة التسيَت كىي خاصة باؼبخطط على اؼبدل اؼبتوسط اػباص
باؼبديرية اعبهوية .تفسَت الفوارؽ مقارنة بُت اإلقبػ ػ ػ ػ ػػازات الفعلية كالتقديرات كتقدـ ىذه التغَتات من نرؼ كل
قسم  .إبداء الرأم كاؼبناقشة حوؿ ىذه اؼبوازنة من نرؼ اؼبقر باعبزائر .أخذ القرار بتنفيذ اؼبوازنة .
 1-2-Ⅰأىداف موازنة االستثمار :هتدؼ إُف تقدًن أفمل استغبلؿ كأحسن استعماؿ ل نام االستثمار
اػباص بتنمية اغبقوؿ البًتكلية لذلك هبب أف تتممن ىذه اؼبوازنة اؼبعلومات التالية :
أ -إلقبازات الكمية كاؼبالية اؼبقدرة اعتمادا على برنام السنة السابقة.
 إقبازات السنة اغبالية. موازنة التقديرات اػباصة ذه السنة . هبب أف تكوف العناصر مقدرة بالتكلفة اإلصباليةعرض الموازنة التقديرية لالستثمار واالستغالل و الحكم عليهما :مكاف كموعد عرض اؼبوازنة هبب أف يكوف
ؿبددا مسبقا من نرؼ اؼبديرية.

هبب استدعاء اؼبسؤكلُت اؼبباشرين اؼبعنيُت ؼبختلف اؼبديريات اعبهوية كذلك لعرض موازناهتم التقديرية كبشكل
خاص كل من:
اؼبدير اعبهوم كرئيس معلحة ؿباسبة التسيَت رئيس قسم اؼبالية ر ساء قسم اإلنتاج ك اإلقبازاألعضاء المشكلون للجنة التحكيم ىم على التوالي:
نائب رئيس مدير سونانراؾ ( رئيس اللجنة )
مدير اإلنتاج  -اؼبدير اؼباِف ك احملاسيب  -مدير العمليات  -رئيس معلحة اؼبوازنة
أثناء االجتماع يقوـ كل مدير جهوم بتقدًن موازنتو مع التفسَتات كما إف تنتهي اؼبناقشات كموافقة
اللجنة على اؼبوازنة يقوـ اؼبسؤكلُت اعبهويُت اؼبعنيُت بإرساؿ (خبلؿ أسبوع ) إُف مديرية اإلنتاج ( قسم
اؼبالية ك احملاسبة كقسم العمليات) نسخة عن اؼبوازنة حىت يتم حفظها.
بعد انتهاء إجراءات ذبميع اؼبوازنات ؼبختلف اؼبديريات اعبهوية كبعد إعداد اؼبوازنة اإلصبالية اؼبعتمدة ,يرسل اُف
ـبتلف اؼبديريات بياف موقع من نرؼ اؼبدير العاـ لشركة سونانراؾ شخعيا من أجل البدا يف تنفيذ
موازناهتم.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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متابعة موازنة االستغالل  :بعد اؼبعادقة على اؼبوازنة يتم إهناء ـبتلف تكاليف األقساـ.
تقدًن معلومات حوؿ اإلقبازات اغبقيقية من نرؼ األقساـ حي يتم من خبلؽبا عملية اؼبراقبة
إعداد جداكؿ سنوية خاصة دبراقبة ك متابعة اؼبوازنة حي ترسل ىذه اعبداكؿ إُف اؼبقر باعبزائر .
إهباد مفاتيح توزيع التكاليف .
بعد عملية اؼبراقبة ك اؼبعاعبة فإف ىذه االستعماالت كالتكاليف يعاد معاعبتها اليا عن نريخل برنام خاص يف
اغباسوب .مث تتم عملية حجز اؼبعلومات داخل النظاـ اؼبخعص يف اغباسوب كبعد ذلك يتم إعداد
جداكؿ التحكم اليت تشرح كل ما ىبص اؼبوازنة .إعداد تقرير شامل حوؿ تنفيذ اؼبوازنة مع شرح سبب الفوارؽ
متابعة موازنة االستثمار

 إف متابعة اؼبوازنة التقديرية ىدفها األساسي ىو متابعة إقبازات اؼبشاريع . ذبميع التكاليف . صبع ملفات اإلقبازات الفعلية . إعداد جداكؿ التحكم . إرساؿ اإلقبازات الفعلية من االستثمارات مع التفاصيل اػباصة بكل مشركع . -إصباِف قيمة اإلقبازات السنوية .

 إعداد تقارير حول تنفيذ الموازنة حسب المدة ثم إرسالها إلى المقر .االستثمار

مراقبة الموازنة

االستغالل

معلومات
التسيير

 إعداد ـبططات ( االستثمار  ,االستغبلؿ )  -متابعة إقبازات ( االستثمار  ,االستغبلؿ ). مراقبة اؼبوازنة  - .إعداد ربليبلت ك تقارير حوؿ التنفيذ .اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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ثالثا :منهج الدراسة :
يعت اؼبنه الركيزة األساسية ألم دراسة علمية فهو السبيل اؼبؤدم للكشف عن اغبقيقة يف العلوـ بواسطة
ؾبموعة من القواعػ ػ ػػد العامة ،تسيطر على العقل ،كتمبط عملياتو ،حىت يعػل إُف نتيجة معلومة.
كنرؽ البح عن اغبقيقة زبتلف باختبلؼ نبيعة اؼبواضيع  ،ؽبذا توجد عدة انواع من اؼبناى العلمية
كنظرا لطبيعة الدراسة اغبالية كاألىداؼ اليت تسعى لتحقيقها ،كسباشيا مع نبيعتها فقد مت استخداـ اؼبنه التجرييب
بغية االختبار العلمي ؼبدل العدؽ االم يقي للفرضيات اؼبوضوعة ،فهو األنسب من بُت اؼبناى العلمية كأكثرىا
مبلئمة ؽبذه الدراسة ،كما ىو الطريقة اؼبفملة للكشف عن العبلقات السببية بُت اؼبتغَتات كالكشف عن اثر
ال نام اؼبقًتح ،كقد مت استخداـ التعميم التجرييب ذم اجملموعتُت ( اجملموعة المابطة كاجملموعة التجريبية) حي
يعتمد ىذا اؼبنه على كجود متغَت مستقل اؼبتمثل يف ال نام الذم يؤثر يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف األداء .
كتشمل مرحلة اختيار اؼبنه يف الدراسة اغبالية على جانبُت أساسيُت نبا  :منه الدراسة كمتغَتات
الدراسة .كفيما يلي عرض توضيحي لكل منهما:
 1-3المنهج التجريبي:

يعرؼ بأنو اؼبنه الذم يهدؼ إُف دراسة تأثَت متغَت مستقل يتم ضبطو كالتحكم فيو على ؾبموعة ذبريبية

يتم اختبارىا عشوائيا كتوضع يف بيئة ال يسمح بتأثَت أم متغَتات أخرل عليها( .القحطاين كاخركف،2004،
ص)177
كيعرفو جودت بأنو :اؼبنه الذم يستخدـ التجربة يف إثبات الفركض كازباذ سلسلة من اإلجراءات البلزمة
لمبط تأثَت العوامل األخرل غَت العامل التجرييب (.جودت عطوم،2000،ص)193
كيعتمد ىذا اؼبنه على كجود متغَت مستقل اؼبتمثل يف ال نام االتعاِف اؼبقًتح الذم يؤثر يف اؼبتغَت التابع
اؼبتمثل يف األداء ،كلبياف اثر اؼبتغَت اؼبستقل على اؼبتغَت التابع ،مت القياـ بتطبيخل ال نام اؼبقًتح على عينة الدراسة
كالذم يهدؼ إُف ربسُت األداء لدل العماؿ باؼبؤسسة العناعية  ،كيف النهاية مت القياـ باؼبعاعبة اإلحعائية البلزمة
ؼبقارنة أداء العماؿ قبل تطبيخل ال نام كبعده .كمت إتباع التعميم التجرييب اؼبعتمد على اجملموعتُت (اجملموعة
المابطة كاجملموعة التجريبية).
 2-3تصميم الدراسة:
اعتمدت الدراسة اغبالية على التعميم التجرييب جملموعتُت متجانستُت ،ؾبموعة ضابطة كؾبموعة ذبريبية،
قياس قبلي كقياس بعدم لكبل اجملموعتُت ،كيتميز ىذا التعميم بتطبيخل االختبار على اجملموعتُت قبل كبعد تنفيذ
ال نام  ،كذلك إلمكانية التعرؼ على تأثَت اؼبتغَت اؼبستقل على اؼبتغَت التابع لدل اجملموعة التجريبية .
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كلدراسة ال نام اؼبقًتح يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ ،مت استخداـ التعميم التجرييب ذم
اجملموعتُت كفقان ؼبا يلي:
 -المجموعة التجريبية :القياس قبلي -ال نام التدرييب -القياس البعدم .

 -المجموعة الضابطة :القياس قبلي-عدـ التعرض ألم برنام تدرييب -قياس بعدم.

كربقيقا ألىداؼ الدراسة كسباشيا مع نبيعتها اتبعت الباحثة ؾبموعة من اإلجراءات اليت يتطلبها القائم على
ىذا التعميم .
ويتطلب ىذا التصميم ما يلي :

 -1إجراء القياس القبلي ،كذلك قبل إدخاؿ اؼبتغَت اؼبستقل (ال نام اؼبقًتح).
 -2تطبيخل ال نام على عينة الدراسة (ؾبموعة التجريبية).
 -3إجراء القياس البعدم.
 -4إجراء اؼبعاعبة اإلحعائية بُت التطبيخل القبلي كالبعدم ألدكات الدراسة .

ولضبط متغيرات الدراسة الحالية تم اختيار عينة الدراسة حسب الشروط التالية:
 َف يسبخل ؽبم تلقي إعداد نظرم يف ؾباؿ االتعاؿ اإلدارم بعفة عامة كاالتعاؿ الكتايب كااللكًتكينبعفة خاصة.
 َف يسبخل ؽبم التدريب على مهارات االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين . ؽبم نفس اػب ة اؼبهنية .كالشكل التاِف يوضح التعميم التجرييب الذم مت استخدامو:
التصميم التجريبي للدراسة
القياس القبلي

عينة البح
القياس القبلي

ؾبموعات الدراسة

اؼبعاعبة التجريبية

اجملموعة التجريبية

تطبيخل ال نام

اجملموعة المابطة

بدكف معاعبة

القياس البعدم

القياس البعدم

ذبريبية

الشكل رقم 33
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 3-3متغيرات الدراسة :
 المتغير المستقل  :كيعرؼ بأنو العامل أك اؼبتغَت الذم يسبب الظاىرة أك يؤثر فيها(.أبو ناىية،2009،
ص .)35كيتمثل يف الدراسة اغبالية يف ال نام االتعاِف اؼبقًتح دبا يتممنو من معارؼ كخ ات
كأساليب كأنشطة.
 المتغير التاب ـ ـ ـ ــع :كيعرؼ بأنو العامل أك اؼبتغَت الذم يتبػػع اؼبتغَت اؼبستقل كيتأثر بوجوده ،أك وبدث نتيجة
لو (.أبو ناىية،2009،ص .)35كيتمثل يف الدراسة اغبالية يف األداء الوظيفي ،كمت قياسو باالستبياف
الذم مت إعداده لتحقيخل ىذا الغرض.
رابعا :مجتمع وعينة الدراسة :
 1-4مجتمع الدراسة (ؾبتمع البح ) :يعرؼ بانو صبيع مفردات الظاىرة ربت الدراسة اك البح كقد يتكوف

ىذا اجملتمع من صبلة افراد اك عدة صباعات اك كحدات اجتماعية كيتوقف ذلك بالطبع على اؼبشكلة( .موضوع
الدراسة)(.امل ساَف العواكدة، 2002،ص)66
كيتمثل ؾبتمع البح اغباِف من صبيع اؼبوظفُت دبؤسسة سونانراؾ حوض بركاكم كالية كرقلة كالبالغ
عددىم  480كذلك حسب إحعائيات اؼبؤسسة موزعُت كما ىو موضح يف اعبداكؿ التالية:
جدول رقم 06
يمثل مجتمع الدراسة
ذكور

إناث

المجموع

إطارات عليا

09

00

09

إطارات

141

25

166

عمال

295

10

305

المجموع الكلي

445

35

480
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 2-4عينة الدراسة:
العينة ىي جزء من اجملتمع ىبتارىا الباح إلجراء دراستو عليها كفخل قواعد علمية خاصة كسبثل اجملتمع
سبثيبل صحيحا ،كيتم ىذا االختيار بسبب صعوبة اجرائو على صبيع افراد اجملتمع.
يبكن تعريفها بأهنا ؾبموعة جزئية يف اجملتمع اإلحعائي يتم صبع البيانات من خبلؽبا بعورة مباشرة كتكوف
ىذه العينة يف الغالب ؿبدكدة يف عدد أفرادىا(.عودة كاػبليلي،2000،ص)171
 عينة الدراسة االستطالعية  23 :موظفا اداريا. -عينة الدراسة األساسية :كاليت هتدؼ إُف التحقخل من فركض الدراسة كاإلجابة عن أسئلتها ،كمت

اختيارىا بطريقة قعدية كالبالغ عددىم ( ) 20موظفا إداريا ،كالذين يبثلوف ؾبموعة الدراسة كنبخل عليهم ال نام
اؼبقًتح ،موزعُت كاآليت )10( :عينة ذبريبية ك( )10عينة ضابطة.
خامسا :بناء البرنامج المقترح:

بعد االنبلع على الًتاث النظرم ؼبتغَتات الدراسة كمراجعة الدراسات السابقة حوؿ بناء ال ام التدريبية
كربديد االحتياجات التدريبية يف ؾباؿ االتعاؿ اإلدارم ،مت تعميم ال نام يف صورتو األكلية ،كبعد عرضو على

اؼبشرؼ كتعديلو ،أكصى بعرضو على ؾبموع من احملكمُت.
وقد تضمن التحكيم العناصر التالية :
 صبلحية ؿباكر ال نام . -نوع كعدد اعبلسات لكل ؿبور.

 مدة كل حعة تدريبية. اسًتاتيجيات التطبيخل (أنواع األنشطة لكل ؿبور) ربديد ساعات التدريب لكل حعة .وتضمن البرنامج في صورت األولية المحاور التالية :
 ؿبور االتعاؿ اإلدارم ؿبور االتعاؿ الكتايب كاسًتاتيجياتو. ؿبور االتعاؿ االلكًتكين ككسائلو. -ؿبور األرشفة االلكًتكنية كمراحلها.
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جدول رقم 07

البرهامج امللترح في صىعجه ألاوليت
الاجصاٌ الىخابي

اؾم البرهامج
مضة البرهامج

 06أياـ يف صورتو النهائية

جاعٍش الاوعلاص

الفًتة من  ...................إُف ...........

الفئت املؿتهضفت

اؼبوظفوف اإلداريوف

عضص املخضعبين

 20متدرب (  10ذبريبية ك  10ضابطة)

أهىاع ألاوشطت

ؿباضرات – نقاش كحوار – عمل الفرؽ

ميان إلاحغاء

دبؤسسة البح

الىؾائل

-ؿباضرة  -عرض جبهاز  - data –chowحاسب اِف
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البرهامج الخضعٍبي امللخ ـ ــغح في صىعجه الاوليت
املهارة

اليى
م

الىخدة التدريبية

املداور

املدة

ثقدًم البرهامج

الحصة ألاولى
 تقدًن ال نام1سا
اليوم األول

 الًتحيب باؼبتدربُت كهتيئتهملعملية التدريب .
 ربديد فًتات التدريب كنريقةاإلجراء
 عرض مواضيع ال نامكاألىداؼ
 -قياس قبلي

مهارة الاثصال إلاداري

 -مفهوـ االتعاؿ اإلدارم

الحصة الثاهية :
 -االتعاؿ اإلدارم

ؿباضرة عرض جبهاز data –chow -االستبياف

 -عناصر االتعاؿ اإلدارم

1سا

الحصة الثالثة :
 -االتعاؿ الكتايب

 معوقات االتعاؿ اإلدارم -االتعاؿ داخل صباعة العمل

 -مفهوـ االتعاؿ الكتايب

مهارة الاثصال الكتابي

اليوم الثاني

 -عناصر االتعاؿ الكتايب

2سا

 مفهوـ الكتابة ك القراءة مباذج االتعاالت اؼبكتوبة شركط تنظيم االتعاالتاؼبكتوبة

اليوم الثالث

الحصة الرابعة:
 معاعبة ال يدكاألرشفة

الىسائل املةتعملة

2سا

 مسك سجبلت ال يد العادركالوارد
 اسًتاتيجيات متابعة ال يداألرشفة
 كسائل ك أساليب األرشفة

ؿباضرةعرض جبهاز data –chow-حوار كمناقشة

 تنظيم ك ترقيم السجبلت
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وشاط عملي
الحصة الخامةة :

 -فوائد االتعاؿ االلكًتكين

2سا

 كسائل االتعاؿ االلكًتكين -اآلثار

السلبية

الستخداـ

االتعاؿ االلكًتكين
 -مفهوـ األرشفة

الحصة الةادسة:
 االتعاؿ ك األرشفةاليوم الخامس

مهارة الاثصال الالكترووي

اليوم الرابع

 االتعاؿااللكًتكين

 -مفهوـ االتعاؿ االلكًتكين

 -األرشفة االلكًتكنية

2سا

ؿباضرة عرض جبهاز data –chow حاسب اِف -جهاز الناسوخ

 مزايا األرشفة االلكًتكنية -مراحل

عمل

األرشفة

االلكًتكنية

وشاط عملي
اليوم السادس

اختتام البرهامج

الحصة التاسعة :

 -القياس البعدم ؼبهارات

 -اختتاـ ال نام

التدريب
 -ؿباضرة ختامية

 -االستبياف

 -إقفاؿ ال نام

كزع ال نام يف صورتو األكلية متبوعا باستبياف على ؾبموعة من احملكمُت إلبداء أرائهم  ،كبعد اسًتجاع
النسخ اؼبوزعة مت االستفادة من توجيهات احملكمُت ،حي عدؿ ال نام دبا يتماشى كحاجات اؼبوظفُت يف ىذا
اجملاؿ ،مث صمم ال نام يف صورتو النهائية .
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البرنامج المقترح في صورتو النهائية :

إف التطورات اؼبتسارعة يف ععر اغبداثة كثورة التكنولوجيا ،سيما يف ؾباؿ اؼبعلومات كاالتعاالت ،فرضت
على منظمات األعماؿ التحوؿ يف أعماؽبا كتفكَتىا من حي اؼبعايَت المابطة للعمل كمن حي أدكات
كأساليب العمل اؼبستخدمة ،كذلك انسجاما مع تطلعات كرغبات كل من العاملُت يف تلك اؼبنظمات ،األمر
الذم كضع تلك اؼبنظمات ؿبل اؼبنافسة كبو التميز بُت أقراهنا من اؼبنظمات األخرل ،كمع ظهور تلك التطورات
ظهرت أساليب كمعايَت كنظم كمفاىيم جديدة للعمل اإلدارم يف اؼبنظمات ،كما وبتاج من العاملُت يف اؼبنظمات
جديدا يف إدارة
اقعا
ن
إُف تطبيخل متميز للتقنيات اإللكًتكنية اليت تساعد يف التحوؿ كبو تغَتات تنظيمية زبلخل ك ن
العمل يف اؼبنظمة ،كيف نبيعة تعاملها مع اؼبتغَتات اؼبعاصرة اليت سبر ا سيما ما يتعلخل حبالة االتعاؿ اإلدارم بُت
العاملُت اليت من شأهنا أف تساىم يف قباح أك فشل األعماؿ يف اؼبنظمات.
لذلك يعد التدريب قبل االلتحاؽ باػبدمة أك أثناء ىا كسيلة من كسائل إعداد اؼبوظفُت ،كربسُت أدائهم ،
كرفع مردكدىم ،كونو كسيلة مهمة يف ؿباكالت اللحاؽ بركب التقدـ التكنولوجي من اجل ذلك مت تعميم ىذا
ال نام لتلبية حاجيات اؼبوظفُت أثناء أداء مهامهم خاصة يف مهارات االتعاؿ اإلدارم الكتايب كااللكًتكين
داخل اؼبؤسسة .
بناء على نتائ الدراسات السابقة كاإلنار النظرم كاؼبقابلة اليت مت إجرا ىا مع اؼبديرين كاؼبوظفُت اإلداريُت
بوحدات اؼبؤسسة ،حي مت تشخيص نقاط المعف كاؼبشكبلت اليت ربد من كفاءة االتعاؿ الكتايب مث ربديد
الية للحد منها من خبلؿ ال نام اؼبقًتح.
كفيما يلي كصف لئلجراءات كاػبطوات اليت مت إتباعها ،للوصوؿ إُف اؽبدؼ الرئيس للدراسة كىو اقًتاح
برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية  ،وبتوم ال نام اؼبقًتح على م رات ال نام
،أنبية كصياغة األىداؼ ،ربديد موضوعاتو كمفرداتو ،األساليب كاألنشطة التدريبية ،اؼبدة كاؼبكاف كأساليب التقوًن
مبررات البرنامج :

يأيت ىذا االقًتاح انطبلقا من اغباجة إُف تطوير االتعاؿ اإلدارم كخاصة االتعاؿ الكتايب باستخداـ تكنولوجيا
االتعاالت كاؼبعلومات على اعتبار أف :
 -1التكنولوجيا أمر ىاـ كضركرم يف صبيع اؼبؤسسات.
 -2االستخداـ العحيح لتكنولوجيا اؼبعلومات يبكن من خلخل نرؽ مبتكرة يف العمل .
 -3تقنيات االتعاؿ عامل ىاـ لنجاح اؼبؤسسات يف ربقيخل أىدافها.
 -4ضركرة توفَت قواعد بيانات كاستخداـ نظم اؼبعلومات كشبكات االتعاؿ لتفعيل األداء داخل اؼبؤسسة
العناعية .
 -5الًتكيز على اعبانب التطبيقي أكثر من اعبانب النظرم إلحداث نقلة نوعية يف اجملاؿ اإلدارم .

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

222Page

الفصل الةادس ----------------------------------------------------------------------------------------------------إلاجراءات املىهجية للدراسة

أىمية البرنامج :
تكمن أنبية ىذا ال نام يف كونو:

 يبح عن أساليب جديدة لتطوير االتعاؿ الكتايب كحسن استغبلؽبا دبا ىبدـ اؼبؤسسة العناعية ،كفخل نظرةععرية لئلدارة كيستجيب ؼبتطلبات العوؼبة .
 يساىم يف حل بعض مشاكل اإلدارة دبا وبقخل التعاكف بُت العماؿ كىبلخل ركح الفريخل الواحد أثناء تأدية مهامهم. يساعد يف التعرؼ على درجة فبارسة العاملُت اإلداريُت يف اؼبؤسسة ؼبهاـ االتعاؿ اإلدارم كخاصة االتعاؿالكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين كاقًتاح برنام لتطويرىا األمر الذم يسهم يف معاعبة نقاط المعف
كتبلفيها ،للوصوؿ إُف سرعة يف اإلقباز ،كتطوير يف األداء ،كتوفَت يف التكاليف.
 يساعد يف كجود نظاـ اتعاؿ فعاؿ يف اؼبؤسسات العناعية حىت وبقخل رسالة كل مؤسسة ،كأىدافها بغرضالوصوؿ إُف درجة عالية من األداء ،ألف قباح كل مؤسسة يعتمد على كصوؿ القرارات ،كالرسائل اإلدارية يف
الوقت اؼبناسب مع الوضوح يف احملتول ،كقابلية التنفيذ كشرعيتو.

خطوات بناء البرنامج :
بعد العياغة األكلية لل نام اؼبقًتح مت عرضو على ؾبموعة من اؼبختعُت كاػب اء ،كىم أساتذة بكل من
جامعة اؼبسيلة ،جامعة اعبزائر ،2كجامعة كرقلة بغية االستئناس بآرائهم كمقًتحاهتم حوؿ مدل صبلحية كمبلئمة
ال نا م اؼبقًتح ،كذلك ؼبعاعبة نقاط المعف كاؼبشكبلت اليت ربد من كفاءة االتعاؿ الكتايب ،كفيما يلي عرض
للخطوات كاإلجراءات اليت مت إتباعها يف كل خطوة من خطوات ال نام :
 اؽبدؼ العاـ من ال نام التدرييب اؼبقًتح. األىداؼ الفرعية أك اػباصة لل نام التدرييب اؼبقًتح ؿبتول ال نام التدرييب اؼبقًتح.-

نرؽ كأساليب ال نام التدرييب اؼبقًتح .
األنشطة التعليمية
الوسائل اؼبساعدة.
تقوًن ال نام التدرييب اؼبقًتح

 ضبط ال نام التدرييب اؼبقًتح .أىداف البرنامج :

استنادا للم رات السابقة كلكي يكوف لدل اؼبؤسسة القدرة على مواجهة التحديات اؼبعاصرة من خبلؿ تطوير
القدرة على التكامل مع تقنيات االتعاؿ اإلدارم يسعى ال نام اؼبقًتح إُف ربقيخل األىداؼ التالية :
 -1اقًتاح برنام اتعاِف الكًتكين لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية
 -2اقباز االتعاؿ الكتايب بسرعة ككفاءة عالية من خبلؿ االتعاؿ االلكًتكين
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 -3تطوير مهارات العماؿ يف اؼبؤسسة على استخداـ تقنيات االتعاؿ الكتايب االلكًتكين.
 -4استحداث برنام اتعاِف الكًتكين يبكن اإلدارة من اقباز أعماؽبا بسرعة ككفاءة .
 -5تغيَت النمط اإلدارم التقليدم الركتيٍت كربويلو إُف مبط جديد.

الهدف العام للبرنامج التدريبي المقترح :
يهدؼ ىذا ال نام إُف تدريب اؼبوظفُت اإلداريُت دبؤسسة سونانراؾ حبوض بركاكم كالية كرقلة على بعض
مهارات االتعاؿ الكتايب الورقي كااللكًتكين  ،كذلك عن نريخل استخداـ الطرؽ كالوسائل كاألساليب كاألنشطة
اليت تساعد يف ربقيخل ذلك دبا يساىم يف تسهيل عملية اكتسا ا كتوظيف ذلك يف ؾباؿ العمل .
األىداف الخاصة للبرنامج المقترح:
لتحقيخل أىداؼ ال نام اؼبقًتح العامة سبت ترصبتها إُف أىداؼ خاصة يسهل قياسها ،كقد تنوعت ىذه
األىداؼ حسب تنوع االسًتاتيجيات اليت يسعى ال نام إُف إتقاف اؼبوظفوف الستخدامها ،كمن مث فمن المتوقع
بنهاية البرنامج التدريبي يصبح المتدرب قادرا على :

 التعرؼ على مفهوـ االتعاؿ اإلدارم كعناصره كاىدافو. ربديد أساليب كنرؽ االتعاؿ اإلدارم كمعوقاتو. استنتاج كيفية التغلب على معوقات االتعاؿ االدارم. التعرؼ على مفهوـ االتعاؿ الكتايب كعناصره ككذا مباذجو. وبدد اؼبهارات الكتابة االساسية يف االتعاؿ. يراعي شركط تنظيم االتعاالت اؼبكتوبة كاسًتاتيجيات متابعة ال يد (تنظيم كترقيم السجبلت)-

يوضح كيفية مسك سجبلت ال يد العادر كالوارد.
التعرؼ على مفهوـ االتعاؿ االلكًتكين كفوائده ككسائلو.
ربديد اآلثار السلبية الستخداـ االتعاؿ االلكًتكين.
التعرؼ على مفهوـ األرشفة كاألرشفة االلكًتكنية.

 التعرؼ على مزايا األرشفة االلكًتكنية . يعرض مراحل عمل األرشفة االلكًتكنية.محتوى البرنامج المقترح:
يعد اختيار ؿبتول ال نام التدرييب من أىم مراحل زبطيط ال نام التدرييب ،كيتم ربديده يف ضوء
األ ىداؼ اػباصة لل نام  ،كيعرؼ احملتول بأنو اؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبعلومات اليت تتممنها اؼبادة التعليمية،
كهتدؼ إُف ربقيخل أىداؼ تعليمية منشودة.
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كيتممن ؿبتول ال نام اؼبقًتح صبيع جوانب اػب ة اليت يتوقع من اؼبتدرب أف يكتسبها بعد التدريب على
ال نام  ،كقد ركعي يف اختيار ؿبتول ال نام التدرييب كاعداده ما يلي:
 مبلئمة ؿبتول ال نام لؤلىداؼ كالقدرة على ربقيقها لدل اؼبتدرب. سولية ؿبتول ال نام على صبيع جوانب اػب ة ك اؼبهارة اؼبطلوب تنميتها مهنيا كأكاديبيا. التنوع كاؼبركنة حبي يسمح بالتعديل كالتطوير. التدرج من السهل إُف الععب .جدول رقم 08
يوضح محتوى البرنامج
الوحدة التدريبية
االتصال اإلداري

المحتوى
-1األىداؼ العامة لل نام  – 2 .تعريف االتعاؿ اإلدارم  – 3.أىدافو
 -4عناصر االتعاؿ اإلدارم -5 .معوقات االتعاؿ اإلدارم -6.االتعاؿ داخل
صباعة العمل

االتصال الكتابي

-1مفهوـ االتعاؿ الكتايب  -2.عناصر االتعاؿ الكتايب-3 .مفهوـ الكتابة كالقراءة .
 -4مباذج االتعاالت اؼبكتوبة-5 .شركط تنظيم االتعاالت اؼبكتوبة -6 .مسك
سجبلت ال يد العادر ك الوارد -7.اسًتاتيجيات متابعة ال يد األرشفة ( كسائل
كأساليب األرشفة  ،تنظيم ك ترقيم السجبلت).

االتصال االلكتروني

-1مفهوـ االتعاؿ االلكًتكين -2.فوائد االتعاؿ االلكًتكين-3.كسائل االتعاؿ
االلكًتكين -4.اآلثار السلبية الستخداـ االتعاؿ االلكًتكين
-1مفهوـ األرشفة-2 .األرشفة االلكًتكنية -3.مزايا األرشفة االلكًتكنية

األرشفة االلكترونية

-4مراحل عمل األرشفة االلكًتكنية -5.القياس البعدم ؼبهارات التدريب
-6تقييم ال نام من نرؼ اؼبتدربُت

زمن البرنامج :مت ربديد زمن تنفيذ ال نام بيومُت ك 12ساعة.
طرق تقديم البرنامج :
يف ضوء أىداؼ ال نام التدرييب كاحملتول مت اختيار األساليب اليت تناسب احملتول كتؤدم إُف ربقيخل
األىداؼ العامة كاػباصة ،مع مراعاة نبيعة اؼبتدربُت كنبيعة اؼبكاف اؼبعد للتدريب.
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الوسائل المساعدة :
 إعداد دليل اؼبدرب كاؼبتكوف من  70صفحة إعداد دليل اؼبتدرب ك اؼبتكوف من 75صفحة إعداد شرائح العرض التقديبي (  )Power Pointاؼبستخدمة يف العرض اإليماحي ،مع ؿباكلة الربطبُت ما جاء يف دليل الدكرة كالعرض من مادة علمية .
 جهاز حاسوب اِف جهاز عرض البيانات Data Show -ناسوخ Scanner .

االساليب المستخدمة:
-

ععف ذىٍت.
ؿباضرة.
مناقشة الفردية كاعبماعية
عركض ايماحية .

 كرش عمل كانشطة صباعية. تطبيقات فردية. بعض فيديوىات مت تنزيلها من االنًتنيت.تقويم البرنامج المقترح:
تلعب عملية التقوًن دكرا مهما يف زبطيط كتنفيذ ال نام  ،كالتأكد من مدل ربقخل أىداؼ ال نام
التدرييب ،كقد تنوعت نرؽ تقوًن ال نام التدرييب كالتاِف:
 تقوًن أداء اؼبتدربُت أثناء ال نام التدرييب من خبلؿ كرش العمل اعبماعية كالتفاعل داخل القاعة،كأكراؽ العمل الفردم .

 تتم عملية التقوًن خبلؿ تقوًن اؼبدرب ألداء كل متدرب من خبلؿ مبوذج معد لذلك. يقوـ كل متدرب يف هناية ال نام التدرييب بتعبئة مبوذج تقوًن ال نام التدرييب ،حي ىناؾ ثبلثة مباذجللتقوًن على النحو التاِف:
 مبوذج ( )1تقوًن اؼبدرب بعد كل جلسة من قبل اؼبتدربُت.
 مبوذج ( )2تقوًن ال نام التدرييب من قبل اؼبتدربُت بعد هناية كل جلسة .
 مبوذج ( )3تقوًن اؼبدرب للمتدرب أثناء اعبلسات التدريبية .
 مبوذج ( )4تقوًن اؼبتدرب لنفسو بعد هناية كل جلسة.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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جدول رقم09
البرنامج المقترح في صورتو النهائية

اسم البرنامج
مدة البرنامج

االتصال الكتابي
 02يوماف يف صورتو النهائية

الفئة المستهدفة

اؼبوظفوف اإلداريوف

عدد المتدربين

 20متدرب (  10ذبريبية ك 10ضابطة)

أنواع األنشطة

ؿباضرة – نقاش كحوار– عمل الفرؽ – التطبيخل العملي –عركض توضيحية -
الععف الذىٍت .

مكان اإلجراء

باؼبؤسسة البح

الوسائل

ؿباضرة  -عرض جبهاز  - data –Chowحاسب اِف – استمارة االستبياف

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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البرنامج المقترح في صورتو النهائية
المحور

الزمن

النشاط التدريبي

الوسائل المستعملة

الجلسة األولى:
تقديم البرنامج

 الًتحيب باؼبتدربُت كهتيئتهم لعملية التدريب عرضاألىداؼ كمواضيع كؿبتول ال نام .
 -ربديد فًتات التدريب.

1سا
 ؿباضرة عرض جبهازData Chow
االستبياف

 قياس قبليالجلسة الثانية:
االتصال اإلداري

محاضرة افتتاحية :

 حملة تارىبية كمفاىيم عامة حوؿ االتعاؿاإلدارم ،أنبيتو ،عناصره ،خعائعو كمباذجو
كمعوقاتو.

2سا

نشاط عملي
الجلسة الثالثة:

 ؿباضرة حوؿ االتعاؿ اؼبكتوب ،مفهوـالكتابة كأنبيتها ،اسًتاتيجية االتعاؿ يف الكتابة،

1سا30د

االتصال الكتابي

مباذج االتعاؿ اؼبكتوب (مراسبلت ،سجبلت،
لوح اإلعبلنات....اٍف)

 ؿباضرة عرض جبهازData Chow
حوار كمناقشة

نشاط عملي
الجلسة الرابعة:

 -ؿباضرة  :مسك ال يد العادر كالوارد ،

اسًتاتيجية متابعة ال يد مسك كتنظيم كترقيم
السجبلت.

1سا30د

ؿباضرةعرض جبهازData Chow
حوار كمناقشة

نشاط عملي
التقييم

توزيع استبيان على المتدربين لقياس مدى استفادتهم من الحصة

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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المحور

الزمن

النشاط التدريبي

الوسائل
المستعملة

الجلسة الخامسة:

االتصال االلكتروني

 ؿباضرة :مفهوـ االتعاؿ االلكًتكين :تعريفو ،الياتو،خعائعو ،فوائده ككسائلو.
 -دكر اإلعبلـ اآلِف يف ؾباؿ االتعاؿ كاآلثار السلبية

1سا30د

الستخداـ االتعاؿ االلكًتكين.
نشاط عملي
الجلسة السادسة:
 ؿباضرة :االنًتنيت كشبكات التواصل االجتماعيمباذج االتعاؿ االلكًتكين اؼبكتيب كاستخدامات اؽباتف كالفاكس
...

1سا 30د

 ؿباضرة عرض جبهازData Chow
 حاسب اِف -جهاز الناسوخ

نشاط عملي
األرشفة االلكترونية

الجلسة السابعة :
 ؿباضرة  :مفهوـ األرشفة االلكًتكنية كمزاياىا كعيو ا مراحل عمل األرشفة االلكًتكنية .عرض vidéo

2سا

ؿباضرة عرض جبهازData –chou
 حاسب اِفجهاز الناسوخ

نشاط عملي
اختتام البرنامج

الجلسة الثامنة :

 القياس البعدم ؼبهارات التدريب -تقييم ال نام من نرؼ اؼبتدربُت.

1سا

استمارة التقييم

 -نقاش ،فختاـ

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

223Page

الفصل الةادس ----------------------------------------------------------------------------------------------------إلاجراءات املىهجية للدراسة

الخصائص السيكومترية للبرنامج التدريبي :
حساب الصدق  :مت القياـ حبساب العدؽ الظاىرم للوقوؼ على صدؽ ال نام  ،حي كزع مع االستبياف على
 9أساتذة جامعُت ،إلبداء أرائهم يف صبلحية اؼبوضوعات اؼبوزعة على اغبعص كمدل ارتبانها باإلبعاد اليت
تنتمي إليها ،مث حساب معامل االتفاؽ بُت احملكمُت حوؿ كل حعة كحوؿ ال نام ككل ،كَف يسًتجع منهم
سول  07كاعبدكؿ يوضح ذلك .
الجدول رقم 10
يوضح حساب صدق البرنامج حسب أراء المحكمين
ؿبتول ال نام

1

االتعاؿ اإلدارم

0.85

االتعاؿ الكتايب

0.85

ال نام ككل

االتعاؿ االلكًتكين

األرشفة االلكًتكنية

1

تطبيخل عملي

0.85

1
0.92

تظهر نتائ الجدول رقم  10أف معامل االتفاؽ احملكمُت على صبلحية اغبعص التدريبية تًتاكح بُت

( )0.85ك( ) 1كىو مقبوؿ إُف حد كبَت ،كما أف ال نام ككل حعل على معامل اتفاؽ ( )0.92كىو مقبوؿ
خاصة يف مثل ىذه اؼبواضيع اليت يلعب اعبانب التطبيقي اإلجرائي منها الدكر الكبَت يف زيادة نسبة العدؽ فيها.
سادسا :أدوات جمع البيانات:

تعت أدكات البح العناصر األساسية يف بناء أم حب علمي ،فباإلضافة إُف كظيفتها يف صبع اغبقائخل
فهي كذلك تفرض على الباح التقيد دبوضوع البح  ،كعدـ اػبركج عن مساراتو النظرية كالتطبيقية ،كيعمد
الباح إُف استخداـ األداة ،أك ؾبموعة من األدكات يتم اختيارىا تبعا لطبيعة اؼبعلومات اؼبطلوبة ،كالظركؼ

اؼبتاحة للباح  ،كمدل مبلئمة ىذه األدكات للمنه اؼبتبع كاألىداؼ اؼبراد الوصوؿ إليها.
كيف ىذه الدراسة مت االعتماد على:
االستبيان :مت اشتقاؽ عبارات االستبياف من الدراسات السابقة كعدلت كفخل تسا الت الدراسة اغبالية كفرضياهتا.
 استبياف مهارات االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين كيتكوف كل منهما من 29بند -استبياف األداء الوظيفي كيتكوف من  29بند أيما.

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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 1-5خطوات بناء االستبيان :كلبناء االستبياف مت إتباع اػبطوات التالية:
 1-1-5صياغة االستبيان في صورتو األولية :كلعياغة االستبياف مت إتباع اػبطوات اإلجرائية التالية:
 االنبلع على األدبيات من كتب كرسائل جامعية كملخعات كاألحباث اؼبتخععة يف اجملاؿ اإلدارم .
 االستفادة من استبيانات بعض الدراسات السابقة ذات العبلقة دبوضوع الدراسة ،كدراسة خرابشة ،
كدراسة العنايت  ،كدراسة الفرا
 تعنيف فقرات االستبياف بناء على اجملاالت الرئيسية .
كبعد القياـ باإلجراءات السابقة مت إعداد االستبياف يف صورتو األكلية كاؼبكونة من جزأين ،اعبزء األكؿ
يتكوف من  58فقرة موزعة على ؾبالُت كىي االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين ،بينما اعبزء
الثاين يتكوف من 29فقرة ـبععة لؤلداء الوظيفي .
 2-1-5ضبط وتعديل االستبيان حسب آراء المحكمين:

مت عرض العورة األكلية لبلستبياف على ؾبموعة من احملكمُت يف كل من جامعة اؼبسيلة ،جامعة اعبزائر2
،كجامعة كرقلة ،ككلهم أساتذة جامعيُت .كبعد اسًتجاع االستبيانات من احملكمُت كدراستها جيدا كإدخاؿ
التعديبلت البلزمة عليها نبقا ؼبقًتحات ىيئة التحكيم ،كقد تممنت اػبطوط العريمة ؽبذه التعديبلت ما يلي :
 إعادة صياغة بعض العبارات من الناحية اللغوية حىت ال يواجو اؼبستجيب مشكلة يف فهمها كتفسَتىا حذؼ بعض العبارات اؼبكررة من حي اؼبعٌت يف فقرات أخرل.كبناء على التعديبلت السابقة كبإشراؼ األستاذ اؼبشرؼ على الدراسة أصبح االستبياف مكوف من 75
فقرة موزعة على جزأين .اعبزء األكؿ مكوف من ؾبالُت كنبا  :اجملاؿ األكؿ االتعاؿ الكتايب الورقي كيتكوف من 25
فقرة أما اجملاؿ الثاين فهو خاص باالتعاؿ الكتايب االلكًتكين كيتكوف من  25فقرة أيما ،بينما اعبزء الثاين
فيتممن األداء الوظيفي كيتكوف من  25فقرة أيما .
والجدول رقم11
يوضح المجاالت االستبيان
المجال

عدد الفقرات

الجزء

المجال األول :االتعاؿ الكتايب الورقي

25

المجال الثاني  :االتعاؿ الكتايب االلكًتكين

25

الثاني

األداء الوظيفي

25

المجموع

الفقرات

75

األول

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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مفتاح التصحيح :
يتمثل مفتاح تعحيح االستبياف لكل من االتعاؿ كاألداء بتقدير العبارات ،كذلك بإعطاء الدرجات من 1
إُف  3كما ىو مبُت يف اعبدكؿ اآليت:
جدول رقم  12يمثل مفتاح االستبيان
االختيار

دائما

أحيانا

أبدا

الدرجة

3

2

1

 3-5الخصائص السيكومترية الختبار االتصال الكتابي :

للتأكد من قدرة أم أداة على قياس ما صممت لقياسو ،كاغبعوؿ على نتائ دقيقة عند استخداـ ىذه
األداة يف دراسة ما ،يعمد الباح إُف حساب اػبعائص السيكومًتية ؽبذه األداة .
كيف الدراسة اغبالية مت التأكد من خاصيت صدؽ كثبات أداة الدراسة بواسطة ؾبموعة من الطرؽ على النحو

التاِف :
 1-3-5صدق أداة الدراسة  :غبساب صدؽ األداة مت اعتماد نريقتُت ىي:
 -1صدق المحكمين:

مت عرض االستبياف بعد صياغتو بالعورة األكلية على عدد من احملكمُت وبملوف شهادة الدكتوراه يف علم

النفس كعددىم ( )07ؿبكمُت يعملوف يف عدة جامعات جزائرية .
كنلب منهم إبداء أرائهم كمبلحظاهتم حوؿ مدل مناسبة أك مبلئمة كل فقرة للمجاؿ الذم كضعت فيو
كمدل كضوح الفقرات كصحة صياغتها اللغوية كانتماء كل فقرة لقياس ما كضعت من اجلو كيف ضوء نتائ
التحكيم مت استبعاد بعض الفقرات كتعديل بعمها اآلخر كاستقر االستبياف يف صورتو النهائية على  75فقرة .
 -2صدق المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي):
مت حساب اؼبقارنة الطرفية عن نريخل ترتيب أفراد العينة االستطبلعية ) (n =26ترتيبا تنازليا حسب
الدرجة الكلية اليت حققها كل منهم يف استجابتو على فقرات االستبياف ككل ،مث مت اختيار اعلى % 27من
الدرجات كعددىم ( 7أفراد) كأدىن  % 27من الدرجات كعددىم ( 7أفراد)  ،حي مت احتساب اؼبتوسط
اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم كقيمة  T.testكيتمح ذلك من خبلؿ اعبدكؿ التاِف :

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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جدول رقم13
يوضح طريقة صدق المقارنة الطرفية لقياس صدق االستبيان
العينة

متوسط
اغبسايب

االكبراؼ
اؼبعيارم

نتائ
الدرجات العليا

7

136.57

11.14

الدرجات الدنيا

7

92.42

05.82

القيم

درجة اغبرية

T.test

مستول
الداللة

12

09.68

0.01

كيتم ػ ػػح من اعب ػػدكؿ رقم  13أف قيمػػة  09.68 =Tدال ػ ػ ػ ػ ػػة إحعائ ػػيا عنػػد مست ػػول الداللة & =0.01
كىذا يعٍت كجود فركؽ دالة إحعائيا بُت مرتفعي االستجابة كمنخفمي االستجابة كذلك لعاٌف مرتفعي
االستجابة ،كىذا يدؿ على االستبياف يتمتع دبعامل صدؽ عاؿ ،لذلك ينعح باستخدامو يف الدراسة األساسية.
 2-3-5ثبات أداة الدراسة :
مت إجراء خطوات التأكد من ثبات أداة الدراسة كذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطبلعية بطريقتُت
كنبا التجزئة النعفية كمعامل ألفا كركنباخ .
 -1طريقة التجزئة النصفية :
مت استخداـ درجات العينة االستطبلعية كاليت قوامها ( )26موظفا غبساب ثبات االستبياف بطريقة التجزئة
النعفية  ،حي قسمت بنود االستبياف إُف نعفُت مث احتسبت درجة النعف األكؿ لكل ؿبور من ؿباكر
االستبياف ككذلك درجة النعف الثاين من الدرجات كذلك حبساب معامل االرتباط بُت النعفُت مث جرل تعديل
الطوؿ باستخداـ معادلة سي ماف براكف التالية :

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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كاعبدكؿ التاِف يوضح ذلك:
جدول رقم 14
معامل االرتباط بين نصفي االستبيان قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل
ؿبور
ج1
ج2

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد

اجملاؿ

عدد الفقرات

االتعاؿ الكتايب الورقي

25

0.73

االتعاؿ الكتايب االلكًتكين

25

0.72

0.84

األداء الوظيفي

25

0.60

0.75

ؾبموع فقرات االستبياف ككل

75

0.78

0.87

التعديل

التعديل
0.85

كيتمح من اعبدكؿ السابخل أف معامل االرتباط بُت النعفُت حي بلغ معامل االرتباط لبَتسوف ذه
الطريقة (  ) 0.78بعد استخداـ معادلة سي ماف براكف اؼبعدلة أصبح معامل الثبات ( ،)0.87كىذا يدؿ على
أف االستبياف يتمتع بدرجة عالية من الثبات كعليو يبكن تطبيقو على عينة الدراسة األساسية.
 -2طريقة آلفا كرونباخ:

مت استخداـ نريقة أخرل من نرؽ حساب الثبات كىي نريقة ألفا كركنباخ  ،كذلك إلهباد معامل ثبات

االستبياف  ،حي حعل على قيمة معامل ألفا كركنباخ لكل ؿبور من ؿباكر االستبياف ككذلك لبلستبياف ككل
كاعبدكؿ يوضح ذلك .
جدول رقم15

يوضح معامالت الفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبيان واالستبيان ككل .
المحور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

احملور األكؿ :االتعاؿ الكتايب

25

0.81

احملور الثاين :االتعاؿ االلكًتكين

25

0.85

احملور الثال  :األداء الوظيفي

25

0.77

الدرجة الكلية

75

0.94

كيتمح من خبلؿ اعبدكؿ السابخل أف معامل الثبات الكلي بلغ  ، 0.94كىذا يدؿ على أف االستبياف
يتمتع بدرجة عالية من الثبات كعليو يبكن تطبيقو على عينة الدراسة األساسية.
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سابعا :إجراءات التطبيق
مت إجراء الدراسة كفخل اػبطوات التالية :
 -1تعميم ال نام كربكيمو ،كتتمم ن ىذه اػبطوة مراجعة أدبيات الدراسة كالدراسات السابقة لتحديد
أىداؼ ال نام العامة كالسلوكية القابلة للقياس كربديد أساليب التدريب ككسائلو كأدكاتو  ،ككضع
خطة التدريب متممنة زمن اغبعص كاحملتول التدرييب لكل منها كفخل إجراءات تعميم ال نام األنفة
الذكر.
 -2تعميم أ داة الدراسة للقياس كربكيمها من نرؼ أساتذة جامعيُت زبعص علم النفس العمل
كالتنظيم كفخل اإلجراءات سابقة الذكر.
 -3اختبار أداة القياس األكِف كإجراء بعض التعديبلت عليها.
 -4إجراء القياس القبلي للمجموعتُت التجريبية كالمابطة.
 -5تنفيذ ال نام للمجموعة التجريبية ؼبدة  02يومُت كدبعدؿ شبانية ( )08حعص ك 12ساعة.
 -6إجراء القياس البعدم للمجموعتُت ،ىبت فيها اثر اؼبتغَت اؼبستقل على اجملموعة التجريبية .
 -7اختبار الفركض باؼبقارنة كالتحليل اإلحعائي.
سابعا :أساليب المعالجة اإلحصائية:

بعد االنتهاء من تطبيخل اإلجراءات اؼبيدانية للدراسة كاستكماؿ عملية كتفريغ البيانات اليت مت صبعها بواسطة
أدكات الدراسة ،فقد شرع يف تبويبها باستخداـ اغباسب اآلِف ( ) Excelكذلك بغرض اؼبعاعبة اإلحعائية عن
نريخل رزمة ال ام اإلحعائية للعلوـ االجتماعية ( )SPSSكذلك ؼبعاعبة ما يلي :
 معامل ارتباط بَتسوف غبساب ثبات أداة الدراسة . معامل ألفا كركنباخ غبساب ثبات أداة الدراسة. معادلة سي ماف براكف لتعديل معامل ارتباط بَتسوف . اؼبتوسط اغبسايب »  « Meanكذلك ؼبعرفة مدل ارتفاع أك البفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن احملاكرالرئيسية ( متوسط متوسطات العبارات) مع العلم بأنو يفيد يف ترتيب احملاكر حسب أعلى متوسط حسايب.
 مت استخداـ االكبراؼ اؼبعيارم . Standard Deviationاختبار ماف كتٍت»  Man Whitney « Uؼبقارنة عينتُت مستقلتُت صغَتتُت.
 -اختبار كلكوكسوف »  (Wilcoxon Test( « Zلعينتُت مًتابطتُت.
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ثمهيد
 -1عغض هخائج الضعاؾت
 -2مىاكشت وجفؿير هخائج الضعاؾت
 -3زالصت الىخائج
 -4زاجمت
 كائمت املغاحع
 املالخم







الفصل الةابع -----------------------------------------------------------------------------------------عرض وثدليل الىتائج ومىاقشتها

عرض النتائج في ضوء الفرضيات:
للتحقق من صحة الفرضية االولى :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت درجات اجملموعتُت التجريبية كاجملموعة

المابطة قبل تعرضهم لل نام اؼبقًتح.

كللتأكد من صحة الفرضية االكُف ،كالكشف عن الداللة االحعائية للفركؽ بُت درجات العماؿ قبل
تعرضهم لل نام اؼبقًتح ،مت استخداـ األسلوب اإلحعائي البلبارامًتم  Mann-Whitney Testماف-كيتٍت
) (Uلعينتُت مستقلتُت ( اجملموعة التجريبية كاجملموعة المابطة ) كبديل ؼبقياس (  ) Tالبارامًتم ،كذلك بسبب
صغر حجم العينة ( ف =  10لكل من اجملموعتُت التجريبية كالمابطة ) كىذا العدد اقل من  30حالة ،فبا يعٍت
أف شرط استخداـ مقياس(  ) Tالبارامًتم غَت متوفر ،لذا فقد مت استخداـ بديبل البارامًتيا ىو مقياس ماف -
كيتٍت ) (Uكىذا اؼبقياس يبكن استخدامو يف حالة العينات العغَتة اؼبتجانسة كغَت اؼبتجانسة على حد سواء،
بغرض اؼبقارنة بُت ؾبموعتُت صغَتتُت يف العدد ،كاعبدكؿ يوضح ذلك.
جدول رقم 16
قيم مان-ويتني Uلداللة الفروق بين متوسطات درجات افراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات افراد المجموعة
الضابطة في القياس القبلي قبل تطبيق البرنامج

المجال
االتصال الكتابي الورقي
االتصال الكتابي االلكتروني
االداء الوظيفي
الدرجة الكلية

المجموعة

عدد افراد
العينة

متوسط

مجموع

نوعية

الضابطة

10

11.55

115.50

التجريبية

10

09.45

94.50

الضابطة

10

10.65

106.50

التجريبية

10

10.35

103.50

الضابطة

10

09.75

97.50

التجريبية

10

11.25

112.50

الضابطة

10

11.10

111

التجريبية

10

09.90

99

الرتب
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الرتب

مستوى

قيمة

قيمة U

sig

الداللة

39.50

0.43

غير دالة

48.50

0.91

غير دالة

42.50

0.57

غير دالة

44

0.68

غير دالة
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كمن خبلؿ النظر اُف اؼبعاعبة االحعائية للبيانات الواردة يف اعبدكؿ السابخل نبلحظ عدـ كجود فركؽ ذات
داللة إحعائية بُت افراد اجملموعة التجريبية كافراد اجملموعة المابطة يف القياس القبلي يف الدرجة الكلية لل نام
ببعديو الكتايب الورقي كالكتايب االلكًتكين.
حي بلغ متوسط رتب اجملموعة التجريبية  09.90مقابل متوسط رتب قدره  11.10للمجموعة
المابطة  ،كما بلغت قيم"  44 " Uفالنتيجة اؼبتحعل عليها َف ربقخل صحة الفرضية.
فالنتائ اؼبتحعل عليه ا توضح اف درجات اجملموعة التجريبية متقاربة مع درجات اجملموعة المابطة فبا
يدؿ على ذبانس اجملموعتُت يف درجاهتم يف بعدم االتعاؿ الكتايب  ،كالدرجة الكلية  ،كيبكن تفسَت ىذه النتيجة
اُف أف كل من اجملموعة التجريبية كاجملموعة المابطة لديهم نفس اؼبستول يف مهارة االتعاؿ الكتايب.
كبناء على ىذه النتائ يتم رفض الفرضية االكُف كاليت تنص على :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت
درجات اجملموعتُت التجريبية كاجملموعة المابطة قبل تعرضهم لل نام اؼبقًتح.

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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الفصل الةابع -----------------------------------------------------------------------------------------عرض وثدليل الىتائج ومىاقشتها

للتحقق من صحة الفرضية الثانية :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت درجات اجملموعة التجريبية كاجملموعة
المابطة يف القياس البعدم بعد تعرضهم لل نام لعاٌف اجملموعة التجريبية.
كللتأكد من صحة الفرضية الثانية  ،كالكشف عن الداللة االحعائية للفركؽ بُت درجات العماؿ بعد
تعرضهم لل نام اؼبقًتح مت استخداـ األسلوب اإلحعائي البلبارامًتم  Mann-Whitney Testماف-كيتٍت
) (Uلعينتُت مستقلتُت ( اجملموعة التجريبية كاجملموعة المابطة) كبديل ؼبقياس ( )Tالبارامًتم ،كذلك بسبب صغر
حجم العينة ،ك دؼ التعرؼ على الفركؽ بُت متوسطات درجات افراد كل من اجملموعتُت المابطة ك التجريبية يف
القياس البعدم لبلتعاؿ الكتايب  ،كذلك بعد تطبيخل ال نام على افراد اجملموعة التجريبية فقط ،كذلك بغرض
اؼبقارنة بُت اجملموعتُت  ،كاعبدكؿ يبُت ذلك:
جدول رقم 17

قيم مان-ويتني Uلداللة الفروق بين متوسطات درجات افراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات افراد المجموعة
الضابطة في القياس البعدي بعد تعرضهم للبرنامج
المجال
االتصال الكتابي الورقي
االتصال الكتابي
االلكتروني

االداء الوظيفي
الدرجة الكلية

نوعية

عدد افراد

المجموعة

العينة

متوسط الرتب مجموع الرتب

الضابطة

10

06.90

69

التجريبية

10

14.10

141

الضابطة

10

07.15

71.50

التجريبية

10

13.85

138.50

الضابطة

10

0815

8150

التجريبية

10

12.85

148.50

الضابطة

10

06.70

67

التجريبية

10

14.30

143

قيمة U

قيمة

مستوى

sig

الداللة

14

0.005

دال

16.50

0.09

دال

17.50

0.07

دالة

12

0.03

دال

من خبلؿ اؼبعاعبة االحعائية للبيانات الواردة يف اعبدكؿ السابخل نبلحظ كجود فركؽ ذات داللة إحعائية
يف درجات القياس البعدم يف بعدم االتعاؿ الكتايب الورقي كالكتايب االلكًتكين كالدرجة الكلية بُت اجملموعة
التجريبية كاجملموعة المابطة  ،كتظهر النتائ أف متوسط رتب اجملموعة التجريبية اك من متوسط رتب اجملموعة
المابطة يف القياس البعدم حي بلغ متوسط اجملموعة التجريبية  14.30مقابل متوسط رتب قدره 6.70
للمجموعة المابطة كما بلغت قيم " ، 12" Uكتعد ىذه القيم دالة إحعائيا عند مستول الداللة ، 0.01
كذلك لعاٌف اجملموعة التجريبية .
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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كبالنظر اُف نتائ االختبارات االحعائية السابقة ،يتمح كجود فركؽ ذات داللة احعائية جوىرية بُت
اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف درجات القياس البعدم يف االتعاؿ الكتايب ،كتعود ىذه الفركؽ لعاٌف اجملموعة
التجريبية فقد ربسن أدا ىا يف مهارة االتعاؿ الكتايب أكثر من اجملموعة المابطة اليت َف تتعرض لل نام  ،فبا
يؤكد لنا فاعلية ال نام اؼبقدـ يف تنمية مهارة االتعاؿ الكتايب لدل أفراد اجملموعة التجريبية  .أم أف ال نام
ساىم بشكل داؿ إحعائيا يف ربسُت األداء
كمن خبلؿ ما سبخل يتمح أف ال نام اؼبقًتح قد أحدث أثرا اهبابيا قويا ؼبهارات االتعاؿ الكتايب ،كما
ساعد على تنمية تلك اؼبهارات موضع الدراسة بشكل كاضح  ،حي تفوؽ أفراد اجملموعة التجريبية على أفراد
اجملموعة المابطة يف ادائهم يف القياس البعدم عن القياس القبلي .
كبناء على ىذه النتائ يتم قبوؿ الفرضية الثانية كاليت تنص على  :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت
درجات اجملموعة التجريبية كاجملموعة المابطة بعد تعرضهم لل نام اؼبقًتح لعاٌف اجملموعة التجريبية.

اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال
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للتحقق من صحة الفرضية الثالثة  :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت
القبلي كالبعدم بعد تطبيخل ال نام اؼبقًتح لعاٌف القياس البعدم.
لل تحقخل من صحة ىذه الفرضية كالكشف عن الداللة االحعائية للفركؽ بُت درجات العماؿ بعد تعرضهم

لل نام اؼبقًتح مت استخداـ اختبار البلبارمًتم كيلكوكسوف ( (Wilcoxon Testلعينتُت مرتبطتُت ،كالذم يعد

من أفمل اؼبقاييس للقياسات اؼبتكررة البلبارامًتية ،كىو يناظر مقياس (  ) Tلعينتُت مرتبطتُت عندما يكوف عدد
األفراد أك األزكاج أك من  30إال أننا يف ىذه اغبالة نستخدـ ىذا اؼبقياس كبديل ؼبقياس (  ) Tلعينتُت
مرتبطتُت بسبب عدـ توافر شركط استخداـ مقياس (  ) Tبسبب صغر حجم العينة.
كاعبدكؿ يبُت مقياس كيلكوكسوف للفركؽ بُت متوسطات درجات افراد اجملموعة التجريبية يف القياسُت
القبلي كالبعدم لبلتعاؿ الكتايب اؼبستخدـ يف الدراسة:
جدول رقم 18

نتائج ولكوكسون " "zلداللة الفروق بين درجات القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية
بعد تعرضهم للبرنامج المقترح

المجال
االتصال الكتابي الورقي
االتصال الكتابي
االلكتروني

االداء الوظيفي
الدرجة الكلية

نوعية

المجموعة
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

عدد افراد
العينة
10
10
10
10

متوسط الرتب

مجموع الرتب

00

00

05.50

55

3.50

3.50

5.19

41.50

1.75

3.50

6.44

51.50

00

00

5.50

55

قيمة

z

قيمة

مستوى

sig

الداللة

-2.80

0.005

دال

-2.25

0.02

دال

-2.45

0.01

دال

-2.80

0.005

دال

كتشَت نتائ كلكوكسوف لداللة الفركؽ بُت درجات القياسُت القبلي كالبعدم لدل افراد اجملموعة التجريبية
يف بعدم االتعاؿ الكتايب الورقي كالكتايب االلكًتكين كالدرجة الكلية الواردة يف اعبدكؿ السابخل اُف اف درجات
افراد العينة التجريبية يف القياس البعدم اختلفت بالزيادة عن درجاهتم يف القياس القبلي فبا دؿ على ديناميكية
ادراكهم ؼبهارة االتعاؿ الكتايب ببعديو الكتايب الورقي كالكتايب االلكًتكين.
اقتراح برهامج في الاثصال الكتابي لتدةين اداء العمال

222Page

الفصل الةابع -----------------------------------------------------------------------------------------عرض وثدليل الىتائج ومىاقشتها

كمن خبلؿ النظر اُف البيانات الواردة يف اعبدكؿ السابخل نبلحظ فركؽ ذات داللة إحعائية يف درجات
القياس البعدم مقارنة بالقياس القبلي ،دبتوسط رتب قدره  ،05.50كبلغت قيمة  -02.80 Zكنبا قيمتاف
دالتاف  ،كتشَت اُف كجود فركؽ جوىرية بُت درجات القياس القبلي كالقياس البعدم .

كىذا من شأنو اؼب ساعدة على ربقيخل العملية االتعالية ألىدافها اليت قامت من اجلها  ،ككصوؿ الرسالة
بالشكل الذم يريده مرسلها ،كانو يعطي العاملُت ثقة بأنفسهم كبعملهم كيقبلوف عليو بركح معنوية عالية كقدرة
كقابلية على العمل فبا يبع االرتياح يف فبارسة ىذا اجملاؿ.
باإلضافة اُف كجود ثقافة تنظيمية كعادات سلوكية تنظيمية جيدة لدل العاملُت االداريُت باؼبؤسسة
العناعية ككجود درجة عالية من التنسيخل بُت انراؼ العملية االتعالية كتشجيع ركح اؼببادرة كتعزيز العبلقات مع
زمبلء العمل ر ساء كمر كسُت كالثقة بينهم كالتفاعل معهم ،كبذلك كبقخل ىدؼ البح .
كبناء على ىذه النتائ يتم قبوؿ الفرضية الثالثة كاليت تنص على انو :توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت
درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبلي كالبعدم بعد تطبيخل ال نام اؼبقًتح لعاٌف القياس البعدم.
كللتأكد من االثر الذم احدثو ال نام يف تنمية مهارات االتعاؿ الكتايب ،مت حساب حجم االثر اػباص
باستخداـ ال نام اؼبقًتح ،قبل كبعد تطبيخل ال نام على افراد اجملموعة التجريبية ،كذلك حبساب مربع معامل
إيتا  n2لدرجات افراد اجملموعات التجريبية يف القياسُت القبلي كالبعدم كذلك لتقدير حجم االثر لل نام  ،من
خبلؿ اؼبعادلة التالية:

كقد مت اعتماد حجم االثر كما ىو موضح يف اعبدكؿ اؼبرجعي اؼبقًتح لتحديد مستويات حجم التأثَت

بالنسبة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػn2

جدول رقم19

اعبدكؿ اؼبرجعي اؼبقًتح لتحديد مستويات حجم التأثَت بالنسبة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػn2
االداة اؼبستخدمة
n2

حجم التأثَت
صغَت

متوسط

كبَت

0.01

0.06

0.14
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جدول رقم 20

يوضح قيمة  n2كمقدار حجم االثر يف االتعاؿ الكتايب للمجموعة التجريبية ( قبل كبعد تطبيخل ال نام )
اؼبتغَت اؼبستقل

اؼبتغَت التابع

قيمة – -zبُت القياس القبلي كالبعدم
للمجموعة التجريبية

درجة اغبرية
)(n-1

قيمة n2

ال نام اؼبقًتح

االداء الوظيفي

-2.80

9

0.46

يتمح من اعبدكؿ السابخل اف حجم اثر ال نام اؼبقًتح يف الدراسة اغبالية كبَت ،كقد بلغت قيمة حجم
االثر يف اعبدكؿ السابخل  0.46بالنسبة ألثر ال نام على الدرجة الكلية  ،كىذا يعٍت اف ال نام اؼبقًتح قد اثر
اهبابيا على اداء العماؿ بشكل كبَت.
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مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:
استنادا اُف العرض السابخل ؼبدل صحة فرضيات الدراسة  ،يف ضوء نتائ اؼبعاعبة االحعائية  ،نسعى من
خبلؿ ىذا العنعر اُف مناقشة النتائ اؼبتوصل اليها ،كاضفاء معاين عليها ،كمقارنتها بالدراسات السابقة ؼبعرفة
مدل اتفاقها اك تعارضها معها ،مع نرح بعض االجتهادات التفسَتية ؽبا يف ضوء اػبلفية النظرية كالدراسات
السابقة ،فمبل عن اؼببلحظات اؼبيدانية ذات العبلقة دبوضوع الدراسة ،كفيما يلي مناقشة نتائ الدراسة كفخل
تسلسل فركض الدراسة.
مناقشة نتائج الفرضية االولى:
يتمح من خبلؿ العرض السابخل لنتائ الدراسة انو ال توجد فركؽ ذات داللة إحعائية بُت متوسط رتب
درجات اجملموعة التجريبية كبُت متوسط رتب درجات اجملموعة المابطة يف القياس القبلي أم قبل تطبيخل ال نام
كإدخاؿ اؼبتغَت التجرييب (اؼبستقل) ،فقد متٌ تطبيخل االختبار على عينيت البح المابطة كالتجريبية ،كاستخدـ
اختبار" "Uماف كتٍت  Man Whitneyؼبعرفة داللة الفركؽ بُت اجملموعتُت يف القياس القبلي.
كالنتيجة اؼبتحعل عليها توضح اف درجات افراد اجملموعة التجريبية متقاربة مع درجات افراد اجملموعة
المابطة يف ؾباِف االتعاؿ الكتايب الورقي كالكتايب االلكًتكين كالدرجة الكلية  ،فبا يدؿ على ذبانس اجملموعتُت يف
درجاهتم كيبكن تفسَت ما مت التوصل اليو اُف أف كل من اجملموعة التجريبية كاجملموعة المابطة يواجهوف ظركفا
ادارية كاحدة تقريبا كبنفس القدر فبا هبعل التقديرات متقاربة ،كما اف لديهم نفس االعداد كالتأىيل ،حي اهنم
َف يسبخل ؽبم اف يتلقوا تكوينا يؤىلهم للعمل يف ؾباؿ االتعاؿ الكتايب كيظهر ذلك من خبلؿ عدـ كجود فركؽ
بُت اجملموعتُت ،كما اف بعض العماؿ باؼبؤسسة كخاصة القدامى ال يوجد لديهم قناعة شخعية باستخداـ
اغباسوب كاالنًتنيت يف العمل االدارم ،باإلضافة اُف ضعف الثقافة االدارية االلكًتكنية لدل العماؿ القدامى
كاعبدد على حد السواء كيرجع ذلك اُف عدـ اىتمامهم باالتعاؿ االلكًتكين كالتقليل من قيمتو رغم التطور
اغباصل باإلضافة للخعائص الفردية من خ ات كمستول علمي ،ككذا المعف العاـ يف اللغة االقبليزية لدل
العماؿ باؼبؤسسة .كما اف العماؿ اكتسبوا خ ات كمهارات االتعاؿ الكتايب عن ذكم اػب ات الطويلة الف
ثقتهم بأنفسهم عالية كيستطيعوف فحص اؼبعلومات فقد تعلموا من خ هتم الطويلة الف افمل اؼبعلومات ىي اليت
تأيت من اؼبيداف.
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مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
من خبلؿ استعراض النتائ نبلحظ تأثر افراد اجملموعة التجريبية بال نام  ،حي ظهر ذلك كاضحا من
خبلؿ متوسط رتب درجاهتم يف القياس البعدم مقارنة دبتوسط رتب درجات افراد اجملموعة المابطة فبا يدؿ على
اثر ال نام اؼبقدـ يف االتعاؿ الكتايب ،كما يدؿ على فعالية ال نام يف رفع مستول االداء ،كفبا يدعم فعالية
ال نام اؼبقدـ نتائ الفركض اؼبتبناة يف الدراسة كما اكضحت اؼبعاعبة االحعائية كجود فركؽ ذات داللة احعائية
بُت اجملموعة المابطة كاجملموعة التجريبية لعاٌف اجملموعة التجريبية ،كقد جاءت النتائ مشجعة كمطمئنة  ،فقد
اتفقت مع بعض نتائ الدراسات السابقة يف ىذا اجملاؿ ،مثل دراسة عزكز كتفي ( )2016اليت اكضحت كجود
فركؽ جوىرية بُت اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف مهارات االتعاؿ الكتايب كالتكنولوجي ككاف تطورنبا ملحوظا،
ألف التدريب عليهما صبع بُت التكوين النظرم كالتطبيقي.
فبالنسبة لبلتعاؿ الكتايب الورقي اظهرت النتائ كجود فركؽ دالة احعائيا بُت اجملموعتُت التجريبية
كالمابطة يف درجات القياس البعدم لعاٌف اجملموعة التجريبية
فبا يعٍت كجود تغيَت يف استخداـ افراد العينة التجريبية ؼبهارات االتعاؿ الكتايب الورقي ،كيبكن ارجاع ىذا
التغيَت اُف ال نام التدرييب اؼبقًتح ،كما يتطلبو االتعاؿ الكتايب من سجبلت كتنظيم اؼبراسبلت كاليات تنظيم
كصياغة اؼبراسبلت اإلدارية مع اإلدارة العليا كما تقتميو من كاجب االحًتاـ كأدكار كظيفية ؽبا من اللباقة كالفطنة
كالعياغة ما يوحي يبة اإلدارة كيسهل تسيَت شؤكف اؼبؤسسة كوبفز العاملُت على األداء اغبسن.
كما اشارت النتائ اُف ظهور مؤشرات االتعاؿ الكتايب كاف اك لدل افراد اجملموعة التجريبية مقارنة
بزمبلئهم يف اجملموعة المابطة يف القياس البعدم ،كعليو فال نام اؼبقًتح ساىم يف ربسُت االداء لدل اجملموعة
التجريبية مقارنة مع اجملموعة المابطة .حبي ساىم يف تطوير مهارات االتعاؿ الكتايب اؼبنموية يف ؿبتوياتو،
حسب أبعاده ،من خبلؿ االتعاؿ الكتايب الورقي كااللكًتكين .
كعند اؼبوازنة بُت النتائ اليت توصلت اليها الدراسة اغبالية ،فيما ىبص الفرضية الثانية كالدراسات السابقة
قبدىا اهنا اتفقت مع نتيجة دراسة اغبارثي ( ) 1998كاليت توصلت اُف البد من تطوير ككسائط (نرؽ) االتعاؿ
الكتايب باستخداـ الوسائل اغبديثة كاالىتماـ بتوجيو كتنويع االتعاؿ الرظبي الكتايب من خبلؿ انواعو يف اؼبدرسة.
يتمح من العرض السابخل لنتائ الدراسة أف أفراد اجملموعة التجريبية الذين مت تدريبهم على استخداـ
ال نام قد اظهركا تفوقا على اداء افراد اجملموعة المابطة يف القياس البعدم يف االتعاؿ الكتايب ،كىذا ما يؤكد
فعالية ال نام التدرييب اؼبقًتح .
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كما كجدت فركؽ دالة إحعائيا بُت اجملموعتُت حي بلغت قيمة  12 = Uلعاٌف اجملموعة التجريبية
دبتوسط  14.30مقابل متوسط  06.70للمجموعة المابطة كىذا يدؿ على أف اؼبتدربُت استفادكا من ال نام
التدرييب ،خاصة يف اجملاؿ التطبيقي حي أقركا بأهنم كانوا يعتمدكف على اؼبوظفُت غَت الدائمُت  .كاهنم بعد
التدريب أصبحوا يتعاملوف مع برام الكمبيوتر بأروبية مع حاجاهتم إُف دكرات أخرل من أجل االستغبلؿ األمثل
للوسائط التكنولوجية اغبديثة  .كربسُت ادائهم أثناء فبارساهتم ؼبهارة االتعاؿ التكنولوجي كنظاـ اعبودة يف اإلدارة.
كيبكن تفسَت النتائ السابقة يف ضوء ال نام التدرييب اؼبقًتح الذم مت تطبيقو على اجملموعة التجريبية دكف
المابطة ،حي اف تدريب العماؿ على استخداـ مهارات االتعاؿ الكتايب الورقي كااللكًتكين من شأهنا ربسُت
ادائهم.
كعليو فاف ال نام التدرييب اؼبقدـ قد ساىم يف تطوير األداء بعد التدريب على مهارة االتعاؿ الكتايب،
كتؤكده ايما األدبيات النظرية اليت أشرنا إليها يف اعبزء النظرم خاصة ما ذكره رحبي معطفى علياف كعدناف
ؿبمود الطوباسي ،2005،تساىم االتعاالت الفعالة يف أحكاـ اؼبتابعة كالسيطرة على األعماؿ اليت يبارسها
أعماء اؼبؤسسة من خبلؿ اؼبقاببلت كالتقارير اليت تنتقل باستمرار بُت األفراد ع اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة ،
كبذلك يتمكن اؼبدير من الوقوؼ على نقاط المعف اػباصة باألداء كالسعي ؼبعاعبتها بشكل يممن كفاءة
عالية يف أداء اؼبنظمة ،كيميف ناصر دادم عدكف  2004اف ىذا النوع من االتعاؿ يهدؼ إُف التنسيخل بُت
اإلدارات ،كاألعماؿ لتحسُت اإلنتاجية كاألداء.
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مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :
اشارت النتائ اُف ظهور مؤشرات االتعاؿ الكتايب كاف اك لدل افراد اجملموعة التجريبية يف القياس
البعدم مقارنة بزمبلئهم يف القياس القبلي ،كالفرؽ بُت القياسُت كصل اُف مستويات ذات داللة احعائية ،ام اف
ال نام اؼبقًتح ساىم يف ربسُت االداء لدل اجملموعة التجريبية يف القياس البعدم.
فبا يعٍت اف كجود فركؽ جوىرية بُت متوسط الدرجات يف القياسُت القبلي كالبعدم لعاٌف القياس البعدم،
حي اف ال نام استطاع تنمية مهارات االتعاؿ الكتايب ألفراد اجملموعة التجريبية.
كعند اؼبوازنة بُت النتائ اليت توصلت اليها الدراسة اغبالية ،فيما ىبص الفرضية الثالثة كالدراسات السابقة
قبدىا اهنا اتفقت مع نتيجة دراسة الفرا  2008كاليت توصلت اُف ضركرة تعميم برام تدريبية لتطوير مهارات
االتعاؿ االلكًتكين لكافة مديرم اغبكومية دبحافظة غزة ،ككذا ضركرة توفر كسائل االتعاؿ اغبديثة يف اؼبدارس
ؼبواكبة التغيَت كالتطوير كاليت تزيد من كفاءة كفاعلية االتعاؿ.
كتعزك الباحثة تلك النتيجة كىي حعوؿ الفركؽ لعاٌف القياس البعدم اُف تعميم ال نام من حي أف
استخداـ الوسائل اغبديثة يف تطبيخل ال نام  ،كاساليب العرض اؼبتنوعة ،من عرض مباذج عملية كمقانع فيديو
كانشطة متنوعة من لعب االدكار كالتطبيخل اعبماعي كالفردم لبعض اؼبواقف العملية ساعد على ربسُت االداء عند
عينة الدراسة .
باإلضافة اُف التزاـ افراد اجملموعة التجريبية( العينة) حبمور اعبلسات التدريبية كرغبتهم الكبَتة يف تنمية
اؼبهارات اؼبعرفية ،كىذا ما يؤكد على مدل حرص اؼبتدربُت من االستفادة من ال نام  ،كما اف الظركؼ اؼبؤسسة
من تسهيل اؼبهمة كتوفَت كل االمكانيات اؼببلئمة من زبعيص مكاف عبلسات التدريب كربديد كقت مناسب
للعماؿ يف اؼبشاركة يف ال نام اؼبقًتح كاف لو دكر كبَت كفعاؿ يف حعوؿ العماؿ على مستول اعلى يف التطبيخل
البعدم .
كاؼببلحظ أف بعض العماؿ قبل تطبيخل ال نام كانت لديهم بعض اؼبهارات يف االتعاؿ الكتايب كلكن َف
يكن لديهم القدرة على اؼبمارسة العملية يف تطبيقها كاستخدامها ،كاستطاع ال نام اؼبقًتح من خبلؿ اعبلسات
التدريبية من فبارسة العديد من اؼبهارات العملية ،كذلك من خبلؿ تقسيم اؼبتدرينب اُف ؾبموعات عملية ىذا
ساعدىم على التمكن من تعلم اؼبهارات نظريا كعمليا ،كما اف العبلقة كااللفة كالتواصل االهبايب مع اؼبتدربُت،
كبناء الثقة على صعيد اعبلسات اعطى التدريب نوعية خاصة يف قبوؿ اؼبتدربُت على التعلم كالتدريب ضمن
اعبلسات  ،حي ساد التدريب جو من اؼبتعة كاؼبشاركة كالتفاعل فيما بينهم ،فبا لوحظ مدل االستفادة الواسعة
اليت يتمتع ا العماؿ خبلؿ التطبيخل كرغبتهم دبمارسة مزيد من االنشطة العملية ،اليت تقوم كتزيد من قدرهتم ذباه
ىذه اؼبهارات.
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كما اف لؤلنشطة اؼبكلف ا العماؿ بعد كل جلسة تدريبية ؼبهارات االتعاؿ الكتايب كتطبيقها اماـ
اجملموعة كمناقشتها لتثبيت اؼبعلومات النظرية كالعملية بكل جلسة من جلسات التدريب كاف ؽبا دكر كبَت كفعاؿ
يف سبكن اجملموعة من تعلم اؼبهارات كفبارستها بطرؽ عالية كمتقنة ،كلذلك كانت النتائ بكل جلسة تدريبية
كاضحة حي كاف العماؿ وبققوف اىداؼ اعبلسة اؼبخععة كاؼبعممة بال نام التدرييب .
كتتفخل ىذه النتائ مع نتائ دراسة عزكز كتفي ( )2016يف كجود فركؽ ذات داللة احعائية بُت متوسط
دراسة افراد اجملموعة التجريبية يف القياسيُت القبلي كالبعدم يف مهارة االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب
االلكًتكين لعاٌف القياس البعدم تعزم اُف ال نام اؼبقًتح  ،فبا يشَت اُف فاعلية ال نام يف ربسُت اداء العماؿ .
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مناقشة نتائج الفرضية العامة :
للتحقخل من صدؽ الفرضية العامة اؼبعاغة للمشكلة كاليت مفادىا :لل نام اؼبقًتح يف االتعاؿ الكتايب اثر
يف ربسُت أداء العماؿ .اعتمدنا على نتائ القياس البعدم للمجموعتُت التجريبية كالمابطة حسب ؾباالت
ال نام اؼبقًتح ،كالوقوؼ على الفركؽ بُت اجملموعتُت.
فقد أظهرت النتائ كجود فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف مهارة االتعاؿ الكتايب الورقي حي
بلغت قيمة 14 Uكىي دالة إحعائيا كتعود ىذه الفركؽ لعاٌف القياس البعدم .كعليو فال نام اؼبقًتح ساىم يف
ربسُت مهارة االتعاؿ الكتايب الورقي .
كما أظهرت النتائ كجود فركؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف مهارة االتعاؿ الكتايب االلكًتكين
حي بلغت قيمة 16.50 Uكىي ايما دالة إحعائيا كتعود ىذه الفركؽ لعاٌف االختبار البعدم ،كىذا يدؿ
على أف مهارات االتعاؿ الكتايب االلكًتكين قد تطورت لدل أفراد العينة بعد تنفيذ ال نام .
كاثبتت نتائ الدراسة اثر ال نام يف تطور مستول االداء ،ككجود فركؽ بُت القياسُت القبلي كالبعدم،
ككذلك بُت اجملموعتُت التجريبية كالمابطة يف بعدم االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين
كاظهر قياس ال نام زيادة دالة يف درجات العماؿ يف القياس البعدم ،فبا يشَت اُف اف التحسن حدث
بعد تطبيخل ال نام  ،كاف ىدؼ ال نام مفاده تزكيد العماؿ باؼبهارات اؼبعرفية السلوكية اليت تسهم يف ربسُت
ادائهم باإلضافة اُف تشجيع العماؿ على زيادة االداء حي يشعرىم باالىتماـ من نرؼ مؤسساهتم مع توفَت
اؼبعلومات البلزمة إلقباز كاجباهتم ،الف اىتماـ اؼبؤسسة بعماؽبا يساعد على تعزيز السلوؾ االهبايب كتفادم
االخطاء كتعحيحها يف الوقت اؼبناسب .
كعموما فإف ال نام اؼبقدـ قد ساىم يف تطوير اؼبهارات اؼب ؾبة يف ؿبتوياتو ،كبنسب متفاكتة كذلك من
خبلؿ مقارنة نتائ اجملموعتُت التجريبية كالمابطة من خبلؿ االختبار البعدم ،فاألداء تطور يف ؾباؿ االتعاؿ
الكتايب ،كىذا التطور يقوـ على تقليص االكراؽ اؼبتداكلة بُت اقساـ اؼبؤسسة العناعي ،كتوثيخل اؼبراسبلت كشرحها
بطريقة تسهل العودة اليها ،كاحملافظة على سرية اؼبراسبلت كتبياف انبيتها كالعاجل منها ،باإلضافة اُف سهولة
االستعبلـ عن اؼبعلومات كمعرفة مراحل سَتىا ،ككذا االرشفة االلية للعمل.
كلقي ال نام التدرييب اؼبقًتح استحسانا من نرؼ العماؿ كتفاعلوا معو بالقدر الكايف كسانبوا يف إقباحو،
كاقًتحوا تنظيم كزبعيص برناؾبا تدريبيا لكل كظيفة إدارية خبلؿ فًتة تكوينية ذبمع بُت الطرح النظرم كاؼبمارسة
التطبيقية كالزيارات اؼبيدانية كحلقات النقاش كلعب الدكار كتبادؿ اػب ات ...اٍف.
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كعليو يبكن اغبكم على اف ال نام اؼبقًتح ساىم يف تطوير مهارات االتعاؿ الكتايب لدل افراد عينة
الدراسة ،حي تطورت اؼبهارات اليت مت التدريب عليها نظريا مث تطبيقيا.
كبالنظر اُف نتائ االختبارات االحعائية السابقة ،يتمح كجود فركؽ ذات داللة احعائية بُت اجملموعتُت
التجريبية كالمابطة يف درجات القياس البعدم على االتعاؿ الكتايب ،ككجود فركؽ داؿ بُت درجات اجملموعة
التجريبية يف القياسُت القبلي كالبعدم ،فبا يعٍت أف أثر ال نام اؼبقًتح يف ربسُت اداء العماؿ كصل اُف مستويات
يبكن اغبكم من خبلؽبا أف الفركؽ اؼبوجودة بُت اجملموعتُت راجع لل نام اؼبقًتح ،يف تغيَت السلوؾ اُف االحسن.
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خالصة النتائج

يعت االتعاؿ ميزة من فبيزات اجملتمعات اغبديثة كرمزا من رموز التطور كالتقدـ اغبمارم كمعيارا مهما
لقياس ربمر الشعوب اك زبلفها ككسيلة اساسية للتعرؼ على اخر ما توصلت اليو التكنولوجيا كاؼبعرفة العلمية ،

كمن ىنا اكلت اؼبؤسسات عناية فائقة ب ام االتعاؿ كالتنسيخل بُت صبيع مستويات التنظيم قعد تسهيل اداء
االفراد لوظائفهم كتبادؿ البيانات كاؼبعلومات .
كمن استطبلع النتائ السابقة فاف ال نام قد احدث فاعليتو يف ربسُت مستول اداء العماؿ بشكل عاـ
يف كل ؾباؿ من ؾباالت التعاؿ الكتايب
كترجع الباحثة االسباب اليت ادت اُف فاعلية ال نام اؼبقًتح اُف :
 -صغر احملتول اؼبعريف اؼبوضوع لل نام ساعد على تنمية اعبانب اؼبعريف لدل عينة الدراسة .

 اف ؿبتول ال نام اؼبقًتح كاف شامبل للمعارؼ اؼبرتبطة بكل مهارة من مهارات االتعاؿ الكتايب ،كاليت متاعدادىا بالرجوع اُف اؼبعادر اغبديثة  ،فبا جعل العماؿ ملمُت بطبيعة ىذه اؼبهارات كانبيتها.
 عرض اؼبادة العلمية من خبلؿ اغباسوب كوسيلة تعليمية تعلمية كمناقشتها مع العماؿ باإلضافة اُفامتبلكهم ؽبذه اؼبعرفة ادل اُف فاعلية ال نام اؼبقًتح يف تنمية اعبانب اؼبعريف لديهم.
 -كضوح اسس ال نام كاىدافو كـبرجاتو اماـ العماؿ.

 احساس العماؿ بأنبية ال نام كحباحتهم للتمكن من مهاراتو كقرب احملتول اؼبقدـ ؽبم يف ال نام مناىتماماهتم كخ هتم السابقة.
 تممن ال نام اساليب متنوعة تعددت حبسب تعدد اىدافو منها :اسلوب الععف الذىٍت  ،نريقةاؼبناقشة كاغبوار...اٍف.
 التدريب العملي الذم تلقاه العماؿ اثناء تنفيذ جلسات ال نام اؼبقًتح كاليت سلت اؼبعلومات النظريةعن مهارات االتعاؿ كاالتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين كشرحها شرحا كافيا
باستخداـ اغباسوب باإلضافة اُف مشاركة العماؿ كتفاعلهم اثناء التدريب .
 كجود رغبة حقيقية لدل معظم العماؿ اؼبشاركُت يف تطوير كتنمية قدراهتم كامكاناهتم كقدرهتم على تطبيخلمهارات االتعاؿ بشكل جيد كاتقاف.
 اكتساب العماؿ للمعارؼ كاالذباىات االهبابية كبو االتعاؿ الكتايب بشقيو الورقي كااللكًتكين كمهاراتوكاحتواء ال نام على جانب نظرم يشمل االسًتاتيجيات كاالنشطة كاالساليب اليت يسهل تطبيقها يف
االدارة .
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 تطبيخل اساليب اغبوار كاؼبناقشة كالععف الذىٍت كالتقنيات اغبديثة كغَتىا من اساليب التدريب مكنالعماؿ من الربط بُت اعبانب النظرم كالعملي  ،فبا ساعدىم على تطبيخل ما تعلموه يف ال نام اؼبقًتح.
 استيعاب العماؿ لكل مهارة من مهارات االتعاؿ الكتايب كتدر م عليها يف ال نام اؼبقًتح سهل عليهمفبارستها بشكل افمل.
 رغبة العماؿ يف ربسُت مهارات االتعاؿ لديهم القتناعهم بأنبيتها ساىم يف تفاعلهم مع اؼبادة التدريبيةنظريا كعمليا كىو ما ظهر بوضوح يف القياس البعدم.
 اىتماـ العاملُت باستقباؿ الببلغات كالبيانات اؼبنشورة الكًتكنيا ع شبكات التواصل االجتماعيكاالكثار من قيمتها الرظبية لدل العاملُت ،نظرا لتطور اغباصل يف ؾباؿ االتعاؿ االلكًتكين.
 الًتكيز يف الدكرة التدريبية على أنبية التدريب يف االتعاؿ التكنولوجي لتطور األداء لدل العاملُت دبا يوفراعبهد كاؼباؿ كيقلل من الدكر الرقايب التقليدم.
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يقوؿ فاف دالُت  :اف الفرض مفتاحنا الرئيسي للمجهوؿ ،يقودنا من مشكلة ألخرل ،من تفسَتات
متواضعة اُف انر تعورية اكثر مبلئمة ،تفتح باضطراد ؾباالت جديدة مشوقة من افاؽ اؼبعرفة ،كما اف الفرض ال
يقدـ على انو قوؿ هنائي( .ديوبولد فاف دالُت ،ترصبة ؿبمد نبيل نوفل كاخركف ،1985 ،ص)267
كيميف قائبل :اكثر الفركض نفعا ىو الذم ىبلخل قاعدة تتفرع منها خطوط جديدة للبح يف اذباىات
ـبتلفة ( .ديوبولد فاف دالُت ،ترصبة ؿبمد نبيل نوفل كاخركف ،1985 ،ص)277

كمن ىنا نقًتح صبلة من اؼبواضيع اليت تستدعي البح منها :
 اعداد اؼبزيد من البحوث كالدراسات اليت تتناكؿ اثر استخداـ ال ام التدريبية يف تنمية اعبانباؼبعريف يف تقنيات االتعاؿ .
 -البح يف معوقات استخداـ تكنولوجيا االتعاؿ باؼبؤسسات العناعية .

 اعداد حبوث ؼبعرفة اذباىات العاملُت كبو اقًتاح ال ام التدريبية يف العملية االدارية . -اجراء دراسات فباثلة تتناكؿ مهارات االتعاؿ اليت َف تتعرض ؽبا الدراسة اغبالية.

 اجراء دراسات مشا ة ؽبذه الدراسة حوؿ تطبيخل ال ام التدريبية يف ؾباالت اخرل.-

اجراء دراسات فباثلة على عينات ـبتلفة.

 االىتماـ بالتدريب العملي لكافة العاملُت يف اجملاؿ االدارم الف مهارات االتعاؿ ال يبكن اتقاهنا االمن خبلؿ التدريب العملي كاؼبمارسة .
 -ضركرة تركيز العام لُت على اعبانب االدائي يف االتعاؿ كعدـ قعر اعبهد على اؼبهارات اؼبعرفية فقط

 تدريب العاملُت على مهارات االتعاؿ من خبلؿ عقد كرشات عمل يتم فيها صقل قدراهتم علىالتمكن من مهارات االتعاؿ.
 العمل على تطوير ال ام التدريبية يف اعداد العماؿ بغية مسايرة اؼبستجدات يف ؾباؿ االتعاؿاالدارم بعفة عامة كاالتعاؿ الكتايب بعفة خاصة فبا يؤدم اُف التحسن النوعي على مستول
ادائهم اؼبهٍت.
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من خبلؿ ما تطرقنا اليو عن موضوع االتعاؿ التنظيمي بعفة عامة كاالتعاؿ الكتايب بعفة خاصة كما
تيسر لنا من مراجع نبلحظ باف موضوع االتعاؿ يعد من بُت اؼبواضيع الغاممة كاؼبعقدة يف سلوؾ التنظيمي ،رغم
الكم اؽبائل ؼبا كتب حولو كالدراسات كالبحوث اؼبيدانية اليت اجريت سواء كمتغَت مستقل حبد ذاتو  :مفهومو،
نرقو ،معوقاتو اك كمتغَت تابع لو عبلقة دبتغَتات اخرل يف السلوؾ التنظيمي الدافعية  ،الفعالية كغَتىا اال انو يبقى
موضوعا يطلب اؼبزيد من االحباث كالدراسات للوقوؼ على اؼبعوقات اليت تعًتضو داخل التنظيم ،ككذا اؼبواضيع
اليت يؤثر فيها كيتأثر ا سواء بطريقة مباشرة اك غَت مباشرة ،كذلك من اجل الوصوؿ اُف مبوذج اتعاؿ فعاؿ
يساعد على ربقيخل الفعالية التنظيمية كالدافعية اؼبهنية من اجل بلوغ اؼبنظمة ألىدافها لتحقيخل استقرارىا كاستمرارىا
كذلك بالطبع مع مراعاة اىداؼ العاملُت كربقيقها لمماف كالئهم كرضاىم عن اعماؽبم كمنظماهتم.
كمن ىذا اؼبنطلخل كاستنادا اُف ما مت استخبلصو من الدراسة النظرية كالقياسات اؼبستخدمة يف الدراسة كيف
حدكد العينة كخعائعها كتسا الهتا كفرضياهتا كاالمكانيات اؼبتاحة ،كيف ضوء اىداؼ الدراسة كادكاهتا كاالجهزة
اؼبستخدمة ،كمن خبلؿ صبع اؼبعلومات الدقيقة  ،كاستنادا اُف االجراءات العلمية اؼبتبعة يف نفس السياؽ ،كاعتمادا
على نتائ االسلوب االحعائي امكن التوصل اُف :
-

ال نام اؼبقًتح ادل اُف ربسُت معظم متغَتات االتعاؿ الكتايب ( الورقي كااللكًتكين).
ال نام اؼبقًتح ادل زيادة نسبة فعالية االتعاؿ الكتايب .

-

التحسن يف االتعاؿ الكتايب ادل اُف التحسن يف االداء كيظهر ذلك يف الفرؽ بُت القياس القبلي
كالبعدم لعاٌف القياس البعدم للمجموعة التجريبية.

-

ارتفاع نسبة التحسن يف مستول االتعاؿ الكتايب كاالداء بعورة كاضحة فبا يدؿ على قباح
ال نام .

-

اظهر ال نام اؼبقًتح ربسنا اهبابيا يف االتعاؿ الكتايب – قيد الدراسة. -

-

اظهر ال نام اؼبقًتح ربسنا اهبابيا على االداء بُت القياسُت القبلي كالبعدم.
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عماف ،األردف.
 -15بن ضبودة سكينة ( :)2012مدخل للتسيير والعمليات اإلدارية (،د.ط) ،شركة دار األمة للطباعة
كالنشر كالتوزيع ،اعبزائر.
 -16بوفلجة غيات (:)2006مقدمة في علم النفس التنظيمي( ،د.ط) ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر.
 -17توفيخل ؿبمد عبد احملسن ( :)2006اتجاىات حديثة في التقييم والتميز في األداء( ،د.ط) ،دار الفكر
العريب النهمة العربية ،معر.
 -18اعبامعة االلكًتكنية السعودية (  : )2012مهارات االتصال ،ط ،1اؼبملكة العربية السعودية .
 -19صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي ( : )2002اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية من منظور استراتيجي،
(د.ط) ،دار النهمة العربية ،بَتكت ،لبناف.
 -21صباؿ الدين ؿبمد مرسي ( :)2006اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ،الدار اعبامعية ،اإلبراىيمية

 -21جودت عطوم ( :)2000أساليب البحث العلمي ،مفاىيم ،أدواتو ،وطرقو اإلحصائية ،دار الثقافة
للنشر كالتوزيع كالدار الدكلية للنشر كالتوزيع ،عماف.

 -22حسن حرًن (  :)2004السلوك التنظيمي ،سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار
حامد للنشر كالتوزيع ،عماف.
 -23حسُت حرًن ( :)2009السلوك التنظيمي" سلوك األفراد وجماعات في المنظمات األعمال"( ،ط)3
 ،دار اغبامد للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.

 -24حسُت حرًن ،)2006( :مبادئ اإلدارة الحديثة "النظريات العمليات اإلدارية-وظائف المنظمة" ،
ط ،1دار حامد للنشر كالتوزيع  ،عماف ،األردف.
 -25خمَت كاظم ضبود ( :)2010االتصال الفعال في إدارة األعمال ،ط ،1دار العفاء للنشر كالتوزيع،
عماف ،األردف .
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 -26خمَت كاظم ضبود كياسُت كاسب اػبرشة ( :)2013إدارة الموارد البشرية ،ط ، 5دار اؼبسَتة للنشر
كالتوزيع ك الطباعة  ،عماف ،األردف.
 -27خمَت كاظم ضبود( :)2002السلوك التنظيمي ،ط ،1دار العفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.
 -28خليل ؿبمد حسن الشماع ( : )2000نظرية المنظمة ( ،د.ط) ،دار اؼبسَتة ،عماف ،األردف.

 -29دركر بيًت ،ترصبة اؼبلحم إبراىيم علي( :(2004تحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشرين ،معهد
اإلدارة العامة ،الرياض.

 -31ديوبولد فاف دالُت  ،ترصبة ؿبمد نبيل نوفل كاخركف( : )1985مناىج البحث  ،مكتبة ألقبلو معرية ،
القاىرة .

 -31ذكقاف عبيدات كاخركف ( : )1998مبادئ التوجيو و االرشاد النفسي ،دار الفكر للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،عماف.

 -32راكية حسن ( :)1999السلوك في المنظمات( ،د.ط) ،الدار اعبامعية للطبع كالنشر كالتوزيع،
االسكندرية ،معر.

 -33راكية حسن ( :)2000إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية( ،د.ط) ،الدار اعبامعية للطبع كالنشر
كالتوزيع ،اإلسكندرية ،معر.
 -34رحبي معطفى علياف ،عدناف ؿبمود الطوباسي( :)2005االتصال والعالقات العامة ،ط ،1دار النشر
كالتوزيع ،عماف ،األردف .

 -53رضا قجة( :)2003أداء العمل في التنظيم الصناعي ،شركة باتنينت  ،ط ، 1دكف بلد نشر.
 -36رضواف بلخَتم ،سارة جابرم ( :)2013مدخل لالتصال والعالقات العامة ،ط ،1جسور للنشر
كالتوزيع احملمدية ،اعبزائر.

 -37ركبنسوكف دانا جاينس كركبنسوف جيمس( : )2000التغيير "أدوات تحويل األفكار إلى نتائج"  ،مركز
اػب ات اؼبهنية لئلدارة  ،القاىرة.
 -38ركتالد -م رهبيو (ت) فارس حلمي (:)1999المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي ،ط، 1
دار النشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.

 -39زىَت ثابت( :)2001كيف تقييم أداء الشركات والعاملين( ،د.ط) ،دار القباء للطباعة كالنشر كالتوزيع،
القاىرة ،معر.

 -41الساؼبي عبلء عبد الرازؽ ،السليطي خالد ابراىيم( :)2008اإلدارة اإللكترونية ،دار كائل للنشر كالتوزيع
 ،عماف  ،االردف.
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 -14الساؼبي عبلء عبد الرازؽ ؿبمد ،الساؼبي حسُت عبلء عبد الزاؽ( :(2005شبكات اإلدارة اإللكترونية ،
ط ،1دار كائل للنشر كالتوزيع  ،عماف.
 -42سعيد اؼبعرم ( : )2002التنظيم واإلدارة ( ،دط)  ،الدار اعبامعية  ،معر.

 -43سهيلة ؿبمد عباس ( :)2003إدارة الموارد البشرية "مدخل استراتيجي" ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،
عماف ،األردف.

 -44سهيلة ؿبمد عباس كعلي حسن علي( :)2008إدارة الموارد البشرية ،ط ،3دار كائل للنشر كالتوزيع ،
عماف األردف .
 -45صبلح الدين عبد الباقي ( :)2003الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية( ،د.ط) ،الدار
اعبامعية ،معر.
 -46صبلح الدين عبد الباقي( : )2005الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية ( ،د.ط)  ،الدار
اعبامعية  ،معر .

 -47صبلح عبد الباقي ( :)1999ادارة الموارد البشرية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية الدار اعبامعية ،
معر .

 -48ناىر ؿبمود الكبللدة ( :)2008تنمية وادارة الموارد البشرية ،ط ،1دار عاَف الثقافة للنشر ك التوزيع،
عماف ،االردف.
 -49ناىر ؿبمود كبللدة ( :)2008تنمية وإدارة الموارد البشرية  ،ط ،1دار عاَف الثقافة للنشر التوزيع ،
عماف األردف .
 -51ظاىر منعور الغاليب ،كائل ؿبمد صبحي إدريس( : )2009اإلدارة االستراتيجية  ،ط ، 1دار كائل
للنشر  ،األردف.

 -51عادؿ مرحوش صاٌف ( : )2007إدارة الموارد "مدخل استراتيجي" ،ط ،2عاَف الكتب اغبدي ،
األردف.
 -52عامر نارؽ ( :)2007اإلدارة االلكترونية "نماذج معاصرة" ،دار السحاب للنشر كالتوزيع ،القاىرة،
معر.

 -53عبد البارم إبراىيم درة كاخركف( : )2008إدارة القوى العاملة ،الشركة العربية اؼبتحدة للتسويخل
كالتوريدات ،القاىرة ،معر.

 -54عبد الرضبن ؿبمد اعبريسي ( :)2000إدارة الوقت من منظور إسالمي ،مكتبة العيكاف ،الرياض،
السعودية.
 -55عبد الغاين حسن ىبلؿ(:)1999مهارة إدارة األداء ،مركز تطوير األداء كالتنمية ،ط ،2القاىرة ،معر.
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 -56عبد الفتاح البجة ( :)2000اساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها ،ط ،1دار الكتاب
اعبامعي ،عماف.
 -57عبد الفتاح بوطبخم ( : )2011تسيير الموارد البشرية '' مفاىيم أساسية و حاالت تطبيقية '' ،
(د.ط)  ،دار اؽبدل للطباعة ك النشر كالتوزيع  ،عُت مليلة  ،اعبزائر.
 -58عبد الكرًن بن شريف ( : )2010تنمية الموارد البشرية "دعائم وأدوات "( ،د.ط) ،دار نليطلة،
احملمدية  ،اعبزائر .

 -59عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ ( : )1999السلوك اإلداري والتنظيمي في المنظمات المعاصرة  ،دار
زىراف للنشر كالتوزيع  ،عماف.
 -61عبد اؼبعطي ؿبمد عساؼ  ،ؿبمد صاٌف فاٌف ( : )2004أسس العالقات العامة ،دار اغبامد للنشر
كالتوزيع  ،عماف ،األردف .
 -61عبد اؽبادم اضبد ابراىيم ( :)2001اإلدارة األسس والمبادئ العلمية ،دار النهمة العربية ،القاىرة،
معر.

 -62عبودم زيد منَت( :)2006التنظيم اإلداري مبادئو وأساسياتو ،ط ،1دار أسامة للنشر كالتوزيع ،عماف.
 -63عريف سامي ( : )2001االدارة التربوية المعاصرة  ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،عماف،
االردف.

 -64العساؼ صاٌف بن ضبد ( : )2003المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،ط ،3مكتبة العبيكاف،
الرياض.

 -65ععاـ عبد العظيم اضبد( : )2001االتصال الفعال من منظور إسالمي " خطوة  ...خطوة لتحقيخل
اتعاؿ فعاؿ( ،دط)  ،دار ألفا للنشر كالتوزيع  ،معر.
 -66عقيل جاسم عبد اهلل ( :)1999مدخل في تقييم المشروعات ،ط ،1دار اغبامد للنشر ،األردف.
 -67علي السلمي ( : )1996إدارة الموارد البشرية ،دار غريب للطباعة كالنشر ،القاىرة ،معر.
 -68علي السلمي ( :)1996إدارة الموارد البشرية ،دار غريب للطباعة كالنشر ،القاىرة ،معر.
 -69عمر ؿبمد تومي الشبلي( :)1988علم النفس االداري( ،د.ط ) ،الدار العربية للكتاب ،نرابلس.
 -71عمر كصفي عقيلي ( : )1997اإلدارة '' أصول و أسس و مفاىيم '' ،دار زىراف للنشر كالتوزيع ،
عماف  ،األردف.

 -71عودة اضبد سليماف كاػبليلي خليل يوسف ( : )2000اإلحصاء للباحث في التربية و العلوم اإلنسانية
 ،ط ،2دار األمل ،األردف.
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 -72عياصرة علي كؿبمود العودة الفاضل ؿبمد (  : )2006االتصال االداري واساليب القيادة في
المؤسسات التربوية  ،ط ، 1دار حامد للنشر ك التوزيع  ،عماف  ،االردف.
 -73غنيم ،أضبد ؿبمد(: )2004اإلدارة االلكترونية" آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل" ،اؼبكتبة الععرية،
اؼبنعورة.
 -74فاركؽ عبدك فليو ؿبمد عبد اجمليد ( : )2005السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية  ،ط1
 ،دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع  ،عماف  ،األردف.

 -75فبلح حسن عدام اغبسيٍت( : )2000اإلدارة االستراتيجية '' مفاىيمها – مداخلها – عملياتها
المعاصرة '' ،ط ، 1دار كائل للنشر عماف .
 -76القريوين ؿبمد ( : )2004مبادئ اإلدارة ،النظريات والعمليات والوظائف ،دار كائل للنشر ،عماف،
االردف .

 -77القطحاين ساَف بن سعيد كاخركف (  : )2004منهج البحث في العلوم السلوكية ،ط ،2الرياض.

 -78قنديليجي عامر إبراىيم كالسامرائي إيباف فاضل ( :)2002تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها( ،ط،)1
مؤسسة الوراؽ للنشر ك التوزيع ،عماف.
 -79كاظم نزار الركباين ( : )2004اإلدارة االستراتيجية " العولمة والمنافسة "  ،ط ، 1األردف .
 -81كامل ؿبمد اؼبغريب ( :)2004السلوك التنظيمي مفاىيم واسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم ،
ط ، 3دار الفكر للنشر كالتوزيع  ،عماف.

 -81كماؿ جعفر اؼبفيت( :)1985الرقابة وتقويم األداء ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.

 -82الرامي /ب فاِف (ترصبة فميل دليو ) ( : )2004البحث في االتصال "عناصر منهجية'' ـب علم
االجتماع للبح كالًتصبة  ،جامعة منتورم قسنطينة  ،اعبزائر.
 -83لزىر حسناكم ( :)2010الواضح في المراسالت اإلدارية ( ،دط)  ،نوميديا للنشر كالطباعة كالتوزيع ،
قسنطينة  ،اعبزائر.
 -84لوكيا اؽباسي ( : )2006السلوك التنظيمي ،اعبزء الثاين ،دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع عُت مليلة ،
اعبزائر.

 -85ؿبفوظ اضبد جودة ( : )2006إدارة الجودة الشاملة "مفاىيم وتطبيقات "،ط ، 1دار كائل للنشر،
األردف.
 -86ؿبمد أبو ظبرة ( : )2011االتصال اإلداري و اإلعالم  ،ط ، 1دار أسامة للنشر كالتوزيع  ،األردف ،
عماف.

 -87ؿبمد سليماف العمياف ( : )2005السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،ط، 3كائل للنشر ،عماف .
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 -88ؿبمد سيد ضبزاكم ( : )2013قياس األداء في المنظمات و المؤسسات المعاصرة  ،كلية التدريب ،
قسم ال ام التدريبية  ،الرياض.

 -89ؿبمد سيد فهمي (د س)  :فن االتصال في الخدمة االجتماعية( ،د.ط)  ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،
االزاريطة  ،معر.
 -91ؿبمد شحاتة ربيع ( :)2010علم النفس الصناعي و المهني  ،ط ، 1دارة اؼبيسرة للنشر كالتوزيع
كالطباعة  ،عماف  ،األردف.

 -91ؿبمد قاسم القريويت ( : )3223إدارة األفراد" المرشد العلمي في تطبيق األساليب العلمية في إدارة
شؤون العاملين في القطاعين الخاص والعام  ،شركة اؼبطابع النموذجية  ،األردف.
 -92ؿبمد منَت اغبجاب ،سحر ؿبمد كىيب ( : )1995المداخل األساسية للعالقات العامة اؼبدخل
االتعاِف ،ط، 1دار الفجر للنشر كالتوزيع ،معر.
 -93ؿبمد منَت حجاب (:)2007االتصال الفعال للعالقات العامة ،ط ،1الدار الفجر للنشر كالتوزيع،
القاىرة ،معر.

 -94ؿبمد يسرم دعبس ( :)1990االتصال والسلوك اإلنساني  ،سلسلة  ،18البيطاش للنشر كالتوزيع ،
اإلسكندرية ،معر.

 -95ؿبموش فميلة ( :) 2009االتصاالت اإلدارية والمراسالت الفعالة( ،د.ط)  ،دار الكتب العلمية
للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،اعبزائر.
 -96معطفى عشوم ( :)1992أسس علم النفس الصناعي–التنظيمي( ،د.ط) ،اؼبؤسسة الوننية للكتاب،
اعبزائر.

 -97موسى اللوزم ( :)2002التنظيم وإجراءات العمل ،ط ، 1دار كائل  ،عماف  ،األردف.
 -98اؼبوسى عبد اهلل(  : )2001استخدام الحاسب اآللي في التعليم  ،مكتبة الشفرم  ،الرياض.
 -99مؤيد سعيد الساَف ،عادؿ حرحوش صاٌف ( :)2002إدارة الموارد البشرية "مدخل استراتيجي "( ،د.ط
)  ،عاَف الكتاب اغبدي  ،عماف  ،األردف.
 -111مي العبد اهلل (  : )2006نظريات االتصال( ،د.ط) ،دار النهمة العربية  ،بَتكت .
 -111نادية العارؼ( : )2001اإلدارة االستراتيجية إلدارة األلفية الثالثة( ،د.ط)  ،الدار اعبامعية ،
اإلسكندرية  ،معر.
 -112ناصر دادم عدكف ( : )2004االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية( ،د.ط) ،دار احملمدية
العامة ،اعبزائر.

 -113ناصر ؿبمد العديلي ( :)1993ادارة السلوك التنظيمي  ،مراـ للطباعة االلكًتكنية  ،الرياض

الفصل الةابع -----------------------------------------------------------------------------------------عرض وثدليل الىتائج ومىاقشتها

 -114نظمي شحاتة كاخركف ( : )2000إدارة الموارد البشرية  ،ط ، 1دار صفاء للطباعة ك النشر كالتوزيع
 ،عماف  ،األردف.

 -115نعيم ابراىيم الظاىر( :)2009أساسيات اإلدارة ''المبادئ و التطبيقات الحديثة''  ،ط ، 1جدارا
للكتاب العاؼبي للنشر كالتوزيع  ،عماف.

 -116النمر سعود ؿبمد كاخركف( :)1997اإلدارة العامة" األسس والوظائف" ،مطابع جامعة اؼبلك سعود،
الرياض.

 -117نور الدين حاركش ( : )2011إدارة الموارد البشرية  ،ط ، 1دار األمة للطباعة كالًتصبة كالتوزيع ،
اعبزائر.
 -118ىالة منعور ،)2000(:االتصال الفعال "مفاىيمو و أساليبو و مهاراتو " ،اؼبكتبة اعبامعية ،االزرانية ،
اإلسكندرية.
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إف التطورات اؼبتسارعة يف ععر اغبداثة كثورة التكنولوجيا ،سيما يف ؾباؿ اؼبعلومات كاالتعاالت،
فرضت على منظمات األعماؿ التحوؿ يف أعماؽبا كتفكَتىا من حي اؼبعايَت المابطة للعمل كمن حي
أدكات كأساليب العمل اؼبستخدمة ،كذلك انسجاما مع تطلعات كرغبات كل من العاملُت يف تلك اؼبنظمات،
األمر الذم كضع تلك اؼبنظمات ؿبل اؼبنافسة كبو التميز بُت أقراهنا من اؼبنظمات األخرل ،كمع ظهور تلك
التطورات ظهرت أساليب كمعايَت كنظم كمفاىيم جديدة للعمل اإلدارم يف اؼبنظمات ،كما وبتاج من العاملُت
اقعا
يف اؼبنظمات إُف تطبيخل متميز للتقنيات اإللكًتكنية اليت تساعد يف التحوؿ كبو تغَتات تنظيمية زبلخل ك ن

جديدا يف إدارة العمل يف اؼبنظمة ،كيف نبيعة تعاملها مع اؼبتغَتات اؼبعاصرة اليت سبر ا سيما ما يتعلخل حبالة
ن
االتعاؿ اإلدارم بُت العاملُت اليت من شأهنا أف تساىم يف قباح أك فشل األعماؿ يف اؼبنظمات.
لذلك يعد التدريب قبل االلتحاؽ باػبدمة أك أثناء ىا كسيلة من كسائل إعداد اؼبوظفُت ،كربسُت
أدائهم  ،كرفع مردكدىم ،كونو كسيلة مهمة يف ؿباكالت اللحاؽ بركب التقدـ التكنولوجي من اجل ذلك مت
تعميم ىذا ال نام لتلبية حاجيات اؼبوظفُت أثناء أداء مهامهم خاصة يف مهارات االتعاؿ اإلدارم الكتايب
كااللكًتكين داخل اؼبؤسسة .
بناء على نتائ الدراسات السابقة كاإلنار النظرم كاؼبقابلة اليت مت إجرا ىا مع اؼبديرين كاؼبوظفُت
اإلداريُت بوحدات اؼبؤسسة ،حي مت تشخيص نقاط المعف كاؼبشكبلت اليت ربد من كفاءة االتعاؿ
الكتايب ك الكتايب االلكًتكين مث ربديد الية للحد منها.
ك فيما يلي كصف لئلجراءات كاػبطوات اليت مت إتباعها ،للوصوؿ إُف اؽبدؼ الرئيس للدراسة كىو
اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية  ،وبتوم ال نام اؼبقًتح على
م رات ال نام ،أنبية كصياغة األىداؼ ،ربديد موضوعاتو كمفرداتو ،األساليب كاألنشطة التدريبية ،اؼبدة
كاؼبكاف كأساليب التقوًن .

خطىات بىاء البرهامج :
بعد العياغة األكلية لل نام اؼبقًتح مت عرضو على ؾبموعة من اؼبختعُت كاػب اء ،كىم أساتذة بكل
من جامعة اؼبسيلة ،اعبزائر ، 2ك كرقلة بغية االستئناس بآرائهم كمقًتحاهتم حوؿ مدل صبلحية كمبلئمة
ال نام اؼبقًتح ،كذلك ؼبعاعبة نقاط المعف كاؼبشكبلت اليت ربد من كفاءة االتعاؿ الكتايب الورقي كالكتايب
االلكًتكين  ،كفيما يلي عرض للخطوات كاإلجراءات اليت مت إتباعها يف كل خطوة من خطوات ال نام :
مبررات البرهامج :
يأيت ىذا االقًتاح انطبلقا من اغباجة إُف تطوير االتعاؿ اإلدارم كخاصة االتعاؿ الكتايب باستخداـ
تكنولوجيا االتعاالت كاؼبعلومات على اعتبار أف :
 -6التكنولوجيا أمر ىاـ كضركرم يف صبيع اؼبؤسسات.
 -7االستخداـ العحيح لتكنولوجيا اؼبعلومات يبكن من خلخل نرؽ مبتكرة يف العمل .
 -8تقنيات االتعاؿ عامل ىاـ لنجاح اؼبؤسسات يف ربقيخل أىدافها .
 -9ضركرة توفَت قواعد بيانات كاستخداـ نظم اؼبعلومات كشبكات االتعاؿ لتفعيل األداء داخل اؼبؤسسة
العناعية .
 -10الًتكيز على اعبانب التطبيقي أكثر من اعبانب النظرم إلحداث نقلة نوعية يف اجملاؿ اإلدارم .

أهمية البرهامج :

 تكمن أنبية ىذا ال نام يف كونو يبح عن أساليب جديدة لتطوير االتعاؿ الكتايب كحسن استغبلؽبا دباىبدـ اؼبؤسسة العناعية ،كفخل نظرة ععرية لئلدارة كيستجيب ؼبتطلبات العوؼبة .
 يساىم يف حل بعض مشاكل اإلدارة دبا وبقخل التعاكف بُت العماؿ كىبلخل ركح الفريخل الواحد أثناء تأديةمهامهم .
 التعرؼ على درجة فبارسة العاملُت اإلداريُت يف اؼبؤسسة لكفايات االتعاؿ اإلدارم كخاصة االتعاؿالكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين كاقًتاح برنام لتطويرىا األمر الذم يسهم يف معاعبة نقاط
المعف كتبلفيها ،للوصوؿ إُف سرعة يف اإلقباز ،كتطوير يف األداء ،كتوفَت يف التكاليف.
إهباد نظاـ اتعاؿ فعاؿ يف اؼبؤسسات العناعية وبقخل رسالة كل مؤسسة ،كأىدافها بغرض الوصوؿ إُفدرجة عالية من األداء ،ألف قباح كل مؤسسة يعتمد على كصوؿ القرارات ،كالرسائل اإلدارية يف الوقت
اؼبناسب مع الوضوح يف احملتول ،كقابلية التنفيذ كشرعيتو.

أهداف البرهامج :
استنادا للم رات السابقة كلكي يكوف لدل اؼبؤسسة القدرة على مواجهة التحديات اؼبعاصرة من خبلؿ تطوير
القدرة على التكامل مع تقنيات االتعاؿ اإلدارم يسعى ال نام اؼبقًتح إُف ربقيخل األىداؼ التالية :
 -6اقًتاح برنام اتعاِف الكًتكين لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية
 -7اقباز االتعاؿ الكتايب بسرعة ككفاءة عالية من خبلؿ االتعاؿ االلكًتكين

 -8تطوير مهارات العماؿ يف اؼبؤسسة على استخداـ تقنيات االتعاؿ الكتايب االلكًتكين.
 -9استحداث برنام اتعاِف الكًتكين يبكن اإلدارة من اقباز أعماؽبا بسرعة ككفاءة .
 -10تغيَت النمط اإلدارم التقليدم الركتيٍت كربويلو إُف مبط جديد .

:
يهدؼ ىذا ال نام إُف اقًتاح برنام يف االتعاؿ الكتايب لتحسُت أداء العماؿ باؼبؤسسة العناعية .

اؼبوظفوف اإلداريوف دبؤسسة سونانراؾ حوض بركاكم كالية كرقلة.

 12ساعات مقسمة على  02يومُت موزعة على  06جلسات النحو التاِف :
اليوـ
األكؿ

الثاين

اعبلسات

ال نام

األكُف

تقدًن ال نام

الثانية

االتعاؿ اإلدارم

الثالثة

االتعاؿ الكتايب

الرابعة

مسك سجبلت ال يد العادر ك الوارد

اػبامسة

االتعاؿ االلكًتكين

السادسة

األرشفة االلكًتكنية

أدوات التقىيم وإجراءاثه:
 اختبار قبلي للتعرؼ على خلفية اؼبتدربُت حوؿ موضوعات ال نام . اختبار بعدم للتعرؼ على مدل استفادة اؼبتدربُت من ال نام التدرييب يتم تقوًن اؼبتدربُت أثناء ال نام التدرييب من خبلؿ أكراؽ العمل اعبماعي ككرش العمل اعبماعيةكالتفاعل داخل قاعة التدريب .
 تتم عملية التقوًن من خبلؿ تقوًن اؼبدرب للمتدرب أثناء اعبلسة التدريبية نموذج رقم 01 يقوـ كل متدرب بتعبئة مبوذج خاص بتقوًن لنفسو بعد هناية كل جلسة نموذج رقم 02 يقوـ كل متدرب بتعبئة مبوذج خاص بتقوًن أداء اؼبدرب هناية كل جلسة تدريبية نموذج رقم 03 -يقوـ كل متدرب تقوًن ال نام التدرييب بعد هناية كل جلسة نموذج رقم 04

-



 -1مفهوـ االتعاؿ اإلدارم.
 -2عناصر االتعاؿ اإلدارم كأىدافو.
 -3انواع كاساليب االتعاؿ.
 -4معوقات االتعاؿ اإلدارم ككيفية التغلب
عليها.

 -1مفهوـ االتعاؿ الكتايب
 -2الكتابة االدارية
 -3اسًتاتيجية االتعاؿ يف الكتابة
 -4مباذج االتعاالت اؼبكتوبة
 -5معوقات االتعاؿ الكتايب
 -6اجراءات مسك ال يد الوارد ك العادر



 1مفهوـ االتعاؿ اال تعاؿ االلكًتكين
 2االثار السلبية الستخداـ االتعاؿ
االلكًتكين.
 3مفهوـ االرشفة االلكًتكنية
 4مزيا االرشفة االلكًتكنية
 5مراحل عمل االرشفة اإللكًتكنية

:

 -1يطلع على األىداؼ العامة لل نام .
 -2يتعرؼ على مهامو يف ال نام التدرييب اؼبقًتح .
 -3يتعرؼ على مواضيع ال نام .

 -1إذابة اعبليد بُت اؼبدرب كاؼبتدربُت كمراعاة مستوياهتم التعليمية كاختبلؼ البيئات
اؼبتعددة.
 -2بناء جسور من األلفة للتفاىم بُت اؼبدرب ك اؼبتدربُت .
 -3تشجيع اؼبتدربُت للتفاعل ك العمل بركح الفريخل لتحقيخل أىداؼ ال نام .

 -1الًتحيب باؼبتدربُت.
 -2تعريف اؼبتدربُت بأنفسهم من اجل بناء جسور التواصل مع بعمهم كمع
اؼبدرب.
 -3تعريف اؼبدرب بنفسو من اجل ربط كتقوية العبلقة مع اؼبتدربُت .
 -4فتح اجملاؿ أماـ اؼبتدربُت إللقاء األسئلة كاالستفسارات حوؿ ىذه اعبلسة .
 -5إهناء اعبلسة بعبارات الًتحيب ككلمات التفا ؿ كالتشجيع على العمل اعباد يف
ال نام التدرييب اؼبقًتح.
 -6قياس قبلي

:
 -1يستخلص ماىية االتعاؿ اإلدارم.
 -2يستنت عناصر االتعاؿ اإلدارم كأىدافو.
 -3يستنت معوقات االتعاؿ اإلدارم ككيفية التغلب عليها.
 -4يتعرؼ على م رات االتعاؿ داخل اعبماعة.

 -1ؿباضرة
 -2الععف الذىٍت
 -3اغبوار ك النقاش اؼبفتوح

 -1جهاز عرض البيانات
 -2جهاز حاسب أِف
 -3ناسوخ

:
-1
-2

يستخلص ماىية االتعاؿ الكتايب.
يستنت عناصر االتعاؿ الكتايب كأىدافو.

-3
-4
-5

يستنت معوقات االتعاؿ الكتايب.
يتعرؼ على كسائل االتعاؿ الكتايب.

:
 -1يستخلص انبية الكتابة يف االتعاؿ.
 -2يستنت اسًتاتيجية االتعاؿ يف الكتابة.
 -3يستنت كيفية مسك سجبلت العادر كالوارد. .
 -4يتعرؼ على مهاـ الكاتب االدارم.

 -1ؿباضرة
 -2الععف الذىٍت
 -3اغبوار ك النقاش اؼبفتوح

 -4جهاز عرض البيانات
 -5جهاز حاسب أِف
 -6ناسوخ




:
 -1يستخلص ماىية االتعاؿ االلكًتكين.
 -2يستنت انبية االتعاؿ االلكًتكين.
 -3وبدد معوقات االتعاؿ االلكًتكين.
 -4يتعرؼ على كسائل االتعاؿ االلكًتكين

:
 -1يستخلص ماىية األرشفة االلكًتكنية.
 -2يستنت انبية االرشفة االلكًتكنية كأىدافها.
 -3وبدد مراحل االرشفة االلكًتكنية
 -4قياس بعدم

 -4ؿباضرة
 -5الععف الذىٍت
 -6اغبوار ك النقاش اؼبفتوح

 -7جهاز عرض البيانات
 -8جهاز حاسب أِف
 -9ناسوخ

12

كزارة التعليم العاِف ك البح العلمي
كل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية العلوـ االجتماع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية
قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم النفس
زبعص علم النفس العمل كالتنظيم

جامعة ؿبمد بوضياؼ – اؼبسيلة-

السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو
اؼبوضوع :استمارة بحث علمي
تقوـ الطالبة بإجراء دراسة بعنوان " اقتراح برنامج في االتصال الكتابي لتحسين أداء العمال
بالمؤسسة الصناعية "،كذلك استكماالن ؼبتطلبات اغبعوؿ على شهادة الدكتوراه يف علم النفس العمل
كالتنظيم  ،كقد مت إعداد قائمة بوسائل االتعاؿ الكتايب الورقي كاالتعاؿ الكتايب االلكًتكين اليت يفًتض
ربسينها لدل العماؿ عن نريخل اقًتاح برنام قائم على مهارات االتعاؿ .
يسعدين أف أضع بُت يديكم ىذا االستبياف كأداة عبمع البيانات اؼبتعلقة بالدراسة ،أرجو التكرـ
باإلجابة على صبيع فقراهتا بكل دقة كموضوعية كربديد درجة موافقتك لكل فقرة بوضع عبلمة (×) يف اػبانة

اؼبناسبة .
علما أف اؼبعلومات اؼبدُف ا سوؼ ستخدـ يف إنار البح العلمي فقط كبسرية تامة .
شاكرة لكم حسن تعاكنكم
المشرف:

الطالبة
فاطمة شادي

:

ذكر :
:اقل من ( )32سنوات

ا.د /مجاىدي الطاىر

أنثى :
 ،من  32إُف  33سنوات

...............................................:

 ،أكثر من  33سنوات

البىد

العبارات

11
12
13
14
15
16
17
18
19
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

جصىف املغاؾالث ألاهثر أهميت و حعالجها هخابيا
حؿخسضم إلاصاعة املغاؾالث املىخىبت إلبالغ الخعليماث
جغهؼ على اؾخسضام الغؾائل املىخىبت للخىاصل
حؿخسضم الخلاعٍغ لالجصاٌ باإلصاعة
جدغص على جؼوٍضن بالخلاعٍغ املىخىبت عً ألاعماٌ
جلضم الخلاعٍغ مىخىبت خىٌ الللاءاث التي ججغي مع العماٌ
جىثم الخلاعٍغ بشيل ٌؿهل الغحىع إليها وكذ الحاحت
جلضم الخلاعٍغ مىخىبت عً اهجاػاث العماٌ بشيل صوعي
جلجا إلى صىضوق امللترخاث والشياوي إلًصاٌ املعلىماث
ًخم جىصيل ملترخاث املىظفين إلى إلاصاعة هخابيا
ًىظف صىضوق الشياوي املىخىبت في خل مشىالث املىظفين
حؿخسضم أؾلىبا بؿيطا في هخابت الخعليماث
حعخمض على الغؾائل املىخىبت لدؿهيل أصاء املىظفين
اخغص أن جيىن الخعليماث املىخىبت واضحت و بعيضة عً الؼمىض
اطلب مً املىظفين جىثيم ول ما ًلىمىن به مً أعماٌ
جطلب مً املىظفين إبالػً عً مشىالث العمل هخابيا
حؿخسضم أؾلىب الجمل اللصيرة املسخصت باملىطىع
جفظل أن جصلً املعلىماث مىخىبت
حؿخسضم لىخت إلاعالهاث للخفاعل مع املىظفين
حؿخسضم لىخت إلاعالهاث إلًصاٌ الخعليماث للمىظفين
جدغص على الاطالع على املؿخجضاث عبر اليشغاث الضوعٍت
حعغض ألافياع املىخىبت في حمل واضحت
حعغض ألافياع املىخىبت بدؿلؿل مىطلي
جظع الخعليماث و جطلب مً املىظفين جىفيظها
حعخمض على ألاوامغ املىخىبت

دائما

أحيانا

أبدا

البىد

العبارات

11
12
13
14
15
16
17
18
19
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

اؾخسضام حهاػ الحاؾىب ًؤصي إلى ؾهىلت العمل
الاجصاالث الالىتروهيت في املؤؾؿت فعالت و طاث جأثير على ؾلىن العماٌ
جدبظ الاصاعة الخسلي عً الىمط الخلليضي والخدىٌ الى الىمط الالىترووي
حؿخسضم الفاهـ في جىصيل املعلىماث و اؾخلبالها
حؿخسضم الفاهـ لخباصٌ املعلىماث بهضف الخىاصل مع إلاصاعاث
تهخم بئحغاء املغاؾالث الغؾميت الخاصت باإلصاعة عبر شبىت الاهترهيذ
حؿخسضم شبياث الاجصاٌ الضازليت لخباصٌ املعلىماث مع املىظفين
حؿخعمل البرًض الالىترووي في جباصٌ املعلىماث عً العمل
البرًض الالىترووي ًديذ لً الفغصت للغص على عؾائلً بىفؿً
حؿعى الؾخسضام البرًض الالىترووي في جباصٌ املعلىماث
البرًض الالىترووي ًلغب املؿافاث
جىظف املؤؾؿت البرًض الالىترووي وىؾيط عؾمي لىلل و جباصٌ املعلىماث
حؿخسضم البرًض الالىترووي في العمل صزل املؤؾؿت
حؿخسضم إلاصاعة البرًض الالىترووي في اهجاػ ألاعماٌ بىفاءة عاليت
جىظف املؤؾؿت الغبط الالىترووي بين إلاصاعة و وافت ألاكؿام
ًىحض باملؤؾؿت حهاػ هاؾىر ٌؿهل اهجاػ ألاعماٌ
جمخلً مهاعة صياػت الغؾائل الالىتروهيت باؾخسضام الحاؾىب
جخىفغ املؤؾؿت على مىكع الالىترووي لخباصٌ املعلىماث مع املىظفين
حؿخسضم الخىاصل الالىترووي ًىميا مع املىظفين
حؿاعض جلىياث الاجصاٌ الحضًثت على حؿهيل عمليت الاجصاٌ بين ألاكؿام
الاجصاٌ الالىترووي وؾيلت لخىخيض اليشاط املىظم
حؿخسضم جلىياث الاجصاٌ الحضًثت لخدؿين أصاء املىظفين في املؤؾؿت
جثم بئمياهيت الاهخلاٌ مً العمل اليضوي إلى إلالىترووي
جدباصٌ الغؾائل الالىتروهيت مع املىظفين أثىاء الضوام و زاعحه
جمخلً مهاعة اؾخسضام الحاؾىب بشيل حيض

دائما

أحيانا

أبدا

البىد
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

ألاداء الىظيفي
جلىم بخأصًت املهام الىظيفيت طبلا للمعاًير املطلىبت
جؤصي عملً بالىفاءة املطلىبت
جلىم باؾخؼالٌ وافت الىؾائل املخاخت لضًً إلهجاػ عملً
هديجت جلييم ألاصاء الخاصت بً حعىـ فعال خليلت أصائً لعملً
جلىم بأصاء ألاعماٌ املىولت إليً في وكتها
لضًً اللضعة لخدمل املؿؤوليت الىاججت عً أصائً الشخص ي
جؤصي عملً طبلا للمعاًير املطلىبت
لضًً املهاعة في جىفيظ الخعليماث بضكت
جدؿً الخصغف عىضما جىاحهً مشيلت في عملً
لضًً اللضعة على الخىيف مع الظغوف الجضًضة
جخللى عباعاث الشىغ مً املؿؤوٌ لؿغعت اهجاػن لعملً
جخىاصل مع الؼمالء ألصاء العمل بصىعة حيضة
ًخدؿً أصائً عىضما حعلم ما هى مطلىب مىً
حشعغ بغاخت هبيرة في أصاء عملً الن عئيؿً ًؤٍض مجهىصن
جلىم باكتراح أؾاليب حضًضة ألصاء العمل
جماعؽ إلابضاع في أصاء الىظيفت
جدغص صائما على إلاملام بيل حىاهب وظيفخً
جدغص صائما على الالتزام بمىاعيض العمل
حؿاهم في جدؿين ألاصاء بشيل عام
ًلىم هظام جلييم ألاصاء بخدضًض طبيعت ألاصاء في املؤؾؿت
ال ًيخابً الشعىع بامللل أثىاء جأصًت لعملً
جدغص صائما على جأصًت العمل إلاطافي الظي ًطلب مىً
جىاظب على أوكاث الضوام الغؾمي صون أي جأزير
جبظٌ الجهض اليافي إلهجاػ العمل في الىكذ املدضص
جمخلً اللضعة على الخسطيط إلهجاػ عملً

دائما

أحيانا

أبدا

 -1ما ىو النقص الذم تركنو شائعا يف ؾباؿ االتعاؿ اإلدارم الكتايب بُت األقساـ ك اؼبعاٌف؟
حسب رأيك كيف يبكن استدراؾ ىذا النقص أك بعبارة أخرل كيف يبكن معاعبة ىذه النقائص ؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
 .تزامنا مع ععرنة اإلدارة أك ما يسمى باإلدارة االلكًتكنية ما ىي ابرز الععوبات أك العراقيل اليت تواجهوهنا يف
ؾباؿ االتعاؿ ؟ ما ىي فبيزات االتعاالت االلكًتكنية ؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
يف ؾباؿ أرشفة الوثائخل اإلدارية ىل رببذ األرشفة الورقية أك األرشفة االلكًتكنية كؼباذا؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
-2

إذا نلب منك إجراء تكوين يف اجملاؿ االتعاؿ اإلدارم أك يف اإلدارة ،رتب ؾباالت االتعاؿ
حسب اغباجة إليها فيما يلي مع ذكر السبب :
 يف ؾباؿ االتعاؿ الكتايب ( مراسبلت )........ -يف ؾباؿ االتعاؿ االلكًتكين ( حاسوب  ،انًتنيت ).......،

 ..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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الرقم

االسم واللقب

الدرجة العلمية

تخصص

مكان العمل

01

ؾباىدم الطاىر

ا /دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة اؼبسيلة

02

ضياؼ زين الدين

ا /دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة اؼبسيلة

03

علوني عاشور

دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة اؼبسيلة

04

بوعمامة إظباعيل

دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة اعبزائر 02

05

سعدك سامية

دكتورة

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة اعبزائر 02

06

زاىي بن منعور

ا /دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة كرقلة

07

ؿبجر ياسُت

ا /دكتور

علم النفس العمل ك التنظيم

جامعة كرقلة

13

01

ـ

العبارات

 01اؼباـ اؼبدرب دبوضوع ال نام
 02قدرة اؼبدرب على توصيل اؼبعلومات
 03قدرهتا على شرح ؿبتول الدكرة
 04مدل تعاكهنا مع اؼبتدربُت
 05يثَت اؼبدرب اىتماـ اؼبتدربُت بال نام
 06تنوع االنشطة ك الوسائل اؼبستخدمة
 07تلتزـ اؼبدربة دبواعيد الرظبية يف احملاضرة
 08تشجع اؼبتدربُت على اؼبناقشة ك اغبوار
 09تبسط اؼبدربة موضوعات ال نام

فبتاز

جيد جدا

جيد

مقبوؿ ضعيف



02

العبارات
 10أىداؼ ال نام ؿبددة ككاضحة
 10توقيت ال نام مبلئم
 10اؼبادة العلمية اؼبقدمة يف ال نام مناسبة
 10الوقت اؼبخعص لل نام
 10عناصر ال نام ربقخل أىدافو
 10باستطاعيت تطبيخل ما تعلمتو
 10عناصر ال نام متكاملة
 10يوجد توازف بُت اعبانب النظرم كالعملي
 10التجهيزات كالوسائل اؼبستخدمة

فبتاز جيد جدا

جيد

مقبوؿ ضعيف

03

ـ

العبارات

 01يشارؾ بأفكاره
 02يشجع زمبلئو على اؼبشاركة
 03يطلب اؼبساعدة عندما وبتاج ؽبا
 04نقد االفكار دكف نقد االشخاص
 05وبرص على كقت ال نام
 06يستطيع الرد على االسئلة اليت توجو اليو
 07يستطيع تطبيخل ما تعلمو يف ال نام
 08يناقش النقاط الغاممة
09

فبتاز

جيد جدا

جيد

مقبوؿ

ضعيف

04

  01لقد اسهمت بأفكارم ك معلومايت

دائما


احيانا


ؿبور



  02نلبت اؼبساعدة عندما كنت حباجة اليها







  03ساعدت زمبلئي يف اجملموعة على التعلم













 04

النشاط

تأكدت اف زميلي يف اجملموعة فهم كيفية اداء العمل

ابدا

الذم نقوـ بو.

  05شاركت زميلي يف العمل الذم نقوـ بو







  06استفدت من معلومات ىذه الوحدة







  07استطيع الرد على االسئلة اليت توجو ِف







  08قمت باؼبشاركة الفعالة مع اجملموعة







  09اناقش النقاط غَت الواضحة







أىم اؼبعارؼ اليت مت االستفادة منها :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
أىم اؼبهارات اليت مت اكتسا ا من خبلؿ اؼبشاركة يف ال نام التدرييب :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
أىم اؼبقًتحات اؼبناسبة لتطوير ؾباالت العمل :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

