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  :خامتة
تعترب املؤسسة مبثابة نسق اجتماعي يسعى إىل حتقيق أهداف ورغبات مشتركة من خالل تنسيق 
جهود األفراد واجلماعات وحمور هذا النسق هو عمليات التفاعل املتبادلة واملستمرة بني األعضاء لتبادل 

 الذي االتصاللب وجود ب من العملية اإلدارية يتطإن وأي ج.األفكار واملعلومات والقيم واالجتاهات
  .سياب العمل داخل املؤسسةإن دورا هاما يف التوجيه والتنسيق واحملافظة على تدفق وبؤدي
ت النظريات الكالسيكية يف التنظيم هتتم فقط بالوظائف التقليدية لإلدارة من ختطيط كان إنو

 اليت يعمل هبا املدير، وكيف  النظريات احلديثة هتتم أكثر بالطريقةإنوتنظيم وقيادة وتوجيه ورقابة، ف
فقد وضحت الدراسات احلديثة . ة اليت قوم هبا فعال أثناء أداء عملهيأتيينفق وقته واألدوار واملهام التفص

 من كتابة وقراءة وحتدث -االتصالمن ساعات عملهم يف % 70 األفراد ينفقون ما يقارب إن
  . الفعالاالتصالعدام إنة هي ه من القوى املعرقلة ألداء اجلماعإن وعليه ف-وإصغاء
 يعد مبثابة قلب احلياة النابض يف جسم املؤسسة، من خالل نقل املعلومات من فرد آلخر االتصالف

ا تتضمن آراء الطرف إهنومن مستوى إىل آخر، حيث تشمل هذه املعلومات األوامر والتعليمات كما 
 اتصال فاعل ومؤثر يف سلوكات األفراد فاملعلومة يف حد ذاهتا تعد حامسة ألي). املستقبل(اآلخر 

  .واجلماعات
ب النظري، وكذا نتائج إنمما سبق عرضه، وعلى ضوء املعلومات اليت مت التطرق إليها يف اجل

 لالتصال إنات ومناقشة التساؤالت اليت دار حوهلا البحث، توصلنا إىل إنالتحليل الكمي والكيفي للبي
 هو األسلوب الذي االتصال ف. أمهية يف تنمية قدرات العاملنيدورا أساسيا يف أي مؤسسة ملا له من

يساعد على حتديد النمط اإلشرايف السائد يف املؤسسة وأيضا حتسني نشاط األفراد من خالل عملية تقييم 
  .األداء

ويعترب املشرف من أبرز الوسائل غري املباشرة اليت تلجأ إليها اإلدارة لالتصال بالعمال هبدف 
ر العمل وتنفيذ سياسات املؤسسة وكل ما يتعلق بظروف العمل املادية منها أو االجتماعية توضيح أمو

  .االتصالوهذا يتطلب توفر مسات وأساليب معينة تساعد املشرف على أداء أدواره وتضمن فعالية 
 فاملشرف الناجح هو الذي يفتح قنوات . االتصال يف عملية إينسنوهنا تربز أمهية البعد اإل

 وميكن حتقيق ذلك . أمام مرؤوسيه ومينحهم فرصة إبداء الرأي أو طلب املعلومات اليت حيتاجوهناتصالاال
 الشخصي املتبادل الذي االتصالمن خالل مجع العمال يف اجتماعات أو جلسات عمل أو اللجوء إىل 
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عمال إىل يسمح بتوصيل املعلومات إىل العمال يف اتصال نازل ونقل االقتراحات والشكاوي من ال
  .اإلدارة يف اتصال صاعد

 املشرف أثناء أداء عمله يقيم عالقات مع مرؤوسيه وقد يستخدم استراتيجية تضمن له إنلذلك ف
. يف إحدى دراساته" ميشال كروزيه" حتقيق أهداف كل من املؤسسة والعمال معا مثلما أشار إليه 

  .مها اآلخر بعدين متنافرين بل يكمل أحدنفاملشرف والعامل ال ميثإل
  :يأيت بني املشرفني ومرؤوسيهم فيما االتصالوعليه تربز أمهية *
املشرف هو وسيلة اتصالية متثل حلقة الوصل بني اإلدارة والعمال لذلك غالبا ما يوصف -

  .املشرف بناقل املعلومات
  .تاج فعليإن خدمة أو أداءيوجد املشرف يف موضع تترجم فيه قرارات اإلدارة إىل -
 املشرف للمعلومات إىل مرؤوسيه يعترب مهارة وفنا يكتسب عن طريق املمارسة العملية توصيل-

  .ويتوقف إىل حد كبري على قوة الشخصية وروح التعاون والقدرة على التعامل مع اآلخرين
ية بني املشرف إنسن فعاال ومرنا كلما تعززت العالقات اإلاالتصال كانومنه نقول كلما 
 وبالتايل ازدادت الرغبة يف اكتساب خربات جديدة ،اهات إجيابية بني الطرفنيومرؤوسيه وظهرت اجت

  .وحتسني املهارات
 يعترب وسيلة هلا دورها اهلام يف حتسني أداء األفراد من خالل زيادة معدالت االتصال إنكما 

يث يقاس جناح أو ، حتقييم األداءاملشاركة يف وضع املعايري اخلاصة بتقييم األداء ودرجة الرضا عن نتائج 
فشل أية مؤسسة مبدى حتقيقها ألهدافها أو استخدامها ملختلف املوارد املتاحة وخاصة البشرية منها 

 وهذا هبدف اقتراح احلل املناسب . وال يتسىن ذلك إال بإجراء عملية تقييم لألداء.بأكرب كفاءة ممكنة
داخل املؤسسة أو بغرض تشجيع األداء املتميز لتفادي التهاون يف تأدية املهام امللقاة على عاتق كل فرد 

  .واإلجيايب
وحتقيق ذلك يفرض على إدارة املؤسسة عدم إخفاء نتائج التقييم ملا هلذه األخرية من دور يف تنمية 

" كفاءات ومهارات العاملني، فبعض املؤسسات املتقدمة تطلق على نظام تقييم األفراد إمسا آخر وهو 
مبوضوعية -، حبيث يؤدي تطبيق ذلك النظام بالشكل املناسب"تنمية الذاتيةال" أو " خطة التطوير

 إىل تكوين األفراد لرؤية موضوعية عن أدائهم السابق يف العمل وأيضا مساعدهتم -ومبشاركة املرؤوسني
  .على حتمل قدر أكرب من املسؤولية يف املستقبل كفريق عمل موحد

اليت فرضت على املؤسسات عدم إخفاء نتائج التقييم هذا باإلضافة إىل جمموعة من املتغريات 
  :أمهها
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  .وجوب إطالع العمال على امللفات اليت تعنيهم وختص وظيفتهم-
  . النقابات املهنية تطالب دوما بضرورة اطالع العمال على تقارير التقييم-
وسني بغرض أمهية التغذية العكسية واليت تساعد يف حتديد نقاط القوة والضعف يف أداء املرؤ-

  .حتسني األداء املستقبلي هلم
ت بعض املؤسسات تفضل السرية يف تقارير تقييم األداء حبجة جتنب خلق مشاكل يف كانوإذا 

ه قد تكون للعاملني آراء غري مطابقة مع ن نتائج حبثنا توصلت إىل عكس ذلك إلإنعالقات العمل، ف
  .نتائج التقييم حول قدراهتم وسلوكاهتم

 الفعال االتصال سهلة بقدر ما هي معرضة للعديد من املعوقات، واالتصالدو عملية وبقدر ما تب
لذلك البد من األخذ بعني االعتبار خصائص .  بل يتضمن أيضا فهمهاإينال يعين فقط عملية نقل املع

  .العمال أثناء إيصال املعلومات وأبرزها اخلصائص اللغوية،االجتماعية، الثقافية والنفسية
 تنمية املوارد البشرية مرتبط بتوفر نظام لالتصال سليم وفعال، فمن إنمما سبق تناوله نصل إىل 

ت بني الرئيس ومرؤوسيه، واالرتياح النفسي لدى خمتلف العمال من االتصاالخالل وجود شبكة من 
سلوك خالل تنظيم هيكلي يناسب قدرات العامل وطموحاته ومنح فرصة للمشاركة، ميكن التأثري يف 

  .األفراد حنو األحسن وتوليد شعور باألمهية داخل املؤسسة
ومنه زاد معدل الرضا لدى العمال وقلت مشاكل العمل، وهذا ما توصلت إليه الدراسة اليت قام 

   إنظهر "، حيث " التغيب واحلاجة إىل التقدير" يف اهلند حول " سوشيال سنجهال" هبا 
 من التغيب عن اجلماعة اليت رارات لديها معدل تكرار عالذ القاجلماعة غري املشاركة يف اختا

  .)1("ت تساهم غي اختاذ القراراتكان
فاالستقرار يف العمل يزيد من دافعية العامل حنو حتسني األداء وهذا يساهم يف حتقيق األهداف 

  .التنظيمية للمؤسسة
مستوى متدنيا رادها  األقسام والوحدات اإلدارية اليت متنح أفإندراسات أخرى "كما بينت 

  .)2(" عملإن مع الغري لديها أعلى نسبة دوراالتصالمن التفاعل االجتماعي و
 اتصال املرؤوس برئيسه أو بأفراد ن وسيلة لتنمية املوارد البشرية إلاالتصال إنباختصار نقول *

  :آخرين يف املؤسسة يؤدي إىل
  

                                                 
  .156عبد المنعم عبد الحي، مرجع سابق، ص   (1)
  .284مرجع سابق، ص، العميإن محمود سلمإن  (2)
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  .ت السيئة والتغيري يف آرائهممن خالل التخلي عن بعض السلوكا: تغيري سلوك العمال-1
حيقق اتصال الرئيس مبرؤوسيه إلبالغهم بتقييم أدائهم إىل توضيح : حتسني أداء العمال-2

  .اإلجيابيات والسلبيات يف األداء وهذا ما ينتج عنه حتسني نشاط العمال
سة  تبادل املعلومات بني مجيع األطراف الفاعلة يف املؤسإن: كسب مهارات وخريات جديدة-3

  .يزيد من كسب املهارات ويرفع من الكفاءات
يؤدي االهتمام بالعمال وتقوية عالقات العمل إىل رفع الروح : رفع الروح املعنوية للعمال-4

املعنوية وهذا يعترب حافزا معنويا حيفز على حتسني األداء عن طريق السعي وراء كسب مهارات جديدة  
  .وهذا ما حيقق تنمية العمال
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  :اتاقتراح
 االتصالطالقا من النتائج املستخلصة سنحاول تقدمي بعض االقتراحات للتقليل من عوائق عملية إن

والزيادة من فعاليتها داخل املؤسسة من جهة، ولتحسني أداء العامل من خالل االهتمام بعملية تنمية 
  :يأيتقتراحات فيما  وميكن إجياز هذه اال.قدراته وكفاءاته مبا خيدم أهداف املؤسسة من جهة أخرى

 داخل املؤسسة ملا له من دور مهم يف االتصالب االجتماعي والنفسي لعملية إناالهتمام باجل-1
 هو إشباع احلاجيات االتصالتنمية املوارد البشرية باملؤسسة، فاهلدف الرئيسي من مزاولة األفراد لعملية 

 يكون إصدار األوامر إنقبل -يدة والتقدير عالقات عمل جإن مثل احلاجة إىل ضم-االجتماعية والنفسية
  .والتعليمات

استعمال أكثر من وسيلة اتصالية عند تداول املعلومات داخل املؤسسة مع األخذ بعني االعتبار -2
 مدى القدرة - اخللفية االجتماعية والثقافية- املستوى التعليمي-اللغة املتقنة لدى أغلبية األفراد(كل من 

  ).ومات وفهمهاعلى استيعاب املعل
  : غري املباشر القائم على املشرفني وهذا من خاللاالتصالتعزيز -3
التحدث واالستماع، ( إجراء دورات تدريبية لرؤساء املصاحل لتدريبهم على تعزيز مهارات *

  ).القراءة والكتابة
عل  وإعطائها الوقت الكايف حىت حيدث التفااالتصالاختيار الوقت املناسب إلجراء عملية *

  .اإلجيايب بني الطرفني
  .ضرورة تطابق أقوال الرئيس مع الواقع لكي يضفي املصداقية والثقة لدى مرؤوسيه* 
 هو مدخل االتصال ف. غري املباشر حنو خدمة أهداف املؤسسة واألفراد معااالتصالتوجيه -4

  .للتفاعل االجتماعي
 ترتبط العالوات إنافآت ويفضل تشجيع العمال على أداء أعماهلم من خالل االهتمام باملك-5

  .از يف العمل بدال من ارتباطها بنسبة الغياباتجناملمنوحة باإلبداعات واإل
ه البد من إن عملية تقيم األداء من أهم عمليات تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة، فإنباعتبار -6

  :تيةاآلمراعاة بعض النقاط 
  
  
 باختالف الوظائف واملستويات التنظيمية، وعدم االقتصار استخدام طرق خمتلفة يف تقييم األداء*

  .على الطرق التقليدية
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توعية الرؤساء املباشرين بأهداف تقييم األداء بغرض مراعاة العدالة والدقة، وأيضا مناقشة نتائج *
  .التقييم مع مرؤوسيهم

ا للتحيز وعدم كثر من شخص بعملية التقييم وعدم اقتصارها على املشرف وهذا تفاديأتكليف *
  .الرضا

  :تيةاآلنقترح وضع استراتيجية لتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة مبراعاة العناصر -7
  . بني مجيع األطرافاالتصالبحتسني مناخ العمل وخصوصا ما يتعلق *
  .اإلدارة اجليدة لتدفق العنصر البشري داخل وخارج املؤسسة*
  .تاحة والوظائفالتوافق بني قدرات املوارد البشرية امل*
  ).ا وسلباكما ونوعا، إجياب( متعدد ومتنوع وضع نظام للحوافز*
  .خلق آليات لتعزيز املهارات*
  .إجراء دورات تكوينية بشكل مستمر*

  .االهتمام باملواهب املوجودة يف املؤسسة*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


