
                   

 

 

  

   
 

  التوجٌه



 

ًٕانخُج 
 

 أية لمىاجهة وذلك ، التىفير أثىاء العمل أوه علً التىجيه يعسف
 بالطسيقة العمل سيس ضمان أجل مه وذلك ، مشكالت

 تحقيق وحى العامليه تىجيه يضمه والرٌ ، المطلىب والمستىي
 والفعالية  الكفاءة مه دزجة بأعلً األهداف

 

 تحقيق وحى عليهم واإلشساف وتىجيههم المسؤوسيه إزشاد
 األهداف



المبادئ األساسٌة فً التوجٌه  

.مبدأ تجانس األهداف -  

.وحدة الرئاسة -  

.اإلشراف المباشر -  

.القٌادة الدٌمقراطٌة -  

المتابعة -   

. توفٌر المعلومات الضرورٌة -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أنواع التوجٌه

  لتطوٌر الجهود تنسٌق خالله من وٌتم : الفنً التوجٌه

 لقٌام الالزمة القدرات وتنمٌة والقدرات المهارات

 .التنظٌم فً بدوره الفرد

 

  النظم لتطوٌر الجهود تنسٌق : اإلداري التوجٌه -

  للعاملٌن الرؤٌة وتوضٌح اإلتصال وطرٌق اإلدارٌة



  -: عناصر التوجٌه

 "تقٌٌم أداء األفراد  -اإلتصال -الحافز -القٌادة" 

   القٌادة - 1
. القٌادة هً فن التأثٌر على اآلخرٌن وتوجٌههم عن رضا نحو تحقٌق هدف منشود  

 

:وهناك ثالثة أسالٌب للقٌادة وهً  
- وهو النوع من القٌادة الذي ٌركز فٌه القائد على النواحً والعالقات اإلنسانٌة  -:  القٌادة الدٌمقراطٌة

.وفٌه تكون القرارت نابعة من الجماعة أي محصلة لتفكٌر جماعً فً منافسة حرة   

 

- وهو أسلوب ٌركز فٌه القائد على العمل تاركا النواحً اإلنسانٌة   -: القٌادة التسلطٌة أو الدكتاتورٌة

جانبا والقائد فً هذا النوع هو الذي ٌحدد أنواع النشاط واإلجراءات دون الرجوع إلى الجماعة وٌتخذ ما 

.ٌراه مناسبا من وجهة نظره من قرارات بصورة منفردة   

 

وفً هذا األسلوب لٌس للقائد دور فٌه إال تقدٌم المعلومات الضرورٌة التً قد   -: القٌادة غٌر الموجهة -

تطلب منه والجماعة هنا هً التً تقوم باتخاذ القرارات التً تتعلق بأوجه النشاط واإلجراءات التً تتبعها 

  وهذا النوع من القٌادة تكون فٌه الخسارة كبٌرة من الوقت والجهد النعدام عنصر التوجٌه نحو الهدف



أي تأثٌر ٌحدث إثارة لسلوك الفرد، أو ٌعزز هذا السلوك، وذلك 

 لتحقٌق األهداف المطلوب تحقٌقها

 الحوافز-2

 الحوافز أنواع

 حوافز  حوافز مادية
 غير مادية

 حوافز فردية
 حوافز جماعية
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 انمأكم إنّ انحبجت مثم انمبدٔت انفشد حبجبث حشبع انخٓ ٌٓ

 :فٓ انحُافض ٌزي َحخمثم َغٕشٌب،  َانمأَِ َانمهبس

 انضٔبدة فٓ األجش،  وسبت مئُٔت مه األسببح

 (انعمُالث)حخصٕص وسبت مه انمبٕعبث

 َغٕش رنك مه انحُافض انخٓ حؤدْ إنّ ححسٕه فٓ انذخم

 انحُافض انمبدٔت
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حؤثش وفسٕب عهّ انفشد َحجعهً ساضٕب أَ سعٕذا أَ مكخئبب أَ هي التي 

 :حعٕسب، ٌَٓ حأخز عذة أشكبل مثبل

 انمشبسكت  فٓ انقشاساث َاالجخمبعبث َانىذَاث

 إعطبء شٍبدة حقذٔش أَ َسبو

 إعطبء انمُظف إجبصة



أِ . ٌَٓ عببسة عه حُافض مُجٍت نهفشد َنٕس نهجمبعت،

 أن أداء انفشد

َسهُكً ٌُ انفٕصم  فٓ اقشاس ٌزا انىُع مه انحُافض، 

 إعطبء جبئضة :مثم
 

 انحُافض انفشدٔت
 



 االتصال عبارة عن األنشطة التً تتم من خاللها تبادل المعلومات 

 وذلك من أجل تحقٌق مفهوم مشترك ٌنعكس إٌجاباً على واألفكار،

 .سٌر العملٌة اإلدارٌة وبالتالً ٌحقق أهداف المنظمة 

 االتصال -3



  

   سدة انفعم 

 انمسخقبم قىبة االحصبل  انشسبنت انمشسم



 

 

 اتصاالت أفقية 

 

 اتصاالت

 صاعدة 

 اتصاالت

 الهابطة 



 انخخطٕط نالحصبل َححذٔذ انٍذف

  َضُح انمعهُمبث ببنىسبت نهمشسم

 اخخٕبس انُسٕهت انمىبسبت فٓ 

 عمهٕت االحصبل

 اخخٕبس انُقج انمىبسب نعمهٕت االحصبل

 افسبح انمجبل نهطشف اٖخش 

 نهخعبٕش َانمىبقشت 



عملٌة تقٌٌم األداء أصبحت من العملٌات الهامة خاصة وأنهاا 

تاارتبط بقٌاااس أداء العاااملٌن ماام إخااتالف مسااتوٌاتهم وهااً 

   تستخدم كأداة ساعدة فً رفم كفاءتهم وتحسن أدائهم

 تقٌٌم أداء األفراد -4


