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الدراسة لخصستم
) اإلتصال التنظيمي و دوره يف ترقية أداء الوظيفي دراسة يف 2016اهلادى على خليفة قزة (

جامعة  كلية الدراسات العليا موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا (دراسة 
وصفية حتليلية ) رسالة ماجستري 

ثاين : حممد جماب و املشرف ال–املشرف األول : الدكتور منري العابدين 
راسة ملعرفة االتصال التنظيمي و دوره يف ترقية أداء الوظيفي يف جامعة هدفت هذه الد

يمي علي أداء عوامل االتصال التنظجامعة دراسات العليا اندونيسيا ماالنج و ملعرف
وملعرفة ي علي أداء املوظيفني يف جامعة االتصال التنظيم؛ و ملعرفة املوظفني يف جامعة 

يف جامعة ماالنا خالل االتصال التنظيميمناسرتاتيجيات املدير يف الرتقية اداء املوظفني 
دراسات العليا ماالنج  اندونيسيا .مالك إبراهيم 

و استخدم الباحث املنهج الوصفي الكيفي الذي بواسطته مث وصف الظاهرة موضوع 
الوثائق .–املالحظة –الدراسة وأدوات مجع البيانات تتكون من : املقابلة 

أن االتصال التنظيمي و دوره يف ترقية اداء الوظيفي يف جامعة وتشري نتائج الدراسة إيل 
يسيا جتري بطريقة منظمة و على مراحل حمددة و أول موالنا مالك إبراهيم ماالنج إندون

تلك املراحل هي حتديد اهلدف ؛ويتم بعدها حتديد االحتياجات اإلدارة جبامعة دراسات 
بالتقييم ؛ كما تشري له املخصصالعليا مث تنفذ اخلطة اإلدارة و ختتتم العمل الوظيفي 
املادية و أشكال متعددة وذلك النتائج إىل اإلدارة جبامعة تكون إسالمية و معنوية و

لغرض اإلستفادة من مزايا لرتقية و تبني أن جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج 
إندونيسيا ال تواجه مشاكل يف أداء املوظيفي من حيث ال توجد نقص يف األدوات ؛ ومن 

عناية و تتابعأداء لكل أبراز النتائج أيضا أن االتصال التنظيمي يف ترقية أداء الوظيفي تويل 
املوظف وتقوم يأخذها بعني اإلعتبارعند إعداد القييم أداء وأوهلااالتصال التنظيمي يف أداء 
الوظيفيفي اإلجتماعية و الثقافية لإلدارة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ماالنج إندونيسيا .



ABSTRAK

Alhadi Alie Kholifa Gaza. 2016. Komunikasi Kerja dan Perannya dalam
Meningkatkan Prestasi Kerja di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang (Studi Deskriptif Analisis). Tesis. Jurusan Ekonomi Islam,
Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. H.
Munirul Abidin, M.Ag. Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Mujab, MA.

Kata Kunci: Komunikasi kerja, Prestadi Kerja, UIN MALIKI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi kerja dan perannya
dalam meningkatkan prestasi kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang Indonesia, mengetahui sistem komunikasi kerja yang digunakan oleh
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia,
mengetahui beberapa faktor dari komunikasi kerja yang berpengaruh terhadap
peningkatan prestasi pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia.

Penelitian ini menggunkan metode penelitian deskriptif, dengan jenis
deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisis beberapa fenomena dari tema
penelitian ini. sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan
dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kerja dan perannya
dalam meningkatkan prestasi kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia berjalan secara terstruktur dan tersusun. Tahapan awal
dari proses tersebut adalah penetuan tujuan, kemudian klasifikasi kebutuhan
manajemen di Pascasarjana, kemudian pelaksanaan rencana dan diakhiri dengan
proses evaluasi; sebagaimana juga menunjukkan bahwa manajemen yang digunakan
di Pascasarjana adalah berbasis keislaman, etika, materi dan beberapa bentuk lain,
semua itu bertujuan untuk mengambil manfaat dari setiap kelebihan yang ada untuk
tujuan peningkatan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak memiliki kekurangan dalam hal sarana.
Dan dari hasil penelitian yang penting lainnya bahwa komunikasi kerja dalam
meningkatkan prestasi kerja mendapat perhatian dan kawalan; dengan cara melihat
kinerja setiap pegawai kemudian dijadikan bahan pertimbangan ketika proses
penyusunan evaluasi kinerja. Dalam evaluasi kinerja; poin pertama yang dibahas
adalah komunikasi kerja dalam prestasi kerja, meliputi komunikasi sosial dan budaya
yang dimiliki oleh manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia.

Validasi Kepala PPB,

Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd
NIP: 197207052006041032

TanggalPenterjemah,

M. Mubasysyir Munir, M.Pd
NIPT: 201407011278



ABSTRACT

Alhadi Alie Kholifa Gaza. 2016. Work Communication and its Role in Improving
Work Performance in Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik
Ibrahim Malang (Study Descriptive Analysis). Thesis. Department of Islamic
Economics, Graduate School of the State Islamic university of Maulana Malik
Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. Supervisor II: Dr. H.
Muhammad Mujab, MA

Keywords: Communications work, Job Performance, UIN MALIKI.

This study aims to determine work communication and its role in improving
job performance at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Indonesia, knowing work communication system used by the Graduate State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, knowing some factors of
work communication that affect the increase of employee performance at the State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

This study is using descriptive methods research, with qualitative descriptive
type, with analysis of several phenomena of this research theme. While the collecting
data through interviews, observation and documents.

The results of this study indicate that work communication and its role in
improving job performance at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia runs in a structured and organized. The beginning stage of the
process is the determination of the destination, then classification management needs
in the Graduate, then the implementation of the plan and ends with the evaluation
process; as it also shows that management used in the courses is based on Islamic,
ethical, material and some other forms, it aims to take advantage of any advantages
that exist for the purpose of improvement. The results of this study also explained
that the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang has no shortage
in terms of facilities. And other important results of the research is that work
communication in improving job performance got the attention and escort; by looking
at the performance of each employee and then it is taken into consideration when the
drafting process of the performance evaluation. In the evaluation of the performance;
the first point discussed was work communication in job performance, including
social and cultural communication which is owned by the management of the State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.
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خلفية البحــــــث-أ

نقل األفكار و يعترب االتصال التنظيمي هو شريان اإلداري داخل املؤسسة جامعة ويساهم يف 

نسانية بني األفراد لتحقيق آهداف بينهما و تدرج اجل تعزيز العالقة االاالراء معينة من

االتصال عددة آنواع لنقل املعلومات يف هيكل التنظيمي ويكون تسهيل مهام على العاملني 

يف التنسيق آعماهلم يف املنظمة لتعاو مع بعض يف التفاعل و يساعد على حتقيق آهداف 

و تقوم به الفرد سواء كان اجلهد للمنظة  و االداء الوظيفي هو عبارة عن اجلهد املبذول 

املبذول الفكرين آو البدنني لتنسيق ما بني املدير و املنظمة و يشري إن هذا آنوع هو االتصال 

الصاعد و اهلابط و احملوري و االفقية وهو النابض االتصاالت املعلومات داخل املؤسسة و 

دارية نو تطوير مستوى الوظيفي  من تقييم االداء يف التنسيق و التوجيه يف االداء الوظيفي اإل

املدير وهي جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينهما يف املستويات اإلدارية 

آداء لرتقية التنفيذى يف جامعة لتحقيق األهداف يف األداء الوظيفي اإلدارة تنظر إيل املستقبل 

توجيهم .  و القيادة و التقومي يف جماالت و ختطيط إيل طول املدى و إعداد آداء العاملني و ال

اإلداري املختلفة و تزويد املهام االراء اإلداريني يف املنظمة من آجل تطوير العمل اإلداري و 

تكون آختيار مدير جامعة ومساعد مدير يف عملية آكثر خربات يف األفكار من خالل 

ارية و التخطيط هو اساس املستوى اإلداري دورهم اساسي يف عملية تطوير مستوى اإلد

االدارة و السيطرة هي الوظيفة اليت تنظم اخلطة و حتديد زيادة اجلهود املبذوله عندما تدعو 
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حاجة الوحدات اإلدارية يف املنظمة من  خالل االتصال التنظيمي  و االداء الوظيفي 

هاية تطور و إستخدمها يف تفاعله مع االداء يف خمتلفة املستويات حيث آن االتصال يف الن

ترقية العالقات يف املنظمة و بالتايل قيم التواصل و الرتابط بني العاملني ككل. االتصال و 

دوره  يف الشؤون اإلداري ظهر قبل القرن اخلامس يف كتابات البابليني  و املصريني و هو 

دي آو مريوس االجنليزية و غريها . فاالداء العايل اجليد الذي هو نتاج جهد سواء كان جس

الفكري قام ببذله فرد آو جمموعة الجناز معني للوصول آو حتقيق آهداف مسطرة سواء مبين 

على استغالل املوارد البشرية املتاحة آو مدخالل املوسسة بآقل تكلفة وإتاجية عالية مع 

احلفاظ على صحة وراحة العامل وهذا ما يعطي للمؤسسة مكانتها يف العالقة باألداء 

ستمرار و التميز ضمن جامعات الناجحة . فمحاولة العالقة القائمة بني ويضمن هلا ا

االتصال التنظيمي و األداء الوظيفي عند العامل التنفيذيني واقع االتصال التنظيمية يف 

املؤسسة جامعة املدير آو املساعد جامعة  و حتديد مدى عالقتها باألداء العمل يف املؤسسة 

ال التنظيمي يف حل مشكالت االداء اليت تواجه العامل و من خالل معرفة إسهام االتص

إكتشاف آو الوقوف على معوقات االتصال اليت تؤثر بصفة مباشرة آو غري مباشرة املؤسسة 

من خالل تقدمها ومنوها و حتقيق آهدافها و املهام و الذي يعطى هلا الدافع يف احلفاظ على 

يفي  إن أول سلوك يقوم به تطوير يف االتصال يعترب االتصال من ضرورات اداء الوظبقاءها 

هو االتصال ليعرب عن أداء فاألفكار واآلراء واملقرتحات ليس هلا وجود يف الواقع إال بنقلها 
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الوظيفي فهو بالنسبة للمنظمة إذ يعترب الطاقة وآما أن االتصال عنصر هام يف التنظيم و أداء

جلميع نظمها فالدوافع  والقيادة واختاذ القرارات  والتخطيط والتنسيق والرقابة  ليس هلا قيمة 

بدون تنفيذها يف شكل اتصال حيث أنه عن طريق االتصال بني األفراد يعد العاملون يف 

م يتوقف جناحها أو فشلها على املوظفني جامعات املختلفة  اداء  الداخلي للمؤسسة وعليه

يف املؤسسة التعليمية وهي اجلامعة حىت تسري العملية على اكمل وجه ومن املشاكل الىت 

تواجه املوظفني عدم القيام اعماهلم اول باول اي ترك االعمال مرتاكمة حىت يصعب عليهم 

ومن اسباب قيام املؤسسة التعليمية ان يكون رئيس اجلامعة مواظب يف عمله حىت يقتدو به 

املوظفني التابعني له حىت يتسىن هلم القيام بواجبهم املكلفني به
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مشكلة البحـــــــث-ب

النا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مو ة جامعة لالتصال اإلداري دور مهم يف عمل املؤسس

وذلك ألن فعالية العاملني اإلدارية فيها تتوقف على فعالية االتصال املختلفة دراسات العليا 

ن هذه إعليه ففروعها يف اخلارج وويف 

جامعة موالنا مالك ابراهيم املؤسسات الدراسة حتاول معرفة نظام االتصاالت اإلدارية يف

األداء يف املنظمة جامعة  .اإلسالمية احلكومية دراسات العليا 

أسئـــــــــلة البحــــــــــث .-ت 

على أداء املوظفني يف جامعة ؟االتصال التنظيميما هي عوامل -1

االتصال التنظيمي على أداء املوظفني يف جامعة ؟ما دور -2

ما سرتاتيجات املدير لرتقية  األداء املوظفني من خالل االتصال التنظيمي ؟-3

االهداف البحـــــــــــث-ث

علي أداء املوظفني يف جامعة  .االتصال التنظيميمعرفة عوامل -1

االتصال التنظيمي علي أداء املوظيفني يف  جامعة .دور معرفة -2

خالل االتصال التنظيمي منلرتقية اداء املوظفنيمعرفة اسرتاتيجيات املدير يف ا-3
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اهمية البحث :-ح

داء ألالتنظيمي يف اه الدراسة إىل توضيح دور اإلتصالتسعى هذ:األهمية التطبيقية-1

هذه تسعىوموالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية للدراسات العلياجامعة الوظيفي يف

مؤسسة هلا األتصال مباشر لرتقية األداء الوظيفي توفره من خدمات أساسية االدراسة من  

يف التنظيم وهذا يتطلب من عماهلا احلرص على تقدمي ما هو أفضل يف ظل ظروف العمل 

الصعبة  وامتالك العامل للمعلومة من خالل اتصال اإلدارة به لتنفيذ قرارات أو أوامر يساعد 

ة وبأداء جيد يضمن للمؤسسة ثقة العاملني ويساهم يف احلفاظ على تأدية مهامه بأفضل صور 

تتناول و على سري أعماهلا لذلك فمن املتوقع أن تسهم هذه الدراسة يف استنباط دراسات 

.وصول اىل أداء جيدتصال اإلدارة به يف الإلاملعلومة من خالل ااملوظفدور وقيمة أن ميتلك

التنظيمياإلتصالمن ناحيةالتنفيذينيوظفني املاتاملعلومو تكون :العلميةاألهمية-2

موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية دراسات العليا مؤسسة جامعةداخلبأداءو دوره

للعمالاداء املوظيفيعلىاالتصال واألقدميةالتعليميمثل املستوىتغرياتمعرفةكذلكو

عمليةوابراهيم اإلسالمية احلكومية دراسات العلياموالنا مالك جامعةمبؤسسةالتنفيذيني

اإلستفادةميكناملوظفني  وأداءعلىبدورهااالتصال واليت جامعةمؤسسةيفاإلتصاالت

.املؤسسة جامعةيفداء املوظفنياأل مستوىرفعيفنتائجهامن
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حدود البحث :-ج

الحدود الموضوعية :1-

تدور دراسة البحث حول ما أشتملت عليه االتصال التنظيمي ودوره يف ترقية األداء الوظيفي 

االتصال التنظيمي يف ترقيةيف جامعة مالك ابرهيم دراسات العليا  واستخالص اهم العوامل 

اداء املوظفني .

الحدود المكانية :2-
يف جامعة موالنا مالك إبراهيم دراسات العليا اتدونيسيا ماالنجطبقت هذه الدراسة يف 

التابعة له يف نفس املدينة . 
الحدود الزمانية :3-

.2016طبقت الدراسة امليدانية خالل العام 
مصطلحات البحـــــــث :-د

تبادل املعلومات واألفكار من االتصال و األنشطة اليت تتم من خالهلا هياالتصال :-1

ينعكس إجيابيا علي سري العملية اإلدارية وبالتايل حيقق أهداف املوظفنيتحقيق مفهوم ل

1املنظمة. 

.(6(34هـ).نظریة االتصال وتطبیقاهتا يف 1426
1
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المعرفة-2

لرتقية أداء أعماهلمملوظفنيهي معلومات وخربات ومهارات يستحضرها ويستخدمها ا

2. جيدبإتقان أو الختاذ قرارات 

المنظمة-3

يتم تفعيلها بطرق علمية يف حتقيق جمموعة من واملوظفني نظام يتكون من جمموعة من هو

3األهداف املنظمة فيها املكتبات ومراكز املعلومات.

الكفاءات-4

جتمع مادية واملعنوية املنظمة تصدر منهم جمموعة من السلوكيات يف عاملون املوظفنيهم 

التنفيذ يف املوظفالقدرة على وضع املهارات واملعارف توضحبني االستعداد يف االداء والقيم 

4.اخلربتهمهين و تكون قابلة للمالحظة والقياس

يعرفه أندروي سيزالقي مارك جي واالس بأنه العملية اليت يتم مبوجبها نقل وتبادل  املعلومات-2

.5

6كما عرفه قاموس إكسفورد بأنه نقل األفكار أو توصيلها أو تبادهلا بالكالم أو بالكتابة

782. ص. 4. مج. 1960.

3.. ص1[د.ت.].ج. 

11144. ص. 2. ج. 1977

5 632: ص 1991عودیة ، 
6 178: ص 2003، 1
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السابقة .الدراسات -د

دراسة ميدانية لعينة من منظمات –دراسة بعنوان : أثر إدارة املعرفة يف االبتكار التنظيمي 

االتصاالت اجلزائرية

أ / تيقاوي العزيب

ملخص الدراسة :

1-

ميزة تنافسية بالرتكيز على عناصر إدارة املعرفة باإلضافة إىل الوصول

علمية تساعد املوسسة التعليمية االتصال اخلدمية من االستفادة من إدارة إىل أساليب وطرق 

املنهج الوصفي التحليلي يف عرض املفاهيم واألطر الفلسفية ملتغريات البحث وقد مت اختيار 

االتصاالت اجلزائرية جمتمًعا للبحث فيما تضمنت العينة عدد من أعضاء اهليئة اجلامعة القدس 

اإلدارية القائمة على هذه املؤسسة.

كما توصلت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات عّربت عن وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة 

واالبتكارات داخل بني متغريات الدراسة باإلضافة إىل وجود تأثري اجيايب بني ادراة املعرفة 
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املؤسسة عينة الدراسة وكان متغري فريق املعرفة األكثر تأثريًا بينما كان متغري عمليات إدارة 

املعرفة األقل تأثرياً.

أوًال: النتائج

نتائج الدراسة النظرية:-أ

تعد إدارة املعرفة تلك العملية التنظيمية اهلادفة إىل خلق قيمة تنظيمية ورأس مال بشرين 

وم

رئيسة واملتمثلة يف عمليات إدارة املعرفة: تشمل التقاط وتوليد االحتياجات املعرفية للمنظمة 

مع القيام باحملافظة عليها واملشاركة فيها عن طريق تقنيات املعلومات واالتصال واستخدامها 

ة فعالة مبا يضمن حتقيق غايات املنظمة.بطريق

تقنيات إدارة املعرفة: ختتلف تقانة املعلومات عن تقانة املعرفة ذلك أن تقانة املعلومات هي 

وسيلة ملعاجلة املعرفة أما تقانة املعرفة فهي إلدارة املعرفة واليت تشمل التقانات املتطورة للمعرفة 

فة عن طريق فريق املعرفة لرفع من الرتقية اداء  املنظمة.املستخدمة لتطبيق عمليات إدارة املعر 

فريق املعرفة: يشمل كل من صناع املعرفة ومديروها وإدارة معرفة الذين حيملون على عاتقهم 

احلث على التطبيق اجليد للمعرفة وإزالة كافة العوائق اليت تقف يف طريق وصول املعرفة إىل 

أفراد املنظمة.
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باستكشاف فكرة جيدة ومتميزة أما االبتكار فيتعلق بوضع تلك الفكرة . يتعلق اإلبداع 2

موضع التنفيذ أي أن االبتكار هو التطبيق الفعلي لألفكار املبدعة والذي يشري إىل الرغبة يف 

التوصل إىل ما هو جديد ويضيف قيمة وأمهية أكرب للمنظمة وأسرع من املنافسني يف ادارة 

اس وهذا يعين أن تكن املنظمة هي األول يف الفكرة واألوىل يف أصبحت فيه املعرفة هي األس

اداء.

. يقصد باالبتكار التنظيمي التوصل إىل مفاهيم جديدة قابلة إىل التحول إىل سياسات 3

وتنظيمات وطرق لتجسد األفكار املبدعة يف شكل منتجات بإحداث تغريات تقنية تساهم 

جديدة ختتلف عن باقي املؤسسات يف خلق منتجات وخدمات حتتوي على إضافات

التعليمية ويظهر االبتكار التنظيمي يف ثالثة أشكال هي:

االبتكار اإلداري: يشمل كافة التغريات يف اهليكل التنظيمي وتصميم العمل وعمليات 

وسياسات واسرتاتيجيات املنظمة واهلدف وراء ذلك كله استغالل املعارف اجلديدة والتمركز 

الرتقية اداء او االتتصال التنظيمي.اجليد يف 

االبتكار التقين: يشمل تطوير اداء يف املؤسسة املنظمة أو إدخال تغريات يف التقنيات -

املستخدمة أو تغريات يف أساليب اإلنتاج حيث تولد االبتكارات وتدعم من قبل فريق املعرفة 

الذين ميلكون اخلربة لذلك.
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االهتمام االتصال بتقدمي خدمات إضافية جتعله أكثر رضا على االبتكار اإلضايف: يركز على 

املنظمة.

نتائج الدراسة الميدانية:- ب

. أوضحت نتائج التحليل الوصفي خلصائص عينة الدراسة وجود اداء جيد ألفراد العينة من 1

ن حيث اكتسب اإلدارية مراكز قيادية مهمة و تركيزها على امتالك طاقات إدارية شابة يتمتعو 

. أكدت نتائج الدراسة امليدانية أن املنظمات عينة الدراسة تسعى إىل جتسيد املعارف 2

اخلاصة بعمليات إدارة املعرفة وذلك من خالل:

تسب املعرفة داخل املؤسسات عينة الدراسة من طبيعة العمليات اخلدمة اليت يقومون تك-

-

ملعلومات واملعرفة املكتوبة واملوثقة يف وسائط التخزين املوجودة يف ذلك باحلاسوب ووسائط ا
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تركز املؤسسة عينة الدراسة يف توزيع املعرفة على اخلدمات املقدمة والتعليم وتنمية املهارات -

ة باإلضافة إىل النشرات والوثائق اليت تصدرها املؤسسة التعليمية عينة الدراسة داخل كاف

املستويات اإلدارية والتشغيلية والربامج التدريبية املستمرة.

إزالة كافة العوائق اليت حتول دون وصول املعرفة لألفراد والوحدات اإلدارية والرتقية اداء -

باإلضافة إىل منح العاملني احلرية التامة يف استخدام معارفهم الشخصية وتطبيقها.

رف يف النقاط اآلتية:

ضعف اكتساب املعرفة عن طريق إمعان النظر(التبصر) يف جتارب وخربات العاملني.-

عدم احملافظة على األفراد املوهوبني ذو املعرفة العالية الذين لديهم القدرة على حتويل -

معارفهم الضمنية إىل معارف ظاهرية.

العمل باإلضافة إىل عدم تصفح قواعد بيانات ضعف الرتكيز على مجاعات املمارسة وفرق-

للموسسة باستخدام الوسائط الرقمية.

-

إىل عدم سعي املوسسة التعليمية إىل تعيني مديرين للمعرفة للسعي وراء التطبيق اجليد هلا  مبا 

حيقق أهدافها التنافسية.

.  تعتمد املؤسسة التعليمية عينة الدراسة على أنظمة املكاتب ( بريد إلكرتوين، معاجلة 3

النصوص؛ اسرتجاع املعلومات) يف ربط كافة العاملني والوحدات اإلدارية بشبكة حاسوب 
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يف قيامها بإتباعها سياسة التحديث بصورة مستمرة ألنظمة املعلومات إال أن هناك قصور  

برسم سياسة تتمتع باالستجابة السريعة للتغريات يف التقنيات وعدم استخدامها  ألنظمة 

فة يف تعزيز املوقع التنافسي للموسسة عينة .  توصلت الدراسة امليدانية إىل أمهية فريق املعر 4

الدراسة وذلك من خالل:

حمافظة املعرفة يف املؤسسة عينة الدراسة على تطوير املعرفة وحداثتها ويتواصلون مع بيئتهم -

اخلارجية مما يدل على وجود صناع معرفة مؤهلينا االدارية ميكن االعتماد عليهم.

تعليمية حمل الدراسة على حسن تطبيق املعرفة املكتسبة من تشجيع العاملني باملؤسسة ال-

خالل قيامها بإعداد خطط تدريبية لتبني للعاملني كيفية تطبيق معارفهم املكتسبة ضمن 

.  أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن املنظمات عينة الدراسة تسعى إىل وجود تطبيق فعلي 5

يمي وذلك من خالل:للمعارف اخلاصة باالبتكار التنظ

أجرت املؤسسات التعليمية حمل الدراسة تغيريات جذرية يف إدخال أنظمة احلاسوب -

فهم آليات عمل اإلدارة
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أجرت باملؤسسة التعليمية  حمل الدراسة تغريات يف تصميم-

ثانياً: التوصيات.

ا يلي:بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الدراسة مب

جيب على املنظمات اخلدمية أن تعامل كل فرد على انه معريف جيب احملافظة عليه -1

الفشل

جيب احملافظ على األفراد ذوي املعرفة العالية  مما يضمن هلا احملافظة على  املعريف -2

ب

العمل على إزالة كافة العوائق اليت حتول دون وصول املعرفة لألفراد والوحدات اإلدارية -2

معارفهم الشخصية وتطبيقها مبا حيقق إدراك واإلنتاجية مبنح العاملني احلرية التامة يف استخدام 

ملعرفة حيملون على عاتقهم التطبيق اجليد هلا.
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الدراسة الثانية :-3

يف املؤسسات التعليمية يف الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري دراسة استطالعية على العاملني 

مدينة الرياض : بسـام بن مناور العــنزي

جاءت هذه الدراسة للتعرف على الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري يف املؤسسات التعليمية 

:يف اململكة العربية السعودية وقد مت حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل

على اإلبداع اإلداري يف املؤسسات التعليمية باململكة العربية ما أثر الثقافة التنظيمية 

السعودية؟

:واندرج حتت هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية

ما القيم السائدة املكونة للثقافة التنظيمية يف املؤسسات التعليمية؟-

ما مدى توفر عناصر اإلبداع اإلداري يف املؤسسات التعليمية؟

السائدة املكونة للثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري يف املؤسسات التعليمية؟ما اثر القيم 

اعتمادًا على التحليل اإلحصائي للبيانات فإن أبرز نتائج الدراسة ميكن توضيحها ومناقشتها 

فيما يلي:

توصلت الدراسة إىل أن مجيع القيم املكونة للثقافة التنظيمية سائدة باملؤسسات التعليمية 

و الصفوة و الفاعلية و الكفاءة و العدالة و فرق احلكومية يف مدينة الرياض وهي: (القوة
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العمل و النظام). ما عدا قيمة املكافأة وبناء على هذه النتيجة فإن هذه الدراسة تتفق مع 

بعض الدراسات السابقة من ناحية وختتلف معها من ناحية أخرى.

أوجه االتفاق :

احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف الدراسة االتصال التنظيمي ودوره يف تنفق الدراسة 

ترقية أداء الوظيفي .

كما تتفق بشكل كبري مع دراسة تيقاوي العزيب جزائر و بسام بن مناور العنزي مدينة الرياض 

يف االتصال التنظيمي .

زمان الذي أجريت فيه أختلف احلالية عن دراسات السابقة يف مكان و الأوجه االختالف :

.الدراسة 

أوجه االستفادة من الدراسات :

.الدراسة و كذلك يف أختيار أدوات البحث 
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:-ذ

حماولة إجياد العالقة بني االتصال التنظيمي و األداء الوظيفي للعمال داخل السبب األول:

املنظمات.

معرفة و توضيح منط االتصال التنظيمي السائد يف إحدى مؤسساتنا و السبب الثاني:

عالقتها بأداء عماهلا.

حداثة املوضوع و قلة تناوله بالدراسةالسبب الثالث:

ض املعوقات أو املشاكل اليت تواجه العاملني يف االتصال الوقوف على بعالسبب الرابع:

باإلدارة
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الفصل الثاني

االطار النظري

الثاينبابال
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المبحث األول :  االتصال 

وظفنياملةنظمنه أساس املإيعترب هذا طوير وتتتم فيها اليت املوضوعأمهيةمنيعترباالتصال 

بد أليف جامعة اإلتصالهدفها سواء داخل بينهم تنشأ املوظفنيبني تنشأ العالقات اليتهو 

أصبحت هناك حاجة ماسة االتصال املوظفنييكون هناك اتصال بينهم ومع تطور أن 

اليت ميكن أن تتطور من داخل املنظمة و املوظفنيلتعامل والتواصل بني اتكونباعتباره ضرورة 

وجامعة ةدخلت براجمه يف مؤسسأساسي وو أصبح االتصال عنصر نهوتستمر بدو 

أو املنظمات سواء  ة جامعةاالتصال التنظيمي داخل املؤسسوما يهمنا تنظيماته املختلفة

هو يعترب أمر ضروري جدا من خالل و الرئيس القسماالداريني أو الرئيس جامعة أو كانت 

يساعد على التعاون يف العمل وجيدمن تأدية أعماهلم بالكفاءة ملوظفنيانه ميكن ااالتصال 

الذي تدور بينهمالىتملعرفةويساعدهم على ااحلسنةعلى سلوكهماملوظفنيز يحفلتيوجه 

هو الىت و االتصال التنظيمي يعد مبثابة قلب احلياة النابض يف جسم املنظمةو يعملون فيه 

ةسريعيف هدف حتقيق هو يالتنظيمي االتصالهذا و داخل املنظمةيدور يعرف ما 

فاملعلومة أصبحت مثل أفرادأو مجاعة املوظفني التنظيم يف أداء العمل يف واالستجابة 

ن كل من يود املنافسة واالستمرار يف إبطبيعة فوة جامعةاملؤسسيف ةالتنظيميلعملية املنظمةا

من االتصال التنظيمي توجيه العمل ؛ وكيد اهلدف توأوو السرعة أداء مظلوبة االتصال 

حتقيق أهداف املنظمة إذ يتوقف جناح املنظمة ليس فقط على  ىفخمتلف سلوكيات األفراد 
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وإمنا على التعاون القائم بينهم وحتقيق العمل اجلماعي ففي كل املستويات ملوظفنيكفاءة ا

.االتصال التنظيميمن علومات واألفكار التنظيمية تتم عملية االتصال بصفة مستمرة لنقل امل

:تعريف اإلتصال-المطلب األول

فاالتصال يعترب العمود الفقري املوظفهو التفاعل و

وسيلة يف نقل املعلومات و األفكار بني املوظفني . حيث يعد عملية إتصال ة منمعاللج

و تعريف اإلتصال من وجهني أساسني مها:

:من الناحية اللغوية-3

نقل املعلومات واملعاين واألفكار و بني يعرفه قاموس روبار

اليت تعين االتصال 7معني. هدفاأللتحقيق من املوظفنيوآخر وبني جمموعةاملوظف

8على التماسك مع بعضهم املوظفنيمشرتك أو إشرتاك يف الشيء فاإلتصال عملية تساعد 

وبالتايل نصل إىل أن هذه التعاريف توضح لنا أن لفظ اإلتصال يتضمن املشاركة والتفاهم 

تحقيق هدف.لحول موضوع أو فكرة معينة 

7 10: ص1999–
8 331، ص1988
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:من الناحية اإلصطالحية-4

عملية نقل املعلومات من طرف هي ومفهومه هلذا املصطلح ال إختلفت معانيه أن اإلتص

االتصالأو أكثر وذلك عن طريق  املوظفاملعلومات من نقل يعرفه بأنه تبادل 9ألخر 

10املرسل إليهالتفاهم بني املرسل و

11اتتم نقل وتبادل  املعلومتالعملية اليت هييعرفه أندروي سيزالقي مارك جي واالس -5

12تبادهلا بالكالم أو بالكتابة نقل األفكار أو توصيلها أوهيكما عرفه قاموس إكسفورد 

.املوظفني نقلها ونشرها بني وتبادل األفكاربني املوظفنيعملية التفاهم 

االتصاالتبإستخدام جمموعة أو املوظفكما يعرفه عبد الغفار على أنه: نقل الرسالة بني -6

إتصالية لتحقيق أهداف متعددة وبشكل يضمن الوسيلةمفهومة للمجموعة باستخدام 

وقد ركز علماء على أن اإلتصال هو 1415للرسائل يف إجتماعية معينة 13التفاعل والتأثري. 

فان اإلتصال يعرف بأنه: السلوك اللفظي الىت تساعد على نقل املعلومات و االفكاروسيلة 

نظم املعلومات و إن 16الطرف األخردمه أحد األطراف للتأثري علىيستخأو املكتوب الذي 

إستقبال وحتليل اإلتصال هو املعلومات ووفقا لنظم املعلومات فان اإلتصاالت هيإىل 

9 601: ص 2002
10 164: ص1995

11 632: ص 1991
12 178: ص 2003، 1

13 15،ص2001، 1
14 269: ص1999

15 230: ص 2000
16 325، ص1997، 6––امحد ماهر ا  السلوك التنظميي 
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ن اإلتصال أكثر أمهية إيف إطار العمل والتنظيم فواسرتجاع وعرض وإرسال املعلومات و

ملوظففهو متعلقة بايز التفاعل االتصالميفان كرانش  والذي القدرات املوظف لتحديده 

تفسر بتعديل سلوك تكون تلقي هذه املعلومة قد والحظة العامل اآلخر الذي يستنتج من م

على آخر مهما كانت الوسائل املستخدمة معنياملوظفوالتفاعل يعين تأثري وظفامل

الرسالة ة للتفاعل الذي يعرف بإستعمال إلحداث هذا التأثري بينما اإلتصال هو حالة خاص

من خالل كل هذه التعريفات يتضح أن اإلتصال عملية تبادل للمعلومات 17لدى املنظمة 

املوظفوإرسال للمعاين واألفكار بني 

لآلخرين أو التأثري يف سلوكهم سواء كانوا أفراد أو مجاعات أو تغيري هذا السلوك وتوجيهه 

وتعزيزها لتحقيق ملوظفنيوجهة معينة من أجل متاسك العالقات اإلجتماعية واإلنسانية بني ا

.أهداف

اإلتصال-7

املوظفنيعاين واألفكار هي النشرة املعلومات وإرسال امل

أو تغيري هذا االتصال وتوجيهه أكثرأو املوظفاجلديدة لآلخرين يف االتصال سواء كانوا 

وتعزيزها لتحقيق أهداف.وظفني وجهة معينة من أجل تعزيز العالقات امل

17: Christian Guillevic :Psychologie du travail. Edition Nathan, paris,1999:p p 127-128.
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اآلراء و إدارية داخل املنظمة يساهم يف نقل واألفكار هو وظيفةاإلتصال التنظيمي:-8

تعزيز بني وحدات ومكونات االتصال لالرمسية مستهدفة االتصالعن الطريقواألفكار 

18التنظيمي  للمنظمة وحتقيق أهدافها.

المطلب الثاني:  عناصر عملية االتصاالت اإلدارية:

االتصال من األعلى درجة إيل اقل : وهو عبارة عن  تدرجاالتصال الرأسي الهابط–أ 

درجة  يف االتصال اهليكل التنظيمي.

: وهو عبارة عن تدرج االتصاالت من االسفل ايل االعلى االتصال الرأسي الصاعد–ب

.ويكون من اقل درجة ايل االعلي درجة يف االتصال اهليكل التنظيمي

و يتم هذا النوع بني العاملني يف اإلدارات واألقسام األخرى االتصاالت األفقية : -ج

داخل املنظمة اليت هلا نفس املستوى و هو اليت ضروري يف عملية التنسيق الضرورية للمنظمة 

التعاون و علىو يشري إن هذا النوع من االتصال بني العاملني و مديري األقسام يساهم 

وهو عبارة عن  19د على حتقيق أهداف املنظمةالتفاعل و بالتايل التالحم الذي يساع

14؛ص 2008

14

19 1 )
. 199
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االتصال الذي حتدث بني املستويات اإلدارية ذات املستوى اإلداري الواحد من الناحية 

20التنظيمية .

لعمل يف إدارات تابعة هلم اباملوظفنيبني املدراء و وهي االتصالاالتصال المحورية:-د

رى) وحيقق هذا النوع من االتصال منظمة أخ(مثل اتصال مدير منظمة ما بعاملني يفاتنظيم

يظهر هذا النوع من االتصاالت تلف التقسيمات يف املنظمة وعادةاجلارية بني خمالتفاعل

التنظيمية.

افقي

صاعد                      الهابطمحوري         

يوضيح اإلتصال التنظيمي .1شكل رقم 

20 1986
200323صادر عن  (مؤلف 

س القسمئير  مدير جامعة 

عمال منفذين

مديرجامعة 
لالفروع األأخرى
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:التنظيمياالتصالأدواتالمطلب الثالث : 

الشفهية:-1

فاهه عن طريق ليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني املتصل واملتصل به شاأدواتوهي 

الندوات واملكاملات اهلاتفيةو املكتوبة مثل املقابالت الشخصيةالالكلمة املنطوقة

فكار يعترب هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل املعلومات واألواملؤمتراتوواالجتماعات

ونظرا للمهام املباشرة إال أنه يعاب أنه يعرض املعلومات للتحريف وسوء الفهموأكثرها سهوله 

21.وحيتاج هذه الوسائل أكثر من غريهافهو يستخدمجامعةملدير

الوسائل الكتابية :- 2

ليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني املتصل واملتصل به عن طريق الكلمة اأدواتوهي 

املكتوبة مثل األنظمة واملنشورات والتقارير والتعاميم واملذكرات واملقرتحات والشكاوى ويعترب 

أغلب املنظمات احلكومية أنه توجد مخسة شروط للرسالة هذا األسلوب هو املعمول به يف 

واضحة وصحيحة ولطيفة .املكتوبة وهي أن تكون كاملة وخمتصرة و

ه1414)، 29-24––االتصاالت إالداریة : ماهیهتا ؛

ه25.1414ص ––االتصاالت إالداریة : ماهیهتا ؛العثميني ، فهد سعود ع 
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ي : البطء يف إيصال املعلومات فهمن التحريف وقلة التكلفةومحاية املعلومات 

تأكد احتمال الفهم اخلاطئ هلا خصوصاً عندما يكون للكلمة أكثر من معىن .

المبحث الثاني.  األنواع االتصاالت :-

االتصال الرسمي:-1

تكون وتقرير إدارة جامعة مستوى تنظيم وهمبعضيف املوظفنيبني يكوناالتصال الرمسية

تأخذ على طول من الكثريةولكن االهداف االتصاالت الرمسية ومهام املنظمة إىل االجتاه 

22أجل التأكيد على أمهية ودور كل منها:

بدءا أعلى ياىل مستوى وتنظيم وصوللتنظيم االتصالمعينة معلوماتمن أجل تنفيذ 

األهداف عن لتعبري لعملاالتصال والتعليمات واملستويات او التنفيذي جامعة من الرئيس 

من جامعة علومات من املستويات املؤسسة املاالتصال و العليا وخطط اإلدارة النظام منظ

التنظيم اإلدارة العليا أن احلاجة إىل البيانات واملعلومات لتحديد مستوى التقدم وجوه املعرفة 

ن يكون االتصال تقرير لتواصل غري اللفظي ميكن ألهدف يمن اإلدارة العليا واألهداف اليت 

.اتخمتلفة من املنظم

335،ص2000بريوت،اجلامعیة ،وإالصالحالعامةوالوظیفةإالداریةاالتصال التنظميي–العامةطارق

22
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اإلتصال غير الرسمية.-2

ملنظمة  اهي اخلطوط املتقطعه واليت تتم خارج إطار اهليكل التنظيمي الوظيفي الذي ترمسه 

املستويات فيها طار الرمسية اليت حتكمإلعن ابري عن العالقات الشخصية وبعيداوهي تع

يف صيغ االتصال نظاقةواليت ترى ادار التنظيمية يف داخل املنظمة

23داخل املنظمة .

المرسل :-3

آحد اإلدرات االتصال التنظيمي تشري إىل أن املعلومات اليت ترغب يف ترقية مت العثور عليها 

24من األحيان ميكن أن تفسر على أساسها املتصل. يف كثري 

الرسالة : - 4

وبالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف تبادل األفكار واملعلومات مرسل يشري إىل األفكار 

حدد رسالة تقول فمن املهم أن خيارا شك أن ترقة يف االتصال التنظيمي أدىن إيل واملعلومات 

25العديد من املشاكل .سيئا يؤدي إىل املرسل واملتلقي من

13513423 :صص،2000احلدیث،اجلامعيالتنظميي،االتصالعطیة،العزماكملمصطفى

24

396ص،2008عامن،،21قيف االتصالاملواردٕادارةالصباغ،نعميزهري،الباريعبد25
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االتصاالت اإلدارية .-المطلب األول 

يف التنظيم االدارية  هو عبارة عن قل أكثرآو املوظف

تظيم و تسهيل نالىت تعمل على الة جامعةومات عن طريق املنظمات و املؤسساملعل

26االتصاالت االدارية و العمليات اإلدارية.

:اإلدارة و تطويرها -المطلب الثاني 

واإلدارة اليت نتحدث عنها تتخذ أحد مستويات

اإلدارة العليا :1-

هي اليت يقع علي رسم السياسات اإلدارة مستوى واهلدف املنظمة وحتديد آداء الوظيفي  

ورسم  اإلطار العام لرتقية من املدير .

اإلدارة الوسطي:2-

هي جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها يف املستويات اإلدارية الثالث 

املستوي اداء و املستوي ترقية و املستوي التنفيذي ( جامعة و اإلدارة جامعة )   

.1424183.(محمد 

94ص،2009اجلامعیة،التنظميي،الرحميعبدطه

26
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:مستويات اإلدارة-3

املستويات الرئيسية تظهر اإلدارة يف مستويات ثالثة تاخذ على ذلك ميكن تقسيم اإلدارة إيل 

:التالية

التخطيط)مستوى اإلدارة العليا (مستوى -1

فيذينمستوى اإلدارة املتوسطة او املستوى الت-2

مستوى اإلدارة املباشرة او طبقة املشرفني -3

بعض هذه التعريفات إال أن معظمها يدور حول تبادل املعلومات وإحداث عالقات طيبة بني 

ريق وجود فهم مشرتك بينهم لذا ميكن أن يعرف االتصال التنظيمي مجاعات العمل عن ط

بأنه العملية اليت يتم من خالهلا تعديل السلوك الذي تقوم به اجلماعات داخل التنظيمات 

بواسطة تبادل الرسائل لتحقيق األهداف التنظيمية إن أفضل وسائل االتصال يف إطار 

من سرعة وقدرة على اإلقناع ودقة يف التوصيل املؤسسات هي وسيلة االتصال وجها لوجه هلا

وقد يستخدم املديرين أيضا اهلاتف يف إدارة شؤون أقسامهم. وذلك نتيجة لطبيعة مهامهم 

تصاالت يف العادة شكًال هابطاً على قصاصة صغرية ويطلب من مرؤوسيه تنفيذها وتأخذ اال

أو صاعدًا انسجامًا مع التسلسل التنظيمي يف املؤسسة االتصاالت يف املؤسسة هي العصب 
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الفعالة ال ميكن جناح املؤسسة حىت لو لديها اسرتاتيجيات ممتازة وخطط حكيمة  لذا نرى أن 

املديرين يف اإلدارة العليا دائمًا يرآون على االتصاالت الفعالة ومهار 

العناصر املهمة يف العملية اإلدارية  إن حتسني االتصاالت هي مسؤولية إدارية من الدرجة 

ناحية أخرى فإن إدراك آي حتدد من ناحية فعالية االتصال وأفضل الوسائل املؤدية إليه ومن 

طبيعة الشبكات يسهل على املتصل إعداد رسالته املناسبة لتكون ذات تأثري آما أن االتصال 

اجليد يتيح فرصة التعرف على أفضل االختيارات والبدائل بشأن اختاذ القرار املناسب وذلك 

27.حتقيق األهداف العامة يف آداء اإلدارةبإدماج املعلومات املختلفة الختاذ

هو عملية نقل هادفة للمعلومات من شخص إىل آخر االتصال :-المطلب الثالث 

.بغرض إجياد نوع من التفاهم املتبادل بينهما

هوعملية تبادل األفكار واملعلومات من أجل إجياد فهم مشرتك واالتصال اإلداري:1-

يف جامعة والعمليات اإلدارية تقوم على تبادل البيانات واملعلومات وثقة بني العناصر العاملني

1990166حشادة ؛حسني ؛

27
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ومن ناحية أخرى فإن املدير عمله حيتاج لكي حيقق أهداف جامعة إىل التوجيه يف املؤسسة

شكل يضمن عدم تعارض هذا املؤسسة وذلك حيتاج إىل أن يفهم العاملني معه ويوجه ب

إيل األهداف التنظيمية على األقلجامعة

.وتنظيم أعماهلم ومتابعتها

هي القلب النابض للعملية اإلدارية وهي جوهر عمل القائد آوالمعلومات والبيانات:2-

املدير اإلداري يف جامعة  وبقدر ما تكون هذه املعلومات والبيانات دقيقة  و صحيحة بقدر 

ألمهية االتصاالت يف تصريف شؤون اإلدارة فهناك ضرورة ر فاعلة ونظراتكون قدرات املديما

لتنظيمها وحتقيق فاعليتها حبيث تنساب املعلومات والبيانات مستمرة بني مستويات التنظيم 

املتعددة يف املنظمة وحتقيق أهدافها .

جامعة .تطوير االدارة-المطلب الرابع 

تطوير االدارة جامعة  احلديث هو 

وهي ثالثة هي األهداف و احليوي و األسلوب الذي سوف يتبع يف عملية االتصال و التقدم 

28اإلدرايني و أسلوب التقومي .

233ص 1991

28
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:األدارة الجامعية وعالقتها بالعاملين-المطلب الخامس 

عندما دشن فريدريك تايلور هذا اإلجناز 1911م إن اإلدارة مستقل مل يظهر إال يف عا

بكتابه األول مبادئ اإلدارة العلمية ومنذ ذلك الوقت تزايد يف جماالت اإلدارة املختلفة و 

تزايدت معهم اآلراء اليت اإلداريني يف املظمة من أجل تطوير العمل اإلداري

والتوجيه و القيادة و املتابعة املوظفنيداء القوي األالتخطيط و و التنظيم هي اإلدارية :-أ

للوصول إيل عمل املديرالهيتفقوا علي أسلوب واحد حيكمالىت اليةيف جمال اإلدار والتقومي
29

:الوظائف اإلدارة- المبحث الثالث 

الدارة البارعة ولكن قبل أن تضع خطة حتدد فيها ما يتوجب هو اساس االتخطيط :1-

.عليك القيام به جيب أن تكون على بينة من هدفك املنشود لذا انتبه إيل األموار التالية

إن معرفة أهدافك املعينة يساعد يف التخطيط لتحقيقها عرب الوسيلة الصحيحة توفق يف إجناز 

.يا ويف التوقيت احملدد لكل منهااولوياتك تكون قد أجنزت مهامك تدرجي

فهم وحتليل الوضع الراهن-1

التنبؤ مبا عليك القيام به-2

198120 -

29
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إعداد طريقة معينة لتأدية الذي تود إجنازه-3

تقييم التقدم و إعطاء االقرتاحات اجلديدة-4

احمليطة بل قبل استفحاهلا

التأسيس2-

لوضع ختطك قيد التظيم الفعال عليك ان تقسم العمل وحتدد املوارد املطلوبة سواء كانت 

جسدي او الفكري وتوزع املهام اداء الوظيفي بالطريقة الصحيحة وللتاسيس عليك ان 

.نتفكرباالعمال اليت ي

هام اليت يتوجب عليك اجازهاامل-1

االتصال اليت ستستعملها إلمتام كل جزء من املهمة-2

3-

:للتاسيس ايضا عليك ان تكون ماهرا في

التفكري املطقي-1

تنظيم مواردك-2

اختاذ القرارات الصائبة-1
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التوجيه3-

املتوصلة فإن اردت ان تكون اعماهلم بناءة عليك حيتاج العاملون حتت إمرتك إيل اإلشادات

:نالتاكد م

اهلدف الكلي-1

2-

إدراك النتائج املتوقعة إمتام هذا العمل-3

.

السيطرة4-

هي الوظيفة اليت تنظم اخلطة وحتدد زيادة اجلهود عندما تدعو احلاجة إيل ذلك السيطرة علي 

:عمل ماتتضمن تفيذ اخلطوات التالية

جيب ان تفهم العمل ستؤديه وتعرف حالته او وعيته واملسؤوليات إليه .-1

يفرتض بك ان تقيم تصرفات العمل و حتكم على عملهم             -2

3-:

.مراقبة العمل-1

مقارنة العمل املنفذ مع املقاييس املخطط هلا سابقا-2
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30.حتدداألعمال الضرورية-4

.قسم االدارة والتخطيط-5

الوظائف اإلدارة .يوضيح 2شكل الرقم 

:أهداف االتصال-المطلب األول

على فهم اغراض وواجبات املنظمة و ملوظفنيمساعدة ااهلدف من عملية االتصال هو

ى:كأالتالتعاون بينهم بطريقة بناءة وهو مهم لعملية صنع القرار و تنفيذه كما يهدف  

.تسهيل عمليات اختاذ القرارات على املستويني التخطيطي والتنفيذيعلى. وهو يساعد 1

.يف جامعة من التعرف على املسؤوليات املوكلة هلموظفني. متكني مجيع امل2

1990166حشادة ؛حسني ؛

200844

30

التخطیط

الوظائف اإلدارة 

التوجیھ

السیطرة
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و تعديل آبالتعليمات املتعلقة بأصول تنفيذ األعمال و تأجيلها وظفني.جيب تعريف امل3

خطط التنفيذ .

املعوقات اليت تواجهها وسبل عالجهاوالعمل. التعرف على مدى تنفيذ 4

31.. إجياد نوع من التعاون بني جامعة و االدرايني5

مبادئ القيادة  االدارة :         -المطلب الثاني

أن جنعل العائد الشخصي غري امللموس بالنسبة للعمل أكثر و ضوحا و رؤية من قبل                                                    - 1

أن جنعل مهام العمل أكثر جاذنبية.                                               -2

أن جنعل من أهداف العمل و حتقيقها شيئا جاذبية أكرب.                             -3

أن نربط بني مهام العمل و إجناز األهداف احملددة هلا.                                  -4

.أن نربط حتقيق أهداف العمل بالعائد الشخصي-5

.أهمية االتصال:المطلب الثالث 

أن ألبدداخل املنظمة  من التنظيم اإلداري تنفيذالىتاملوظفنيالرابط بني الىتأمهية االتصال 

يصعب فهم الغرض املشرتك و ينفي تنسيق اجلهود

32ه ؛ص 1426

48

31
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الوسيلة املستخدمة إليصال الرسالة اىل املستقبل وهي تتمثل السمع هي االتصال:1-

والبصر 

لعمل اه من اجل سلوكه االتصال بوظف يربطاملهو المستقبل:-2

التقارير و التعليمات واألوامر املكتوبة و االقرتاحات و هو وسائل االتصال الكتابية:3-

لوحات اإلعالنات و املذكرات و الربيد اإللكرتوين و الفاكس واحلاجة إىل الطريقة الكتابية 

املستويات التنظيمات وعلى كافة وظفني كون املعلومات املرسلة ترتبط بالعديد من امليضرورية 

.دة املعق

االتصال الفعالالمطلب الرابع : 

عمل على حتسينه وزيادة فعاليته من يو عقبات االتصال جيب أن نزيد كفاءة االتصال و 

:كأتى خالل  

.بكيفية االتصال ومكوناته و أمهيته من خالل برامج التدريب املستمرةاملوظفنيزيادة فهم -1

يف املنظمة و اليت جيب على املنظمة أن موظفنيتطوير مهارات االتصال بالنسبة لل-2

.تعمل على تنميتها و تطويرها من اجل اتصال جيد وفعال
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على استخدام وسائل االتصال بطريقة سليمة   كاملقابالت الشخصية وظفنيتدريب امل-3

املوظفنيسيله هلا طريقة فنية وعدم معرفة و التقارير و االجتماعات و احلاسب اآليل فكل و 

32.33هلذه الطريقة قد يفقد الوسيلة أمهيتها يف عملية االتصال.

:مهارة االتصال-الخامسالمطلب 

الستخدامها يف حتقيق ومات شفويا او كتابيافمهارة االتصال تشري اىل املقدرة على تقدمي املعل

.احليوية لنجاح اإلداريالنتائج املرغوبة وهي من املهارات 

:ومن المهارات التالي

.مهارة التحدث: 1-

.تساعد الكتابة املدير على توصيل التعليمات و األفكارالكتابة: مهارة2-

هو وسيلة فعالة تساعد هذه املهارة املدير على فهم اآلخرين اجليدمهارة االستماع: 3-

.يستوعب فيها املدير أفكار االخرين

2003381

.122-2002121ي.(

32
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اهلدف من القراءة الوصول اىل املعىن بسرعة واملدير الذي يفهم ما يقرا مهارة القراءة: 4-

.بسرعة يكون أكثر قدرة

- جيب أن تتوفر هذه املهارة يف املدير والتابعني وخيتلف مستوى مهارة التفكير:5

34..ب موضوع االتصال وقدرات املرسل واملستقبلعلى حسالتفكري 

:الدعم التنظيمي-المطلب السادس

املدير و الرئيس القسم عن طريق املنظمة هتم يىتقدر اليشري الدعم التنظيمي إىل الأن 

حل ما يواجهونه من مشكالت و لشكواهم علىمن خالل معاملتهم بعدالة

الدعم التنظيمي ينعكس يف صورة اهتمام القيم التنظيمية بالعاملني وتقدمي إن خر أومبعىن 

االهتمام غلى

التأييد والدعم.وظفنيمما ينعكس يف صورة إدراك امل

اتقوم ىتفإن هذه العملية هي األساس الاإلدراك:-1

البد من تفهم لكلذوظفنيإىل أن اإلدراك خيتلف بني املاملعرفية أن يتعلم املوظفنييستطيع 

قدرات املوظفني وأسلوب تنظيمها للمعلومات الواردة إليها.

1975204مسعان ؛وهیب ؛ و مريس ؛ 

34
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تعريف النظام-2

واالساليب االدارة سيلةتعترب الو تالعالقاو مفهوم النظام ففي العملية التعليميةهو

35.داء املوظفني لآلاملنظمةق اهداف  تحقيلف آداء و أجزاء متكاملة تسعى واألهدا

معوقات االتصال : -سابعالمطلب ال

توجد عدة معوقات لالتصال ميكن تصنيف كما أشار سيزالقي ووالس إىل جمموعتني  

:كألتى

: تحريف المعلومات :1

مراحل متداخلة االتصال  وتندرج هذه األخطاء ضمن أربعة منتتكون عملية االتصال  

معوقات أساسية هي :

خصائص المتلقي :-2

يف االستجابة لنفس الرسالة ألسباب ودوافع شخصية خمتلفة منها وظفنياملإن يتباين 

خمتلفتفكرمن املوظف و اآلخرالتعليم والتجارب السابقة  وبناء على ذلك خيتلف رد فعل 

مييز الىتوتفسريها فاملوظف جيد الرسالة فهميف املوظفتؤثر الدوافع والرسالةحول 

35 1975265مسعان ؛وهیب ؛ و مريس ؛ 
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بالتفاؤل قد يفسر املباشر وتعليقه العارض كمؤشر قصداحلاجة القوية للتقدم يف املنظمة ويب

36املوظف على جهد املبذولأتيه املكافاملدير علو إن فاء العليااملكبيكوناملوظفإىل أنه 

اإلدراك االنتقائي : -3

املعلومات األخرى األخر من اجلزءجزء من الرسالة وإمهال قراءةإىلملوظفحيث يتجه ا

عن املعلومات جتاهلإىل املوظفلعدة أسباب منها جتنب حدة التناقض املعريف لذلك يتجه 

املتلقي و فيهم من قبل وحيدث اإلدراك االنتقائي سختناملعتقدات اليت منهاتتعارض ىالذ

وقيم ودوافع املرسل.املوظفدور و هماالتصال مبا فيبتقومي طريقة

المشكالت اللغوية: - 4

واملختلفنيموظفنيكثري من الكلمات الشائعة االستخدام يف االتصال حتمل معان خمتلفة لل

اللغةهلم خمتلفة أو تكونتفسرييتممتعددة حبيث معنه أخرتكون للكلمة 

.املنظمةخارجفهمهافنية معينة من الصعب نظمة داخل امل

ضغوط الوقت: - 5

حتريف املعلومات املتبادلةوضيق الوقت إىل يؤدي ائمامن أن الوقت هو أندر  وداملدير

من ألحد شفوياالقرار ويعزي ضيق الوقت إىل تقصري االتصال الرمسية كأن يصدر املدير
369-366–هـ) ، السلوك 1412سزياليق ، ووالس (36



43

السجل مث ال يسجل هذا يفمعني حبجة انتهاء فرتة الدوام ويف الوقت املوظفني إلجناز عمل 

مل و ينفذ هذا األمر بسبب ضيق الوقت قد املوظف و املسئوليات الرمسية لتحدد من خالل

يف ذهن املديريكن 

اىتاملبذول الهو عبارة عن اجلهد و النشاط داء الوظيفي:ألا-الثالثالمبحث 

يحقق األهداف لو البداية للتمام مهام الوظيفي املوكله أاجلهد الفكرين ن سواء كاوظفامل

.املسطرة من قبل املنظمة

هو عبارة عن غاية أو هدف يراد الوصول إليه  المطلب األول :  تعريف األداء الموظفين:

كما أنه جمموعة من أمناط ترقية األداء ذات العالقة املعربة عن قيام املوظف بأداء مهامه و

37حتمل مسؤولياته .

أهمية األداء الوظيفي:-المطلب الثاني 

أهمية األداء الوظيفي فيما يلي:

و ةليحلااعلى أداء عمله يف الوقت وظفلقدرة املمقياسعلى د تمإن األداء الوظيفي يع-1

يساعد يف اختاذ قرارات النقل و ترقية آالداء .يف املستقبل وو

بأدائه.وظفو هذا ما يزيد اهتمام املاملوظف داء األارتباط نظام احلوافز ب-2

48ص 2009؛ 1
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املتدينحيث أن املوظفني األداء من املوظفنيعندارتباط األداء باالستقرار الوظيفي -3

يكون

باألنشطة واملهام املختلفة اليت وظفنيقيام املهي عين باألداء يأبعاد مدى األداء الوظيفي:

:كاأليتداء يز ثالثة أبعاد لألميتكون منها عمله وميكن

يبذهلا ذيأو العقلية الماسيةمقدار الطاقة احللىعرب عيتكمية الجهد المبذول: -1

سرعة األداء أو كميته بالس اعترب املقاييس اليت تقيو حمددة خالل فرتة زمنية وظف منامل

.من املوظف للطاقة املبذولةةمعربة عن البعد الكميله و خالل فرتة معينة من

كثريا بسرعة ألعمال قد ال يهتم ابعض ا أو مستوى يعينالجهد المبذول:-2

أداء كميته بقدر ما يهتم بنوعيته وجودة اجلهد املبذول ويندرج حتت املعيار النوعي للجهد من 

درجة االبتكار من األخطاء وو للمواصفات لعملتقيس درجة مطابقة اذياملقاييس ال

واإلبداع يف األداء.

على و ذىاألسلوب أو الطريقة الانمط األداء:-3

هذه األنشطة إذا كان و أداء و أنشطة معينة وظفارسه املمبأساس منط األداء ميكن قياس 

تالذىميكن أيضا قياس الطريقة وبالدرجة األوىل املوظف محاسه

38قرار ملشكلة معينة .ال

48ص 2009؛ 1
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ال أداء فعو إن لألداء عناصر أساسية عناصر األداء الوظيفي :-المطلب الثالث 

يف املنظمات لدعم وترقية موظفنيستوى األداء للاملوذلك يعود ألمهيتها يف قياس وحتديد 

:كاأليتاألداء الوظيفي للعاملني ومن هذه املسامهات إىل عناصر األداء  فاعلية 

الىت تعين ما لدى املوظف من معلومات ومهارات واجتاهات وقيم وهي كفايات الموظف:-1

يقوم به املوظف.المتثل خصائصه األساسية اليت تنتج أداء فع

املسؤوليات  واملهارات واخلربات اليت يتطلبها عمل من و هىمتطلبات العمل (الوظيفية):-2

األعمال وظيفة من الوظائف.

التنظيم وهيكله األداء الفعالكون وتتضمن عوامل الداخلية اليت تالتنظيم:االداء -3

عوامل االدارة وترقية وأهدافه االسرتاتيجي واإلجراءات املستخدمة و عوامل اخلارجية مثال

نولوجية.االداء والتك

من خالل وظف: يتطلب حتديد مستوى األداء املمحددات و معايير األداء الوظيفي -3

على وهذه عوامل وصعوبة معرفة والتفاعل بينها معرفة عوامل اليت حتدد هذا مستوى و

39صعوبات األداء ومدى التفاعل بينها .من كثريةفإن يواجهوناملوظفااألداء اليت تناوهل

49ص2009؛ 1عصمت سلمي 

38

96عامن؛ ص2003درة، عبد الباري، -

Gibbs, John (2004) "Performance Measure Properties and Incentives Institute for the Study of Labor, No.(1356
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يوضح عناصر األداء الوظيفي .3شكل الرقم 

Kiyoshi, Takahashi, (2006): " Effects of wage and promotion incentives on the motivation levels of Japanese employees" Research paper Journal:
Career Development International Volume: 11 Issue: 3

39
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األداء :أنواع:الرابعالمبحث 

:يصنف األداء إلي ثالثة أنواع كاألتي

و غري مباشر يف تنفيذ عمليات املظمة أداء يسهم بشكل مباشر أالمهام :داء األ-1

40يكون هذا السلوك عبارة عن جهود حتفيزية األداء املهام .الىتالوظائف و

معاجلة العمليات يف السلوكيات اليت تسهم بشكل غري مباشر يفيقصد:داء الظرفياأل-2

كون موجها حنو ن يأكن و ميمعاجلة العمليات الذي جتري يفعتمد على الظرف تاملنظمة  و 

احلماس وبذل جهود إضايف يف العمل استمراريف حالة مشكلة هلا األداء هالزمالء و مساعدت

. لتقويالتوجه حنو العمل  التطوعي على لتنفيذ مهام خارج الدور الرمسي للوظيفةو

تميز تخرين من حيث الاعلىاألداء املعاكس ختتلف عنيقصد به األداء المعاكس :-3

41و الغياب .أعن مواعيد العمل املوظفخريأالتبسلوك سليب يف العمل مثال

المطلب األول : خصائص االداء في اإلدارة .  

والعمل على اداء لهحمددة متاحةاألهداف ن اإلدارة نشاط االداء يهدف إيل حتقيق إ-1

تحديد األهداف لمن الوظائف األساسية عديدةهذا العمل القيام يطلبالوظيفي جديدة

داء الوظيفي والتنسيق والتوجيه  باإلضافة إيل الرقابة وتقييم األداء.أإيل التخطيط والتنظيم 

498ص ( 30 - 1991 40

200330 41
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ان الوظائف اإلدارية الرئيسية مرتابطة مبعين ان النجاح يف تأدية مهام يتوقف على كفاءة -2

املعىن عبارة عن نظام متكامل يعمل كل جزء هلذا لوظائف يف اإلدارة باقي ااملوظف يف اداء 

يسهم يف حتقيق اهلدف للنظام.ة له و داء الوظيفي  حمددأيف 

على العمل اإلداري إيل فرتات مستقبلية حتتاج إيل التبؤ ن النشاط اإلداري يهتم يفإ-3

تبار اخلربة املاضية .يف االعختيار املوظف اإلداريألأساس االختاذ القرارات وا

على إمكانات اإلدارة ةؤثر تأثريا مباشر املوظف يداء أأن العمل اإلداري إن تلك ضعف - 4

.وعلى أسس اختيارها اختاذ القرارات

ةسسؤ عمل اإلدارة يف اي امليفةن االعتماد املتبادل بني املؤسسأن هناك درجة كبرية م-5

.أخرهةالتعليمية يتاثر مبا تفعله اإلدارة يف مؤسس

ويف اإلدارة وظفنيتم تنفيذها بواسطة اآلخرين ولكي يشارك املاإلدارة تاألعمال أن -6

أن يتغلب على تنقيذها  حنو أداء األعمال بنفسه ويبدأ يف جعل األشياء تتحقيق ىالضرور 

.  املشرف أو املوظفني عن طريق جهود 

اليت تسعى واإلداريةأن اإلدارة هو استمرارية بقاء منظمات خدمة ىف املؤسسات -7

اليت هي اإلدارة إن بأنواعها املختلفة  أدائهمخالل من داء الوظيفي األالشباع االدارة من 

.اإلدارية تساعد هذه امل
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42.معينةاملعرفة واملهارات واإلجراءاتاستخدام علىفعالة تستلزم دائماأن اإلدارة ال-8

اإلدارية وظففعالية املللتحكمساس األاألداءالمطلب الثاني : مؤشرات األداء الوظيفي :

واملنظمات من خالل االتصال التنظيمي

:مجموعة من المؤشرات وأهمها

اإلنتاجية 

.العمللىاملوظفني و الغياب ع-1

.مدى إجناز املهام والواجبات بدقة وإتقان وسرعة-2

القدرة على اإلبداع واالبتكار.-3

درجة االنضباط واحرتام النظام وأسلوب التعامل مع املوظفني .-4

43مستوى التعاون مع فريق العمل واملرونة والقدرة على إجناز القرارات.-5

42:ص26. ص19753:418التل سعید (

42

200385

43



50

وهناك من قسم هذه المؤشرات المستخدمة األداء الوظيفي إلى ما -لث المطلب الثا

: يلي

تحقيق أهداف املنظمة يف الوقت املناسب وعلى أكمل صورة لالوصول الفعالية :-1

على مسبقا أما لهإىل األهداف املخططةاألهداف اليت مت حتقيقها فعليوبأسلوب جيد 

.على حتقيق األهداف املطلوبة منهوظفإىل مدى قدرة املوظفنياملستوى امل

هي عبارة عن  قدرة املنظمة على حتقيق األهداف بأقل التكاليف من الوقت الكفاءة :-2

واجلهد واالفكار .

د عملية تقييم األداء الوظيفي من السياسات اإلدارية اهلامة تمتعتقييم األداء الوظيفي :-3

اليت اإلداريةالسياسات يف كن من احلكم على دقة ميملية عن طريق هذه العاملوظفنييف إدارة 

من عملية التقييم وسيلة دتمتعو املوظفنيتعتمدها واختيار وتعيني وتدريب وتطوير ومتابعة 

نقاط بيقوم بتطوير نقاط القوة ومعاجلة واملنظمة يفاملوظف يف أدائه التقييم العمل خالهلا 

.ء ؤدي إىل حتسني أداتوالضعف 

فرتة زمنية خاللمناملوظفتعريف عملية تقييم األداء الوظيفي بأعملية تقدير أداء كل 

التقدير قد هذا ضعيفأدائه وتنفيذ لتحديد إذا كان األداء جيد أم معينة لتقدير مستوى 

أداء تتم على أساس يف املبدولو جهوده أو آفكارهأموظفيشمل تنفيذ األعمال املسندة لل
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وواجبه بنجاح وكفاءة كاإلخالص و أداءمقارنة 

44.و العمل و األمانة و التعاون املوظف ملعرفة 

45وتتمثل أهداف عملية تقييم األداء الوظيفي فيما يلي :-4

أداء العاملني .طريقةذ القرارات يف املنظمة مبعلومات عناختاالزود ت-1

يف حتقيق أهداف املنظمة .املوظفنيتساعد املسؤولني يف املنظمة على مدى إسهام -2

شكل تدريب بوقد يأخذ التحسني ءوإقرتاح إجراءات لتحسني أدااملوظفلتقومي ضعف -3

داخل املظمة .املوظفساعد حتسني على التقوية يوداخل املنظمة أوخارجها 

يف ضوء املعلومات اليت يتحصل عليها من العملية املوظفنييسهم يف اقرتاح املكافآت -4

أو ختفيضها .املوظفنيرواتب يفكن زيادةمت

مناصب قيادية أعلى.إىلوتويلرتقيتهلواقرتاح إلمكانية وظفيكشف عن قدرات امل-5

ومة أوضاع العاملني يف املنظمبعلومات واقعية عن أداء واملوظفنيإدارات ايزود مسؤولي- 6

ومشكال ومستقبل املنظمة نفسها.املوظفنيتناول أوضاع ي

 .2007378

44

200736

45
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تنبؤ لعمليات االختيار والتعيني يف لمبؤشرات املوظفإداراتايساهم يف تزويد مسؤولي-7

املنظمة.

46ولتحقيق هذه األهداف يستوجب ما يلي :-5

.متطلبات تقييم األداء الوظيفي -1

إلسرتاتيجية املنظمة .درجة مالئمة املعايري -2

درجة صالحية املعايري واستقرارها .-3

ملعايري حمددة تبني املشاكل وتقرتح عالجا هلا.اأن -4

املوظف يفاالهتمام باملنافع اليت حيصل عليها باملوظفاملنظمة كنظام إدراكإنالرضا: -6

و تتضمن املوظف الرضامالئها و يسمى هذا املعياراملنظمة و املنافع اليت تعود على ع

47.عن العملمقاييسه معدل الغياب و التأخر

فيه على اخلدمة اليت املوظفني جيب أن حيصل  املوظفني و إذا فاملؤسسة هي عبارة عن نظام 

و فإن الروح املعنوية املرتفعة و رضا العاملني عن املنظمة و التطوع لالستمرار يف هاحيتاج

جناح املنظمة يف إشباع حاجات عماهلا .اساسية علىالعمل كلها مؤشرات 

2746

59، ص 1988السعودیة ، 

21647، ص 2006، 
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القدرات:-7

القدرة ومل العاملوظف يف أثناء األداء اليت يستخدمها املوظفعبارة عن اخلصائص هي

من خالل املوظفعلى القيام بالعمل كما هو خمطط له القدرة على االتصال لتحسني النتائج

كما هو الفهم الصحيح  القدرة على االستيعاب وو اكتساب أكرب قدر من املعلومات 

بناء هذه كونفرتة زمنية قصرية وييفمطلوب للقيام بالعمل بشكل صحيح وهذه القدرات 

وجيب أن تكون هذه القدرات تتناسب مع ملوظفالقدرات من خالل عملية التدريب ا

48الوظيفة.

جامعة  :داء العاملين فياألأهمية ترقية تقييم - لخامسالمبحث ا

و بأن جهودهم موضع وظفنييف جامعة فعندما يشعر املاملوظفني.رفع الروح املعنوية لدى 1

تقدير من قبل االدارة فإن العالقات احلسنة يسوى بينهم وبني االدارة .

بأن نتائج التقييم سيرتتب عليها إختاذ املوظفاملوظفنيشعور.2

.سوف يبذل جهده يف عملهفإنهيف العملؤثر على مستقبله يسالقرارات اليت 

نقله اىل وظيفة أخرى .و تحتديد إمكانية وموظف.حتديد الوظيفة احلالية املناسبة لل3

موظفني.تقدمي معلومات لل4

. 101-97ص ص: 2009

).2005، ( 89-53،ص ص4،ع2،ستقييم أداءأمحد فرج أمحد. االداء 
48
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املستحقني للرتقية .    ملوظفني.حتديد ا5

حتديد إحتياجاته التدريبية .علىساعد توظف والضعف يف أداء امل.حتديد نقاط 6

من خالل نتائج االشرافاملوظفني وويتم من خالل مراقبة قدرات ااملوظفني.الرقابة على 7

معينة اخلربة توافرملدىعلى هو يشكل املوظفنيالتخطيط للقوى وتقييم االداءإن.8

.املوظفنيمبؤهالت معينة وإقرتاح 

العمالة املطلوبة خالل فرتة معينة .يفالتمويلساعد يف و ي.يزود االدارة مبؤشرات 9

بني رؤسائهم من جهة أخرى .  ومعينة من جهةاملوظفني.ميثل أداة إتصال بني 10

قياس ترقية  وتقييم األداء:-المطلب األول

الوظيفية . عمالهيفاملوظفالزم تعملية مستمرة هيتقييم األداءترقية و.قياس 1

كون القياس يلارستمر مبيراقب األداء وهالحظمهياملوظف.تتطلب عملية القياس 2

يف ترقية. موضوعيا وسليما

.على كفاءته نياملوظفمقارنة أداءحيت تتم.عملية القياس تتطلب معايري لألداء 3

. نتائج عملية القياس تساعد يف اختاذ القرارات املتعلقة باملوظف مثل الرتقية و واملكافآت 4

. املوظفلذا 



55

خمتلف املستويات اإلدارية إىل عملية تقييم األداء واهلدف أن يشعر يف. كافة املوظفني 7

بتفوقهم يف أعماهلم وأن تقدمهم يف السلم الوظيفيفىيمجيعهم بنزاهة وعدالة نظام القياس 

العمل. 

تقييم و ترقيةداءأاملوظف و قياس لقياس وتقومي األداء منها : تقييمامنهناك عديدة.8

و تقارير الكفاءة و قياس وتقومي األداء  والتسمية األخرية والقدارةقياس الكفاءةتقييم داء و أ

-:كاأليتهي تشمل ثالثة عناصر  

معينة. من خالل مقارنته مبعايري أداء املوظفني رتقية ل. قياس 1

.منخفضأومرتفعالوظيفة من خاللعليه داء احلكم أرتقية ل. تقييم 2

داء.أيف مستوى الوظيفيةداء من خالل تصحيح أ. تقومي ترقية 3

:الموظفين داء األأسباب تحديد ترقية مستوى -المطلب الثاني 

49:كاأليت األداء هيأربعة أسباب أساسية وراء حتديد مستوى 

من قرارات النقل عديدةوفر املعلومات اليت على أساسها تتخذ تداء أ.أن حتديد  مستوى 1

.املوظفنيوالرتقية

.املوظفني إعادة النظر يف سلوك و الفرصة يوضحداء أحتديد ترقية مستوى يعترب.2

 -49 Denise, Angelo. S & Griffin, Ricky W, (2001). Human Resource Management 2nd ed. Houghton Mifflin CompanyP298؛.
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مراجعة من خاللمهمة تنظيمالعملية الجزء من هو داء أ.يعترب حتديد ترقية  مستوى 3

.املوظفني خطط ونظم 

داء أحتسني وتطوير مستويات من خالل االعتماد عليه داء أمستوى وفر حتديد ترقيةت.4

باملنظمة.

عملية اإلبداع  الوظيفي للترقية:-المطلب الثالث 

: يتكاألمس  ان عملية االبداع تتضمن املراحل اخلإ

القراءة والتدريب يف العمل وعملية اإلبداعيف املوظفاملدة اليت يقضيها هياالعداد:-1

وحضور املؤمترات والندوات  . 

اهتمامه وجهوده وتفكريه على املشكلة.  املوظف علىيركز التركيز  :-2

املعلوماتعلىول ذهنه يف البحث يف أعماله اليومية بينما حيإن املوظفاالحتضان  : -3

بني ل على ربطها واجياد العالقاتعمالاملعلومات علىاملوظفحني يبحث االلهام : -4

املوظفني .

اعادة العملية بكاملها من أجل اثبات الفكرة أو تعديلها أو جتربتها . االثبات / التحقق:-5

التحقيقواخلطوات املختلفة يف العملية 50ان االبداع ال يتم يف كثري من احلاالت فاملراحل 

إىل توجهها االبداععملية واألوقاتكثرية منمتداخلة ومتشابكة يف  

 -Kreitner, R & Kinicki, A (1992). Oragan izational behavior (2nd ed). Homewood: Irwin p580.
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أمهية يف عملية ومن ناحية اخرى  أهداف املنظمة  يف حاالت كثرية تتوالد أفكار جديدة و

:وهيكاأليت ؤثر يف عملية االبداع بطرق ثالثة  يالىتاالبداع  

. خطاء املوظفني عن طريقة داء يتم أان مشكالت -1

هي مصدر املعلومات الفين ( األفكار التقنيات ) .-2

. ةملنظمبااصة اخلو أن تكون مصدراو-3

عملية االبداع الوظيفي : مراحل ترقية -المطلب الرابع 

يت:الأكمياجناز املراحل اليت يفمن خالل االبداع وأثاره 

:مرحلة ( التصور ) أو االدراك -1

التكنولوجية واالحتياجات املطلوبة  يفلناجح بفكرة جديدة أو تصور تبدأ اخلطوة األساسية 

املنافع اإلداريني و االجتماعية ومقارنة املنافع املتوقعة بكلفة العمل  املطلوب . 

مرحلة  تكوين الفكرة : -2

احملتوى على الفكرةن إحيث من الفكرة هي العملية األساسية يف مرحلة االبداع  تكوين

وهذه اخلطوة هي عمل مبدع الفكرةحتديد الطلب املتوقع والتكنولوجيا احملتملة لتكوين 

دارة لالعملية تقييم هي أن هذه متثل واعتمادها  كماو املطلوب املوظفنيوخالق لتوحيد 

ضرورة للتوقف عن العمل .ضوئها يف االستمرار  علىحله املطلوبة  يتقرر االبداع يف كل مرا

Robey, D, (1991). Designing Organization. (3rd ed) Homewood: Irwin p430
50
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مرحلة معالجة المشكلة -3

حيث ظهور بعض املشكالت او املعوقات اليت من مستمر يف شكلاخلطة عملية االبداع

وقف أو يلغى العمل به . جيب أن يت

الحل :مرحلة . 4

كون االبداع فيها قد وجد تأنحل املشكالت تأيت هذه املرحلة يف اذا ما جنحت نشاطات 

هلم املستهدف  فاذا حتقق اإلداريني من خالل االمكانات التكنولوجية املتاحة وحتقق جناح 

عتماد املرحلة ىل اإحتتاجن املنظمة إحتقق املوارد التكنولوجية املتاحة امكانية التنفيذ فيتم اذا مل 

االخرى من  مراحل االبداع وهي مرحلة التطوير. 

. مرحلة التطوير : 5

ىل إحيث أن امكانية قياس احلاجة من عدم التأكد اليت يواجهها املبدع التطوير هي املرحلة 

عدم ة وحياول املبدع أن حيل مشكلوغري معروفة أن تكون التكنولوجيا املتوقعة اإلداريني 

يتم تقدمي املوظفني واخلدماتحتقق االبداع و النظر حاجة العمل  من خذ أالتأكد من خالل 

.51.52

424-423)، نظریة 2005-
51

52 Betty, roper riks, contemporary supervision ,mcgraw-hill,1995,pp250

Cynthia, d.fisher, human resource management, usa,1996
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محددات األداء الوظيفي-المطلب األول 

إدراك الدور و املهام ويعين أن القدرات وباليت تبدأ وظفجلهود املااألداء الوظيفي هو األثر 

القدرات و إدراك املهام).وبني كل من (اجلهدداء يف موقف معني للعالقة املتداخلة أ

اليت يبذهلا ووالعقليةجلهدعلى احلوافز إىل الطاقة ااملوظفحصول يفهو الناتج والجهد  :

فرتة يف ألداء مهمته أما القدرات هي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة املوظف

من الضروري توجيه وعليها املوظفنيالذي يعتقد اتادراك املهمة إىل االجتاهزمنية قصرية  و

بأمهيتها يف أداء املوظف جهوده يف العمل من خالله وتقوم األنشطة والسلوك الذي يعتقد 

مهامه.

العوامل المؤثرة على األداء الوظيفي-المطلب الثاني 

العوامل يوضح وؤثر يف مستوى أدائه يواليت املوظفهناك بعض عوامل خارج نطاق سيطرة 

اليت تؤثر على  األداء الوظيفي.

الرضا الوظيفي-المطلب الثالث 

هو الشعور بالرضا أو عدم الرضا عن العمل نفسه ويعد أحد اجتاهات :الرضا الوظيفي-1

انه جتاه أعماهلم ويف إن رضا العاملني عبارة عن مشاعرهم و ال ميكن قياسه الىتاملوظف

بني االدراك زاد رضا و عليه من وظائفهم و أعماهلم ينبغي أن حيصلالوظيفة هلم و إدراكهم 

انه حمصلة لالجتاهات اخلاصة حنو خمتلف العناصر املتعلقة بالعمل يف املؤسسة.والعاملني 
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عالقة الرضا عن العمل باألداء-2

هي:وكا أليت ثالث اجتاهات أساسية  و هم هناك العديد من املفكرين اإلداريني 

العمل يؤدي إىل زيادة أداء.يف: أن الرضا املرتفع األولاالتجاه 

العمل.علىأن األداء اجليد يؤدي إىل الرضا االتجاه الثاني:

و على مكافآت عادلة املوظفحلصول نتائج يف العمل ليأكدأن الرضا االتجاه الثالث:

.نتيجة لتقييم أدائه

التعبير عن عدم الرضا :-3

:و هي كاأليتاملوظفنيخهو شعور ضمين إدراكه من

.ارتفاع نسبة دوران العملوملوظف. ترك ا١

مع بعضهم البعض واليت ختلف الشكاوى.اإلدارة. الصراعات داخل العمل بني العاملني و٢

العمل.ملؤسسة وايف. اخنفاض درجة الوالء٣

واالجازات.. إمهال العمل وزيادة نسبة الغياب ٤

العوامل المؤثرة في الرضا عن العمل-المطلب الرابع

تقسيم هذه العوامل إىل جمموعتني مها:

ستوى التعليم و أمهية العمل بالنسبة للعامل و املستوى املومثل (السن. عوامل شخصية:١

اإلداري للوظيفة). 
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لعمل و املؤسسة نفسها و مثل (نوع العمل و التقدم يف ا. عوامل متعلقة بظروف العمل: ٢

األجر أو الراتب و زمالء العمل و املسؤول و منافع حيصل عليها العامل و ساعات العمل و 

ظروف العمل).

شرح خمتصر لتأثري عناصر يف رضا العاملني:و

موظفين تأثير العوامل على رضا ال:المطلب الخامس 

زادت املوظفني فكلما زاد سن املوظفنيوجود عالقات ارتباط بني السن ودرجة رضا -1

كوندرجة رضاهم عن العمل وي

كون فيه صعوبة.تةان إشباع هذه احلاج

املوظفلعالقة بني درجة التعلم والرضا الوظيفي فقد أثبتت االجتاهات أن اأما بالنسبة -2

األكثر املوظفحيث أن مناألقل تعلمااملوظفالعمل من يفأقل رضا و األكثر تعلم 

ملناصب إدارية أعلى لذلك درجة رضائه تكون اقل.أكثر طموحا وتطلعاوتعلما

مناصب إدارية عالية يكونوا اكثر رضا عن العمل من الذين لديهمالىتاملوظفنيأن -3

.يشغلون مناصب إدارية اقل

أي مصدر الوحيد يكون مستوى رضا املوظفيعد مركز حياةلىت اموظفأما بالنسبة لل-4

من للموظف نشاط منآخر يعد العمل ليس املصدر الوحيد املوظفأعلى من املوظف

.ر أخرى ميكن أن تكون مصدر دخل لهحيث يعترب أن مصاد
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عالقة تقييم األداء بالرضا الوظيفي-المطلب السابع 

زيادة وعايلعلى تقدير حصليتم كلما للموظفنيأن كلما ارتفع مستوى األداء الوظيفي 

شعورهم بالفخر إىل املكافآت اليت حيصلون عليها من ترقية ومكافئات وهو ما يؤدي 

أن شعور املوظفني بأن والعمل على مستوى رضائهم ىف

على تقييم و تستند إيل قواعد وعادلة مبنية على الكفاءة يف العمل 

زيادة مستوى و كذلكباإلدارة املوظفني و الرئيس القسم يؤدي اىل الثقة لدى الىت ألدائهم 

.العمل ورفع روحهم املعنويةيفرضاهم 

أهمية عملية تقييم األداء :-المطلب الثامن 

العاملني من املواضيع املهمة واحلساسة وذالك ألنه يتصل بصورة يعترب موضوع تقييم األداء 

مباشرة بالعنصر البشري وأن عملية التقييم جيب أن تكون بصورة موضوعية وعلمية وعلى 

من خالل ما يلي :النهوض حنو األفضل وتتضح أمهية التقييم

أهميته للمنظمة :–1

اننقاط القوة والضعف ويفعملية التقييم الوقوف حيثتستطيع املنظمة من .1

وفعالية املنظمة .املوظفعلي أداء السلبية واإلجيابية 
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داخل من داء أتزويد املستويات اإلدارية بالوسائل الكفيلة لقياس وختطيط يفتساعد .2

اختاذ القرارات.يفواقعية و اعتمادهم على حقائق صحيحة واملنظمةة الوحد

املوظفني حتقيق الكفاءة يفينعكس اجياباوالكفاءات للعاملني علىالكشف يفيساهم .3

للمنظمة .يف 

أهميته لألفراد : -2

أداءالعمل على جتنبها و لعاملني لتدارك أخطائهم واإن.1

ترقية واحلصول على مكافآت.

رفع معنويات العاملني حيث أن جو من التفاهم والعالقات الطيبة سيسري بني العاملني .2

واإلدارة وأن اهلدف األساسي من التقييم هو معاجلة نقاط الضعف يف األداء وتدعيم النقاط 

اإلجيابية فيه

ارتكزت على أسس سليمة.يف املوظفنيمبثابة من احلوافز للتنظيم عتربيداء أمؤشرات .3

:الموظفينأهميته بالنسبة إلدارة -3

تنفيذ األعمال اليف للموظفنيالتقييم إىل وجود مستوى عايل إن:الموظففي تخطيط .1

على العكس والعمل املستقبلييفاملوظفنييعين عدم حاجة املنظمة لزيادة عدد الىتاألمر 

بالتايل تساعد يف حتدد عدد يف أداء أعماهلم واملوظفضعف كفاءة إىليف حال أظهرت 

العمل املستقبلي.ىفقد حتتاجهم املنظمة لتغطية الىتاملوظفني
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إمكانات يف عملية التقييم املستمرإنوتخطيط المسارات الوظيفية: في الترقية .2

عن طريق الرتقية على وظفوظائف أن يتدرج فيها املعلى أساسها يتم حتديد الاملوظفني

التقييم من هو املرشح للرتقية وما هي الوظيفة املناسبة أن يرقى املرشح .والوظيفيةمدى 

خاللمنيف املنظمة تعيينها مؤخرااملوظفنييف مستوى تقييم األداء ضعفااالختيار : .3

مدى جناح العملية يف حتقيق أهدافهاإىل تؤدىداء املعيار أكون تقييم يعملية االختيار 

.املنظمة 

الضعف يف األداء حتدد الربامج التدريبية املوظفتقييم األداء إن: البرامج التدريبية.4

أن تقييم األداء تكشف االحتياجات و جوانب الضعف من اللزمة اليت تتم بواسطتها معاجلة 

استخدام تقييم واليت على أساسها حتدد برامج التدريب اليت حتتاجها التدريبية يف املنظمة 

من خالل قياس أدائهم املوظفحققها امنهالتدريبية ومدى األستفادة لمدى جناح يف األداء 

نتائج تقييم األداء وقبل اخلضوع للربنامج التدرييب ومقارنته باألداء بعد اخلضوع للتدريب من 

برامج .خاللنشاط التدريب مندور املعيار يف تقييم

ملنظمة من خالل تقييم األداء أن من يستحق احلوافز اإن: الحوافز التشجيعية.5

حيقق العدالة يف دفع و التشجيعية كاملكافئات ودفع املنظمة للحوافز على أسس تقييم األداء 

علىاحلوافز التشجيعية للعاملني مما يساهم 
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لوظيفة انقل املوظفنيوسيلة فعالة ملعرفة وتقييم األداء معيارا هاماإن: وظيفي. النقل ال6

.

املنظمة كون توواضح وعدم وجود إمكانية لتحسني األداء  تقييم األداء ضعفاالعمل :.7

53يف بعض احلاالت العمل عملية تقييم األداء .

:كاألتيوهي  الموظفين وظائف إدارة 

ختطيط -1

االختيار-2

التدريب -3

النقل الوظيفي-4

الرتقية-5

السابعالمبحث 

أهداف عملية تقييم األداء:- 1

اخلاضعني للتقييم إىل الرتكيز على املوظفاهلدف من تقييم األداء من الرتكيز على الصفات 

عملية تقييم األداء وضرورة استخدامها  و يف العمل املوظفاألهداف واإلجنازات اليت حيققها 

تحقيق اهلدف .لكمعيار يف التقييم أقل من املعيار 

53 378،ص2007
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أن أهم أهداف التقييم بما يلي:

من املوظفحيث يعرف من توفر تقييم األداء عكسية عن أداء كل موظف يف املنظمة .1

رغبة يف حتسني حقيقة أدائه وبسبب معرفته أن مستقبله الوظيفي مرتبط لديه دافع و خالل

أدائه.

إن من التفاهم والعالقة اإلجيابية لدى العاملني يف املنظمة عندما يدركون أن جهودهم .2

هدف التقييم االولتقدير واالهتمام من قبل املنظمة اوهلا مكانااملبذولة يف تأدية أعماهلم 

واألداء 

املنظمة.املوظفبني كافة العمليحقق العدالة يف لإن نظام تقييم أداء .3

أن واملوظفإن نظام فعال لتقييم األداء حيسن من عملية اإلشراف والتوجيه لدى ا.4

األداء وحتليلها يفباستمرار ومجع املعلومات املوظفنيطبيعة تقييم األداء يتطلب منهم متابعة 

ألداء.امن الوصول إىل تقييم يتمكنوا بشكل دقيق حىت 

شؤون العاملني من نقل منمجيع القرارات املتخذة املنظمة من خالل.  تعد تقييم األداء 5

54وترقية.

. 365،ص542005

15هـ1420، 
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المتغيرات التنظيمية التي تساهم بتحسين مستوى األداء الوظيفي :-المطلب األول 

أهم  هذه املتغريات:وأن يتناوهلا مجيعاوإن املتغريات التنظيمية متعددة األبعاد واجلوانب 

البناء التنظيمي ملنظمة وجود اهليكل التنظيمي وما يتطلبه من إنالبناء التنظيمي:-1

ويف اختاذ القراراتصالحيات وجهة املساءلة واملكافأةالمن وضوح األدوار واملسؤوليات 

تنظيم وتنسيق جهود العاملني للوصول إىل أهداف متفق عليها و يفرئيسة تساعد اإلدارة 

.التفاعل بني اجلهود واألنشطة املختلفة يف املنظمة ويتم التوحيد ويوفر 

جراءات القواعد واألساليب واإلتتكون منأنظمة العملإنأنظمة وإجراءات العمل:-2

وتساهم أنظمة وإجراءات العمل  يف لتحقيق أهداف حمددةنظمة نشطة املفيها األاليت حتكم 

55يف تنفيذ أنظمة وقواعد العمل. املوظفنبروح اإلبداع لدى أداء و

إن القيادة ترتكز عليه خمتلف النشاطات يف املنظمات على حد سواء  نمط القيادة: -3

أداءفالقيادة على 

حتقيق األهداف والغايات.يفالصحيحة 

18م ؛ص2006اجلامعیة،املانع، االتصال  ،55

15هـ1420، 
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العمل يفالوظائفث يحمناملهمةاحلوافز إحدى الوسائل الحوافز: -4

على تشجيع ووتعزيز األداء اإلبداعي يف املنظمات فاحلوافز هلا أداءبكفاءة وفاعلية  وعلى 

االجناز وزيادة الطالقة املوظفني على اإلبداع واملبادأة والتجديد وبذل مزيد من اجلهد يف

. األداء الفكرية يف املنظمات 

حتقيق الكفاءة يف األداء  وتربز أمهية يفالوظيفيوتوظيفها اداء التدريب أإنالتدريب: -5

وبنائه ويعترب املوظفومن مث تقدم املوظفنيللعنصر أداءوتطوير و التدريبباعتباره أساس كل 

التدريب احد العوامل اهلامة الذي يساعد على األداء الوظيفي وأن املنظمات على خمتلف 

أنشطتها تواجه تغريات وتطورات عديدة يف ظل االجتاه أن العملية اإلبداعية ليست عملية 

املبدعني من تشجيعهم وتدريبهم من خالل برامج تدريبية املوظفني

56تهدف تعزيز األداء اإلبداعي لديهم. تس

تقويم األداء الوظيفي::المطلب الثاني

تقومي األداء الوصف املنظم لنواحي القوة والضعف املرتبطة بالوظيفة سواء بصورة فردية أو 

تطوير أداء العاملني بالوظيفة إىل إمداد املديرين والعاملني باملعلومات الالزمة الختاذ ومجاعية 

األساسية من وظائف إدارة اليت تسعى أن عملية تقومي األداء الوظيفة املستمرة وو القرارات 

7456ص2007( م،1999
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خالل فرتة معينة الختاذ القراراتمن عرفة نقاط القوة والضعف لألداء اجلماعي أو الفردي مل

57املتعلقة بالكثري من سياسات يف املنظمة .

العمال التنفيذيين :

واليت تقوم بتنفيذ هي الطبقة اليت تأو املشرفني التنفيذي اهلرمي للتنظيميف أسفـل السلم

البسيطة .املوظفمن عليها والذين توكل هلم املهام الروتينية 

استراتيجيات المدير-المبحث الثامن 

:تعريف االستراتيجية المدير-المبحث األول 

صنع قرار و قيادة و رقابة واستخدام لكل يف عملية ختطيط وتنظيم هو :االستراتيجية المدير-1

اجناز أهداف املنظمة بكفاءة والتنظيمية واملعلوماتمن أجل املؤسسة جامعة للموظفني

وفعالية.

اإلدارة:و مكونات استراتيجيات  المدير -المطلب الثاني -2

العملية :-1

اجناز األهداف املرغوبة من قبل املنظمة.وعمليات منان املدير يقوم وظائف إدارية 

2009167املغريب ، القاهر، 57
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الوظائف االستراتيجية  المدير:-2

التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وصنع واختاذ القرار.مناالدارة تتكون 

المنظمة:الموظفيناالستخدام - 3

و كفاءة و معلومات الرقابةاملنظمة و املوظفني واستقالل املوارد املتاحة ب

لتحقيق أهدافها.

األهداف التنظيمية:- 4

تاالقدر وأداءو نشاط املنظمة وختتلف من منظمة إىل أخرى حبسب طبيعة األهداف 

الكفاءة:- 5

استقالل املدخالت من أجل احلصول على خمرجات.وطريقة بأداء النشاط املطلوب إن 

الفعالية:- 6

حيث تكون األهداف واقعية وقابلة لالجناز لتحقيق.من حتقيق األهداف يفهي القدرة 

االستراتيجية  المدير و المنظمة:-المطلب الثاني 

االستراتيجية المدير-1

تحقيق أهداف املنظمة لاملوظفنيعن أداء جمموعة من يف منظمة يكون مسؤوالاملديرهو 

من خالل قيامه بالوظائف اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
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المنظمة:-2

تحقيق هدف مشرتك.لوبتقسيم معني يعملون معااملوظفنيهي جمموعة من 

مدير:المطلب الثالث : أنواع االستراتيجية  ال

للمستوى اإلداري:وفقاأوًال: املدير

:اإلدارة العليااالستراتيجيات مدير-1

يتحملون مسؤولية إدارة املنظمة لتحقيق أهدافها ويقومون بوضع اإلداريني من جمموعة يه

انشاء خطوط وسرتاتيجية أخرى اختاذ القرارات االاملستقبلية واأهدافها و

املعلومات حديثة.

اإلدارة الوسطى:االستراتيجية  مدير-2

ما يشرفون على تنفيذ سياسات وخطط اإلدارة العليا كبسؤولية املمدراء اإلدارة الوسطى على

58.عمل اإلدارة 

Manasa, K. & Reddy, N. (2009). Role of Training in Improving Performance. The IUP Journal of Soft Skills, 3, 72-80.

 ^Abu-Doleh, J. & Weir, D. (2007). Dimensions of performance appraisal systems in Jordanian private and public organizations. International Journal
of Human Resource Management, 18(1), 75-8458
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االستراتيجية مدير اإلدارة (االشرافية) (المستوى األول):- 3

. املوظفني االشراف على تنسيق أنشطة اإلدارة التشغيلية 

:االستراتيجية  مدير باالشراف- 1

تنفيذ وتطوير املنظمة : أنشطة منوظيفة اليت تتضمن مع اليقوم مبسؤوليات مرتبطة إن 

.وظفنيودراسة سلوك املخطط 

االستراتيجية  المدير:- 2

عن طرق التمويل واخلدمة و الرقابة.وملنظمة بالتخطيطايقوم املدير االشراف على 

:االستراتيجية  مدير والعمليات-3

تقدمي يف اخلدمات.بعمليات املوظفني علىيشرف اليت هو االسرتاتيجية املدير 

:الموظفين أداء االستراتيجية  مدير -4

واملكافآت والعالقات داء اوالتعيني والتدريب ووظفنييقوم بتخطيط واستقطاب واختيار امل

.وظفني وضع نظم لتقييم أداء املو

:االستراتيجية  المدير اإلداري- 5

االستراتيجية  المدير الوظيفي:-1

.و مدير التدريب و  مدير العالقاتمدير املوظفني مثالتنظيمي النشاط العلىهو مسؤول 
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:االستراتيجية المدير-2

االستراتيجية المدير التنفيذي:- 1

و مسؤولية تنفيذ من األنشطة اليت تساهم مباشر يف حتقيق أهداف املنظمة مثل مدير جامعة 

دير املوظفني ومشرفو العمل.امل

االستراتيجية  المدير االستشاري:-2

يفيستخدم خربته بغرض تقدمي املساعدة والدعم الالزمني للمدير  التنفيذي حىت ميكن

املدير االستشاري.حتقيق أهداف املنظمة مثال

الذي يعمل يف 

مدير إداري جلامعة.وحتقيق اإلدارة و اإلدارينيأعمال هدفها أساسا

الوظائف اإلدارية:وعملية االستراتيجية  المدير :المطلب الرابع 

:كاأليت اإلدارة على خامسة وظائف أساسية للمديرين  

التخطيط-1

التنظيم-2

صنع القرار-3

القيادة والتوجيه -4

والرقابة.-5
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التخطيط:-1

الجنازها.وسيلةحتديد أهداف املنظمة وحتديد الطرق والهوالتخطيط 

:التنظيم- 2

املوظفالوظيفة ختصص يفالضرورية واألنشطة  الالزمة لتنفيذ اخلطة وتنظيم املوظفنيتنظيم 

وحدات تنظيمية و عالقات و االشراف و اهليكل التنظيمي.تجميع األنشطة يف ادارات ول

صنع القرار :- 3

يف حل املشكلة.وتسع عملية املتابعة على مدى صحة تنفيذ القرار ومدى اسهامه 

:القيادة - 4

التنظيم يعملون حتقيق أهداف املوظفنيهي عبارة عن جمموعة من العمليات املستخدمة جلعل 

املنظمة.

الرقابة أو ضبط وتقييم األداء:-5

.وضع مستويات ومعايري األداء-1

.له مقارنته باملستويات احملددة قياس األداء الفعلي و -2

األهداف بغرض إجراء التصحيحات املطلوبة.يفحتديد االحنرافات -3

اختاذ االجراءات لتصحيح األداء وازالة بني املخطط واملنفذ.-4
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:األدوار اإلدارية-المطلب الخامس 

واليت األدوار املديرو منهو أداء جمموعة من التصرفات والسلوكيات يف ظل مواقف خمتلفة 

تصنيفها إىل ثالث جمموعات:

أدوار:ثالثاألدوار الشخصية: وتتكون من -1

أ) املدير كممثل للمنظمة أمام اجلهات اخلارجية.

وتوجههم.املوظفنيب) املدير كقائد حيث يقوم بتعيني وتدريب وزيادة دافعية 

آخرين من خارج املنظمة.املوظفنيعالقاته مع حتسنيحيث من ج) املدير اتصال 

األدوار المعلوماتية:-2

داخل املنظمة.يفاملعلومات متصل مع) املديرأ

ملعلومات.اب) املدير كناشر أو 

ج) املدير كمتصل متحدث إىل أطراف خارجية.

أدوار صنع القرار:-3

املدير كمبادر للتغيري.-أ

وابرام التعاقدات مع املوردين واجراء االتفاقات مع  االدارة.املوظفاملدير كمفاوض مع - ب
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االستراتيجية  المهارات المدير:-الخاميس المطلب 

فعل يؤدي إىل حتقيق أداء مرغوب.وعمل يفتصرف السرعة القدرة على املعرفة اىل هو

:هارات املطلوب توفرها يف املديرمدخلني لتحديد امل

المدخل األول: 

المهارات الفنية:- 1

اجراء مثل وعملية وهي القدرة على استخدام معرفة خاصة أو خربة تتعلق باسلوب 

املهندسني اإلدارة.ووظفني اإلدارةو املالريئس القسم 

المهارات االنسانية:-2

من التعامل مع اآلخرين و فيهم والتعاون مع اآلخرين وزيادة دافعيتهم للعمل.وظفني امل

:المهارات الفكرية- 3

يفرؤية املنظمة متكامل وفهم اعتماد أجزائها على بعضها البعض يفقدرة املدير هي

.املنظمة ككل

وتزايد أمهية املهارة الفكرية يف املستويات العليا ملوظفنيتزايد أمهية املهارة الفنية يف املستويات ا

و تزايد أمهية املهارة االنسانية يف كل املستويات اإلدارية.
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:الثاني: تصنيف جريفين للمهارات المديرالمدخل 

:كاأليت حيياج املدير إىل املهارات الثالثة املهارات  

ة: يالمهارات التشخص-4

.داخل املنظمةمن قدرة املدير على تشخيص املشاكلهي

المهارات التحليلية:- 5

وتقرير املتغري اليت جيب وهي قدرة املدير على حتديد املتغريات األساسية يف املوقف و ترابطها 

.أكثر على اهتمام كونأن ت

النظام: - المطلب السادس 

تكون النظام من العناصر التالية:ت

تكون من والتقنية واملعلومات.مدخالت النظام:- 1

حتويل املدخالت إىل خمرجات.التغيرياتهيالتحوالت:-2

الضرورية الالزمة ح أنشطته وعلى تزويده باملعلوماتتصحيىفقدرة النظام هي: مخرجات -2

ستمراره.اال
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اسلوب المدير .-المطلب السابع 

عدة اجتاهات وأساليب منها:

أسلوب القيادة المدير

ووأسلوب القيادة جامعة األساليب القيادية احلديثة اليت تساهـم يف زيادة فاعلية املؤسسة 

يقوم على دور املدير يف متكني املوظفني وهذا األسلوب املؤسسة جامعة هي تلك املؤسسة 

أن نسبة املوظفني إىل املديرين نسبة عالية بالقياس إىل واليت تتضمن نطاق إشراف واسع 

وهذا جامعة يف املؤسسة توسطةللمستويات اإلدارية املجامعة ةنسبة يف املؤسسبهذه 

59تفويض الصالحيات من أعلى إىل أسفل.األسلوب يركز على

1Zemeke, R. and Schaaf, D (1989), The Service Edge: 101 Companies That Profit from Customer Care (New York: New American Library, pp. 65-

66.

 -2Bennis, W. (1999), The End of Leadership: Exemplary Leadership is Impossible without Full Inclusion, Initiative, and Cooperation of Followers,

Organizational Dynamics, Summer, 28 (1), 71-80, McClelland, D. Achievement Motivation Can be Develop (1965), Harvard Business Review, 43(1):

6-24.

 -3Malone, T. W (1997), Is Empowerment Just a Fad? Control, Decision-making, and IT, Sloan Management Review, 38 (2), 23-35.

59
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الفصل الثالث: منهجية البحث

الثالثبابال



80

الفصل الثالث

منهج البحث:أوالً 

يشمل هذا الفصل على مدخل البحث و نوع ميدان البحث و احلضور إىل مكان البحث و 

أجلمنالبيانات ومصدرها و األدوات املستخدمة يف البحث و أسلوب حتليل البيانات 

الدراسة الذي من خالله يستطع ويكتشف الباحث الظاهرة ويصفها كيفياً أهدافحتقيق

.كاأليت لدراسة  وهو عموماً مناسب خلطة وأهداف ا

آدوات البحث :-أ

مجيع وسيلة الىت جتمع البيانات لتسهيل عملية البحث و نتيجة عملية اىل

تحقيق بعض األهداف الوصفية مثل اكتشاف حقائق معينة أو وصف واقع معني لالبحث

طريق مجع املعلومات اليت تؤدي اىل وصف هذه على تم وصف ظاهرة معينة وذلك تحيث 

.60مثال دراسة اخنفاض أداء املوظفني بسبب أسلوب القيادة اإلداريةبدقة

مصادر البيانات-ب

وهي نوعيان : فاملصدر األساسي يف هذا البحث هي االتصال التنظيمي (جامعة  موالنا 

اندونيسيا)–ماالنج –ابراهيم االسالمية احلكومية باتو 

60 .47، ص 2011ن؛ العامري ،محمد ..مهنج البحث يف االتصال .عامننو و ن-
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كما يستعني الباحث مبصادر ثانوية للبيانات 

االنرتنت كمصدر ثانوي مع املصادر االساسية يف هذه الدراسة.

جمع المعلومات-ج

طرق جمع المعلومات

دراسة املالحظة و: املقابلة وو هي ثالث طرق أساسية جلمع املعلوماتيوجديف البحث 

.الوثائق

أوال: المقابلة

يستطيع الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف البحث عن طريق املقابلة هي تعترب املقابلة 

هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء و اآلخرينيتعرف على أفكار يالحظ والباحث أن

.األحداث االجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة

أنواع المقابلة

عدة وحددت أمناط إجابتها سلسلة األسئلة املجمموعة من تم توفيها المقابلة المنظمة:.1

ستخدم األسئلة املفتوحة ويف املقابالت املنظمة يتلقى يفهناك قدر من التنوع يف األجوبة وقد 

األسئلة نفسها وبنفس الرتتيب والطريقة ويكون دور الباحث حمايدا وطبيعة هذا وظفنيمجيع امل

.وبة العاطفيةالنوع من املقابالت يركز على األجوبة العقالنية وليس على األج
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وعميقة يف املقابلة غري أسئلة مفتوحةتكونهي مقابلة غري مقننة المقابلة غير المنظمة:.2

وهذا النوع ميكن الباحث ةار أكثر منه مقابلكون دور الباحث أقرب ملدير احلو و ياملنظمة

وسلوكه دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو تصنيفاته عليه واليت املوظفمن فهم تفكري 

.املوظفنيقد حتد من أقوال 

وقت يف مكان واحد واملوظفنينتتم بني باملقابلة وبني عدد مالمقابلة الجماعية:-3

واحد علي اساس نوعية األسئلة تتضمنها .

من األشياء املهمة يف املقابلة فال يكفي أن يسجل الباحث مالحظاته التسجيل الصوتي-4

أثناء املقابلة (وإن كان هذا قد يكون خيارا مناسبا أحيانا) فالتسجيل يساعد الباحث على 

إعادة النظر يف املعلومات وقد يكون من املفيد كتابة املالحظات مع التسجيل الصويت لتقييد 

أثناء املقابلة بعد انتهاء من تسجيل املقابلة من الضروري أن يفرغ ما قد يلفت انتباه الباحث

نصها كتابة ليسهل حتليله والتأمل فيه ويف كثري من األحيان يكون مفيدا أن يعاد نص املقابلة 

.ملن أجريت معه املقابلة ليعيد قراءة النص ويضيف ما يراه مناسبا أو يوضح ما حيتاج توضيح

المالحظة :-ح

جمع البيانات :مرحلة - أ

الطريقة األساسية الثانية جلمع املعلومات يف البحث النوعي هي املالحظة للمالحظة االداريني

عريق يف األداء وهلا أمهية كبرية يف البحث بشكل خاص فكثري من املواقف حتتاج إىل أن يقوم 
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الباحث مبالحظتها يف وضعها الطبيعي وتسجيل ما يرى ويسمع مما جيري فيها يف

اليومية الطبيعية ففي هذه الطريقة ال يتدخل الباحث يف شئون الفئة املراد حبثها كما يف بعض 

.طرق البحث بل يالحظ ما يدور فعال يف الوضع الطبيعي

واملالحظة قد تكون كمية (منظمة) وقد تكون نوعية غري منظمة ففي املالحظة يقوم الباحث 

غالبا عن طريق أداة معدة سلفا فمثال يقوم بتسجيل عدد باملالحظة ويسعى جلمع معلومات 

املشاركني يف االدارة أو حساب الوقت الذي نوعدد ماألسئلة اليت يلقيها ايل االداريني

يف احلديث وحنو ذلك فاملالحظ/ الباحث يهتم غالبا بتسجيل أرقام وقد يستغرقه املوظفني

.سبق وأعد مناذج لذلك

ة فهي أقل تنظيما من ذلك فاملالحظ  الباحث ال يستخدم تصنيفات أما املالحظة النوعي

وأمناط حمددة سلفا بل يسجل مالحظاته بشكل طبيعي ومسرتسل ومفتوح فيقوم بتسجيل 

الواقع كما حيدث والفكرة األساسية هنا هي أن التصنيف والتوصيف الذي تتعرض له 

ومات وحتليلها بدال من أن تفرض تعسفا املعلومات الناجتة عن املالحظة ستظهر بعد مجع املعل

.على املعلومات أثناء عملية املالحظة

وعندما تكون املالحظة غري منظمة فإن عملية املالحظة تنشأ من خالل سلسلة من 

العمليات املختلفة فتبدأ باختيار الوضع املراد مالحظته وحتديد طريقة الوصول إليه مث بدء 

تقدم الدراسة أوالبحث تتغري طبيعة املالحظة حبيث تزداد عملية املالحظة والتسجيل ومع
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تركيزا مما يؤدي إىل مزيد من الدقة والوضوح يف أسئلة البحث وهذا بدوره يؤدي أيضا إىل دقة 

أكثر يف اختيار مواضع املالحظة وتستمر املالحظة ومجع املعلومات حىت حيصل للباحث ما 

ا الباحث أن املالحظة مل تعد تأيت جبديد بل تكرار يسمى بالنظري وهي احلالة اليت حيس فيه

.ملا سبق 61

مراحل تحليل البيانات-د

يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث البيانات أمضى يف مدة زمنية طويلة ما تنظيم البيانات: .1

بني مقابلة ومالحظة ووثائق وغري ذلك كما أن لديه كما من امللحوظات األولية اليت سجلها 

مجع املعلومات هذه املعلومات حتتاج إىل تنظيم وترتيب يساعد الرجوع هلا بشكل سريع أثناء 

وعلى التعامل معها بشكل ييسر حتليلها وليس هناك منط تنظيم واحد بل ميكن للباحث أن 

ينظم البيانات بالشكل الذي يراه مناسبا فيمكن تصنيفها حسب طريقة مجع املعلومات 

و الوثائق) وميكن تصنيفها على حسب األفراد الذين أجري عليهم (املالحظة أو املقابلة أ

البحث أو غري ذلك مبا يراه الباحث مالئما له ولألسلوب الذي سينتهجه يف التحليل وميكن 

أن يتم هذا التنظيم بشكل يدوي عن طريق وضعها يف ملفات أو ميكن االستفادة من 

احلاسب يف تصنيفها.

Punch, K. (2000). Introduction to social research. Quantitative and qualitative approaches. Sage: London 61
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. تصنيف البيانات2

القراءة األولية للبيانات يبدأ الباحث يف تسجيل نظام تصنيف يسري عليه أثناء التحليل يف 

وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها البيانات 

عنوان أو اس

يسمي هذا النوع من التصنيف (التصنيف املفتوح) وقد يسمى (التصنيف الوصفي) وأسئلة 

.البحث عامل أساس يف حتديد وتوجيه نظام التصنيف

.مرحلة عرض البيانات و احتصارها و تقدميها علي هيئه آفكار حمورية - ج

هي معلومات املعاجل هو تغري شكل عرض هذا النص معاجلة املعلومات و ميكن االستفادة 

منها .

آخريا إستخالص و النتائج و عرضها و التاكد من تطبيقها و حتليل البيانات و تسجيل -د

املالحظات .

جمع المعلومات-د

الوثائق املكتوبة ).–املالحظة–ويتم مجع البيانات بإحدى الطرق األتية ( املقابلة 
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ثانيا : تصيف البيانات

بعد ان تتم القراءة األولية للبحث علينا اعطاء معلومات حتتوى على بيانات على شكل عبارة 

آجل التسهيل و التبسيط .نومجل او حيت فقرات كاملة م

عرض البيانات-ه

عند عرض البيانات ميكن اتباع احد الطرق األتية ( الطريقة االختبارية  او طريقه دراسة احلالة 

او طريقه التحليل ) 

رابعا: الخالصة ( تحليل البيانات )

يف هذه املرحلة تتم كتابة و إعداد الصيغة النهائية  على شكل نتائج ويتم شر البحث

هيكل الدراسة :-ي

نب خمتلفة .الدارسة ايل عده فصول وجو لقد قمت بتقسم هذه

ففي الفصل األول تطرقت إيل اإلطار العام للدارسة الفصل الثاين فتنولت اإلطار النظري ويف 

اقشتها  و سوف نقول بعض البيانات و حتليلها ومأالدراسة  فسوف ةالفصل الثالث مهجي

قوم باعداد نتائج البحث و املقرتحات  .أ
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الرابعبابال
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الفصــل الــرابع

لمحة موجزة عن

كلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

ظلت كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

املتصفني باملهارات املتكاملة يف بناء 

بضرورية الدمج بني الذكاءات الذكاء العقلي والذكاء العاطفي والذكاء الروحي بكل كماهلا.

ومه الواسع الذي كان وتؤمن الكلية بأمهية تطوير العلوم املبين على اإلسالم مبفه

مصدرها اآليات القولية والكونية معا وتعتمد يف جمال الرتبية على القيم اإلسالمية السمحة 

مة على الدين املعريف واخللقي (الروحي) والفردي واإلجتماعي وذلك ليس إّال ألجل اخلد

لماذا الخيار في كلية الدراسات العليا بهذه الجامعة؟

1-

اخللقي والسعة العلمية واإلتقان املهين.
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والبنية التحتية مبنية على تكنولوجية املعلومات واالتصاالت احلديثة، إن الوسائل التعليمية-2

وهي تساعد على تكوين البيئة األكادميية املالئمة.

3-

).ISO 9001:2000) والعاملي (BAN-PTهيئت تقومي اجلامعات الوطين (

4-

داخلها.

5-

ق -6

األقسام في كلية الدراسات العليا بالجامعة:

)MPIالدكتوراه (-قسم االدارة للرتبية اإلسالمية -1

)PBAالدكتوراه (- قسم تعليم اللغة العربية -2

)MPIاملاجستري (-قسم االدارة للرتبية اإلسالمية -3

)PBAاملاجستري (- قسم تعليم اللغة العربية -4

)SIAIاملاجستري (- ات العلوم اإلسالمية قسم دراس-5

)PGMIاملاجستري (-قسم تربية معلمي املدارس االبتدائية -6
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)PAIاملاجستري (-قسم الرتبية اإلسالمية -7

)PBAاملاجستري (- قسم األحوال الشخصية -8

)MPI(الدكتوراه-قسم االدارة للتربية اإلسالمية 

يف جمال اإلدارة للمؤسسات الرتبوية اإلسالمية يركز هذا القسم على تطوير كفاءة طالبه 

بإندونيسيا ويعزم أن يكون طالبه قادرين على ادارة املؤسسات الرتبوية بالقوة امللبية حلاجات 

جمتمعهم واملتصفني بالعمق الروحي والسمو اخللقي والسعة العلمية واإلتقان املهين.

الصفات التالية:ويهدف هذا القسم إىل تطبيع اخلرجيني امللتزمني ب

العلماء األكفاء يف القيادة واالدارة والتخطيط والتنفيذ والتقومي يف شىت مراحل الرتبية.-1

املدرسون األكفاء يف ادارة املؤسسات الرتبوية اإلسالمية وهلم القدرة العالية للمنافسة على -2

املستوى الوطين أو العاملي.

بوية اإلسالمية.الباحثون املطورون يف االدارة للمؤسسات الرت -3

4-

)PBA(الدكتوراه-قسم تعليم اللغة العربية 

إن اللغة العربية هي اللغة العاملية، وتعليمها حيتاج إىل املنهج التعليمي فلذلك يركز هذا 

ة العربية سواء كان يف املرحلة االبتدائية أو القسم على تطوير كفاءة طالبه يف جمال تعليم اللغ

املتوسطة أو الثانوية أو اجلامعة. ويعزم على تكوين الدكاترة الذين هلم القدرة الفائقة يف 
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البحث العلمي وتطوير مناهج التعليم والقيام باإلشراف يف جمال تعليم اللغة العربية وهذا 

الذي يتمثل يف الصفات التالية:اخلربة القوية تسهل الطالب يف االتقان املهين

اإلملام بالعلوم يف جمال تعليم اللغة العربية من فلسفتها ومداخلها وطرق تدريسها.-1

انتاج االخرتاعات من النظريات اجلديدة أو االساليب اجلذابة أو أشكاال أخرى يف تطوير -2

البحث العلمي يف العلوم احلديثة. وهذه االخرتاعات تتصف بالدمج بني اإلسالم والعلوم ب

جمال تعليم اللغة العربية.

االتقان يف املهنة سواء كانوا املعلمني للغة العربية أو الباحثني يف تطوير تعليمها أو املستشارين -3

اإلجادة يف استخدام اللغة العربية على املستوى املمتاز.-4

)MPI(الماجستير-قسم االدارة للتربية اإلسالمية 

يهدف هذا القسم إىل تكوين العلماء يف االدارة والقيادة يف القطاعات املختلفة يف 

فلذلك يركز هذا القسم يف تكوين الباحثني واملطورين واملستشارين يف جمال املؤسسات الرتبوية

والسعة االدارة للمؤسسات الرتبوية االسرمية الذين يتسمون بالعمق الروحي والسمو اخللقي 

العلمية واإلتقان املهين قبذلك تكون هلم القوة املنافسة يف ادارة املؤسسات الرتبوية اإلسالمية 

بناء على ذلك سيكون خرجيو هذا القسم:
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علماء يف ادارة للمؤسسات الرتبوية اإلسالمية الذين هلم املعرفة يف العلوم املندجمة باإلسالم -1

وهلم الشخصية البارزة يف رئاستها.

مؤهلني يف املهنة للمؤسسات الرتبوية اإلسالمية الذين هلم القوة يف املنافسة ويستطيع  أن -2

يقبل يف املؤسسات العاملية.

باحثني يف جمال االدارة للمؤسسات الرتبوية اإلسالمية.-3

رؤساء أكفاء هلم العلوم االدارية والتخطيط والتنسيق يف شىت مراحل الرتبية.-4

التعليم لتصل إىل جودة الرتبية العالية.مطورين يف هدارة جودة-5

مستشارين يف جمال االدارة للمؤسسات الرتبوية اإلسالمية يف خمتلف القطاعات.-6

)PBA(الماجستير-قسم تعليم اللغة العربية 

أصبح تعليم اللغة العربية علما مستقال لتوعية معلميها يف مراحل التعليم املختلفة من 

ملتوسطة والثانوية واجلامعة فلذلك يهدف هذا القسم إىل تكوين الطالب املدرسة االبتدائية وا

القادرين على تعليم اللغة العربية واإلشراف فيه يف مراحل التعليم املختلفة مبواكبة تطور مناهج 

ويعزم هذا القسم اخلرجيني فيه يتسمون بالعمق الروحي تعليم اللغة العربية وطرائق تدريسها

وانطالقا من هذا العزم القوي سيكون اخلرجيني والسعة العلمية واإلتقان املهينوالسمو اخللقي 

فيه ملتزمني بالصفات التالية:
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العلماء يف تعليم اللغة العربية والباحثني يف تطوير تعليمها  الذين يتسمون بالعمق الروحي -1

والسمو اخللقي والسعة العلمية واإلتقان املهين.

الية يف اللغة العربية ألجل تطوير املهنة التعليمية خاصة يف املرحلة املعلمني ذو كفاءة ع-2

اجلامعية (الليسانس).

الباحثني األكفاء يف إجراء البحث العلمي سواء كان البحث تطويريا أو جتربيا يف جمال تعليم -3

اللغة العربية.

الوسائل أو عملية التقومي املطورين األكفاء يف تطوير املواد الدراسية أو األساليب التعليمية أو -4

يف جمال تعليم اللغة العربية.

)SIAI(الماجستير-قسم دراسات العلوم اإلسالمية 

جبانب العلوم اإلسالمية يدرس كذلك يف هذا القسم مثل العلوم االنسانية والعلوم 

يهدف هذا و االجتماعية والسياسية واالقتصادية والرتبية واأللوهية والقانونية يف منظور إسالمي

القسم إىل تكوين طالبه:

امللّمني بالعلوم واملنهجية اليت هي يف جمال تركيزهم.-1

املبتكرين باالخرتاعات أو النظريات اجلديدة اليت تتصف بالعلمية واإلسالمية معا.-2

املؤهلني يف التدريس وقيادة املؤسسات الرتبوية أو املؤسسات األخرى التابعة للحكومة -3

لعلوم اليت هي يف تركيزهم.باالعتماد على ا
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)PGMI(الماجستير-قسم تربية معلمي المدارس االبتدائية 

يقوم هذا القسم بتنفيذ الرتبية والتعليم والبحث العلمي واخلدمة االجتماعية بروح 

اإلسالم ويهدف إىل أن يكون طالبه مدرسني أو باحثني أو مطورين يف املؤسسات الرتبوية 

بالعمق الروحي والسمو اخللقي والسعة العلمية واإلتقان املهين.اإلسالمية و يتسمون 

ويركز هذا القسم على تعليم مخس مواد أساسية للمدرسة اإلبتدائية وتوسيع الفهم 

واالستيعاب يف واحدة من املواد املدروسة فيها ويعزم هذا القسم على انتاج اخلرجيني ذو كفاءة 

قسم تربية معلمي املدارس االبتدائية وانطالقا من هذا قوية يدرسون يف اجلامعات (الليسانس)

العزم القوي يلتزم الطالب بالصفات التالية:

فامهني أحوال تالميذهم شامال من سلوكهم باالعتماد على النظرية املعرفية واستفادة من -1

لفلسفة املراجع املتنوعة من منظور العلوم االنرتوبلوجية والسيكولوجية والعلوم االجتماعية وا

وهذا الفهم يدل على سعة املعرفة يف قراءة شخصيات التالميذ باعتبارها الكيان االجتماعي.

فامهني املواد الدراسية و منهجّيتها ألنه من الشروط االساسية يف استيعاب املادة وتعليمها.-2

وتقوميه.قائمني بالتدريس باالعتماد على مبادئ الرتبية والتعليم لرتقية جودة عملية التعليم-3

مؤهلني يف ترقية مهنتهم على سبيل التدرج بطريقة تشخيص مشكالت التدريس وحتليلها -4

وطلب حلها مث يقومون بإجراء البحث والتطوير لرفع جودة الرتبية االبتدائية ويساعد ذلك 
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معرفة اللغات االجنبية امتثاال لقرار احلكومة يف ضرورية الرتبية مدة احلياة.

وباعتبارهم كالباحثني واملطورين فالبد أن يكونوا:

قائمني مبسامهة االراء يف جمال العلوم التكنولوجية يف املدارس االبتدائية.-1

بإجراء البحث العلمي.قائمني حبل املشكالت يف جمال الرتبية يف املدارس االبتدائية -2

3-

)PAI(الماجستير-قسم التربية اإلسالمية 

يتخصص هذا القسم يف الرتبية اإلسالمية ويتوقع أن يكون طالبه معلمني يف املرحلة 

وهم متصفني بالعمق اجلامعية (الليسانس) أو يف املدارس االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية 

الروحي والسمو اخللقي والسعة العلمية واإلتقان املهين.

ويركز هذا القسم على حتصيل طالبه الكفاءة يف البحث العلمي يف جمال الرتبية 

اإلسالمية وهلم القدرة يف أن يكونوا مستشارين يف تطوير املؤسسات الرتبوية اإلسالمية فلذلك 

مني بالصفات التالية:سيكون خرجيو هذا القسم ملتز 

قادرين على التعليم يف املرحلة اجلامعية (الليسانس) أو املدارس االبتدائية أو املتوسطة أو -1

الثانوية.
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2-

املدارس االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية.

التخطيط واستخدام خلفية الربنامج يف املرحلة اجلامعية (الليسانس) أو املدارس قادرين على -3

االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية.

قادرين على استيعاب األهداف واحملتوى وعملية تعليم املواد الدراسية يف املرحلة اجلامعية -4

(الليسانس) أو املدارس االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية.

رين على تطوير القيادة يف الرتبية يف املرحلة اجلامعية (الليسانس) أو املدارس االبتدائية أو قاد-5

املتوسطة أو الثانوية.

قادرين على تكوين البيئة اإلسالمية واستخدام طرائق التعليم باملدخل اإلسالمي يف العملية -6

التعليمية مجيع املواد.

قادرين على تعميم املثل األعلى يف -7

فهمهم عن أمهية تطبيق مبادئ الرتبية اليت تتسم بالقيم الدينية واملستعدة للمنافسة واالستقرار 

8-
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)PBA(الماجستير-األحوال الشخصية قسم 

يركز هذا القسم على أن يكون طالبه مؤهلني يف حتليل تطور أحكام األسرة الشاملة 

والوالدة و احلضارات املتعدد. ويقوم بتأهيلهم يف املهنة بتثقيفهم باملهارات املعرفية وتكوينهم 

إلسالمية. بالشخصية البارزة وذلك عن طريق مواكبة تطور أحكام األسرة ا

ويهدف هذا القسم إىل ختريج العلماء الذين هلم الكفاءة يف:

تطوير العلوم واخرتاع النظريات اجلديدة يف أحكام األسرة اإلسالمية واملهنة اليت يعملون فيها -1

عن طريق الرتبية واألنشطة األكادميية املنظمة والبحوث العلمية.

ال أحكام األسرة اإلسالمية واملهنة اليت يعملون تنظيم وتنفيذ وإجراء البحوث العلمية يف جم-2

انتاج االخرتاعات اجلديدة بصورة رسالة البحوث أو النظريات اجلديدة أو املنهج اجلديد أو -3

لعلوم  عن طريق البحوث بشكل البحث التطويري اجلديد اليت تقوم بالدمج بني اإلسالم وا

العلمية يف جمال أحكام السرة اإلسالمية.  

نظام المحاضرات في الكلية:-4

1-

جماالت عديدة من العلوم عن طريق املناقشة مع املعلمني بسلوك حسن وبكل مسئولية.

على قسمني: صباحيا ومسائيا من يوم االثنني إىل السبت.تكون احملاضرة -2
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)14:30–07:00الفصل الصباحي ()أ

)30: 20–12:30الفصل املسائي ()ب

وسائل تعليمية:

ولتيسري عملية التعليم هيئت الكلية الوسائل التعليمية املتوافرة  منها:

املسجد-1

املعهد-2

قاعة الدراسة املكيفة وجهاز العرض-3

معمل احلاسوب-4

معمل اللغة-5

املكتبة باألرقام-6

Wifiمنطقة االنرتنيت -7

قاعة االجتماعات-8

غرفة للشبكة الدولية-9

مركز الرياضة-10

معمل التعليم املصغر-11

هيئة دراسة القرآن والعلوم-12
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البحث األول : ما هي عوامل  األتصال في ترقية أداء الموظفين في جامعة ماالنج 

:دراسات العليا  

تبادل اليت على أساسها يتوحد الفكر وتتفق املفاهيم وتتخذ القراراتنقل وتبادل املعلومات

أو اآليلاحلاسبأجهزهو األفكار و اآلراء و من خالل عمليات اإلرسال واالستقبال 

القدرة على اجناز األهداف تتوقف على كفاءة االتصاالتإىل أخراملوظفمن اهلاتف النقال

وسيله هادفة لضمان املختلفةاالتصالوالبيانات واملفاهيم عرب

للمنظمةالتفاعل والتبادل املشرتك لالنشطه املختلفة 

وسيلة من وسائل االتصال والرسالة و التنظيم متج كال من املرسل واملستقبل بإطار مرجعي 

.املختلفةواإلداريةاملستويات بنيإلداريةالفعال يف منشات ا

أوال : عرض البيانات .

املوظف اليت  ميتلك فكرة أو معلومات يريد نقلها اىل املوظف أخر من المرسل :–1

خالل وسيلة اتصال .

املوظف املوجه له الرسالة ويقوم بدوره بالرد على الرسالة . المستقبل :- 2

.املرسل واملستقبلخالهلا تتم عملية االتصالهي الوسيلة اليت من الرسالة :- 3



100

ويشمل حتديد األتصال التنظيم:- 4

وحتديد األنشطة العمل الالزمة لتحقيق هدف املؤسسة جامعةجامعة التنظيمي للمؤسسة 

.وجتميع األنشطة وختصص مدير لكل جمموعة لتحقيق  اهلدف 

كان البحث و الكشف عن توصيف واقع عوامل األتصال يف جامعة ماالنج هو اهلدف 

األول من هذه الدراسة ولذلك استخدام الباحث وسيلة املقابلة جلمع البيانات فأجرى مقابلة 

ما هي العوامل  األتصال في و موجها له سؤاآل و هو :الدراسات العليا مع الرئيس الكلية

هناك عوامل االتصال هي اليت تعىن فقال املسؤول : بأن ؟أداء الموظفين في جامعةترقية

من الناحية التكنلوجيا  األتصال مثل االتصال عن طريق األمييل و اهلاتف النقال و رسالة 

أن أمور االتصال و أمور  62. رمسية مكتوبة علي الورق و عن طريق رسالة نصية واتس أب 

اإلدارة تكون اتصال املفتوح ال يوجد السر بني املدير و املساعد املدير يف  مجيع خمتلفة 

الدراسات العليا  الكليةاألقسام الوظيفة و األقسام املختلفة و رئيس و املساعد الرئيس جامعة 

ير يعمل  وظيفة املساعده ألن رئيس أو املساعد تنفيذ الوظيفة املخصص له و ال يتدخل املد

و ال يتدخل املساعد يعمل وظيفة املدير كل واحد له عمل فىب الوظيفة املخصص له  الشعور 

معا و أحرتام الن الوظيفة يف االقسام توجد وظيفة متسكة مع بعض إذا مل يوجد الرئيس 

خفيفة و القسم املساعد يعمل وظيفة الرئيس و شعور معه يسبب  يف الوظيقة ثقيلة تكون 

201562- 2-4موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا بتاريخ املقابلة مع األستاذ الدكتور حبر الدين املدير جامعة دراسات العليا  
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. الوظيفة صعب تكون السهل للقسم إذا مع بعضهم بعض متمسكني يف أداء الوظيفة 
االتصال الدراسات العلياالكليةإيل وكيل رئيس اجلامعةةهناك االتصال من رئيس جامع63

الرمسي من خالل أألجتماعات بني املدير الدراسات العليا و املوظفني وهذه اجتماعات 

يط و التقومي و تنظيم من خالل أجتمعات مباشرة و مباشر تتعلق الرمسي تتعلق بتخط

بالشفوي و املقابلة الرمسية هذه االتصال يكون الرمسي  و أحيانا يأخذ  التوجهات من خالل 

64املوظفني و هم مرتبط بنوع الوظيفة كل يعمل على طبق 

االتصال هو شبكة عامله كل موظف يعرف الوظيفة من منهم لديهم الوظيفة املعينة إن 

العمل اليت ميكن من خالهلا مجع املعلومات وهي  ضرورية لصنع القرار الفعال . 

عندما النظام املنظمة للقسم بأن األتصال أن يكون  األفقي من املدير إيل رئيس القسم و 

هذا القرار من رئيس جامعةيتم ترقية املوظفني و 65باقي األعضاء عليهم يتبع معلومات .

ية اإلسالمية وكل و هو خيتار املوظفني يف دراسات اإلسالمية و تربالدراسات العليا ليةالك

من هم الذي يالحظون مجيع  املوظفني و هم خيتاره ترقية أداء كل القسمم مناألقسام ه

و ترقية أداء  يكون هذا أداء جيد أو متوسط أو مستوى ممتاز األقسام رئيسإيلهميعطي

عن طريق دورات تدريبية مؤقت كل سنة  يف جامعة الدراسات العلياالكليةلدى جامعة 

201563-2-2س اهلاديمشاإلسالمية الدكتوردارةرئيس القسم اإلاملقابلة مع

2015- 2-3املقابلة مع  رئيس القسم اإلقتصادي اإلسالمية الدكتور نور إسناوي  بتاريخ  64

2015- 2-4موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا بتاريخ املقابلة مع األستاذ الدكتور حبر الدين املدير جامعة دراسات العليا   65
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دورات لرتقية أداء اجلودة املوظفني بصفاء دورات التدريبية املده القصرية أسبوع أو أسبوعني 

66على أقل .

أستخدام أيضا ما الفرق بين  الدراسات العلياالكليةو سأل الباحث الرئيس جامعة

هذا فقال املدير بأن و الشفوى ؟downوالهابطtopالصاعداالتصال الرسمي 

يكون عن طريق الرسالة الشفوية و أحيانا يكون قرار برسالة علي االوراق قرار و هو الذي 

67. الدراسات العلياالكليةيوقعه رئيس جامعة

بني : هو الذي يتم تدرج املعلومات  من املدير إيل املوظفني و يكون downأما اهلابط

ظيفة و علومات هناك بتوجهات و تعليماتالرؤساء و املرؤوسني و يتمثل بالقاء األومر و امل

و املقصود منه مثال يف جمال الوسائل الشفهية وهي هم الشعور بينتوجداملدير للموظف

الوسائل اليت تتم من خالهلا االتصال بواسطتها تبادل املعلومات و الفكر بني املدير و 

ب و س أمثل (الرسالة اهلاتفية وأتبه عن طريق الكلمة املنطوقة ليست املكتوبة املوظفني 

ويعترب هذا األسلوب أقصر الطرق لتبادل املعلومات واألفكار 68ق) ور الالرسالة مكتوبة با

الكليةمع بعض كل موقف املدير أو رئيس جامعةالعملوأكثرها سهوله وصراحة اجلميع 

201566-2- 2املقابلة مع  رئيس القسم الدراسات اإلسالمية الدكتور عون بتاريخ  

2015-2-1بتاريخ املقابلة مع رئيسة القسم القانون  الدكتورة توتيك محيدة  67

2015- 2-1بتاريخ املقابلة مع  الدكتورة رمحة عزيز 

2015- 2-4بتاريخ املقابلة مع   اإلداري تفاحة 

68
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أو املوظف له حقوق املكتوب لكل وظيفة و من هذه الوظيفة كل شئ الدراسات العليا 

واضح يعين وصف من أعلى إيل أسفل هو وصف إذا كان قرار من املدير إيل الرئيس األقسام 

و ستعمل اللغة اندونيسية يجامعة إن األعضاء األتصال الزم لتحقيق أو تنفيذها و الكثرية 

ممتاز و لني و ماأدب االتصال باملنظمة البد أن يكون االتصال مع املدير البد يكون كالم 

مستوى ممتاز و أحيانا علي مستوى املهم البد لنا بإستعمل الكالم جيد و مفهوم يف الرسالة 

69.االتصال باملدير البد بالرمسي أو غري الرمسي و يكون الصلة إسالمية

و يتمثل بالقاء املديرإيل املوظفنيمن هو الذي يتم تدرج املعلوماتtop  :الصاعدأما 

و املقصود منه مثال يف جمال وجد الشعور و تملديرملوظفاوظيفة التوجهات املعلومات هناك ب

الوسائل الشفهية وهي الوسائل اليت تتم من خالهلا االتصال بواسطتها تبادل املعلومات و 

تكون الرسالة أو انا به عن طريق الكلمة املنطوقة أو أحياملدير و الفكر بني املوظفني 

ورق أو الرسالة اهلاتفية النصية أو عن طريق تكنولوجيا اله احلاسوب و يتم املكتوب على ال

االتصال الشفوي عن طريق االجتمعات و اتصل عن طريق اهلاتف النقال و الوسائل 

يف حقيق و هو أفضل طريق و أسرع االتصال عند العمل من ناحية املوظفني 70االنرتنت 

تصال مل فقط و مث رسالة وكذلك إميل و مث فاكس و يكون املدير هو الذي يعطي االالع

2015-2-2مشس اهلادياإلسالمية الدكتوردارةرئيس القسم اإلمعاملقابلة 69

2015-2-1بتاريخ املقابلة مع رئيسة القسم القانون  الدكتورة توتيك محيدة 
70
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ال الدقة و املهارة يف االتصال الشفوى تتم عن طريق االتصو الشفوي أحيانا يف اجتماعات

ة يف التعامل الشفوي مع يث مع األخرين و الباقب احلديباألخرين و كيفية التحدث و أد

املوظفني الرمسى إذا كان عند املوظفني العمل مع املوظف أخر جيب أن األخرين إذا كان مع 

و بأستعمل اللغة جيدرمسي 71أعطي له رسالة رمسية كتابية إيل جهة معينة  لكى يتم العمل

البد هناك شروط املنظمة بني املدير و املوظفني يف استخدام اللغة اندونيسية  جيد و الين 

مهم الرمسيو هذه اللغة اندونيسية ملنخفاض يف االتصال يتحدث الين و بتحدث بصوت ا

مناقشة و  مباشرة  وجد الفكرة  و تصميم االتصال هو نقدم مباشرة بشخص أخر و تاملنظمة 

.و  املشرف

ما بينهم يف خارج االتصال جاوىو يستعمل للغة يف العمل ري الرمسيغو أما  للغة جاوى

نطاق العمل 

72و قال تعاىل ( و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم ) 

2015- 2-4موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا بتاريخ املقابلة مع األستاذ الدكتور حبر الدين املدير جامعة دراسات العليا  71

2015-2-2مشس اهلادياإلسالمية الدكتوردارةرئيس القسم اإلاملقابلة مع

472
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الطريقة أيضا عن: الدكتور نور إسناويو سأل الباحث رئيس القسم اإلقتصاد اإلسالمية

فقال بأن يوجد قسم تطوير اجلودة اإلداريني و هم التي يتبعها لمدير في ترقية  الموظفين ؟

يدربون اإلداريني و أحيانا إرساهلم  إيل خارج بتعاون مع الشؤون الدينية  أمسه ترقية الىت 

بالرتتيبو هناك دورات تدريبية من املدير و الوكيل و هكذا 73اجلودة و هم يدربون اإلداريني 

و أختيار الطريقة يف إرسال تدريبية املوظفني يف دورات و لكن قد يكون بلعكس إذا كان دور 

دريب دور التهذهالدورات التدريبية لرتقية أداء املوظفني على حساب حاجة مثال إرسال

احلاسوب الذي مل يستطيع احلاسوب األكرتونية مثل الشبكة جهاز لرتقية يف أداء املوظفني يف

و هذا الذى يرسل أوال علي حساب املنصب و الثاين علي حساب حاجة املوظفني هو 

الذي يقدم أوال . 

2015-2-1بتاريخ املقابلة مع رئيسة القسم القانون  الدكتورة توتيك محيدة  73
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اإلدارة العليا

اإلتصال الهابط

اإلتصال الصاعد 

هذا الشكل يوضح االتصال الصاعد و الهابط 

اإلدارة املتوسطة
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اإلتصال الشفوى يشمل مهارتين هما:أما 

منمشافهةالكلماتاستخدامبواسطةالرسالةنقلطريقعنتتم:التحدثمهارة-1

. املرسلقبل

قبلمنمعانيهاوفهمالشفويالرسالةاستقبالطريقعنوتتم:االستماعمهارة-2

االتصالمهاراتمناالستماعمهارةاعتربتفقدشفهيةاملرسلةالرسالةألنواملستقبل

.الشفهي

المبحث الثاني : دور االتصال التنظيمي على أداء الموظفين في جامعة  .

عمـللعلـى حتقيـق ااملـوظفنيتسـاعد
اخلــــدمات أو العمليــــات الــــيت يؤديهـــا املوظفــــون وذلــــك لتحديــــد املتطلبــــات الالزمــــة و واملهـــام واملســــئوليات 

الطاعة والتطبيق والسلوك والعالمات الصلة بني العمـل واملـوظفني مهـم جـدا و الفهمو للعمل 
الوظيفـة األوىل مـن وظـائف اإلدارةالتخطـيط مـا القرارات اإلدارية فيذعلى تناملوظفني يساعد

يف بواســـطة التخطـــيط إىل حـــد كبـــري اإلداريـــة وظـــف العمـــلفهـــي القاعـــدة الـــيت تقـــوم عليهـــا امل
يسـاعد املـوظفني علـي تنفيـذ الواجبـات حتديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهدافىفاالتصال

يســاعدواملــوظفنيلكــلاخلــربةواملهــاراتوالوظــائفحتليــلمعلومــاتالقــرارت اإلداريــة  و 
و التنظــيم يف الـوظيفي املـوظفنيقــراراتاختـاذتنفيـذعلـى

.العمل اإلدارية 
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ثانياً  : عرض البيانات . 

يساعد املوظفني على فهم الواجبات .-1

القرارات اإلدارية .يساعد املوظفني على تنفبذ -2

يساعد املوظفني -3

يساعد املوظفني على التنظيم العمل اإلدارية .-4

دور االتصال التنظيمي على أداء املوظفني يف كان البحث و الكشف عن توصيف واقع 

ماالنج هو اهلدف األول من هذه الدراسة ولذلك استخدام الباحث دراسات العليا جامعة 

الدكتور دراسات العلياوسيلة املقابلة جلمع البيانات فأجرى مقابلة مع الرئيس القسم  اإلدارة 

ما دور االتصال التنظيمي على أداء الموظفين في و موجها له سؤاآل و هو : مشس اهلادى 

ه االتصال التنظيمي مهم يف تنفيذ  مجيع القرارت الذى ؟ فقال املؤول : بأن دور جامعة 

تأخدها اإلداريني أن دور االتصال التنظيمي مهم جدا و ينظم اهليكل التنظيمي يف العماهلم 

عالقات بتوزيع  توجدهم يف العمل على أداء املوظفني و املوظفني ة

هناك تتم 74لى حساب تنظيم العمل يف العمل عتقسمالتوظيف بني هؤالء علي حساب 

تقسيم علي املوظفني يف القسم  و معلومات إالنرتنت و قسم شؤون طلبه و قسم متويل أيضا 

2015-2- 2مشس اهلادياإلسالمية الدكتورالدكتور مشس اللهادي دارةرئيس القسم اإلاملقابلة مع74
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االتصال التنظيمي رافع اجلودة و يكون وظيفه واضح مث يكون العمل أحسن و أسرع و 

بعضهم بأسلوب مع ترقيةليكون متحمس يف العمل و أن اخلدمات و اجلودة أداء املوظفني 

دور املهم و فعال االتصال جيد و تؤدي الرؤساء و وهمالبعض من حيث التعامل بين

75الواجب العمل الرسالة االتصال تؤثر كثرية يف جناح العمل .

دراسات إدارة جامعة لوجبات مت دور املهم و الفعال يفاالتصال جيد يستطيع أن يكون ا

يف جامعة  .و كاملةاالتصال جيد يفو هناك دور املهم العليا 

االتصال العميق يف العمل ثقثل .-1

ترقية محاسة لتقدم الصلة حنو املنظمة -2

76.ن باالتصال نعرف املشكلة املوجودةألمهم جدا 

ما تأثير 2دكتوراه محيدة أيضا . دراسات العلياو سأل الباحث الرئيسة القسم القانون 

تأثري هو القدرة على فقالت بأن 77الموظفين الموظفين ؟األتصال التنظيمي على  أداء 

لألداء املوظفني عن طريق االتصال التنظيمي مثل املدير يسأل و تأثري قوية و جيداالتصال 

تأثري االتصال هناك منظمة يف حركة الرئيس الرؤساء األقسام و يسألون على املوظفني و 
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يب الوقت وكل موظف يف مكان مناسب  رتتالو حساب العمل و بالرتتيب العمل بسبب 

عندما يكون االتصال غري واضح قد يؤدي العليا دراساتكما هذا قراره رئيس عميد جامعة

هناك خالل املنظمة .العمل علىعلى عدم قدره يف التنظيم عند املوظفني أو رضا املوظفني 

و تكون نسبة أقل يف املنظمة و أداء املوظفني هو التنظيم العمل عند املوظفني يف أداء و 

رتتيب يف العمل عن طريق االتصال التنظيمي و أداء هو النقل املعلومات غري صحيح التكون 

االتصال غري عندما تكوندراسات العليا قد تؤدي إيل تأثري علي املوظفني يف املنظمة جامعة 

و واضح للغوية أو عن طريق االتصال و يكون مشوش قد تؤدي إيل تأثري علي املوظفني 

يكون العمل أحسن و أسرع مث الغاية من نظمة بتقييم جيدة و يؤثر على محاستهم أيضا 

بالنسبة إيل االتصال التنظيمي و هي تأثري الوظائف تكون جيد و كاملوعلي أداء الوظفتهم 

و رمبا ال يوجد أحيانا حاضر . ايل مستوى أعليةقيرت عدم الرغبة من قبل املوظفني بمن حيث 

ال ميكن تسهيل يل أمور بدون االتصال التنظيمي جيدتأثري إجابية تسهللموظفني يف املنظمة

احلماسة بدون االتصال ال يكون هناك الصلة بني املدير و املوظفني رتفعلأمور على ما يرام و 

78وجد الصلة القوة بني املوظفني لقوة أخوه  يلعمل غري مت و يكون ا
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االتصال جيد مؤثر حبصول أو النتجة العمل إذا كان االتصال غري جيد العمل يكون غري مت 

يكون الة حاسوب لتفهم و لتعرف للعمل هو العمل الذي حيتاج إيل الفعال و حيتاج إيل 

الرعاية و املسؤولية .

الدكتور زين حمموديدراسات العلياسكرتري رئيس القسم القانونو سأل الباحث أيضا 

هناك معوقات احلقيقة ليسمعوقات لألتصال التنظيمي في دور نجاح في المنظمة ؟

و كلجاوىللغة اندونيسية و للغة ات الدقيقه بل معوقات بسيطة ألن يف األتصال استخداممعوق

فهم يف لقاءت و لذلك ليس لدينا معوقات مثال معوقات مثال أرتفع صوت و هذا يؤثر املوظفني ي

و عددة يتكلم بصوت عايل و هذا فقط من معوقات و ةو هذا من سلوكيعلى أداء املوظف 

79ختلفة  سلوك بينهما .امل

ر و معوقات كثرية لزيارة احلماسات يف العمل حيانا سؤى الفهم من املوظفني يف تطبيق األم

تطبيق القرارات أحيانا من أختالف يف مجيع االٌقسام خمتلفة وعدم تدخل أمور أخرين يف 

املوظف يعمل يف جهد كبريا و كثريا ما يفشل املرسل يف دقة التعبري مما عندما تكونالعمل و 

يؤدي إيل عدم الفهم الكالم الذي توجد يف الرسالة و عدم السرعة يف إبالغ املعلومات إيل 

.معوقات و هناك معوقات تتعلق بالوقتاملني أو الرئيس االداري و الع

2015-2-3بتاريخ القانون حممودي زينالدكتوراملقابلة مع سكرتري
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و حول قليل اجلدية وعدم الكفاءة ومدير عند أرتبط أخر أحيانا و الوقت غري املناسبة 

و أحيانا غياب بعض إداريني غياب يف العمل لذلك ال ميكن أن حنقق املشكلة الشخصية 

80هداف معينه يف اإلدارة و يتأجل العمل . اال

اللغة متنوعة .-1

االتصال الوحدة-2

احلل املشكلة الشخصية -3

ممكن الوقت  األجتماع معوقات الكثرية يف االتصال املنظمة جيد حتتاج إيل االتصال جيد إذا  

واضع كان رئيس غري جيد يف رئيسه  واالتصال بني املوظفني ال تسري املنظمة مت  و مل يكون 

.متو ال يكون العملو يرجع يرسل بالدقة و احلال العملية العمل ىتبالنفس ال

:يوضح هذا الشكل على المدخل من أجل حصول على المخرجات 

2015- 2-1بتاريخ املقابلة مع  الدكتورة رمحة عزيز 
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يوضح دور االتصال التنظيمي على األداء الموظفين5شكل الرقم 

معلیة

االتصال

التخطیط

الكفاءة    

الهدف    

التنظمي

رقابة

املوظفني
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من خالل االتصال المبحث الثالث : االستراتيجيات المدير لترقية أداء الموظفين 

.في جامعةالتنظيمي 

إلجنازالسبلأفضلوحتديداملستقبلباإلداريةالوظيفةالتخطيطالقيادة اإلدارية تكون 

اإلدارة و املهارات ىالفنية يف املستو اإلداريةالوظيفةأنهعلىالتخطيطالتنظيميةاألهداف

يف املدى البعيد و القرار و و إشرافالفكرية و القدرة علي معرفة السرعة  التصرف أداء 

مستوى األداء املوظف ووضعوتدريبوتعينيباختياريهتمالتوظيفو املدى القريب

و املنظمةأهدافباجتاهاملوظفنيوحتفيزإرشادالتوجيهاملنظمةيفاملناسباملكانيفاملناسب

و تقييم األداء املوظفني و دافهاهلوحتديداملنظمةأداءمراقبةهياإلداريةالوظيفةاملراقبةأما 

تستخدام معايري األداء الوظيفية لتوضح مستوى االداء املتوقعة يف إجناز املهام الوظيفية

.شرافإلاوالتخطيط

أوآل عرض البيانات :

املراقبة -1

التخطيط  املنظمة  -2

شراف اإل-3

القرار-4
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كان البحث و الكشف عن توصيف واقع عوامل األتصال يف جامعة ماالنج هو اهلدف 

األول من هذه الدراسة ولذلك استخدام الباحث وسيلة املقابلة جلمع البيانات فأجرى مقابلة 

المدير لترقية أداء ما االستراتيجيات الدكتور نور إسناوى : رئيس القسم االدارةمع 

اندونيسيا ماالنج فرع الدراسات العليا .في جامعةالموظفين في جامعة

بواسطة التدريب و التعليم و زيارات التنظيم االدارة و يتعلم االتصال التنظيمي جيد عن 

اخلربه و املهارات التدريبطريق التدريبات و معلومات جديد يف املنظمة و زيارة املؤسسة 

ة يف املستويات اإلدارة و املهارات الفكرية و القدرة علي معرفة السرعة أداء  التصرف و الفني

لديهم و التخطيط يف املدى البعيد و املدى القريب لكي تساعد يف ةرغوباملداء األالسرعة 

هداف املنظمة و نشاط التنظيمي املطلوب األستخدام اخلربه االزمه عند املوظف و حتقيق 

ني و أختيار العاملني و تدريبهم من ناحية الكافاءت و العالقات يف وضع مع عند املوظف

نظم العاملني و زيادة املعلومات االتصال التنظيمي عند املوظفني و املدير هو الذي يعطي 

لكل املوظف خظة  مثل .

أشرتاك يف الدورة تتكملت نشاطة و كفاءة يف العمل .-1

81العمل .احلماس يف العمل و أن يكون جدي يف-2

2015-2-3بتاريخ القانون حممودي زينالدكتوراملقابلة مع سكرتري81
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ترقية يف اجلودة أداء بواسطة دورات عملية التنظيمية و كذلك ممكن بعضهم لذيهم الشهادات 

على دراسات العليا بكالوريوس و بعضهم يألتحاق بالدراسات العليا و تشجيع من جامعة 

ا داء املوظفني و نبداء يف مجع املشكلة و ناقش مع اإلداريني ما املشكلة و من هناألرتقية ال

نعرف  سبب  مشكلة   و إذا كان املشكلة إدارية نرسلهم إىل دورات خارجية و األتصال مع 

تصال و الكفاءة لدى املوظفني اإلملشكلة من ناحية هذه حل املشكلة أخرين احلل هذه ا

ارة  داء و املمارسة يف اإلاداألوجود اللممارسة و احلماسة يف العمل البد من السرعة 

82.الزمنية

التقومي للعمل .عقد -1

عقد املمارسة .-2

البد لكل املوظفني منظمة يف كل أداء للحاضر للمناقشة  .-3

بالعمل جيد يف الوقت العمل .-4

83. لتكون النتيجة يف العمل الذى يعماله -5
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ما ستراتيجيات المدير في  : و سأل الباحث أيضا دكتور مفتاح اهلدي سكرتري اللغة العربية

؟من خالل االتصال التنظيمي ن تطوير أداء الموظفي

و خارج جامعة و أحيانا خارج املدينة ماالنج و حيانا ريب داخل جامعةعن طريق التد

جيدة بني االتصالداء املوظفني و هناك األخارج اندونيسيا و ينظم عن طريق الوقت يف 

و هناك املوظفني يعملون داخلي بالعالقة يف القسم 84دراسات العليا . املوظفني يف جامعة 

توجد تتطور عن وال يتدخل باعمل أخره يف القسم كل واحد املوظف يعمل عماله فقط و 

طريق التدريبات اليت تأخذ يف جامعة أو خارج جامعة و ترفع مستوى أداء لتزيد املوظفني 

تمع اجلامعة بكفاءة دمة اخلإىلالدراسات العليا اخلربه او مستوى عالية تسعى جامعة 

ذات جودة عالية و تدقيق و تتدربات وجودة عالية من خالل تقدمي خدمات ونصائح 

يف درارسات العليا إن دورا رئيس جامعة ومراقبة مجيع اإلجراءات حسب األنظمة والقوانينها

اجلامعة املختلفة من أجل حتقيق أهدافهم  وتوظيف األشخاص يف دعم ومساندة املوظفني 

زيادة اخلدمة من خالل العمل بكفاءة وفعالية دور اجلامعة على أداء رسالتها و كل واحد 

2015-2- 4بتاريخ املقابلة مع سكرتري اللغة العربية  الدكتور مفتاح اهلدي 84
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هناك تعطيهم معلومات تتعلق باملوظيفة من هنا خرين يعمل الوظيفته ال يدخل بالشؤون اال

85تعظيهم التدريب التكنولوجيا املهارات .

هناك عالقة أداء فإنو سأل الباحث أيضا : ما عالقة المدير بالموظفين أداء الوظيفي ؟

املوظفني تكون عالقة إسالمية  ألن جامعة إسالمية و تعتمد على عالقة إسالمية مبعىن هناك 

عالقة بني املوظف و املوظف أخر البد أن تكون عالقة  أخوه إسالمية  و البد توزيع العمل 

هناك توصل بينهم حىت تكون عالقة بينهما عالقة مرتبطة و القوية ولبينهما على مبدأ العد

حنن بينهما أسلوبليس من يقول عمل كثرية وثاين يقول قليل البد توزع  العمل بالعدل 

تلتقي بني واحد و أخر أوال لقاء السالم تبسط أسلوب العمل  هناك يسأل املدير كيف 

86و املدير هو الذيم العمل اليوم و غدا و تنظيم و التخطيط بينه

ناجح و الحيقق ناجح يف املنظمة و تكون عالقته جيد مع املوظفني على أداء ويصنع القرار 

داء الوظيفي  و التنظيم من خالل خربته املهنية و يتوىل مسؤلية األالتوجيهم و يرقبهم يف 

كافأت ويشرف تنفيذ و يساهم بشكل مباشر مع املوظفني و خيتار و التعيني و التدريب و امل

على اخلدمة و التمويل من ناحية ناجح املنظمة و يقوم مبسؤليات مرتبطة بوظيفة و خطط 

اإلدارة العليا و يشرف على اإلدارة و أنشطة املوظفني .
2015-2-1بتاريخ املقابلة مع رئيسة القسم القانون  الدكتورة توتيك محيدة 

85

2015- 2-4موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا بتاريخ املقابلة مع األستاذ الدكتور حبر الدين املدير جامعة دراسات العليا  86



120

له مسع وطاعه للمدير  و يوجد عالقة بدكل موظف الجامعة دراسات العلياإن رئيس

هو الذي يصدر األمر جلمع ووظفني هم ينفذصحاب القرار و املمباشرة و املدير هو 

عالقة املدير ميع اإلداريني و اجلاملوظفني و هو يصدر القرارات إليهم و هو مسؤول على 

عالقة مهم و فعال املدير يرقبة الالبد للموظفني أن ينتبه أو يشرتكة يف النظام باملوظفني جيد

املوظفني و يلقي املدخله لرتقية املوظفني يف السري اهلدف و يقدم كل سنة و العالقة املنظمة 

اسرتاتيجية املدير :و إما االهدافمسؤل باملفردة87أن كل شخص 

القرار-4شراف اإل- 3التخطيط  املنظمة -2املراقبة -1
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رالمدي

الموظفين من خالل االتصال يوضح ستراتيجيات المدير في ترقية اداء 6شكل الرقم 

التنظيمي 

توظي

غير االتصال 
ةالرسمي

االتصال 
رسميال

تعليقتفاعشفو اجتماعازيارة
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اخلامسبابال
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ةمناقش

المبحث األول : مناقشة 

يتناول هذا الفصل مناقشة الىت مت التوصل إليها الدراسة البيانات الىت مت عرضها و حتليلها 

وتوضيح أهم االشياء سابقا كما جاء يف البحث األول فاين سوف أقوم أنا الباحث مبعرفة 

وهي :

:عوامل  األتصال في ترقية أداء الموظفين في جامعة

:تحليل مناقشة البيانات 

العوامل  األتصال يف ترقية أداء املوظفني يف كان البحث و الكشف عن توصيف واقع 

ماالنج إندونيسيا  هو اهلدف دراسات العلياجامعة موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية 

األول من الدراسة و بعد عرض البيانات من املقابالت و املالحظات فيما سبق يتضح أن 

العوامل  األتصال يف ترقية أداء املوظفني يف جامعة موالنا مالك إبراهيم سالمية احلكومية 

ماالنج إندونيسيا   .دراسات العليا

ددة و أول تلك املراحل هو حتديد عوامل األتصال مراحل حمعلىجترى بعملية منظمة و 

دراسات العليا اندونيسياالتنظيمي من اداء املوظفني فاهلدف من األتصال بفرع جامعة
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ماالنج هو العمل على تطوير املوقف و السلوكيات و املهارات و املعارف و السرعة أداء 

بلية و أيضا زيادة قجامعة املستللموظفني لكي تتناسب مع االحتياجات احلالية و توقعات 

أداء املوظفني جبامعة و كما إن لكل األتصال إدارية هدف حمدد و جيب حتديد األهداف من 

خالل التخطيط و األتصال كذلك جند أن مل أداء حمددة وهو ما أدركته  جامعة موالنا مالك 

ماالنج إندونيسيا  .سالمية احلكومية االدراسات العلياإبراهيم

يصال فكرة و معلومة و خدمة معينة و هو املوظفني جبامعة تكون هادفة تطوير اإلفاملرسل

النقطة اجلوهرية يف هذا األمر هو أن يكون هناك هدف من وراء اإلتصال و الذي يعد نقطة 

قد دراسات العليااملنفعة اليت سيحصل عليها من وراء عملية االتصال يف جامعةاملعرفة أو

أساسًا إىل عدم فهمها الدقيق ملدى إستيعاب الطرف األخر ملعىن و مضمون الرسالة أو 

عة  و الوسيلة لتنمية قدارات املوظفني علي أداء واجناز املهام و إدراك الفكرة اليت طرحتها جام

املسؤولية .

وهو هو املوظف الذي يتلقى الرسالة اإلتاملستقبل أو املتلقي

عنصر مهم جدا ألنه يلعب دوراً مهمًا يف إدراك معىن الرسالة وقياس درجة تأثريه يف الوظيفته 

ذلك املوظف قد يرفض املوظف أو يستجيب لتلك الرسالة أو قد يتخذ موقف الالمباالة، 
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فليس ضروريا يعترباملتلقي هو أهم حلقة يف عملية االتصال، فالقارئ هو الشخص املهم 

عندما نكتب واملستمع هو املهم عند التحدث، وجيب أن يضع املصدر يف اعتباره طبيعة 

كما أن كل ما يتعلق باملصدر ينطبق أيضاً على هلدف من الرسالةحىت يضمن حتقيق ااملتلقي 

أن املتلقي جيب أن يكون قادراً على االستماع والقراءة والتفكري، كذلك بالنسبة للمصدر جند 

ملوظف الرسالة ستحددها جزئياً اجتاهاته حنو نفسه وحنو املصدر وحنو أن الطريقة اليت يفهمها ا

مضمون الرسالة، أما بالنسبة ملستوى معرفته بالواقع فإنه إذا مل يستطع أن يفهم الرسالة جيدة 

فلن يستطيع أن يصل إيل اهلدف أثناء ادراكها بالنسبة للمهارات جند أن املتلقي جيب أن 

ع والقراءة والتفكري، كذلك بالنسبة للمصدر جند أن الطريقة اليت يكون قادرًا على االستما 

يفهمها املوظف الرسالة ستحددها جزئيًا اجتاهاته حنو نفسه وحنو املصدر وحنو مضمون 

الرسالة، أما بالنسبة ملستوى معرفته بالواقع فإنه إذا مل يستطع أن يفهم الرسالة جيدة فلن 

فحينما خيتار املصدر رسالته، جيب أن خيتار شفرة دراكهايل اهلدف أثناء ايستطيع أن يصل إ

يعرفها املتلقي وخيتار املضمون الذي سوف يهم املتلقي، الرسالة فإنه ستتوقف على حتليله 

ذين يريد التأثري عليهم بالرسالةللمتلقني ال

يد لوجود املصدر وحلدوث االتصال هو (املتلقي)اإلطار االجتماعي والثقايف،  الوح
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و هي لرسالة من املرسل إىل املستقِبل هي األداة أو القناة اليت باستخدامها يتم نقل االوسيلة

قصد ظفني يو باختالف طبيعة و مستوى االتصال  ففي االتصال املاألتصاالت ختتلف

من األجهزة االلكرتونية احلديثة بالوسيلة االتصالية اإللكرتونية كاهلاتف و احلاسب و غريها 

أو املطبوعات الورقية أما االتصال اجلمعي مثل  اجلتمعات باإلضافة إىل املؤمترات تكون 

الوسيلة األتصال  أما يف االتصال املواجهي و الذي يعرف باالتصال الشخصي أيضًا  فإن 

وسيلة اليت يقوم املرسل بتوظيفها لنقل الرسالة  فاالتصال هنا يقوم على أكثر من أداة يف ال

الوقت نفسه و نتبادل االتصاالت الغري لفظية من خالل األتصال او الرسالة  العوامل أثناء 

اختيار وسيلة االتصال املناسبة لطبيعة الرسالة  و من هذه العوامل : اختيار الوسيلة التـي ال

تشويش فيها أن تكون الوسيلة ملفته النتباه املستقبل  و ينبغي اختيار األداة اليت تساعد يف 

التـركيز على حمتوى الرسالة  كـما هو ضروري أن يكون للوسيـلة قدرة سريعة على نقل الرسالة

وهي جوهر عملية اإلتصال، أي بدون رسالة سواءا كانت مكتوبة أو غري مكتوبة الالرسالة

يكون هناك إتصال و جيب أن  ويكون الرسالة واضحة من حيث اهلدف و من حييث 

أستخدام لغة الرسالة سليمة و تتناسب مع مقدارة املستلم اللغوية 

هي الطبقة اليت تقع يف أسفـل السلم اهلرمي للتنظيم، واليت تقوم بتنفيذ  العمال التنفيذيني

املشرفني عليها والذين توكل هلم املهام الروتينية البسيطةاألوامر الصادرة إليها من رؤسائها أو
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ويقصد بة إدارة الفكري  الفكرية اليت تعترب ضمن املؤسسة جامعة  واإلشراف تنظيم املعرفة

ذات قيمة فاألمر مرتوك لكل املوظف الختيار ومبا أن كل املعلومات ليست الفكرية.

املعلومات األنسب لتكون ممتلكات فكرية وممتلكات تعتمد على املعرفة. وعموما فإن 

املمتلكات الفكرية واليت تعتمد على املعرفة تقع يف واضحة وصرحية ومفهومة ضمنيا. 

مال اإلداري  فإن الواضحة تشتمل على براءات االخرتاع والعالمات التجارية وخطط األع

املعرفة الواضحة تتألف من أي شيئ ميكن توثيقه باستخدام تكنولوجيا املعلومات مثل اخلربة 

املوجودة عند العاملني وهذه حتتاج إىل جهد كبري لتحديدها والتعرف عليها ومن مث تنظيمها.

أنشطة بارزة يف التنظيمنظيمي رمسي يبني املهام والعاملني يف املنظمة من خالل هيكل  الت

تصنيف أنواع العمل املطلوبة حتديد أنشطة العمل اليت جيب أن لتحقيق األهداف التنظيمية

م شخاص آخرين مع إعطائهتفويض العمل إىل أوجمموعات العمل إىل وحدات عمل إدارية

تنظيم واسرتجاع وبث من ناحيةتنظيم املعلوماتتصميم مستويات اختاذ القرارقدر مناسب

مصادر املعلومات بكل أشكاهلا مث تسهيل او تيسري وصول املوظفني واملستفيدين إىل هذه 

دراسات العليا موالنا مالك إبراهيماملصادر بأسرع وقت واقل جهد واكرب دقة ممكن يف 

و من خالل البحث اتضح أن األتصال ساهم يف تغري أداء املوظفني إيل  اندونيسيا ماالنج



128

أداء أصبح األحسن و ذلك واضح من خالل  أن اإلدارة تالحظ  ان املوظف  األتصال و 

أكثر نشاطا يف  العمل 

فيذ و بعد هذا التحليل يصل الباحث إيل حتليل و مناقشة اخلطوة التالية و يف تن

التنظيمي و تعترب اخلطوة األهم و اليت سأل عنها البحث رئيس جامعة األتصال 

تبعها دراسات إبراهيم موالنا مالك

:و كان ما حصل عليه الباحث و حتليل ذلك كما يلي ملدير يف ترقية  املوظفني 

األهداف قصرية األجل و طويلة األجل للجامعة : حيث أن يتناسب مع أالصال التنظيمي و 

موالنا مالك إبراهيم وهي الغاية املراد الوصول إليها من عملية اإلتصال يف جامعة أداءيف  

دراسات العليا  اندونيسيا ماالنج قصرية األجل و طويلة األجل حتقيق الغرض يف السرعة أداء 

ال معا إن أهداف و مهام يكون األسلوب خمتلف عند املوظفني .و األتص

توفيت أداء الوظيفي : لتوقيت أداء أرتباط مباشر بأسلوب أدراك املوظف يف توقيت العمل 

موالنا مالك إبراهيم دراسات العليا  جامعة مساء يف 4صباحا حيت ساعة 8من ساعة 

هذا تراعي توقيت العمل للموظفني و ترتيب اندونيسيا ماالنج عقد املوظف يف العمل فإن 

مهامه أوال بأول
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فمن خالل إجابات املقابلة تبني أنه بعد أداء املوظفني و تنفيذها يتم تقيم أداء الوظيفي تعين 

إعطاء شئ القيمة له تقييم أداء املوظفني فهي أداء و الىت أمجعت على أن تقييم أداء يهدف 

اجلهد يف العمل الوظيفي املنظمة و رفغ كفاءة عامليها . النهاية إيل معرفة مدى حتقيق 

توضيح عن المعنوية و المادية :

الكفاءة الفنية والكفاءات اإلدارية واملوظفني  وحسن السلوك ومقابلة حسنةهياملعنوية:

املوظفني اإلسالمية عند نظام احلسنة و أخالقة  نظام اخلدمة اإلدارية و يتعلق باإلسالمية و 

والعالقات املوظفالعمل عن جامعة القيادة  واإلدارة إشرافعبارة عن هي اإلشراف أما

من النشاط دراسات اإلسالمية يشمل اإلشراف على مجيع اإلداريني يف جامعة واملوظفني

و العالقات والتفاعالت املوجودة بينها .دراسات االسالمية اإلدارية يف جامعة

شاور وتبادل أو أكثر يف مكان معني للتداول والتاملوظفعبارة عن جتمع :االجتماعات

رفع معنويات املوظفني عن آرائهم وأفكارهم واملشاركة يف صنع و الرأي يف موضوع معني

.وقيامهم  بتنفيذ القرارات

الصاعد و اهلابط يف حتقيق اهلدف رف مرسل الرسالة  و املستقبل بنيمعهيالرسالة :مادى

وتتم عملية اسرتجاع املعلومات يف املنظمة مدىا ومدى استجابته هلا وعنها لدى مستقبله

باستخدام الطرق للمعلومات من خالل الرسالة املباشر و يتم بني املدير واألطراف األخرى و 
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سل الرسالة ومستقبلها من يتم ذلك عن طريق التبادل  املعلومات الشفوي للمعلومات بني مر 

خالل مظاهر معينة ملستقبل الرسالة عن طريق وا سا ب و الرسالة مكتوبة على االورقة و 

.املوظفني ة بني املدير و الرئيس األقسام والرسالة النصية باهلاتف النقال و الرسالة الشفوي

ادوات االتصال 

عندها عملية االتصال .املرسل :  وهو مصدر الرسالة  اليت تبدأ –1

الرسالة : عن طريق األفكار الذي يريد املرسل أن ينقله إىل املستقبل  ويتم عادة التعبري -2

عنها اللفظية أو غري اللفظية املكتوبة مثل واتس أب  و الرسالة املكتوبة باالوراق و الرسالة 

الشفوية عن طريق اإلجتماعات و الرسالة النصية  .

الوسيلة-3

املستقبل : وهو املوظف الذي توجه له الرسالة .-4

أدوات الكترونية 

االتصال عن طريق جهاز احلاسوب هو عبارة عن عملية اتصال عرب استخدام احلاسوب 

منه الوصول لغايات هم الغرضمع االحتفاظ خبصوصيتاملوظفنيحبيث جيمع بني جمموعة من 

جامعةيف املنظمة و وأهداف معينة الوسيلة اليت تستخدام اجلهاز احلاسوب و  اهلاتف النقال 

القدرة و حتصل على جامعة  تساعد على التواصل بني أعضاء املنظمات أو العاملني يف 
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جتماعية بوسائل يقوم بتفعيل العالقات اإلنات خمتلفة ووسائط متعددة واملعلومات و البيا

اإلتصال.

.دور االتصال التنظيمي على أداء الموظفين في جامعة  

تحليل البيانات و المناقشة 

العوامل  األتصال يف ترقية أداء املوظفني يف كان البحث و الكشف عن توصيف واقع 

ماالنج إندونيسيا  هو اهلدف دراسات العلياسالمية احلكومية االجامعة موالنا مالك إبراهيم 

األول من الدراسة و بعد عرض البيانات من املقابالت و املالحظات  و طالع على الوثائق 

و بعد عرض البيانات فيما خيص دور االتصال التنظيمي على أداء املوظفني  يف جامعة موالنا 

ماالنج إندونيسيا   .دراسات العليامالك إبراهيم سالمية احلكومية 

إن التكوين هو النشاط الذي توليه املؤسسة اجلامعة دور التكوين يف حتسني أداء املوظفنيو 

حيث يهدف إىل تنمية قدرات املوظفني يف العمل، ومن خالله اهتماما كبريادراسات العليا

دراسات جامعة يزود الفرد باملعلومات واملهارات اجلديدة املطلوبة لتحقيق إسرتاتيجية املؤسسة 

املنظمات يف الوقت احلاضر دراسات العلياةيعة التغريات اليت تعيشها املؤسسإذا طبلعليا ا

سواء كانت تكنولوجية أو تنظيمية أصبحت تفرض عليها ضرورة توافق قدرات املوظفني مع 

، وأصبح لزاما دراسات العليا ة غية حتقيق ما تصبوا إليه املؤسسما يستجد من هذه التطورات ب

التكوين والتدريب املختلفة ةكوين املناسبة للموظفني يف مؤسستبحث عن برامج التعليها أن
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.يكفي أن تقوم املؤسسات باختيار املوظفني وتعيينهم

احلصول على اجلديد من املعلومات واملعارف وتزويدهم باألساليب اجلديدة ألداء األعمال 

رفع مستوى األداء وحتسينه من الناحية الكمية والنوعية.-

تقوية -

والوالء للمنظمة.

ختفيض معدالت كل من الغياب ودوران العمل. -

-

شىت جماالت العمل.

ربط أهداف األفراد العاملني ( املوظفني ) بأهداف املؤسسة وخلق للتكوين دور يف -

اجتاهات اجيابية داخلية وخارجية لصاحل املؤسسة،كما يساعد يف انفتاحها على العامل 

اخلارجي وتوضيح السياسات العامة

حتسني أدائهم.
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-

باإلضافة إىل تطوير مهارات االتصال يف مجيع املستويات.

تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد يف املؤسسة. -

ت احلاصلة.تطوير إمكانيات األفراد لقبول التكيف مع التغريا-

-

ماالنج اندونيسيا دراسات العليا اليت تتبعها جامعة موالنا مالك ابراهيم خطوات األداءو إن 

عملية األداء عملية معقدة تتداخل فيها كثري من القوى الوسيلة، ولذا فإن على مقيمي هي :

األداء من رؤساء ومشرفني ومسؤولني يف إدارات أن خيططوا هلا ختطيطا جيدا، وأن يتبعوا 

خطوات منطقية لكي حيقق تقييم األداء أهدافه. 

اء: وهناك عدد من اخلطوات اليت تتكون منها عملية قياس األد

ماالنج اندونيسيادراسات العليا يف جامعة موالنا مالك ابراهيم معايري قياس األداءوهناك

جيب أن تعتمد هذه املعايري على املتطلبات املرتبطة بالوظيفة واملشتقة من حتليل الوظيفة و 

وعندما يتم تأسيس ووضع معايري األداء على على وصف الوظيفة وتوصيف الوظيفةاملنعكسة

تطلبات الوظيفة حنو مناسب ودقيق فإن ذلك يساعد يف نقل األهداف التنظيمية من خالل م

ألداء يات املقبولة  أو غري املقبولةوهذا يؤدي إىل الوصول إىل املستو إىل حيز التنفيذ
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املوظفني، وهناك أربعة اعتبارات أساسية جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تأسيس وحتديد 

هي: وماالنج اندونيسيا  دراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم يفمعايري األداء 

الصدق: يقصد بصدق املقياس إمكانيته يف قياس وحتديد مكونات األداء الوظيفي اليت -1
تساهم يف فاعلية األداء.

دراسات العليا ماالنج اندونيسيايف جامعة موالنا مالك ابراهيم قياس األداء

ومتابعتهممالحظة العاملني-

.التقارير الشفوية-

االدارة اجلودة .-

إن االستعانة جبميع هذه املصادر يف مجع املعلومات يؤدي إىل زيادة املوضوعية يف قياس األداء  

هلا أن تقوم بعملية قياس األداءونعرض فيما يأيت اجلهات األربع املتفق على أنه ميكن

يف باعتبارها تشكل مصدرا للمعلومات اليت يعتمد عليها يف عملية قياس وتقييم أداء العاملني

:ماالنج اندونيسيا دراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم 

جتمع أغلب اآلراء على أن أنسب شخص تتوافر لديه املعلومات الكافية عن الرئيس املباشر:

هو رئيسه املباشر باعتباره الشخص الذي يكون على اجلوة من خالل االدارة أداء املوظف 

ل عناصر الوظائف كما أنه األقدر على معرفة كتعلق مبرؤوسيهدراية كاملة وشخصية بكل ما ي

اليت يشرف عليها
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على الرغم من عدم استخدام :التقييم الذايتمرؤوسيه

التقييم الذايت كمصدر وحيد للمعلومات، إال أنه ال يزال ميثل أحد املصادر اهلامة  وعلى وجه 

التقييم و اختاذ بعض القرارات وواخلصوص 

اإلدارية مثل: الرتقية.

يف جامعة موالنا مالك املرؤوس بقياس وتقييم أداء رئيسهأن يقوم واملقصود هنااملرؤوسون:
حتليل و مناقشة تقارير قياس األداء: هذه اخلطوة وماالنج اندونيسيادراسات العليا ابراهيم 

قياس  
بل وسيلة قييم األداء ليس هدفا يف حد ذاتهكما أن هذه اخلطوة تربز أن تكفاءة أدائهم

للبحث عن أفضل سبل رفع كفاءة أداء العاملني أن التقييم املوضوعي لكفاءة األداء 

على املهارات الواجب تنميتها و ترقيتها لدى العاملني من ذوي وأن تتعرف س موضوعيةأس
الكفاءة املرتفعة أو املنخفضة. 

و هكذا يلخص الباحث الذى قام الباحث بالطالع عليه بأن دور األتصال دور االتصال 

يهدف  إيل رفع التنظيمي على أداء املوظفني يف جامعة من ناحية القياس اداء املوظفني 

الكفاءة الع

االجتاهات االجيابية عند العاملني حنو اعماهلم و ليشمل االهتمام بتحسني اهليكل التنظيمي  

العاملني خالل االداء و ختطيط جناح املنظمة و يتم من خالل النقل املعلومات و يتعرف علي 

ضعف عند املوظفني  القوة  يعين يتميز باخلربة و يعالج أخطه املوظف أقل نقاط القوى وال
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اخلربة من خالل اخذها بعني االعتبار عند تنفيذ العمل و التنمية االدارية و االتصال والتنفيذ 

لنجاح عملية التخطيط  اخلطة املتوسطة وطويلة املدى  تقوم إدارة املوظفني  بتوظيف جمموعة 

تصالية حبسب املدة الزمنية اليت تستغرقها اخلطة ومن هذه الوسائل من الوسائل اال

االجتماعات واملؤمترات .

.في جامعةمن خالل االتصال التنظيمي االستراتيجيات المدير لترقية أداء الموظفين 

تحليل و مناقشة البيانات 

اليت تواجه إدارة جامعة كما أن و الكشف عم األسرتاتيحية املدير يف ترقية أداء املوظفني 

يا الرتقيه نقل املوظف من وظيفته احلالية اىل وظيفة أخرى لموالنا مالك إبراهيم الدراسات الع

يف مستوى تنظيمي أعلى حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكرب ويتم اختيار 

ه يف أكفاءات العاملني واصلحهم لتويل وظائف ذات مستوى اعلى من حيث السؤلية والسلط

التنظيم االداري وفقاً لضوابط نظاميه حمددة .

تكون ترقية الموظف بالشروط التالية :

شغور الوظيفة املراد الرتقية إليها فعًال.-أ

أن تتوفر يف املرشح للرتقية املؤهالت املطلوبه للوظيفة اليت يراد أن يرقى إليها وفقًا ملا هو - ب

حمدد يف دليل تصنيف الوظائف 
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كون الوظيفة املراد الرتقية اليها مصنفة يف املرتبة التالية مباشرة اليت يشغلها املرشح أن ت-جـ

إجازبمدد الغياب إذا مل حتسللرتقية

هدفها حتسني القدرة العمل متنحها اإلدارة العليا جزء من االستقاللية إلسرتاتيجية الوظيفيها

تعتمد اإلدارة الناجحة على وجود املهارات اإلسرتاتيجيةو حىت 

التفكري والتخطيط املهارات الفكرية املهارات اإلنسانية املهارات الفنية اإلدارة العلياو 

فن و اإلدارة الوسطىوالقرارات السليمه وحل املشكالت و السرعة اداء إدارة األزمات

اإلدارة التعامل مع األدوات والعاملني اآلخرين اإلجناز والعمل كفريق واحدالتعامل مع

دور يف عملية اإلدارة و هام جمالس اإلدارةاملوظفونوالتكنولوجا و إن اإلدارة التنفيذيه

اإلسرتاتيجيه احكام الرقابه على  املنظمة  تعيني املدير العام ومدراء الدوائر عن اخلدمات 

التعديل أو رفض اخلطة اإلسرتاتيجية والرساله اليت يضعها املدير جامعة  ممارسة املوافقة أو

القرارات اإلسرتاتيجية املدير جامعة إىل امور أن يكون التكامل بني جملس اإلدارة واملدير 

و املدراء و جملس اإلدارة تكون قيادة املنظمة واالساليب اإلدارية اإلسرتاتيجية اهلامة ةجامع

إدارة املشاركة اإلدارة التنفيذية اإلدارة اإلسرتاتيجية وضع األهداف واخلطة من قبل املدير 

اإلدارة إدارة تنفيذية املوظفني أو الرئيس االقسام  ميارس اإلدارة واالشراف ويوافق جملس

اإلدارة على القرارات إدارة املشاركة أكثر االساليب و اختاذ القرار اإلسرتاجتي هناك ثالثة القرار 
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اإلسرتاتيجي و التخطيطية أفضل استخدام اخلرباء يف اإلسرتاتيجيات اإلدارة اإلسرتاتيجيه 

األهداف و التخطيطو التحليل اإلسرتاتيجي الرقابة التطبيق (التنفيذ) التقييم من خالل املدير 

لتحقيقمن خالل تقييم األداء  املوظفني الرسالة اخلطط اإلسرتاتيجية تنفيذ اإلسرتاتيجية 

هناك عالقة اجيابية بني األداء واإلدارة اإلسرتاتيجية املديرو أهداف املنظمة على املدى البعيد

التطبيق اهلدف  مستويات اإلدارة اإلسرتاتيجية جيب أن تتناسب مع املستوى اإلدارياملستوى 

إسرتاتيجية عليا اإلدارة العليا حتديد املزيج اإلنتاجي والتوجه اإلسرتاتيجي للمنظمة بشكل عام  

و أخرياً يرى الباحث أن اسرتاتيجية املدير  يف ترقية أداء اإلسرتاتيجية الوظيفية اإلدارة الوسطى

إلداري و اليت ترتبط أيضا املوظفني لكي يعمل مجيع بالنشاط الذي حيد من عملية اهليكل ا

بقييم جامعة و تقييم املوظفني من خالل القدارت و الرغبة املوظف الذى يأذى أكثر أداء و  

أكثر اجلهد لتكون مناسبة لذلك
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الباب السادس الباب 
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الباب السادس 

التوصياتالنتائج و المقترحات و 

المبحث األول : النتائج :

يتناول هذا الفصل النتائج الىت مت التوصل إليها باإلضافة أهم املقرتحات و التوصيات من 

خالل نتائج الدراسة البيانات الىت مت عرضها و حتليلها سابقا من خالل حتليل إجابات 

اإلسئلة  املقابلة ميكن الوصل إىل النتائج التالية :

النتائج 

الماديةو معنوياتعوامل االتصال في ترقية أداء الموظفين هي :-1

اإلدارية نظامتكون اإلسالمية و حسن السلوكالكفاءات اإلدارية واملوظفني: هيمعنويات

ألداء واجبات وظيفته االعمل إن املوظفني اإلسالمية على نظام احلسنة و أخالقةبتكونو 

علىاإلشراف اإلدارة  واحلدود الشرعية واحلسنة اإلسالمية تتوىل الرقابة اجلودة التحقيق

ة يف العمل يف مجيع اجلهود املنظمة اليت يبذهلا املوظفني و املسؤولون لقيادة اإلدارة واملنظم

وهو ما يشمل اإلشراف على مجيع اإلداريني يف جمال حتسني الوظيف و اجلهود اليت يبذهلا

ية  تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط اإلدارية يف جامعةتدريبدراسات اإلسالمية جامعة 

هىاالجتماعات اإلسالمية و العالقات والتفاعالت املوجودة بينها دراسات االسالمية 

و يف مكان معني للتداول والتشاور وتبادل الرأي يف موضوع معنياملوظفعبارة عن جتمع 
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م عن آرائهم وأفكارهم واملشاركة يف صنع رفع معنويات املوظفني من خالل إتاحة الفرصة هل

.وقيامهم  بتنفيذ القرارات

و املستقبل بينا الصاعد و اهلابط يف حتقيق اهلدف املعلومات يف املنظمة مرسل الرسالة:مادي

باستخدام الطرق للمعلومات يف التنظيم و يتم ذلك عن طريق التبادل  املعلومات الشفوي 

ا ب و الرسالة مكتوبة على تس للمعلومات بني مرسل الرسالة ومستقبلها من خالل طريق و 

ة بني و الرسالة الشفويجهاز احلاسوبستخداماو اتف النقالاالورقة و الرسالة النصية باهل

املوظفني و تتم من خالهلا االتصال بواسطتها تبادل املعلومات و املدير و الرئيس األقسام و

لغايات وأهداف معينة الومات الفكر و يعترب هذا األسلوب يف تبادل املع

.دور االتصال التنظيمي على الموظفين-

إن التكوين هو النشاط الذي توليه املؤسسة اجلامعة التكوين يف حتسني أداء املوظفنيدورو 

لتنفيذ القرارت حيث يهدف إىل تنمية قدرات املوظفني يف العملمن اهتماما دراسات العليا

رفع مستوى العليا دراسات جامعة باملعلومات واملهارات املطلوبة لتحقيق املؤسسة اإلدارية 

يساعد األفراد يف حتسني فهمهم للمؤسسة تنفيذ القرارات اإلدارية من الناحية حتسنياألداء و

يساعد املوظفني على التنظيم 

.العمل اإلدارية 
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.ستراتيجات المدير لترقية  األداء الموظفين من خالل االتصال التنظيمي - 3

التخطيط  املنظمةهدفها حتسني القدرة العمل متنحها اإلدارة العليا إلسرتاتيجية الوظيفيها

املهارات الفكرية املهارات الفنية واملراقبةاملهارات وتعتمد اإلدارة الناجحة على وجود 

و املراقبة و اإلشرافالتفكري والتخطيط والقرارات السليمه و السرعة اداء اإلدارة العليا

تنفيذ اإلسرتاتيجية من خالل تقييم األداء  املوظفني .اإلسرتاتيجية اهلامة إدارة املشاركة
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المقترحات

:المقترحات:الثانيالمبحث 

ى ضوء ما سبق خلص الباحث إىل عدد من املقرتحات هي األيت :عل

أجراء دراسة لتعريف مدى إمكانية األتصال التنظيمي .-1

تقوميية أداء املوظفني يف جامعة .أجراء دراسة-2

تنظيم الدورات التكوينية حسب التخصصات اإلدارية .-3

.لتمديد يف الفرتة الدورات التكوينية -4

حضور واقامه  واملشاركة ىف مؤمترات و ندوات داخلية وخارجية يف املؤسسة  و خاصة يف -5

التنظيمية.جماملن ناحية  االتصال التنظيمي و عملية اختاذ القرارات 

6-

العملية أكثر من غريهم.
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التوصيات

: التوصيات ثالثالمبحث ال

ضرورة توجه مدير جامعة حنو تطبيق األتصال األفقي يف جمال األتصال بني الرئيسه القسم  -1

جيب إعطاء قيمة اكرب لعملية االتصال التنظيمي و إعطاء يعتمد عليها مستقبل جامعة 

ندوات داخلية و خارجية يف املؤسسة جامعة وخاصة يف جمال االتصال التنظيمي و عملية 

.ظيميةاختاذ القرارات التن

زيادة املعلومات يف جمال اإلداري  وترقيتهم  اداء املوظفني عن طريق الدورات يف جمال -2

األتصال .

تنسيق العمل مع وزارة الشوؤن الدنية يف ضرورة اإلعتماد مفاهيم األتصال التنظيمي يف مجيع -3

األقسام و منح جوائز مادية للتشجيع املوظفني يف أداء العمل .

ويل إدارة اجلامعة اهتمامًا خاصًا جبميع عناصر األتصال التنظيمي باعتباره متغري ضرورة أن ت-4

.هام يساهم يف التأثري على األداء الوظيفي للعاملني مما سيؤدي إىل ارتفاع الروح املعنوية هلم

تعزيز القيادة الداعمة واملدركة الحتياجات العاملني واليت تعمل على توفري هذه 5-

.لتمكن العاملني من القيام بأعماهلم والواجبات املطلوبة منهم على أكمل وجهاالحتياجات 
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الخاتمة

موالنا مالك من خالل دراسه مبحاولة الكشف على األتصال التنظيمي مبؤسسة جامعة

.ترقية أداء الوظيفيداء يف أللتطبيق إندونيسياماالنج الدراسات العليا إبراهيم 

الدراسة كل  من:و بعد

نقل وتبادل املعلومات اليت املاديةو معنوياتعوامل االتصال يف ترقية أداء املوظفني هي :

تبادل األفكار و اآلراء و من على أساسها يتوحد الفكر وتتفق املفاهيم وتتخذ القرارات

املوظفمن أو اهلاتف النقالاآليلاحلاسبأجهزهو خالل عمليات اإلرسال واالستقبال 

الكفاءة الفنية والكفاءات ومقابلة حسنةهياملعنوية:القدرة على اجناز األهدافإىل أخر

نظام احلسنة و أخالقة نظام اخلدمة اإلدارية و يتعلق بو اإلدارية واملوظفني  وحسن السلوك 

عن جامعة القيادة  واإلدارة إشرافعبارة عن هي اإلشراف أمااملوظفني اإلسالمية عند 

يشمل اإلشراف على مجيع اإلداريني يف جامعة ووالعالقات املوظفنياملوظفالعمل 

عمللعلى حتقيق ااملوظفنيتساعددراسات اإلسالمية 

اخلدمات أو العمليات اليت يؤديها املوظفون وذلك لتحديد و الواجبات واألنشطة واملهام واملسئوليات 

الطاعة والتطبيق والسلوك والعالمات الصلة بني العمل و الفهمو املتطلبات الالزمة للعمل 

على تنفيذ القرارات اإلدارية  املوظفني يساعدواملوظفني مهم جدا 
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اإلدارية نظامتكون اإلسالمية و حسن السلوكالكفاءات اإلدارية واملوظفني: هيمعنويات

ألداء واجبات وظيفته االعمل إن املوظفني اإلسالمية على نظام احلسنة و أخالقةبتكونو 

علىاإلشراف اإلدارة  واحلدود الشرعية واحلسنة اإلسالمية تتوىل الرقابة اجلودة التحقيق

ة يف العمل يف ادة اإلدارة واملنظممجيع اجلهود املنظمة اليت يبذهلا املوظفني و املسؤولون لقي

وهو ما يشمل اإلشراف على مجيع اإلداريني يف جمال حتسني الوظيف و اجلهود اليت يبذهلا

تدريبية  تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط اإلدارية يف جامعةدراسات اإلسالمية جامعة 

هىاالجتماعات مية اإلسالو العالقات والتفاعالت املوجودة بينها دراسات االسالمية 

و يف مكان معني للتداول والتشاور وتبادل الرأي يف موضوع معنياملوظفعبارة عن جتمع 

رفع معنويات املوظفني من خالل إتاحة الفرصة هلم عن آرائهم وأفكارهم واملشاركة يف صنع 

.وقيامهم  بتنفيذ القرارات

و املستقبل بينا الصاعد و اهلابط يف حتقيق اهلدف املعلومات يف املنظمة مرسل الرسالة:مادي

باستخدام الطرق للمعلومات يف التنظيم و يتم ذلك عن طريق التبادل  املعلومات الشفوي 

ا ب و الرسالة مكتوبة على تس للمعلومات بني مرسل الرسالة ومستقبلها من خالل طريق و 

ة بني و الرسالة الشفويجهاز احلاسوبستخداماو اتف النقالاالورقة و الرسالة النصية باهل

املوظفني و تتم من خالهلا االتصال بواسطتها تبادل املعلومات و املدير و الرئيس األقسام و

لغايات وأهداف معينة الومات الفكر و يعترب هذا األسلوب يف تبادل املع
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إن التكوين هو التكوين يف حتسني أداء املوظفنيدور و دور االتصال التنظيمي على املوظفني

حيث يهدف إىل تنمية من اهتماما دراسات العلياالنشاط الذي توليه املؤسسة اجلامعة 

باملعلومات واملهارات املطلوبة لتحقيق لتنفيذ القرارت اإلدارية قدرات املوظفني يف العمل

تنفيذ القرارات من الناحية حتسنيرفع مستوى األداء والعليا دراسات جامعة املؤسسة 

اإلدارية 

.يساعد املوظفني على التنظيم العمل اإلدارية يف حتسني أدائهم

إلسرتاتيجية اسرتاتيجات املدير لرتقية  األداء املوظفني من خالل االتصال التنظيمي -3

تعتمد اإلدارة التخطيط  املنظمةهدفها حتسني القدرة العمل متنحها اإلدارة العليا الوظيفيه

املهارات الفكرية املهارات الفنية اإلدارة العلياواملراقبةاملهارات والناجحة على وجود 

و املراقبة و اإلشرافالتفكري والتخطيط والقرارات السليمه و السرعة اداء 

تنفيذ اإلسرتاتيجية من خالل تقييم األداء  املوظفني .اإلسرتاتيجية اهلامة إدارة املشاركة
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امللحق

أسماء المعلمين بكلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية 

ماالنج:
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امتحان -1

القبول

يدفع الرسوم عند 500,000

التسجيل
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يدفع لكل 500,000

الفصل الدراسي
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مكان التسجيل: 

 مكتب كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج شارع

ماالنج.577033) 0341اهلاتف/الفكس: (50غاجايانا رقم 

) على الشبكة الدوليةonline :(http//pasca.uin-malang.ac.id

صورة توضح المقابالت 
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لقاء مع  رائيس كليه الدرسات العليا  الدكتور األستاذ حبر الدين1شكل  رقم 

الدراسات العليا  الدكتور  لقاء مع رائيس قسم اإلدارة اإلسالمية  كلية 2شكل  رقم 
األستاذ حبر الدين
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لقاء مع  رائيس قسم اإلقتصاد اإلسالمية كلية الدراسات العليا  الدكتور  3شكل  رقم 
نور إسناوي

محيدة توتيك لقاء مع رائيس قسم القانون كلية الدرسات العليا  الدكتورة 4شكل  رقم 
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الدراسات اإلسالمية كلية الدرسات العليا  الدكتورعونلقاء مع رائيس قسم 5شكل  رقم 



169

لقاء الدكتور مع سكرتريقسم اللغة العربية كلية الدرسات العليا  6شكل  رقم 
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لقاء مع الدكتور  كلية الدرسات العليا  7شكل  رقم 

ا  لقاء مع الدكتور سكرتري قسم القانون الدكتور  كلية الدرسات العلي8شكل  رقم 
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لقاء مع اكل اإلداريني يف اإلستعالمات  كلية الدرسات العليا  9شكل  رقم 
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