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الوحدة السادسة :وظيفة التوجيه

وظيفة التوجية
(أ)  -طبيعة وظيفة التوجية .
يمكن تعريف طبيعة وظيفة التوجية عيل انها ( الكيفية واالسلوب االداري
الذي يستطيع من خاللة الرئيس دفع مروؤسية للعمل باقيص طاقتهم
،وذلك يف اطار مناخ يحقق من خاللة اشباع رغباتهم وتحقيق اهدافهم ).
(ب) -العالقات بني الرؤساء واملروؤسني.

العالقات بين الرئيس والمرؤوس
( -)1مبادئ العالقات بني الرئيس واملرؤوسني :
وهناك مبادئ عامة ال بد وأن تستند عليها العالقات بني الرئيس
واملرؤوسني،وهذه املبادىء تمثل يف اآلتي :
( -)1مبدأ الهدف من عملية التوجيه
( -)2مبادئ االنسجام يف األهداف
( -)3مبدأ وحدة االمر والتوجيه

(ب) العالقات بين الرئيس والمرؤوس
( -)2زيادة فعاليات العالقات بني الرئيس واملرؤوسني :
حتى يمكن زيادة فعالية العالقات بني الرئيس واملرؤوسني فإنه يجب عىل
الرئيس أن يراعي ما ييل :
 .1أن ال يصدر األوامر بل يقرتحها .
 .2أن ّ
يفوض السلطة لآلخرين .
 .3أن يدفع مرؤوسيه إيل تحقيق األهداف الخاصة بهم .
 .4أن يقدر جوانب الضعف والقوة يف مرؤوسيه .

العالقات بين الرئيس والمرؤوس
ويمكن أن نتصور العالقة بني الرئيس واملرؤوسني وتأثريها عىل ما ييل :
من خالل النماذج اآلتية :
( -)1رئـيـس ومـرؤوسيـن متفـاهـميـن = إنتاجية ومعنوية عالية .
( -)2رئيس ومرؤوسني غري متفاهمني = إنتاجية ومعنوية منخفضة .
( -)3رئيس متفاهم ومرؤوس غري متفاهم = إنتاجية منخفضة ومعنوية
عالية .
( -)4رئـيـس غري متفـاهــم ومـرؤوس متفـاهـم = إنتاجية عالية
ومعنوية منخفضة .

إدارة المرؤوسين
كيف يكسب الرئيس ثقة املرؤوسني  ( :إدارة املرؤوسني ) :
يمكن أن نوضح يف اآلتي :
( -)1إظهار االحرتام والتقدير للمرؤوسني .
( -)2الرتكيز عىل املشكلة ال عىل الشخص .
( -)3دعم التعليمات بالحوافز.
( -)4االنصات إىل املرؤوسني ال االنشغال عنه .
( -)5تحديد أهداف واضحة ومتابعة االتصاالت .

كيف يكتسب المرؤوس ثقة رئيسه
( -)1أن يتعرف املرؤوس عىل أبعاد شخصية املدير من حيث :
• أهدافه .
• الضغوط التي يتعرض لها .
• جوانب القوة والضعف يف شخصيته .
• أسلوبه يف العمل .
( -)2أن يقيم املرؤوسني أنفسهم عىل ضوء االبعاد السابقة من حيث :
• أهدافهم .
• الضغوط التي يتعرض لها .
• أسلوبهم يف العمل .

(ج) -إصدار التعليمات واألوامر :
( -)1مفهوم اصدار األوامر :
االمر  :كاسلوب من اساليب التوجية يعني ( تعليمات معينة من الرئيس
للمروؤسني يلزمهم من خاللها باداء عمل معني او التوقف عنة ويف ظل
ظروف معينة )
( -)2أساليب إصدار التعليمات واألوامر :
قد تاخذ االوامر االساليب واالشكال التالية :
( -)1التعليمات العامة اواملحددة .
( -)2التعليمات املكتوبة أو الشفهية .
( -)3التعليمات الرسمية او غري الرسمية .

 6-2اإلتصاالت Communication
* طبيعة االتصاالت :
تعرف اإلتصاالت بأنها " نقل وإستقبال املعلومات من شخص آآلخر،
وهى وسيلة توحيد األنشطة املتعددة للمنظمة".
ويف رأينا يف اإلتصاالت تشمل إىل جانب تبادل املعلومات  ،تبادل
العواطف واملشاعر واإلستشارات .

 6-2اإلتصاالت Communication
وتتحدد أهمية اإلتصاالت بالنسبة للمديرين لإلعتبارات التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

إن اإلتصاالت تمثل جزءاآ كبرياآ من أعمال املديرين اليومية .
إن القدرة عىل إنجاز األهداف تتوقف عىل كفاءة اإلتصاالت .
تمثل اإلتصاالت بالنسبة إلدارة املوارد البرشية طريقة فعالة ىف تكليف األفراد
بالواجبات واملهام  ،وإقناعهم بقبول التعليمات والسياسات والربامج.
إن اإلتصاالت هى الوسيلة إىل توحيد الجهود املختلفة ىف التنظيم  ،وهى
الوسيلة إلحداث التغيري ىف السلوك  ،والتغيري ىف فلسفة املنظمة وسياساتها .
إنها وسيلة فعالة ىف إحداث التأثري املطلوب عىل األفراد من أجل إنجاز أهداف
املنظمة .

 6-2اإلتصاالت Communication
عنارص اإلتصاالت البرشية ىف التنظيم :
 .1مرسل الرسالة .
 .2الرسالة .
 .3مستقبل الرسالة.
 .4املعلومات املرتدة " Feed back
وىف املنظمات فإن املعلومات املرتدة يمكن أن تصنف إىل ثالث أنواع:
 .1معلومات مرتدة عادية
 .2معلومات مرتدة تصحيحية
 .3معلومات مرتدة داعمة
من جانب آخر فإن هناك جانبني هامني ىف عملية اإلتصاالت تحتاج إىل مزيد من إلقاء الضوء  ،آوهما
املوضوعات التى تدور حولها اإلتصاالت ىف املنظمات وكذلك إختيار الطريقة املناسبة لإلتصال  .وهذا ما
سنتعرض له تباعاآ

أوالً  -:موضوع اإلتصاالت :
إن أهم املعلومات العامة التى يمكن إيصالها للمرؤوسني يف منظمات
األعمال يمكن أن تتضمن ما يىل :
• معلومات عن عمليات املنظمة  ،منتجاتها  ،وخططها املستقبلية
وتوقعاتها
• معلومات عن سياسات املنظمة ىف مجال املوارد البرشية بأنشطتها
وسياساتها املختلفة
• معلومات عن األوضاع اإلقتصادية العامة التى تعمل املنظمة ىف إطارها

أوالً  -:موضوع اإلتصاالت :
وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك معلومات محددة يجب نقلها إىل املرؤوسني من خالل وسائل
اإلتصال الرسمية مثل :
 املعلومات املتعلقة بطبيعة العمل املطلوب من املرؤوس لكى يتمكن من إنجاز العمل
املكلف به بالشكل الذى يحقق إقتصاداآ ىف التكلفة وتنسيقاآ مع أعمال املوظفني
اآلخرين.
 معلومات عن وسائل وأساليب التحفيز املتاحة ىف املنظمة والتى ترفع من الروح
املعنوية للمرؤوس وجعله يعمل بإقدام وحماس نحو تحقيق أهداف املنظمة .
 املعلومات التى تهتم بمستقبل املرؤوس وتنري له الطريق حول الفرص املتاحة أمامه
ىف الرقى والتقدم
 معلومات محددة عن الوظيفة التى يشغلها املرؤوس مثل السلطات والصالحيات ،
املسئولية واملحاسبة

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
 .1اإلتصاالت الكتابيةآ
 .2اإلتصاالت الشفويةآ

قنواتآاالتصال:
.1
.2
.3
.4

قنواتآإتصال رأسيةآنازلةآ
قنواتآإتصال رأسيةآصاعدةآ
قنواتآإتصال أفقية
قنواتآإتصال جانبيةآ

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
اإلشاعات كمصدر لإلتصاالت:
تمثل اإلشاعات املصدر غري الرسمى ىف عملية اإلتصاالت والعملية املكملة ل آإلتصاالت
الرسمية .
وعىل الرغم من أن اإلشاعات قد ال تكون دقيقة  ،إال أنها قد تعترب أحياناآ مؤرشاآ إيجابياآ
إلحداث التغيري التنظيمي وملعرفة موقف املوظفني من بعض القضايا الهامة ىف العمل .
واإلشاعات ليست دائماآ مرضة أو خطرة عىل مجال األعمال فقد تكون مفيدة
للموظفني  ،واملديرين واملنظمة معاآ ىف تحقيق النتائج املطلوبة.
من ناحية أخرى فقد تكون اإلشعاعات مقصودة من قبل اإلدارة ملجرد معرفة رأى
املوظفني وردود فعلهم

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
عوائق االتصاالت:
 .1من املؤكد أن النتائج املتوقعة ىف حال عدم فعالية االتصاالت هى :
 .2الصعوبة ىف تحقيق أهداف املنظمة .
 .3إنخفاض معنويات العاملني .
 .4صعوبة التخطيط نظراآ لصعوبة اإلتصاالت والحصول عىل املعلومات .
 .5عدم وضوح السياسات واملعلومات والبطء ىف إيصالها إىل املراكز املختلفة
بالتنظيم .

من هنا فإننا سنستعرض فيما يىل أهم عوائق اإلتصاالت اإلدارية املحتملة ىف املنظمات .
وسنتبع هذا الجزء بعرض لكيفية التغلب عىل هذه املشكالت أو زيادة فعالية اإلتصال

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
من هنا فإننا سنستعرض فيما يىل أهم عوائق اإلتصاالت اإلدارية املحتملة ىف املنظمات .
وسنتبع هذا الجزء بعرض لكيفية التغلب عىل هذه املشكالت أو زيادة فعالية اإلتصال

أوالآ  :لغة اإلتصاالت :
مالحظة -:
إن إستخدام عبارة " هل فهمت املطلوب" التى غالباآ ما يستخدمها
الرؤساء مع املوظفني هى عبارة مضللة ألن املرؤوس سيجيب بكلمة "
نعم " حتى ال يتهم بالغباء وقد يكون فعالآ أو قد ال يكون وعليه إحذر
إستخدام هذه العبارة

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
ثانياآ  :البناء التنظيمى
ومن الوسائل التى يمكن لإلدارة إستعمالها لتجنب هذا العائق:
( )1تخفيض عدد الوحدات اإلرشافية من خالل توسيع القاعدة
اإلرشافية أو عدد اللذين يمكن أن يخضعوا إلرشاف رئيس واحد .
( )2تفويض السلطة .
( )3إعتماد الالمركزية ىف بعض املواقع من التنظيم .
( )4وأخرياآ السماح بنوع من اإلشرتاك ىف اإلدارة .

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
ثالثاآ  :املركز الوظيفى واإلجتماعى
رابعاآ  :معارضة التغيري
يمكن أن يضاف إىل العوائق السابقة لعملية اإلتصاالت عوائق أخرى منها :
( )1العوائق الخاصة بالحالة الصحية والنفسية ملستقبل الرسالة.
( )2ظروف العمل مثل الحرارة والضوضاء  ،الربودة  ،الغبار.
( )3عدم الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوس .
( )4عدم كفاية الوقت لفهم الرسالة أو تنفيذ مضمونها أو تعلق املرؤوسني للرؤساء وعدم توصيل إال
ما يحقق أهدافهم الشخصية من املعلومات.
( )5اإلشاعات .
( )6زيادة مركزية القرارات .
( )7تواجد بؤر الرصاع .
( )8ضعف وسيلة اإلتصال.
( )9سوء التوقيت .
( )10كثرة املعلومات املرسلة.

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:

زيادة فعالية االتصاالت:
أوالآ  -:يستطيع موجه الرسالة أن يتعرف عىل ردود فعل مستقبل الرسالة.
ثانيــاآ  -:دعم القول بالعمل.
ثالثــاآ  -:قليل من تكرار اإلتصال :
رابعــاآ " -:اإلتصات " ال "اإلستماع " .
خامساآ  :كرس حاجز الخوف والهيبة .
سادساآ  :التأكد من صحة املعلومات .
سابعـاآ  :وسائل أخرى لتحسني اإلتصاالت وزيادة فعاليتها.

ثانياً  :طرق اإلتصاالت:
وباإلضافة إىل ما سبق فإن زيادة فعالية اإلتصاالت يمكن أن تتحقق من خالل إتخاذ
اإلجراءات التالية-:
 .1إنشاء نظام لإلقرتاحات ىف املنظمات يمكن أن يستقبل آراء املوظفني وأفكارهم
 .2تعميق الثقة بني الرؤساء واملرؤوسني
 .3إنشاء نظام أو ربما إدارة تهتم بشئون اإلتصاالت الداخلية ىف املنظمة
 .4توقيت اإلتصال وذلك من خالل إختيار الوقت املناسب إلرسال الرسالة أو املعلومات
 .5تبسيط لغة اإلتصال وجعلها مفهومة من مستقبل الرسالة .
 .6تنطوى العملية اإلدارية وما يرافقها من تحديد األهداف وإختيار الربامج وتنفيذها
ومراقبة النتائج عىل أن يقوم املدير بإتخاذ قرارات يومية بعضها قد يكون ر آوتينى
الشكل والبعض اآلخر قد يكون ملعالجة مواقف طارئة .

