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تمهيد الطبعة السادسة:

 John متتد جذور هذا الكتاب إىل العام 1٩٨4 عندما قامت مطبعة جون واييل وأوالده

Wiley and Sons بإصــدار كتــاب: "االتصال اإلداري: مدخل إســرتاتيجي" للمؤلفني: الري 

ســملتزر Larry Smeltzer وجون والتامن John Waltman. كان تناولهام لالتصال اإلداري 

بشــكٍل عميل وموجه للنتائج أمراً غري مسبوق يف هذا الوقت. ويف التمهيد، أوضح املؤلفان 

الهــدف من الكتــاب: "تطوير املدراء الذيــن يتواصلون بطريقة إبداعيــة من خالل الفهم 

والتطبيق اإلسرتاتيجي للمفاهيم املالمئة". ال يزال هذا الهدف صالحاً حتى اآلن.

 Don يف الطبعــة الثانيــة للكتاب، كان هناك مؤلــف ثالث معهام، وهــو دون ليونارد

 Larry Smeltzer يف العام 1٩٩1. تبنيت طبعة عام 1٩٩4 التي ألفها الري سملتزر Leonard

ودون ليونارد Don Leonard، التي صدرت تحت عنوان: "االتصال اإلداري: إســرتاتيجيات 

وتطبيقات". كنت أبحث عن كتاب يناسب مستوى الخريجني ويقدم مدخاًل متوازناً لالتصال 

يف مكان العمل، ومخصص للمدراء والتنفيذيني.

ما جذبني إىل هذه الطبعة األولية نقاط القوة التالية:	 

منهج إسرتاتيجي.	 

قاعدة بحثية صلبة.	 

تغطية شاملة للقضايا املعارصة.	 

تناول متوازن لقنوات االتصال اللفظية واملكتوبة.	 

تركيز عىل الكفاءات اإلدارية أكرث من املبتدئني.	 

انضممت إىل مؤلَفي الكتاب كمؤلف ثالث مع الري ســملتزر Larry Smeltzer ودون 

ليونــارد Don Leonard يف طبعة عام 2002، وأصبحت املؤلف الوحيد بدءاً من طبعة عام 

200٨. ومــع املراجعة مرة أخرى، فإن هديف يتمثل يف التأكد من أن الســامت التي جعلت 

الكتاب األصيل مميزاً وناجحاً ال تزال موجودة يف هذه الطبعة السادسة. الحق أحق أن يتبع. 

مل يتغــري األمر مبرور الوقت. ومن ثم، فــإن مهمتي تتمثل يف نرش مبادئ االتصال األزلية يف 
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مكان العمل املعارص. لتلبية احتياجات الطالب/ املدير العرصي املشــغول، قمت بتحديث 

الفصول، ووصف مامرسات األعامل الحالية، وتلخيص البحوث ذات الصلة، ووضع إرشادات 

لالتصال اإلداري اإلسرتاتيجي.

يقتــي الواقع أنه ينبغي عىل املديــر العرصي الفعال أن ميتلك مجموعة واســعة من 

املهــارات. يف حني أن هذا املدير مســئول أمــام الفريق التنفيذي وقاعــدة العمالء، ينبغي 

عليه أن يتحىل باملقدرة عىل تحفيز مرؤوســيه ومجموعات العمل الوظيفية املتداخلة ذوي 

الخلفيــات املتنوعة، ويفرس القواعد املعقدة، ويعزز تحســني العمليــة، ويحقق التوقعات 

التنظيميــة التي قــد ال تكون واضحة يف بعض األحيان. وعالوًة عىل ذلك، ينبغي عىل املدير 

هــذه األيام أن يســتخدم تقنية جديدة من أجــل إنجاز هذه املهــام. وألن هذه القدرات 

املتطــورة ال تأيت بالرضورة من خربات العمل الســابقة، يعد تعليم االتصال عنرصاً حيوياً يف 

التطوير اإلداري.

كان العمــل عىل هذه الطبعة السادســة من الكتاب ممتعــاً ويخلق نوعاً من التحدي يف 

الوقــت ذاته. أجربين هــذا عىل تقييم محتوى دورة االتصال اإلداري التي أقوم بتدريســها يف 

 Sam Houston State برنامج ماجســتري إدارة األعامل يف جامعة سام هيوســتون الحكومية

University، وذلــك مــن أجــل تحديد مــا هو مهم وما هــو غري مهم لطاليب لــي يعرفوه 

ويتحلــوا بالقــدرة عىل أدائه. أمتنى أن تلبــي نتائج هذه الجهود احتياجــات االتصال املهني 

للطالب اآلخرين أيضاً. أخرياً، نعرف بشكٍل مؤكد أن االتصال الفعال يؤدي إىل النجاح اإلداري 

والتنظيمي. قيمة الدورة ليست محل جدل، ما يهم هو اإلبقاء عىل محتوى الدورة جديداً.
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ما الجديد في هذه الطبعة؟

أشــار الكثري ممن تبنوا الطبعة الخامســة من كتاب: "االتصال اإلداري: اإلســرتاتيجيات 

والتطبيقات"، إىل أن نقاط القوة التي متيز هذا الكتاب بشــكٍل كبري هو األســلوب املتوازن 

تجــاه الكتابة اإلدارية واالتصــال اللفظي، وكذلك الحاالت والتامريــن املوجودة بنهاية كل 

فصل، ومتنح الفرص للتدريب والتطبيق عىل املبادئ، ومالحق املدرب الشــاملة. ولذا فلقد 

أبقيــت عىل نقاط القوة هذه يف الطبعة السادســة. وعىل الجانب اآلخر، فإن هذه الطبعة 

تعيد تنظيم بعض األمور بشكٍل بسيط. بعد سامع اقرتاحات من تبنوا الكتاب، أجريت بعض 

التغيريات عىل محتوى الفصول وكذلك عىل تسلسلها، السامت الجديدة موضحة أدناه.

التغييرات على كامل الكتاب:

كان الســبب وراء إعادة هيكلة موضوعات الكتاب، هو أن املدربني قالوا إنهم يشكلون 

ِفرقاً من الطالب يف الدورات وأنهم يعملون عىل مهارات االتصال اللفظي أوالً. ومن ثم، كان 

من املنطقي تقديم الفصول التي تتناول إســرتاتيجيات اتصال الفريق، وكذلك الفصول التي 

تتناول العروض التقدميية، وتشكل هذه الفصول اآلن الجزء الثاين من الكتاب. قال املدربون 

أيضــاً: إن الكتابة موضوع آخــر يتم تناوله يف البداية. ولذا، فــإن الجزء الثالث من الكتاب 

يغطي مهارات الكتابة، يف حني أن الجزء الرابع يتناول إســرتاتيجيات فهم الرســائل، والجزء 

الخامس يدرس إسرتاتيجيات االتصال بني األشخاص.

ثاين التحسينات الكبرية التي تم إدخالها عىل الطبعة السادسة يتمثل يف الحاالت الجديدة 

التــي تركز عىل التقنية والتي توجد بنهاية كل فصل. قــال املدربون: إن الحاالت املخترصة 

مع أسئلة للمناقشة ُتعد أحد املصادر املهمة؛ وذلك ألنها متنح الفرص للطالب لتطبيق مواد 

الفصل عىل السيناريوهات الواقعية. وعالوًة عىل ذلك، فإن الحاالت التي تركز عىل التقنيات 

الناشــئة تعد األكــرث فائدًة. ولذا، قمت بإضافة حاالت جديــدة تركز عىل التقنية إىل أفضل 

الحاالت والتامرين بنهاية كل فصل التي كانت موجودة يف الطبعات الســابقة. هذا يعكس 

االتجاهــات املهمة مثــل العوملة وتنوع مكان العمل وكذلك االتجــاه للتقنية، وهي مالمئة 

ملهام األفراد واملجموعات عىل حٍد سواء.
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من شأن طبعة جديدة أخرى أن تحسن من مهارات التفكري النقدي لدى الطالب. هناك 

ر"، وهي تتكون  ــف وفكِّ خاصيــة تظهر عدة مرات يف كل فصــل من الكتاب وُتدعى: "توقَّ

من أســئلة تشــجع القراء عىل تحليل املبادئ يف الفصل، وتطبق هذه املبادئ عىل خرباتهم 

الشــخصية وتعزز التأليف. عىل الرغم من أن خاصيــة "توقَّف وفّكر" تعمل مبثابة توقفات 

إسرتاتيجية من أجل ترسيخ فهم الطالب، إال أنها ميكن استخدامها كذلك للمناقشات داخل 

الفصل أو الحوارات. 

يتمثــل التغيــري الرابع الذي تم عىل هذه الطبعة يف توســيع تغطيــة األخالق. أدخلُت 

موضوع األخالق يف الفصل األول وأضفُت تغطية له يف الفصول الالحقة. بدا أن هذا األسلوب 

املتكامــل أكرث مالءمًة من تخصيص فصل مســتقل لألخالق، وذلك ألن االعتبارات األخالقية 

مهمة يف كل موقف من مواقف االتصال اإلداري. 

التغيري األخري العام الذي يستحق اإلشارة إليه هنا هو إضافة وسائل برصية أكرث. يحتوي 

كل فصل يف الكتاب عىل عّينات من الوثائق والجداول واألشــكال والرســومات البيانية. من 

املمكن أن تكون جداول امللخصات مفيدة بشكٍل خاص للمتعلم البرصي، وهي تساعد أيضاً 

عىل تجزئة القوالب الكبرية من النص.

التغييرات الخاصة بكل فصل:

تتضمن التحسينات الخاصة بكل فصل عىل حدة يف الطبعة السادسة ما ييل:	 

الفصل األول "االتصال يف املنظامت املعارصة": يتضمن تناوالً موسعاً لألخالق ومناقشة 	 

ممتــدة لتوجهات القيادة واألهــداف اإلدارية. قمت بتحديــث جميع اإلحصاءات 

واستبدلُت األوصاف واملرجعيات القدمية. 

الفصل الثاين "عملية االتصال اإلداري": يتضمن هذا الفصل مناقشــة أوضح لنموذج 	 

االتصال اإلسرتاتيجي، وأربع إضافات لخاصية "توقَّف وفّكر"، وخمس جداول موجزة 

جديدة، وحالًة جديدة تركز عىل التقنية واقتباسات جديدة ومحدثة.

ما الجديد يف هذه الطبعة؟
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الفصــل الثالث "االتصال باســتخدام التقنية": تم تحديث هــذا الفصل لي يتضمن 	 

املســموح واملحظور يف الرسائل النصية والتدوين واملراسلة الفورية. كان الرتكيز عىل 

املبادئ وأفضل املامرسات التي تنطبق عىل كٍل من التقنيات الناشئة والراسخة بشكٍل 

أفضل، مثل الربيد اإللكرتوين ومؤمترات الفيديو. هناك قســم جديد عن املراقبة ينبه 

الطالب إىل أن يتوقعوا من أصحاب العمل أن يراقبوا استخدامهم للتقنية.

الفصــل الرابــع "إدارة االجتامعات والِفــرق": قيم املراجعون هــذا الفصل عىل أنه 	 

أكرث الفصول أهمية يف الكتاب. يتضمن مناقشــة محدثة وموســعة بشــكٍل معقول 

لالجتامعات اإللكرتونية، ويتضمن جزءاً عن مرشوعات الفريق وإســرتاتيجيات إدارة 

الِفرق االفرتاضية.

الفصل الخامــس "إعداد وتقديم العروض": يحتوي عىل جزء جديد يتناول العروض 	 

التقدميية للفريق، وجزء جديد آخر عن الخطابات املرتجلة واإليجازات غري الرسمية، 

ومناقشة موسعة عن اإلقناع األخالقي.

الفصل السادس "الكتابة اإلدارية املعارصة": يطرح هذا الفصل حركة اللغة البسيطة 	 

ويذكر أمثلة عن األســلوب التخاطبي يف األعامل والوثائق الحكومية. قمت بتحديث 

املراجع وأضفت دراســة حالــة يف نهاية الفصل، وأدرجت أربعــة توقفات لخاصية 

"توقَّف وفّكر".

الفصــل الســابع "كتابة الرســائل الروتينية": يقــدم هذا الفصل إرشــادات لصياغة 	 

وتصميم الربيد اإللكرتوين واملخاطبات واملذكرات. يقدم هذا الفصل منطني تنظيميني 

أساســيني ويرشح متى يكون أي منهام مالمئاً. تتضمن مناقشة الرسائل السلبية تأثري 

االعتذار. أضفت أمثلة أكرث ووسعت مناقشة الرسائل اإليجابية والسلبية واإلقناعية.

الفصل الثامــن "كتابة التقارير والعروض اإلدارية": يلقي هذا الفصل نظرًة متعمقة 	 

عــىل تقارير األعامل الخاصة التي تشــمل الطروحات والتقاريــر التحليلية. أرفقُت 

وصفاً لوحدات البوربوينــت PowerPoint مثل التقارير، وأمثلًة إضافية للمذكرات 

وتقاريــر الخطابــات، ومعلومات أكرث عن الرســومات. األجزاء التــي تتناول تقارير 

رة بشكٍل أكرث وضوحاً. ة ومصوَّ األعامل الرسمية أصبحت معنَونة ومفرسَّ

ما الجديد يف هذه الطبعة؟
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الفصل التاســع "االستامع اإلداري": يتضمن جزءاً جديداً عن مهارات االتصال وجزءاً 	 

موســعاً عن األساليب الخاصة لالســتامع التفاعيل. أدرجُت خمسة توقفات "توقَّف 

وفّكر"، وحالًة جديدة تركز عىل التقنية، وتدريباً جامعياً منمقاً بنهاية الفصل. سوف 

ترى أيضاً العديد من األمثلة الجديدة ومراجع محدثة والكثري.

الفصــل العــارش "االتصال غري اللفظي": يتضمــن هذا الفصل اآلن جزءاً شــيقاً عن 	 

األبحاث الحديثة يف السلوك غري اللفظي يف مكان العمل التي تستخدم املستشعرات 

اإللكرتونية. تم توسيع املناقشة بشكٍل كبري، وتحديث االقتباسات أو إضافة اقتباسات 

جديــدة، وأضفُت حالة يف نهاية الفصل. أضفت خمســة توقفــات: "توقَّف وفّكر"، 

وثالثة جداول جديدة.

الفصل الحادي عرش "االتصال اإلداري عرب الثقافات": يســتعرض هذا الفصل الفروق 	 

الثقافيــة فيام يتعلق مبعاين األلوان واللغة املوازيــة والوقت، مع حاالت وأمثلة عن 

املفاهيم املستخلصة من سوق العمل العاملي العرصي. يؤكد هذا الفصل عىل املعاين 

االرتباطية التي يراها املوظفون متعددو الثقافات يف اتصاالتهم. يتضمن هذا الفصل 

تركيزاً أقوى عىل الرشكات متعددة الجنســيات ومامرســة األعامل عىل نطاق عاملي 

مثل برامج الرتجمة. قمت أيضاً بتحديث اإلحصائيات وأضفت حالًة يف نهاية الفصل 

عن التقنية، وكذلك بعض التامرين الجديدة للفصل تناسب املجموعات الصغرية. 

الفصل الثاين عرش "إدارة الرصاع": يحتوي عىل مواد جديدة عن مزايا الرصاع، وأهمية 	 

اإلدراك املشرتك وتأثري قوة الرصاع.

الفصل الثالث عرش "التفاوض اإلداري": يحتوي هذا الفصل عىل جزٍء جديد وأسايس 	 

يصف كيف ميكن لشبكة العالقات أن تزيد من التأثري يف مجال العمل.

الفصل الرابع عرش "إجراء املقابالت": يقدم هذا الفصل إرشــادات لشبكة العالقات 	 

كأداة للبحــث عن الوظائــف، كام يحتوي عىل جزٍء جديد يفــرس القضايا القانونية 

ملراجعات األداء.

ما الجديد يف هذه الطبعة؟
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شكر وتقدير:

أوالً، أود شــكر جون والتامن John Waltman والري سملتزر Larry Smeltzer ودون 

ليونارد Don Leonard، الذين كان لهم السبق يف تأليف هذا الكتاب. وضح هؤالء املؤلفون 

مركزيــة التواصــل للنجاح اإلداري، وِبت أعرف اآلن أن هذا التزام هائل. ُأقدر بشــكٍل كبري 

حكمتهم ورؤيتهم.

ســاعدين الكثري من النــاس عىل إخراج هذه الطبعة إىل النور، منهم: بريتاين فينســانت 

Britany Vinsant، مساعدة األبحاث وَيدي الُيمنى التي أدت مهامها بعناية ودقة ورسور. 

 Robert Stretcher أود أيضاً أن أعرب عن شكري الحار للمؤلفني املشاركني: روبرت سرتيترش

 .Ann Turri وآن توري Stephen Hunt وســتيفن هانت Mat O›Rourke ومات أورورك

قامت ماجي ســتانيل Maggie Stanley، محررة االســتحواذ الخاصة يب يف SAGE، بتمهيد 

 Katie Guarino الطريق من خالل فطنتها واعتامديتها. يستحق أيضاً كلٌّ من: كايت جوارينو

وجاين هانيل Jane Haenel وباتريس ساتون Patrice Sutton التقدير البالغ كونهم أعضاء 

يف فريــق SAGE الخاص يب. شــكٌر خاص أيضاً لديف فوســنو Dave Fosnough، مرشف 

املبيعات امليداين الســابق يف دار نرش إروين/ ماكجرو هيــل Irwn/McGraw Hill، الذي 

شــجعني عىل ســلوك هذا املســار منذ العام 1٩٩٣، وشــكٌر خاص أيضاً لبتاريشيا كوينلن 

Patricia Quinlin، محررة األعامل السابقة يف SAGE، التي وجهتني إىل االتجاه الصحيح. 

حققُت ما أنا عليه اليوم ألن كل هؤالء وثقوا يب. 

طــرح العديد من املراجعني رؤى واقرتاحات قيمة شــكلت هــذه الطبعة، وهم: جريي 

جــوردان Jerry Jordan جامعــة سينســنايت Cincinnati University وشــارين جاردنر 

 ،California State University جامعة كاليفورنيا الحكومية، سكرامنتو Sharyn Gardner

وجيســيكا راك Jessica Rack جامعة سينسنايت Cincinnati University ودايوين دافيس 

Dionne Davis جامعــة لويزيانــا، الفيتــي Louisiana University، مارجريت جويس 

 ،Texas A&M University-Prairie View جامعة تكساس إيه أند إم Marguerite Joyce

وبوب جريجــوري Bob Gregory، جامعة بيليفــو Bellevue University، ونانيس دايل، 

 Marcel M. ومارسيل إم روبلز ،Eastern Michigan University جامعة رشق ميتشغان
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 Nancy ونانيس شــولريي Eastern Kentucky University جامعة رشق كنتايك RObels

.Western Michigan University جامعة غرب متشغان ،Shullery

أنــا ممنت لألبد لعائلتــي: جيم Jim، ماورين Maureen وإراســموس Erasmus وكييل 

 ،Trixie تريكيس ،Aaron آرون ،Ben وألحفــادي املتحمســني: بــن ،Bob وبــوب Kellie

صامويل Samuel، وكالرا Clara عىل حبهم ودعمهم الصادق.

أخرياً، أُحيي طاليب بســبب التزامهم بتحسني مهارات وإسرتاتيجيات اتصاالتهم اإلدارية، 

وألنهم يعتقدون أن بإمكاين مساعدتهم عىل ذلك.

هذا الكتاب لكم.

.Geraldine E. Hynes  جريالدين إي. هاينز

شكر وتقدير
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عن المؤلف:

د. جريالدين إي. هاينز Geraldine E. Hynes بروفيسور يف كلية إدارة األعامل، جامعة 

سام هيوستون الحكومية Sam Houston State University، هنتسفيل، تكساس، الواليات 

املتحدة، حيث قامت بتدريس األعامل واالتصال اإلداري للطالب والخريجني منذ عام 2001. 

تعمل أيضاً استشــارية يف مجال االتصال، ومدربة تنفيذيــة ومدربة متعاقدة مع الرشكات 

والحكومــة، واملنظامت غري الهادفة للربح. تم نرش بحثهــا الحائز عىل جوائز يف الدوريات 

العلميــة والكتب يف العديد من الدول وبالعديــد من اللغات. تعترب من القيادات املعروفة 

يف مجال تخصصها، ومن خالل جمعية االتصال التجاري التي انتخبتها رئيسة لها عام 2010. 
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الجزء األول

اإلدارة في المنظمات المعاصرة
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الفصل األول

االتصال في المنظمات المعاصرة

يعتقد املتطرفون بأن معنى االتصال هو أن تتفق معهم.

- ليو رسنت Leo Rosten- مؤلف وعامل سيايس أمرييك )مولود يف بولندا(.

خالل العقــد الثاين من القرن العرشيــن، أصبح االتصال اإلداري أكرث تحدياً وتشــويقاً؛ 

فاملنظــامت ازدادت تعقيداً مثلام ازدادت التحديات املعارصة التي تواجه املدير، وأصبحت 

وظيفة املدير أكرث تعقيداً نتيجة للضغوط الحديثة، مثل شــدة املنافســة وِقرص عمر امُلنتج 

وتزايد الطلب عىل الجودة والخدمة وزيادة القيود الترشيعية، وكذلك املخاوف بشأن ضبط 

التكاليف وتصاعد الوعي البيئي والرتكيز املتجدد عىل حقوق اإلنسان، كام أن هذه الضغوط 

بالتحديــد تجعل االتصال اإلداري أكرث تشــويقاً، ولدى املدير املعارص فرصة غري مســبوقة 

لصنع فارق حقيقي يف نجاح املنظمة، وتحسني جودة حياة املوظفني العملية، رشيطة وجود 

املهارات الالزمــة لالتصال اإلداري الفعال، وهي التي ازدادت تعقيداً مثلام ازدادت صعوبة 

إتقانها.

أصبحــت بيئة العمل أكرث تنوعاً وتعقيداً عام كانت عليــه قبل بضعة عقود، وأصبحت 

تتطلــب العديد من املهارات املعقدة يف االتصال اإلداري. ففي بداية القرن العرشين كانت 

الصناعــات الثقيلة هي القاعدة الصناعية للبلــدان الغربية، وكان التغري يف املنتجات طفيفاً 

من عام آلخر، وكانت القوى العاملة بشكٍل أسايس من البيض الذكور. أما اليوم فإن املنتجات 

والنُّظم اإلدارية تتغري برسعة، وعىل املوظفني التأقلم مع هذا التغري بنفس الرسعة. باإلضافة 

إىل ذلك، تنوعت ِفرق العمل بشكٍل كبري؛ فمن املألوف أن تجد مهندس تصميٍم سنغافوري 

يعمل مع مدير مشــرتيات إيرلندي ومحاســب من كاليفورنيا يف نفس الرشكة، كام يف رشكة 

)INTEL( إحدى أكرب ُمصّنعي أشباه املوّصالت وأعالها قيمة اسمية، ويعني ذلك رضورة أن 

ميلــك مدير املرشوع املهارات الالزمة، لالتصال مبجموعة عمل متنوعة ثقافياً يف بيئة متغرّية 

بشكٍل متسارع.
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وبينام ساعدت التقنية عىل مواجهة هذا التحدي االتصايل فإنها أضافت بعض املتطلبات.

فالتقدم االتصايل يزيد من قدراتنا االتصالية، ولكن ينبغي علينا تعلُّم كيفية اســتخدام هذه 

القــدرات بأفضل صورة. كام أن تطــور األنظمة االتصالية املختلفة يعنــي ازدياد )تعاظم( 

قدراتنــا يف التفاعل مــع الثقافات املختلفة، األمــر الذي ُيوجب علينــا أن نصبح أفضل يف 

االتصال مع الثقافات األخرى. ومع ازدياد تداخل وتعّقد املنتجات والخدمات )املتخصصة(، 

يجب أن نكون قادرين عىل االتصال حول مفاهيم أكرث تعقيداً عن ذي قبل.

 Towers( ولطاملا اعُترب االتصال الفعال مؤرشاً رئيسياً عىل متانة األداء املايل، قامت رشكة

Watson( العاملية املتخصصة بخدمات املوارد البرشية واالستشــارات اإلدارية بإجراء بحث 

عىل مدى أكرث من عرش ســنوات، عىل ســتامئة وإحدى وخمسسني )651( منظمًة ورشكة، 

متثل قطاعــات مختلفة من الصناعات، ورّجحت نتائج البحث احتامل تفوق الرشكات التي 

يتم فيها االتصال بفاعلية عىل نظرياتها يف نفس املجال، والتي ال تســتطيع االتصال بفاعلية 

مبقدار ثالث مرات ونصف )3.5(. ومن النتائج البارزة يف الدراسة األساليب التالية:

- يف الــرشكات األفضل أداًء، يرجــح أن يتصل املدراء مع موظفيهم بوضوح ثالثة أضعاف 

–مقارنة بالرشكات األخرى– فيام يتعلق بالســلوكيات، والترصفات املتوقعة منهم بدالً 

من الرتكيز عىل التكلفة. 

- يــويل املدراء اهتاممــاً بالغاً مبوظفيهم عنــد التخطيط للقيام بالتغيري، فيســتخدمون 

االتصال الفعال لتوضيح أسباب التغيري، ويعملون عىل تدريب املوظفني ودعمهم بدالً 

من استخدام أساليب أخرى. فاالتصال اإلداري املركز يزيد من فرص التغيري الناجح.

من املحتمل أن يســتخدم املدراء يف أفضل الرشكات وسائل التواصل االجتامعي الحديثة 

مبقدار الضعف، مقارنة مع غريهم لتســهيل ســبل التعاون يف مامرسة األعامل. وعالوًة عىل 

ذلك، فإنها بصورة تقليدية تحقق إنتاجية أفضل للموظفني وأداًء مالياً أفضل)1(.

وألن دور االتصال ســيظل هاماً يف تطور ومنو أية منظمة، يتحتم علينا التفكري يف كيفية 

القيــام باالتصاالت يف املســتقبل. وميكن فهــم ما يعنيه ذلك من خالل اســتعراض املراحل 

املختلفــة التي مر بها االتصال اإلداري حتى اليــوم. وعندما تقرأ الصفحات الالحقة، ميكنك 

مالحظة التغري الذي طرأ عىل االتصال اإلداري عرب التاريخ، ومن املمتع توقع التغيريات التي 



االتصال يف املنظامت املعارصة

37 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

ســتطرأ عىل االتصال اإلداري خالل مسارك الوظيفي. إن معرفتنا للاميض سوف تساعدنا يف 

االستعداد للمستقبل.

التاريخ المختصر لالتصال اإلداري:

يف املــايض، اســتخدم املدراء العديــد من طرق االتصــال مع مرؤوســيهم تختلف عام 

يســتخدمونه اليوم، ولِفهم هذه التغريات بشــكٍل أفضل من املفيــد مراجعة املراحل التي 

مرت بها اإلدارة، واملوضحة يف الجدول رقم )1-1(، وبعد استعراض كل مرحلة ستتم مناقشة 

إسرتاتيجيات وأساليب االتصال اإلداري املناسبة لكل فرتة.

جدول )1-1( نظرة تاريخية عىل االتصال اإلداري

االتصالالخصائصالفرتة

وثائق مكتوبة.جهود أولية لتنظيم التجارة.العصور القدمية والوسطى.

اإلدارة العلمية.
العمل  مهام  بوضوح  حددت 
املهام  إلنجاز  الوقت،  ومحددات 

وااللتزام باألنظمة.

اتصال أحادي االتجاه، واعتامد كبري 
)شبه تام( عىل التعليامت واألنظمة 

املكتوبة )املتعلقة بالعمل(.

تشبه اإلدارة العلمية: اتصال أحادي الرتكيز عىل السلطة والنظام.اإلدارة اإلرشافية.
االتجاه.

اإلنصات واالتصال باتجاهني.العالقة بني املدراء واملوظفني مهمة.العالقات اإلنسانية.

املنظاميت السلوكية. السلوك  بتعقيد  االعرتاف 
واالتصال.

يصعب تطبيق النظريات.

مشـــاركة توزيع السلطة عىل كل املوظفني.التمكني. باتجاهـــني:  االتصـــال 
املوظفـــني.

الوظائف منهج االحتامل. بني  املتبادل  االعتامد 
واملنظامت والعاملني )األفراد(.

يجب تطبيق اإلسرتاتيجية االتصالية 
عىل املوقف.
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االتصال اإلداري في العصور القديمة:

قــد تكون املخطوطة التي طورها رهبان ســومريون حوايل عــام 5000 قبل امليالد هي 

أقــدم املامرســات اإلداريــة املعروفة، حيث تضمنــت املخطوطة قامئة بإجــراءات العمل، 

ومنذ عــام 3200 قبل امليالد يتــم توثيق املعامالت 

التجارية شامل الخليج الفاريس )العريب(، وتدل هذه 

املخطوطــات عىل وجــود التعامــالت التجارية عرب 

الثقافــات. أدرك املرصيون أهميــة تدوين الطلبات 

بشــكٍل مكتوب، حيث وجدت الئحة ميثاق األخالق 

مكتوبة يف )circa( عــام 1750 قبل امليالد، يف نفس 

الفــرتة التي وجــد فيها قانــون حمــورايب )رشيعة 

حمــورايب(. أما الرومان األوائل فقد كانوا املدراء األوائل )أوائل املدراء(، بحيث اســتخدموا 

اللغــة التجارية )لغة املال واألعامل( للتفاوض مع املوردين، والتواصل مع العمالء والتبادل 

والتواصــل التجاري ما بني عامي )1000( قبل امليــالد والعام األول للميالد )1 م(، ورمبا قام 

االســكندر األكرب بتشــكيل أوىل اللجان حوايل العــام 325 قبل امليالد، حينام أمر بتشــكيل 

مجموعات من املوظفني. 

وكانت البندقية Venice )فينيســيا( اإليطالية مركزاً رئيسياً للتجارة والتبادل االقتصادي 

خالل العصور الوســطى، حيث بنى التجار املخازن واملســتودعات واستخدموا نظاماً إلدارة 

املواد، يتضمن تقديم تقارير دورية ملجلس إدارة املدينة)2(. وتدل هذه األمثلة املوجزة عىل 

مامرسة بعض أمناط االتصال اإلداري منذ بدء النشاط التجاري.

الثورة الصناعية واإلدارة العلمية:

بالرغــم من ظهــور االتصال اإلداري يف األزمنــة القدمية، مل تظهر الشــخصية االتصالية 

للمدراء كمتصلني حتى بداية الثورة الصناعية، وهي التي ارتبطت بفلســفة اإلدارة العلمية. 

وتؤكد اإلدارة العلمية عىل دراســة وتنظيم العمل، مبا يف ذلك حزمة األســاليب والتقنيات، 

وقد ســاد االعتقاد آنذاك بإمكانية تحقيق مســتويات متقدمة من املهنية واالحرتافية، من 

توقَّف وفّكر

هــل تفرتض بــأن املــدراء يف العصور 

القدمية كانوا يشكون من االجتامعات 

كام يفعل مدراء اليوم؟

بخالف اســتخدامات التقنية، ما الذي 

تغري يف طريقة تنفيذ األعامل؟
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خــالل وضع قواعد محددة للعمل ميكن فهمها من ِقبل العاملني بســهولة. وبالتايل مل يكن 

هناك مجال للتساؤل أو التشكيك بشأن السلطة اإلدارية. 

وتساعدنا فلسفة اإلدارة العلمية عىل فهم عالقتنا باالتصال، فقد أنشأ "فريدريك تايلور" 

Frederick Taylor اإلدارة العلميــة، وقد كان مرشفاً يف رشكة حديد فيالدلفيا أواخر القرن 

التاسع عرش، وأصبح مهتاًم بطرق )أساليب( تطوير أعامل Iathe. درس تايلور أعامالً فردية 

لعامل Iathe الكتشاف كيفية قيامهم بأعاملهم بشكٍل دقيق، وقد حدد كل عنرص )وجه( يف 

كل عمل وقام بقياس أي يشء –وكل يشء– ميكن قياســه، فقد آمن بإمكانية تطوير نظرية 

ميكنهــا تحديد الطريقة األكرث كفاءة وفعالية يف تنفيذ املهــام. ومن ثم ميكن لهذا التكتيك 

)التقنيــة( أن تكتب يف تصاميم أعامل واضحة، ويتــم نقلها للموظفني عن طريق التدريب 

املكثف. لقد اعترب تايلور التعامل مع املوظفني األفراد كعنرص آخر يف الوصفة العلمية)3(. 

 طــور العديد من تالميذ نظرية اإلدارة العلمية التي تبنَّاهــا تايلور هذه املفاهيم أكرث 

من ذلك؛ حيث طور فرانك جيلربيث Frank Gilbreth دراسة الحركة إىل أعىل مستوى من 

الدقــة. ولضامن الدقة، اخرتع امليكروكروميرت microchrometer وهو عقرب ثاٍن للســاعة 

ميكن أن يسجل الوقت بتقسيمة 200/1 دقيقة. وكان إنجاز جيلربيث Gilbreth األكرث شهرة 

هو دراسة البناء. بعد تحليل دقيق لإلجراءات املتبعة مع الطوب، انخفض عدد الطلبات من 

18 إىل 4.5 من الطوب عىل الطوب الخارجي، ومن 18 إىل 2 عىل الطوب الداخيل.

وكان التلميذ الثاين هارينغتون اميرسون Harrington Emerson الذي وضع اثني عرش 

مبدءاً لكفاءة الســكك الحديدية، وكان أحد أكرث مبادئه تكراراً هو االنضباط، والذي تضمن 

قواعــد االلتزام بالقواعد وطاعة صارمة. بعبارات أخرى، أعرب عن اعتقاده بأن دور اإلدارة 

هو وضع قواعد تفصيلية وضامن اتباع املوظفني لها)4(.

حاولــت اإلدارة العلمية تنظيم بيئة العمل عن طريــق الحد من التباين الفردي، وهذا 

جعل املهمة أســهل لكل من املديرين والعامل؛ حيث تــم القضاء عىل أي حالة فريدة من 

نوعها وقت حدوثها، ومل ُيســمح بأي انحراف عن القاعدة، وكان مطلوباً من املدير ببساطة 

إيضاح مواصفات الوظيفة وقواعد العمل ذات الصلة وال يشء آخر.
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وغالبــاً ما ارتبطت اإلدارة العلمية عادة مع كفاءة التصنيع من طراز يت. فورد T Ford؛ 

فهــذه الكفاءات ســمحت لكل شــخص ذي عمــٍل أو وظيفة يف يومنا هذا بقيادة ســيارة. 

ولكننــا نرى أيضاً االعتامد الشــديد عــىل املنهج العلمي اليــوم يف رشكات مثل ماكدونالدز 

McDonald›s؛ حيث قام املؤسس راي كروك Ray Kroc باستخدام تقنيات اإلدارة العلمية، 

لتطبيق معايري الجودة والخدمة والنظافة والقيم إىل صناعة الوجبات الرسيعة. فكل موظف 

لديه وصف وظيفي دقيق، وكل مهمة يجب أن تكتمل يف فرتة محددة، وهناك التزام صارم 

بالقواعد. وتســمح هــذه اإلجراءات بتدريب املوظفني يف وقــت قصري وتقليل عدد حاالت 

الطــوارئ التي يجــب عىل املدراء التعامل معها، وال يلزم ســوى اتصال إداري إســرتاتيجي 

محدود بني املدراء والعامل)5(؛ حيث يتم رشح القواعد ومهام العمل بشكٍل واضح، ويصبح 

من املتوقع أن يتبعها املوظفون، وال يتوقع حدوث أي مناقشات أو مخالفات.

المنهج اإلداري:

بينــام كانت اإلدارة العلميــة تحظى باهتامم بالغ، كان هناك فرع ثــان لإلدارة املبكرة 

يتطور أيضاً يســمى بالنظريــة اإلدارية. ورغم ظهور هذا املنهــج اإلداري خالل فرتة ظهور 

اإلدارة العلميــة، فقــد كان تركيزه مختلفــاً عنها، ففيام ركــزت اإلدارة العلمية عىل األفراد 

العاملني والكفاءة عىل الصعيد "العمليايت" التشــغييل بشكٍل رئيس، ركزت النظرية اإلدارية 

بشكٍل أوسع عىل القضايا التي تواجه املدراء. 

ويــربز دور هرني فايويل Henri Fayol بشــكٍل خاص يف تطويــر هذه النظرية؛ حيث 

طّور أربعة عرش مبدأً إدارياً)6(. يوضح جدول )1-2( ستًة من هذه املبادئ املتعلقة باالتصال 

اإلداري. وميكــن مالحظة أن االتصال املتبادل بني املديــر واملوظفني )الذين يرشف عليهم( 

محدد، مع التأكيد عىل سلطة املدير. إن دور املدراء هو إصدار األوامر والحفاظ عىل النظام، 

ومل يكــن هناك الكثري من االهتامم مبهارة االتصال. إن االســتخدام املكثف التخاذ القرارات 

بشــكٍل جامعي واملشــاركة ال يتوافق مع النظرية اإلدارية، ويشــبه هذا املدخل النموذج 

العسكري آنذاك حيث كان الضباط أوتوقراطيني للغاية، ومل يكن ليطلب من األفراد التابعني 

لهم أي رأي أو تغذية راجعة، ونادراً ما كان الضباط ينصتون. أيضاً ميكن مقارنة هذا املدخل 

مع النظام السيايس املستخدم يف الحكومات واألنظمة الشمولية.
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وللمبدأ الســادس )تدرُّج السلطة( أهمية خاصة يف مناقشتنا لالتصال اإلداري. لقد أدرك 

فايول Fayol أهمية َهرمية املنظمة التقليدية يف تأســيس خط السلطة، ولكنه الحظ كذلك 

بعض مكامن الخلل يف كفاءة النظام، كام يف االتصال األفقي )بني املوظفني يف نفس املستوى 

الوظيفي(. ويوضح الشكل )1-1( كيف ميكن للموظف )س( أن يتواصل مع املوظف )ص( 

عرب الخط الصاعد للســلطة؛ حيث يحتاج املوظف إلرسال الرسالة بحيث تصل ألعىل سلطة 

يف الهيكل التنظيمي )الهرمية(، ثم تعاد الرســالة عرب الخط النازل )الهابط(، ولكن عرب خط 

سلطة مختلف. ويدرك املدراء املعارصون جيداً نتائج عدم الكفاءة والفعالية.

Fayol جدول )1-2( ستة من مباديء فايويل

1- تقسيم العمل: لضامن الكفاءة يجب تقسيم املهمة الكلية إىل أجزاء صغرية، يكلف بها العامل 

املتخصصون يف هذه املهام املحدودة.

2- السلطة: للمدراء السلطة الرسمية إلصدار األوامر. ومع ذلك، ليك يكونوا قادة مؤثرين يجب أن 

ميتلكوا أيضاً سلطة شخصية، مستمدة من مهاراتهم وخرباتهم وشخصياتهم.

3- االنضباط: يجب عىل العامل اتباع القواعد واألنظمة وطاعة القادة.

4- وحدة األوامر: يجب أن يتلقى كل مرؤوس أوامره من مرشٍف واحد فقط.

5- تبعية املصلحة الفردية للمصلحة العامة: ملصلحة الرشكة دامئاً األسبقية عىل مصالح األفراد.

6- تدرُّج السلطة: يرسي خطٌّ غري منقطع من السلطة من املدير األعىل للمؤسسة إىل أدىن مستويات 

املنظمة. وإلعطاء األوامر والتقارير، ينبغي اتباع هذا الخط.

.Fayol ،1949 :املصدر
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شكل )1-1( اتباع الَهرمية اإلدارية

ــلم املتحرك. وتبعاً  ولتجاوز هذه املشــاكل طور فايول Fayol ما يعرف اآلن بنظرية السُّ

لهــذه النظرية ميكــن للموظف )ر( التواصل مع املوظــف )ب(، يف حال حصول كل منهام 

عىل موافقة مديره املبارش للقيام بذلك واطالعه عىل االتصال. ويوضح الشكل )1-2( أشكال 

ــلم املتحرك" هي أول من  شــبكات االتصال غري الرســمية واالتصال األفقي. إن نظرية "السُّ

اعــرتف باالتصال األفقي، كام أوضحت أهمية نتائج االتصال غري الرســمي، والتي تعترب أمراً 

مســلاًم به يف أغلب املنظامت الحديثة، ولكن الخط الحاد لسلطة األوامر ال يزال مستخدماً 

يف بعض املنظامت. من خالل هذا الكتاب ســنناقش كيفية اختالف املنظامت، وأهمية أخذ 

هذه االختالفات يف االعتبار عند االتصال. 

منهج العالقات اإلنسانية:

يف بدايــة القرن العرشيــن أصبحت طبيعة اإلدارة ودور املديــر محل االهتامم، مع أنه 

مل يتــم التطرق للعالقة بني املديــر واملوظفني كثرياً، إال أن هــذا الوضع تغري يف عرشينيات 

وثالثينيــات القرن العرشين، عندما بدأت العالقة بــني األفراد العاملني يف املنظامت تحَظى 

مبزيٍد من االهتامم. 



االتصال يف املنظامت املعارصة

43 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

لم املتحرك شكل )1-2( نظرية السُّ

:Dale Carnegie ديل كارنيجي

يعتــرب ديل كارنيجي من أوائــل الكتاب الذين ربطوا بني املهــارات االتصالية والفعالية 

اإلدارية، وركز بشكٍل مكثف يف كتاباته عىل العوامل االجتامعية والنفسية يف كسب األصدقاء 

والتأثري عىل اآلخرين)7(. 

واعتقــد كارنيجــي Carnegie بأن كســب قبول اآلخريــن يعتمد عــىل الديناميكيات 

الشخصية )الداخلية( من الجذب والتأثري، حيث وضع وْصفته الشخصية للتأثري يف اآلخرين 

باالســتامع إليهم واالهتامم بقضاياهم وكســب ثقتهم. وبالرغم مــن أنه ال يخاطب املدراء 

بالدرجة األوىل، إال أن رســالته لهم واضحــة. إن والء املوظفني للمنظمة ال يعتمد كثرياً عىل 

الحوافز االقتصادية أو الســلطات املمنوحة للمدراء، ولكن ميكن تحقيقه باستخدام مهارات 

االتصــال الشــخصية. لقد كان ذلك تغيرياً جذرياً ألولئك الذيــن اعتقدوا بأنه ميكن للمدراء 

"رشاء" والء املوظفني.
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وقبــل وفاة كارنيجي Carnegie عام )1955(، كان ما يقارب الخمســة ماليني شــخص 

قد اشــرتوا نســخة من كتابه، كام أن اآلالف من املدراء أقبلوا عىل حضور محارضاته)8(، وال 

 Dale Carnegie training تزال أســطورته باقية اليوم عرب معهد ديل كارنيجــي للتدريب

institute، والذي توســع ليشــمل تخصصات املبيعات والقيــادة، وتدريب املتخصصني يف 

األعامل عىل مهارات العرض واإللقاء يف مثانني دولة وبخمس وعرشين لغة. 

:Hawthorne Studies دراسات هاوثورن

بينام كان ديــل كارنيجي Dale Carnegie يقدم محارضاته، كان فريق من املتخصصني 

يف جامعة هارفارد Harvard يقودهم إلتون مايو ُيجري سلسلة من الدراسات، التي عرفت 

فيام بعد بدراســات هاوثورن  Hawthorne Studies)9(، وهي الدراســات التي أجريت يف 

 ،Illinois التابع لرشكة الكهرباء الغربيــة يف والية ألينوي Hawthorne  مصنــع هاوثــورن

حيث اتبعت إدارته مباديء اإلدارة العلمية يف إنتاج الهواتف. مل يكن هناك اتصال يذكر بني 

املــدراء واملوظفني؛ حيث كانت قواعد العمل وتفاصيل الوظيفة ُترشح، وما كان عىل املدير 

سوى اتباعها بالسلطة واالنضباط.

 ،Hawthorn  صممت مجموعة من املهندســني الصناعيني يف األصل دراسات هاوثورن

لقياس أثر زيادة اإلضاءة يف مناطق العمل عىل اإلنتاج؛ حيث هدف املهندســون إىل إيجاد 

أفضــل الظروف من خالل إجــراء التجارب عىل اإلضاءة، ولكن نتائج تلك الدراســة مل تكن 

مفهومــة؛ فقد زادت اإلنتاجية حتى مــع تغيري الباحثني ظروف اإلضــاءة. فعندما ازدادت 

اإلضاءة ارتفع اإلنتاج، كام اســتمر اإلنتاج يف االرتفاع عندما قام الباحثون بتثبيت مســتوى 

اإلضــاءة. وحتى عندما خفضت اإلضاءة إىل املرحلة التي مل يتمكن فيها العامل من رؤية ما 

يفعلون، زادت اإلنتاجية كذلك.

كانت نتائج دراســات اإلضاءة هذه مزعجة للمهندســني الذين تعلمــوا مباديء اإلدارة 

العلمية. والكتشاف أسباب فشــل فرَضياتهم تلك، قام الباحثون بعزل مجموعة صغرية من 

العــامل ووضعها تحت املراقبة. وشــملت هذه الدراســات الجديدة تغيــريات يف الرواتب 

ومواعيد فرتات الراحة، وجداول العمل وطرقها بشكٍل عام. زادت اإلنتاجية خالل الدراسات 
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بغض النظر عن التغريات يف ظروف العمل. وخلص الباحثون أخرياً إىل أن العالقة بينهم وبني 

العــامل هي التــي أدت لتلك النتائج؛ حيث أظهر الباحثون اهتامماً شــخصياً كبرياً بالعامل 

أثنــاء الحديث معهم وأبقوهم عىل علم بالتغيريات. وهكذا كانت العالقة التي وجدت بني 

الباحثــني واملوظفــني، تختلف متاماً عــن العالقة بني املدراء واملوظفــني يف أجزاء أخرى من 

املصنع.

ونظراً الختالف النتيجة عام كان متوقعاً، واصل املهندسون الصناعيون دراسة ظروف العمل. 

وخالل املرحلة التالية قابل الباحثون آالف املوظفني، الكتشــاف وجهات نظرهم حول ظروف 

العمل واملدراء والعمل بشــكٍل عام. ولعل هذه هي املــرة األوىل التي أجريُت فيها مقابالت 

مكثفــة يف مكان العمل، إذ إن ممثيل اإلدارة العلمية -يف العادة- يكتفون ببســاطة مبالحظة 

العامل، فيام يلتمس الباحثون الطريقة األكرث فعالية لتنظيم العمل. أما اآلن فقد كان باحثوا 

هاوثورن Hawthorne يسألون املوظفني عن مشاعرهم، 

 وأصبح طرح األســئلة أو املقابالت جــزءاً من بيئة العمل. 

وأشــارت املقابالت إىل أن األشــخاص الذيــن يعملون يف 

ظروف مامثلة يواجهون هذه الظروف بطرق مختلفة، كام 

أنهم ينظرون إليها بشــكل مختلف أيضاً. وخلص البحث 

إىل أن مواقف املوظفني تعتمــد عىل التنظيم االجتامعي 

للمجموعة ومواقفهم يف هــذه املجموعات. وأوىص أحد 

الباحثني الرئيســيني، وهو إلتون مايو، بأن يكون املديرون 

ودودين يف عالقاتهم مع العامل؛ باالستامع إىل مخاوفهم، 

وإعطائهم شعوراً باملشاركة يف القرارات، حتى يتمكنوا من 

تلبيــة احتياجاتهم االجتامعية)10(. يف العديد من النواحي، كان كل من مايو Mayo وكارنيجي 

Carnegie متشابَهني يف توصيتيهام، وكالهام يناقض بشكٍل صارخ فلسفة اإلدارة العلمية.

أو أنهــم كانوا كذلك حقاً؟ هل يختلف منهج العالقات اإلنســانية يف جوهره عن منهج 

اإلدارة العلميــة؟ يــرى البعض أن كاًل من مايو  Mayo وكارنيجــي Carnegie كانا يروِّجان 

مية، ال تهــدف إال إىل تحقيق امتثــال العامل لألوامر  إلســرتاتيجيات اتصاليــة إداريــة تحكُّ

توقَّف وفّكر

تذكر يوماً طلــب فيه املدرب يف 

برنامــج تدريبــي منــك رأيك يف 

الزمني  والجــدول  املوضوعــات 

والطــرق، أو رمبا وقــت ومكان 

االجتامع.

كيف أثرت قدرتك عىل قول . 1

رأيك يف الكم الذي تعلمته؟

اهتامماتك . 2 أثرت عىل  كيف 

ودوافعك؟
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وتشــجيعهم عىل قبول الســلطة اإلدارية. ويتمثل جوهر منهج العالقات اإلنســانية يف أن 

االهتامم باالحتياجات االجتامعية واملشــاركة يحّســن الروح املعنويــة، وتؤدي هذه الروح 

املعنوية بدورها إىل زيادة االمتثال للســلطة اإلدارية يف مدخل العالقات اإلنســانية، ويعترب 

االتصال اإلداري أداًة ملراقبة العمليات التنظيمية.

عىل الرغم من أن التوجه العام لإلدارة خالل تلك الحقبة قد يكون التحكم والســيطرة، 

إال أن منهج العالقات اإلنســانية قد أشــار إىل أهمية االتصال بني األشخاص. فبسبب منهج 

العالقات اإلنســانية، ُتعترب إدارة املجموعات واالســتامع وإجراء املقابالت اآلن كلها جزءاً ال 

يتجزأ من االتصال اإلداري. وباإلضافة إىل ذلك، أبرَز املنهج اإلداري أهمية الهياكل التنظيمية. 

ودون توجهات العالقات اإلدارية واإلنسانية، فإن الهدف الوحيد لالتصال اإلداري هو حفظ 

السجالت وإعطاء األوامر والحفاظ عىل االنضباط.

ولكن االتصال اإلداري يتجاوز هذه الوظائف. فكل عرص يعرف االتصال بشكٍل مختلف، 

إال أنه يســاعدنا عىل فهم االتصال بشــكٍل أفضل داخل املنظامت املعارصة، ونوع االتصال 

الذي قد يكون مناســباً يف املستقبل. عىل سبيل املثال، فإن مفهوم التدرُّج ليس مقبوالً متاماً 

اليوم يف بعض املنظامت، فهل سيتم قبوله يف عام 2020؟ وما هي القاعدة املقبولة لالتصال 

مع املوظفني اآلخرين؟

المنهج السلوكي:

تغــريت وجهات النظر حول االتصال اإلداري خالل خمســينيات القــرن العرشين. وقد 

حظي ســلوك املدراء، مبا يف ذلك االتصال، باهتامٍم واســع النطاق، حيث طبقت مبادئ كل 

مــن االقتصاد واألنرثوبولوجيا )علم اإلنســان( وعلم النفس وعلــم االجتامع، عىل محاوالت 

فهــم االتصال يف العمل. وكان التوجه العام هو النظــر إىل أعضاء املنظمة كبرش متكاملني، 

وليس كأدوات مســتخدمة إلمتام العمــل. وكان بيرت دراكــر Peter Drucker من بني أول 

معلمي اإلدارة، الذين أكدوا أنه ينبغي معاملة العامل عىل أنهم أصول للرشكة وليس مجرد 

مســؤولية عليها. وقد أنشــأ مفهوم اعتبار الرشكة كمجتمع إنساين مبني عىل الثقة واحرتام 

العامل، وليس مجرد آلة ربح كاألدوات األخرى املستخدمة إلمتام العمل)11(.
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ظهــرت العديد مــن النظريات اإلدارية خالل هذا العرص، مثــل نظرية ماكجريجور 

X( Mc Gregor و Y(، وتسلســل ماســلو Maslow الهرمي لالحتياجــات، وُنظم ليكريت 

Likert األربعة لإلدارة، وشــبكة بليك Blake وموتون Mouton اإلدارية، ومنوذج هرزبرغ 

Herzberg املثري للدافعية. وقد رُشحت هذه النظريات يف معظم الكتب املدرســية لإلدارة 

الشــاملة، حيث تحتوي عىل معلومات قيمة حول ما هو مطلوب لالتصال اإلداري الفعال. 

ولكن لسوء الحظ، أصبحت التفسريات النظرية للسلوك اإلداري معقدة للغاية، معقدٌة جداً 

عــىل معظم املــدراء من جهة الفهم والتطبيق. وقد وضعت العديــد من الربامج التدريبية 

ملســاعدة املدراء عــىل تطبيق هذه النظريــات، ولكنها كانت بال فائــدة ُتذكر يف كثري من 

األحيان. 

يف ذات الوقــت الذي كان تطويــر النظريات حول الســلوك يف العمل يجري عىل قدم 

وساق، كان هناك الكثري من املنجزات أيضاً يف مجال نظرية االتصال. فعىل سبيل املثال، طور 

جي. إل. أوسنت J. L. Austin نظرية أثر الخطابات، التي تؤكد عىل رضورة استخدام بعض 

اتفاقيــات االتصال ليك تكون ذات فعالية. وطور ديفيــد بريلو David Berlo منوذجاً يؤكد 

عــىل االتصال باتجاهني)12(. كام تم إيــالء االهتامم للتأثريات االجتامعية عىل االتصال، ولكن 

لألسف، مل يعط السياق االجتامعي للمدراء سوى اهتامم ضئيل أو منعدم)13(. 

ت طبيعة الهيكل التنظيمي اهتامماً واسعاً. وقد أدركت املنظامت  وباإلضافة إىل ذلك، تلقَّ

يف الخمســينيات والستينيات بأنها تختلف عن املنظامت االجتامعية يف أوائل 1900؛ حيث 

طــور كارل ويــك Karl Weick نظرية التنظيم التي ســاعدتنا عىل فهــم طبيعة املنظامت 

وكيفية عمل االتصاالت داخلها. وأوضح ويك Weick وآخرون أن املنظامت ليست مستقرة، 

أو كيانات ثابتة؛ فهي تتطور باســتمرار. باإلضافة اىل ذلك، فإن شــبكات االتصال الداخلية 

والخارجية تتطور باســتمرار، ويجب أن ينظر فيها املدراء عند االتصال. عىل ســبيل املثال، 

بدأت أهمية الشــائعات واالتصاالت غري الرسمية تلفت االنتباه، كام أن اختصاصات مدراء 

املعلومات بحاجة إىل تغيري من يوم آلخر. ويف وقت سابق، أعاد فايويل Fayol إدراك أهمية 

شــبكات االتصال والهيكل التنظيمي عندمــا قدم مفهوم "التــدرُّج". واآلن، فإن املنظامت 

بأكملها وهيكلها يتلقون اهتامماً متجدداً)14(. 
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وقد كان لطبيعة السلوك اإلداري واملوظف، ودراسة االتصال، وتحليل طبيعة املنظامت، 

آثار هامة بالنسبة للمدراء كجهات اتصال. ومع ذلك، وكام ذكرنا سابقاً، أدت هذه الدراسات 

إىل مجموعة معقدة من املعارف التي كان من الصعب عىل املدراء اســتخدامها. ومن هذا 

املدخل السلويك ظهر عرص متكني املوظفني.

التمكين:

ميكن تسمية فرتة التسعينيات بعرص التمكني؛ حيث ُيعرف التمكني بأنه تقاسم السلطة، 

وتفوض الســلطة أو املسؤولية للمرؤوسني يف املنظمة)15(. يف املنظمة التقليدية كانت جميع 

ســلطات اتخاذ القرارات يف يد اإلدارة العليا، ولكن منذ ظهور النهج الســلويك، شهدنا تحوالً 

كبرياً بعيداً عن مركزية السلطة. ويشجع التمكني املوظفني عىل املشاركة الكاملة يف املنظمة. 

وقــد بدأنا اآلن نرى الســلطة التي ُتعطــى لآلخرين يف املنظمة؛ حتــى يتمكنوا من العمل 

بحرية أكرب إلنجاز وظائفهم.

يف حني شهدت الرشكات ازدياد معدالت املنافسة العاملية والتطور التكنولوجي الرسيع، 

ع تطوير  اعتقد كثري من كبار املدراء أن التخيل عن السلطة املركزية من شأنه أن يعزز ويرسِّ

املنتجات واملرونة والجودة؛ حيث أوضحت إحدى الدراســات أن 74% من كبار املســؤولني 

التنفيذيني الذين شملهم االســتطالع قد أفادوا أنهم ميالون للمشاركة واملناقشة، واعتمدوا 

عىل االتصال أكرث من القيادة، حيث وجدوا قيمة أقل يف كونهم ديكتاتوريني أو استبداديني 

عيني )إمربياليني()16(. أو توسُّ

وُتقدم رســالة الرئيس التنفيذي إىل مســاهمي رشكة جرنال إلكرتيك يف التقرير السنوي 

لعام 1990 مثاالً عىل فلسفة التمكني. يف هذه الرسالة، أكد املدير التنفيذي أن املدراء يجب 

أن يتعلموا تفويض الســلطات وتسهيل األوامر واالستامع والثقة، وتحدث عن تبادل األفكار 

لتطوير رؤية واحدة للرشكة الضخمة.

ويعني تقاُســم الرؤية تبادل املعلومــات، بعكس ما يحدث يف املنظمة التقليدية؛ حيث 

يكــون كبار املدراء يف كثري من األحيان هم الوحيــدون املطلعون عىل الوضع املايل للرشكة، 

ولكــن يف املنظامت التي تحــاول متكني املوظفني، يتم تقاســم املعلومات مع الجميع. عىل 
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ســبيل املثال، يف رشكة ســربينغفيلد املركزية إلعادة التصنيع يف سربينغفيلد بوالية ميزوري، 

يعرف العاملون عىل الخط كل يشء يعرفه الرئيس تقريباً عن التكاليف واإليرادات، وإنتاجية 

اإلدارات، واألولويات اإلسرتاتيجية)17(.

وميكــن رؤية حركة التمكني يف العالقات بني االتحاد واإلدارة؛ أصبح أعضاء النقابات أكرث 

انخراطاً يف القرارات اإلدارية حيث توفر اإلدارة املزيد من املعلومات لهم. والواقع أن تقاسم 

املعلومــات غالباً ما يكون جــزءاً من مفاوضات العقود)18(. وميكــن العثور عىل أعضاء من 

اإلدارة وأعضاء من النقابة مشرتكني يف ِفرق العمل وتحسني الجودة.

وليس أمراً مفاجئاً أن محاوالت التمكني واجهت العديد من التحديات؛ فرشكة كاتربيلر، 

الرشكــة املصنعة للمعــدات الثقيلة مثاًل، أصبحت مشــاركة العامل أمراً مقدســاً يف أواخر 

الثامنينيات. ومع ذلك، عندما واجهت الصناعة مشاكل مالية، أصبح برنامج مشاركة املوظف 

ضحية ملعركة مريرة بني الرشكة وعامل اتحاد السيارات، وعادت عالقة الخصومة بني االتحاد 

واإلدارة. وبالتايل، فإن االتصال يف اتجاه واحد أكرث تواتراً مام هو متوقع يف بيئة التمكني.

عــىل الرغم من أن الجهــود املبذولة اليــوم لتمكني املوظفني قد تواجه مشــاكل، فإنه 

ميكن محاولة تجريب عدد من اإلســرتاتيجيات لتمكني املوظفني، ومن هذه اإلسرتاتيجيات: 

مجموعات العمل املســتقلة، والقيادة الذاتية، ومجموعات إيجاد الحلول، ودوائر الجودة. 

ميكــن لهذه اإلســرتاتيجيات أن تزيد من متكني املوظفني، ولكن كام ذكر يف مناقشــة النهج 

الســلويك وبعض النظريات وبرامج التمكني، ميكن أن تصبــح معقدة جداً يصعب تطبيقها، 

وغري مناســبة لكل منظمــة معارصة. ونتيجة لذلــك، برز منهج االحتامل كفلســفة إدارية 

منطقية يف أوائل القرن الحادي والعرشين)19(.

منهج االحتمال في إدارة االتصال:

ينظــر املدراء مــن ذوي الفعاليــة إىل الرتابط ما بني مختلف جوانــب املهام والرشكات 

واالتصال. إن الفكرة األساســية ملنهج االحتامل هي أنه ال توجد طريقة واحدة هي األفضل. 

تختلف إســرتاتيجية االتصال املالمئة من موقف إىل آخر. وتعتمد اإلسرتاتيجية األكرث فعالية 

عىل عدد من العوامل. وبناًء عليه، فإن منهج االحتامل األعىل فعالية يف وقٍت ما ومكاٍن ما، 
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قد يكون غري فعال يف موقف آخر. يعرتف منهج االحتامل بأهمية مواءمة مختلف املواقف 

مع إسرتاتيجيات اتصال متنوعة. إن املنهج العلمي رمبا يكون أكرث مالءمة يف موقٍف ما، بينام 

يكون بذل جهود مكثفة لتمكني العاملني أفضل يف وضع أو مكان آخر.

وعىل ســبيل املثال، رمبا يرصخ املدير، أثناء األزمات، يف وجه مرؤوسيه ويوجههم مبا هو 

مطلــوب القيام به متاماً؛ ألن االتصال املتبادل رمبا يكون مضيعة للوقت. لكن أثناء األوقات 

األكــرث هــدوءاً، فإن النقاش مــا بني املدير والتابعني له رمبا يكون مناســباً. يســمح الوقت 

بالنقــاش. إن كل إســرتاتيجية اتصال –النهج األوتوقراطي املبارش والنهج التشــاريك– تكون 

مالمئة يف مواقف مختلفة.

هذا وقد شــهد منهج االحتامل رواجاً مؤخراً؛ وذلك لتعقيد الرشكات، وبصفة خاصة يف 

الرشكات متعددة الجنســيات املتعددة الثقافات. يجــب عىل املدراء تفّهم أنه ليس هنالك 

طريقة واحدة لالتصال؛ حيث يعتمد االتصال الفعال عىل املوقف. وال يعني ذلك القول، مع 

ذلــك، أن الرشكات املعارصة ُتدار بطريقة فوضوية. وعىل النقيض من ذلك، فقد تم التأكيد 

عىل املســاءلة وأنظمة الرقابة منذ إنهيار الرشكات املتعددة الجنســيات مثل إنرون، أدلفيا، 

وويرلدكو يف أوائل القرن الحادي والعرشين. ويشدد 

قانون ســاربانيس – أوكســيل لعام 2002 )وبخاصة 

القســم 404(، عــىل الحاجــة إىل مراقبــة العمــل 

وعمليــات التدقيــق. والغاية من ذلــك هي أنه يف 

الوقت الذي تصبح فيه حوكمة الرشكة أكرث شفافية، 

فإن املعلومات تتدفق بسالسة أكرث ويتكيف املدراء 

ذوي الفاعلية مع تعقيدات كل موقف عند االتصال. 

وبإختصــار، ميكن أن تســتمد األفــكار الجيدة من 

املناهج العلمية، اإلدارية، العالقات اإلنســانية، الســلوكية، ومتكني االتصال. كام أن التحليل 

اإلبداعي مطلوب لضامن أن إسرتاتيجيات االتصال تتكيف مع مختلف االحتامالت. 

توقَّف وفّكر

ما هــي بعض التعقيدات يف بيئة . 1

أعامل اليوم التــي تجعل منوذج 

االحتامل مالمئاً جداً؟ 

كيف ملدراء اليوم تحديد العوامل . 2

املساهمة يف مواقفهم الخاصة؟
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العوامل المؤثرة على احتماالت االتصال:

يعرض الفصل )2( طبيعة االتصال ومنوذجاً لالتصال اإلداري. وتقدم هذه املناقشة ثالثة 

احتــامالت ينبغــي النظر فيها عند وضع إســرتاتيجية لالتصــال اإلداري. فليس من املمكن 

مراجعة جميع الحاالت؛ نظراً ألن كل مدير يواجه العديد من الحاالت الفريدة. وعىل الرغم 

من ذلك، ميكن مراجعة األحداث الرئيسية الحالية التي قد تؤثر عىل بيئة املدير. تستعرض 

األقســام التالية التأثريات االجتامعية والتجارية الرئيســية التي تؤثر عىل احتامالت االتصال 

اإلداري، وعىل وجه التحديد التنوع واملنافسة وجودة املنتج واألخالقيات.

التنوع:

يعمل الجميع يف يومنا هذا مع ســكان أكرث تنوعاً، مام كان منذ عقود قليلة مضت. ويف 

بداية عقد الســتينيات، تبنَّت الواليات املتحدة التسامح والتنوع كرسالة إسرتاتيجية. وعىل 

الرغــم من ذلــك، ال يزال الحد من التحيــز الثقايف يف مكان العمل يشــكل تحدياً للمدراء. 

ويعني هذا التحدي، الذي تتم مناقشــته يف هذا النص، أنه البد للمدراء أن يكونوا قادرين 

عىل االتصال مع مجموعة أكرب من الجمهور، بل إن عليهم كذلك مســاعدة موظفيهم عىل 

رؤية التنوع كأصل مؤســي بدالً من االلتزام. وينبغــي أن يكون املدير املعارص عىل وعي 

خاص بأربعة أنواع من التنوع، والتي أصبحت أكرث حدة وانتشــاراً وهي: الجنس، والثقافة، 

والعمر، والتعليم.

تنوع الجنس:

خالل العقود الثالثة املاضية، كتب الكثريون عن االختالف بني الرجال والنساء يف طريقة 

االتصال، كام وجه االهتامم إىل كيفية اتصال النساء والرجال مع بعضهم البعض. وقد ُطرحت 

أسئلة كثرية: هل الرجال أكرث حزماً من النساء؟ هل ُتظهر املرأة املزيد من الدعم االجتامعي 

والتعاطف مع الزمالء؟ هل ُيبدي الرجال والنساء أنواعاً مختلفة من اآلراء واملالحظات؟ هل 

تختلف أمناط القيادة بني الرجال والنساء؟ هل تنقل املرأة رسالة غري لفظية مختلفة بنفس 

اإلمياءة؟ هل يســتخدم الرجال الفضاء بشكل مختلف مع الرجال اآلخرين مقارنًة بالنساء؟ 

هل يستخدم الرجال والنساء إسرتاتيجيات مختلفة مقنعة؟
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يف كثري من الحاالت، ال تكون اإلجابات عىل هذه األســئلة وما شــابهها واضحة. وعالوة 
عىل ذلك، هناك أدلة عىل أن اإلجابات تتطور عند حدوث تغريات اجتامعية عامة. فالتحرش 
الجنــي هو مثال للعوامل املؤثرة عىل االتصال بني الجنســني يف العمل. عندما يفكر بعض 
النــاس يف التحرش الجني، فهم يفكرون باللمس أو القــرب البدين، بينام التحرش الجني 
بالنســبة آلخرين قد يكون نكتة بذيئة، أو نظرة العني املدققة، أو حتى القرب غري املتوقع 
وغــري املرّحب به )يوجز الفصل )10( أكرث عواقب الفهم الخاطئ للســلوكيات غري اللفظية 
شيوعاً(. هناك احتامل آخر للتحرش الجني يف مكان العمل، وهو التغيري املفاجئ للمرشف 
يف جــداول العمل، الذي يجعــل من الصعب عىل العامل ترتيب رعاية الطفل أو املواصالت 
إىل أماكن العمل)20(. فالفكرة هنا هي أن تعريف التحرش يف مكان العمل يتطور ويتوســع 

ليعكس هذه التصورات.

ونظــراً للطبيعة املتطورة للعالقات يف مجال االتصاالت ويف مكان العمل بني الجنســني، 
كانــت األجوبــة النهائية بشــأن االختالفات بني الجنســني يف االتصاالت صعبــة، ولكن تم 
تقديم حجج قوية بشــأن االختالفات. تتبنَّى ديبورا تانر، يف كتابها األكرث مبيعاً، قضية لدعم 
االختالفات يف أمناط االتصال للرجال والنســاء. ويف قيامها بذلك، ُتقدم أيضاً أسباباً مثرية عن 
الرجال والنساء الذين لديهم صعوبة يف االتصال مع بعضهم البعض، وتشمل هذه األسباب 

كاًل من الصفات املوروثة والسلوك املكتسب)21(. 

تعد االختالفات يف االتصال بني الجنســني أمراً هاماً؛ بســبب االختــالف النوعي املتزايد 
للقوى العاملة. ويف حال مل يتمكن الرجال والنســاء من االتصال بنجاح مع بعضهم البعض، 
فســوف يواجهون صعوبة يف النجاح. وأثناء الثورة الصناعية عندما سادت مامرسات اإلدارة 
العلميــة، كان لدى املرأة أنــواع معينة من الوظائف، وكان للرجــل أنواع أخرى، وحصلت 
املرأة إما يف الغالب عىل وظائف روتينية أو مســتوى منخفض يف مجال التصنيع أو األعامل 
الكتابية. ويف حال أرادوا أن يكونوا مهنيني، فكانت خياراتهم تندرج يف التدريس والتمريض. 
ويف الوقت نفسه، كان الرجال أكرث تنوعاً يف الوظائف مثل اإلدارة والهندسة. وعموماً، عمل 

الرجال يف الغالب مع الرجال، وعملت النساء مع أطفال أو نساء أخريات.

ولكــن اليوم يتاح للنســاء فرصاً أكرب، ويتــاح لهن الوصول إىل معظــم املهن. ففي عام 
1976، شغلت النساء نسبة 40 يف املائة من القوى العاملة يف الواليات املتحدة. وبحلول عام 
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2010، ارتفعت هذه النسبة إىل أكرث من 47 يف املائة)22(. ويشري مكتب إحصاءات العمل يف 

الواليات املتحدة إىل أن بحلول عام 2022، ســوف تزيد نسبة مشاركة النساء بنسبة 5.4 يف 

املائة، وبذلك ستشغل النســاء غالبية القوى العاملة)23(. كام انتقلت املرأة نحو اإلدارة. ويف 

عام 1983، كان قد بلغ ثلث املدراء من النساء فقط، ولكن بحلول عام 2012، ووفقاً ملكتب 

اإلحصاء يف الواليات املتحدة، شغلت النساء 51.5 يف املائة من املهن اإلدارية واملهنية واملهن 

ذات الصلة)24(. وعالوة عىل ذلك، تضاعف عدد النساء الاليت يعملن كموظفات يف الرشكات 

العرشة األوائل ألفضل الرشكات "فورتشن Fortune 500 "500 يف أقل من عرشين عاماً، من 

8.7 يف املائة يف عام 1995 إىل 17 يف املائة يف عام 2014)25(. 

وكام تم ذكره آنفاً، ميكن القول بأن الرجال والنســاء يتصلون بشــكل مختلف، وذلك ما 

يرتتب عليه إخفاق الرجال والنساء، وعدم القدرة عىل االتصال مع بعضهم البعض يف العمل. 

وعالوة عىل ذلك، فإن املرأة يف اإلدارة عادة ما تكون أكرث نفوذاً للمخاطر من الرجل، وتتخذ 

منظــوراً أطول أجاًل، وهي أكرث توجهاً نحو العالقة. وينبغــي النظر يف هذه االختالفات بني 

الجنسني عىل أنها مكملة وليست إشكالية؛ نظراً ألن البحوث تظهر أن التنوع يف ِفرق العمل 

يؤدي إىل نتائج أفضل )انظر الفصل )4( إلجراء فحص شــامل لالتصاالت الجامعية(. ويجب 

عىل املدراء الفعالني مراعاة االختالفات بني الجنسني، وبذل جهود خاصة لتكييف اتصاالتهم.

التنوع الثقافي:

يجب أن يكون املدراء قادرين عىل االتصال مع أشــخاص من الثقافات األخرى، وكذلك 

أشــخاص من مختلف األجناس. فالتنــوع املتزايد للقوى العاملــة يف الواليات املتحدة، هو 

انعكاس للتنوع السكاين املتزايد. وتنتج هذه الظاهرة الدميغرافية طيفاً متنوعاً من املصالح 

واللغــات والثقافات، التي تؤثر عىل الطريقة التــي يتم بها العمل. مل يعد ميكننا أن نفرتض 

أن الشخص النموذجي الذي يحرتف مامرسة األعامل، هو األبيض غري املنحدر من أصل غري 

إســباين. ويف عام 2012، بلغت نســبة السكان املصنفني عىل أنهم من البيض غري املنحدرين 

من أصل إسباين، بواسطة مكتب اإلحصاء يف الواليات املتحدة 63.03 يف املائة، ومن املتوقع 

أن تنخفــض إىل 60 يف املائة بحلول عام 2017. ويف حال اســتمرت املعدالت الحالية للتغري 

الســكاين الوطني، كــام كان الحال طيلة العرشين عاماً املاضية، وبحلول عام 2035 ســوف 
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يفوق أعداد البيض غري املنحدرين من أصل إسباين من ِقبل األقليات. يف الواقع، متلك واليات 

 Texas وتكســاس New Mexico ونيومكســيكو California وكاليفورنيا Hawaii هاواي

بالفعل أقلية من السكان البيض غري املنحدرين من أصل إسباين)26(. 

وعالوة عىل ذلك، تشــري التقديرات السكانية الرســمية إىل أن املجتمع اإلسباين هو أكرب 

مجتمع عرقي يف الواليات املتحدة؛ حيث بلغ عدد ســكانه 52.8 مليون نسمة يف عام 2012 

)16.9 يف املائــة من الســكان(، ليصل إىل 18.4 يف املائة من الســكان بحلول عام 2017)27(. 

ويف عام 2012، تم تقدير عدد الســكان األمريكيني املنحدرين من أصل أفريقي بنحو 39.5 

مليون نســمة )12.6 يف املائة من الســكان(، ومن املتوقع أن ينخفــض إىل 12.47 يف املائة 

بحلول عام 2017. ويف عام 2012، تم تقدير عدد الســكان األمريكيني املنحدرين من أصل 

آســيوي بنحو 15.2 مليون نسمة )4.9 يف املائة من إجاميل الواليات املتحدة(، ومن املتوقع 

أن يصل إىل 5.2 يف املائة بحلول عام 2017)28(. 

ومن املهم بالنســبة ملامرســة األعامل، معرفة التكوين الدميغــرايف للمناطق الجغرافية؛ 

بحيث ميكنها من توطني املنتجات والخدمات والتســويق بشــكل فعال. وقد ازدادت نسبة 

اإلســبان بشــكل كبري يف العديد من مدن جنوب غرب الواليات املتحدة، يف حني أن السكان 

األمريكيــني املنحدريــن من أصل أفريقي، هــم األغلبية يف بعــض املناطق يف جنوب رشق 

الواليــات املتحدة. ميثل األمريكيون األصليون األقلية الســائدة يف أجزاء من نيو مكســيكو  

 San وســان فرانسيســكو Honolulu ويف هونولولو .Arizona وأريزونــا New Mexico

Fransisco، ميثــل األســيويون أكرب األقليــات. وكذلــك كاليفورنيــا  California وهاواي 

Hawaii، هي الواليات التي لديها أعىل مؤرش للتنوع، والذي يعترب مقياساً الحتاملية انتامء 

شــخصني تم اختيارهم عشــوائياً من نفس املنطقة، إىل مجموعات عرقية أو إثنية مختلفة. 

هــذه اإلحصاءات الدميغرافية ذات صلــة باملدراء؛ نظراً ألن الثقافــات املتنوعة متتلك قيم 

عمل مختلفة وأساليب اتصال. ويجب عىل املدراء أن يتعلموا االتصال مع املدراء واملوظفني 

اآلخريــن من جميــع الخلفيات الثقافية. ويف أقل من عرشين عاماً، لن يكون هناك ســباق 

األغلبيــة يف الواليات املتحدة، وعند هذه النقطة التي لن يكون اســتخدام مصطلح األقلية 

له معنى.
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يجب أن يكــون املدراء قادرين عــىل العمل مع 
الثقافات املتنوعة، ســواء داخــل املنظامت الخاصة 
بهم أو مع املنظامت األخرى. وستزداد االتصاالت مع 
املوظفــني املدراء من الثقافات األخرى كلام تحســن 
النقل واالتصاالت. عىل ســبيل املثال، يجب أن يكون 
املدراء التنفيذيون مثل مدراء املشــرتيات؛ عىل دراية 
باالتصــال بــني الثقافات املرتتبة عىل زيــادة األعامل 
التجارية الدولية. كام أن التحالفات الرشائية الدولية 
تفشــل أيضاً نظراً لضعف االتصال)29(، وهذا ما يعني: 

االتصال اإلداري بني الثقافات، والذي يتم مناقشته بالتفصيل يف الفصل )11(.

ويف محاولة للتوصل إىل فهم الســوق متعدد الثقافات املتنامية، تقدم األعامل التجارية 
يف الواليات املتحدة منتجات وخدمات مختلفة، وهي تســتخدم نداءات إعالنية وترويجية 
جديدة. ووفقاً للتقرير الســنوي عن االقتصاد والثقافات املتعددة ملركز ســيليج، كان لدى 
مســتهليك األقليــات 2.6 تريليون دوالر من الدخل املتاح يف عــام 2012، وهذه قوة هامة 
ومؤثــرة يف االقتصاد األمرييك. ويعد الســوق اإلســباين وحده أكرب مــن االقتصادات كلها يف 
جميــع البلدان، باســتثناء 13 بلداً يف العــامل، ومن املتوقع أن يزداد مــع دخول املزيد من 

اإلسبان إىل قوة العمل.

التنوع الُعمري:

وهنــاك نوع ثالث من التنــوع يجب عىل املدراء إدراكه، وهو التنــوع الُعمري. يعيش 
األمريكيون لفرتة أطول، ويزداد متوسط عمر املوظفني العاديني. وبحلول عام 2022، سيكون 
38 يف املائة )38%( من ســكان الواليات املتحدة فوق ســن الخامسة والخمسني. وألول مرة 
يف التاريــخ تعمل أربعة أجيال معاً. ووفقاً ملكتب إحصاءات العمل يف الواليات املتحدة، يف 
املتوسط، كان أكرث من 16 يف املائة من األمريكيني العاملني يف العام املايض بني سن الخامسة 
والخمســني واألربعة والســتني، وكان ما يقرب من 5 يف املائة )5%( منهم يف ســن الخامسة 
والستني عىل األقل. وإضافة إىل ذلك، كان حوايل ُخمس العامل العاملني ال يقل عمرهم عن 

خمسة وخمسني عاماً)30(. 

توقَّف وفّكر

تذكــر إعالناً تلفزيونيــاً أو إعالناً . 1

املنتجــات  أحــد  عــن  مؤخــراً 

تناشــد  كيف  لديــك.  املفضلــة 

املقنعة جامهري متعددة  الرسالة 

الثقافات؟

كيف ميكن تحسينه؟. 2
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 لقــد عــاش العامل الذي يبلغ من العمر ثالثني عاماً يف عام 2015 يف عامل مختلف متاماً، 

عن العامل الذي يبلغ من العمر ستني عاماً. فالبالغ من العمر ثالثني عاماً، ولد يف عام 1985، 

ومل يشهد االضطرابات الوطنية من حرب فيتنام، ونشأ يف عرص الرثاء النسبي، وهو متعطش 

للتكنولوجيا. تعد الشــبكات االجتامعية متعددة الثقافــات ذات أهمية. ويتذكر البالغ من 

العمر ســتني عاماً حرب فيتنــام، وقد تأثر باالنهيار االقتصــادي العاملي لعام 2008. وتعترب 

األوراق املالية االقتصادية والوطنية من الشواغل الرئيسة. 

قــد تؤدي هذه االختالفات يف العمر والتجــارب إىل صعوبات أكرب يف االتصال، أكرث مام 

هي ناجمة عادة عن االختالفات الثقافية. عىل ســبيل املثال، النظر يف امرأة من أصل كوري 

وأخرى من أصل إســباين، واللتان تبلغان من العمر ثالثني عاماً عىل حد ســواء، ولدتا ونشأتا 

يف ضاحية داالس، وتلقتا تعليمهام يف جامعة تكســاس، وعملتا يف داالس. وقد تكون هاتان 

املرأتان أكرث شــيوعاً، وتجدان من األســهل االتصال مع بعضهام البعض أكرث من املهاجرات 

من أصل إسباين أو جنوب رشق آسيا، البالغات من العمر ستني عاماً اللوايت ُيرشفن عليهن.

ميكــن أن يكون االتصــال عرب هذه االختالفــات الُعمرية تحدياً كبــرياً يف مكان العمل، 

له. فكل جيل مختلــف، والفجوات بني األجيال  وهــو التحدي الــذي ال ميكن للرشكات تحمُّ

أمــٌر طبيعي، ولكن التوترات بني األجيال تبدو قوية بشــكل خاص بني املديرين والقادة يف 

الثالثينيــات وأوائل األربعينيــات )الذين يطلق عليهم الجيــل X( والعامل يف العرشينيات 

)الذيــن يطلق عليهم األلفية(. ووفقاً لباحثــي كلية هارفارد إلدارة األعامل، بدأ جني إكرسز 

العمــل عندما كان االقتصاد بطيئاً، وكانت مســاراتهم الوظيفية متأرجحة. وعندما شــعروا 

موا التضحيات الشــخصية والعائلية لتحقيق النجــاح. واليوم، فإن موظفيهم  بالضعــف، قدَّ

الشــباب أقل رغبة يف التضحية بوقتهم مع عائالتهم. إنهــم يتوقعون أن يتم تقييمهم عىل 

أســاس اإلنتاجية، وليس عىل أساس ساعات العمل يف مكاتبهم، وعىل وجه الخصوص عندما 

يصبــح موقعهم الجغرايف غري ذي أهميــة بفضل أدوات التكنولوجيــا. وتكمن والءاتهم يف 

شبكتهم االجتامعية بدالً من عملهم، وال يخشون التغيري)31(. ومن الواضح أنه عندما تتصادم 

القيــم بني أرباب العمل ومرؤوســيهم، يصبح االتصال الفعال عــرب الفجوة بني األجيال أكرث 

أهمية. ويجب عىل املدراء النظر يف حالة االحتامل هذه بسبب آثارها عىل إبقاء املوظفني، 

واالنسجام وكفاءة مكان العمل.
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التنوع التعليمي:

النــوع الرابــع من التنــوع والذي يجب عىل املــدراء االعرتاف به كحالــة احتاملية هو 

املســتوى التعليمي؛ نظراً ألن تعليم القوى العاملة يتغري بشكل كبري. ووفقاً ملكتب إحصاء 

الســكان يف الواليات املتحدة، فإن 88 يف املائة من ســكان الواليات املتحدة الذين يبلغون 

مــن العمــر 25 عاماً فام فوق، هم من خريجي املــدارس الثانوية عىل األقل. وأفاد املكتب 

مبســتويات تعليمية عالية قياســية لكل املجموعات العرقية واإلثنية تقريباً واألمة عموماً. 

وعالوة عىل ذلك، فإن 32 يف املائة تقريباً من القوة العاملة املدنية لديها شهادة جامعية)32(. 

ويعني ارتفاع مستويات التعليم أن املوظفني سيسائلون املدراء بسهولة، ويريدون أن يكون 

لهــم رأي فيام يتعلق بأي قــرار يؤثر عليهم. يف عرص اإلدارة العلميــة من فريدريك تايلور 

Fredrick Taylor، من املمكن للمدير أن يخرب املوظف املتعلم ما يجب القيام به ببساطة. 

وعىل الرغم من ذلك، يجب اليوم عىل املدراء االســتامع إىل املوظف وطلب املســاعدة مع 

حل املشكلة.

وخالصة القــول، التنوع يف الجنس، والثقافة، والعمر، والتعليم، هي عوامل رئيســية 

تؤثر يف حاالت الطوارئ التي يواجهها املدير يف مجال االتصال. وبالنظر إىل القوى العاملة 

املتنوعــة عىل نحو متزايــد، يحتاج املديرون اليوم إىل تطوير الكفاءات، التي من شــأنها 

متكــني االتصال الفعال داخلياً مع أرباب العمل واملرؤوســني وزمالء العمل، وخارجياً مع 

العمالء واملوردين والباعــة، والهيئات التنظيمية والجمهور. ويعمل حوايل نصف رشكات 

فورتشــن Fortune 500 500 كموظفني يف مجال التنــوع)33(، ويضطلع هؤالء املوظفون 

مبسؤوليات متنوعة. ولكن يف رشكات مثل كولجيت باملوليف وجرنال إلكرتيك، فإنها تقدم 

املســاعدة الفردية وتنفذ برامج تدريبية متخصصة للمدراء، يف محاولة ملســاعدتهم عىل 

رؤية أن التنوع يف مكان العمل هو منفعة بدالً من التحدي.

المنافسة والسعي إلى تحقيق الجودة:

وكام هو موضح يف القســم السابق، يعترب التنوع حالة احتاملية هامة يف مجال االتصال 

اإلداري. والثاين هو الجودة، وهي ميزة تنافســية لألعامل التجارية. ويف أواخر الســتينيات، 
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 Jean-Jacques Servan-Schreiber  تلقى الصحفي الفرني جان جاك ســريفان ســكريرب

شــهرة كبرية لكتابه "التحدي األمرييك  The American Challenge")34(. يف هذا الكتاب، 

حــذر األوروبيني من أن الصناعــة األمريكية كانت متقدمة جداً عــىل العامل الصناعي، وأن 

الواليــات املتحــدة آخذة يف توســيع الفارق. ولكن يف عــام 1992، فإن كتبــاً مثل الجودة 

 Quality or Else: The Revolution in World أو غريهــا: الثــورة يف األعــامل العامليــة

Business،  أكدت عىل أن الجودة يجب أن تتحســن يف حــال أرادت الواليات املتحدة أن 

تبقى قادرة عىل املنافســة)35(. وأشــار إدواردز دميينــغ W. Edwards Deming أحد رواد 

السعي إىل تحقيق الجودة، إىل أنه من أجل تحسني الجودة بشكل مستمر، يجب أن تكون 

األنظمة جاهزة لجمع الردود واملالحظات من املوظفني والعمالء. ويوافق املدراء املعارصون 

اآلن عىل فكرة أن األعامل هي لعبة تنافسية عىل الصعيد العاملي، وأن الجودة مفتاح أسايس 

لتحقيق النرص. امليزة التنافســية والجودة هي الكلامت الشائعة يف األعامل التجارية اليوم. 

ولكن ماذا تعني الرشوط؟

من املمكن اعتبار املنافسة جهداً من طرفني أو أكرث، يترصفان بشكل مستقل لتأمني عمل 

الطرف الثالث، من خالل تقديم الرشوط األكرث جاذبية. وتعني البيئة التنافســية أن املنظمة 

يجب أن تقدم منتجاً أو خدمة بطريقة أكرث كفاءة وفعالية من منافسيها. وكذلك، الخدمة أو 

املنتج يجب أن متتلك قيمة أكرب بنفس أو أقل األسعار. توجد مساحة صغرية لألخطاء، ويجب 

أن تكون األجزاء املعيبة أجزاًء طفيفة، أو أجزاًء قليلة أو أجزاًء غري مسموح بإعادة صياغتها، 

ومن املمكن تحمل بعض إصالحات املنتج، ويجب أن تكون دورات التســليم قصرية. ويلزم 

بذل جهود متواصلة إليجاد طرق جديدة، لتحسني املنتج أو الخدمة مع خفض التكاليف.

تشــمل بعض الخصائص التي تحتاجها املنظمة للحصول عىل ميزة تنافســية يف أسواق 

اليوم، القدرة عىل القيام مبا ييل:

الوصول إىل املوارد.	 

إضافة قيمة.	 

تطوير قاعدة مهارات جيدة بني القوى العاملة.	 
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جذب االستثامر.	 

تطوير الخصائص غري السعرية التي تناسب األسواق األخرى.	 

القدرة عىل تقديم األسعار التنافسية.	 

القدرة عىل تحقيق الكفاءة. 	 

استخدام التكنولوجيا.	 

القدرة عىل اإلبداع. 	 

عنــد النظر إىل عوامل القامئة هذه، الحظ كم منها يعتمد عىل كفاءات االتصال اإلداري 

بشــكل مبارش. نعم، معظمهــم. ويف يومنا هذا، يجب أن يكون املــدراء قادرين عىل جمع 

املعلومــات واألفــكار، وتبادل البيانــات، والتعزيز واإلقناع لضامن تحســني العملية بصورة 

مســتمرة. يجب أن يكون املدراء حلقات اتصال ذات كفاءة وفعالية يف بيئة رسيعة الوترية 

وتنافسية للغاية. فهناك وقت محدود لالسرتخاء والتفكري يف إسرتاتيجيات االتصال.

دعونا ننظر عىل ســبيل املثال، تويوتا هي الرشكة رقم )1( لصناعة الســيارات يف أمريكا 

)حسب اإلنتاج(. واعتباراً من يناير 2014، كان ترتيب الرشكة الرابعة عرشة يف العامل )حسب 

اإليرادات(. تعتمد تويوتا عىل أنظمة التصنيع، والتحكم اإلحصايئ يف العمليات، وغريها من 

األســاليب املثبتة يف إطار إسرتاتيجية التحسني املستمر، إلنتاج املنتجات عالية الجودة التي 

يطلبها املســتهلكون. وتســاهم جميع العنارص، مبا يف ذلك اتصــاالت اإلدارة مع املتعاملني 

واملوردين واملوظفني، يف سمعة تويوتا بشأن الجودة)36(. 

 تستخدم العديد من املنظامت، من أجل تعزيز قدرتها عىل املنافسة، ِفرق عمل وظيفية 

شــاملة، يتعلم فيها املوظفــون مجموعة متنوعة من املهام ويعملون معــاً، وهو تقريباً ما 

يتعارض تعارضاً مبارشاً مع مدخل اإلدارة العلمية. عندما يتم استخدام ِفرق العمل الوظيفية 

الشاملة، يجب عىل املديرين فهم وتنسيق مجموعة متنوعة من األنشطة، ويجب أن يكونوا 

قادرين عىل االتصال مبجموعة متنوعة من وجهات النظر.

يف بعــض الحــاالت، يجب تغيري الثقافــات التنظيمية بأكملها، مــن ثقافة ال تكون فيها 

الجودة ذات أهمية تذكر، إىل ثقافة تقول: "الجودة هي الوظيفة األوىل"، شــعار رشكة فورد 
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موتورز منذ الثامنينيات. والشــعار ميثل بإيجاز التغــريات الثقافية التي تحاول العديد من 

الــرشكات القيام بها. هذا يعنــي أنه ال بد للمدراء أن يكونوا قادرين عىل االتصال بشــكل 

يوضح رغبة حقيقية يف الجودة، ويجب أن يكونوا عىل اســتعداد لالستامع للموظفني حول 

تحســينات الجــودة. يف عام 2003، يف حــني احتفل فورد بالذكرى الســنوية الـ 100، وقال 

الرئيــس والرئيــس التنفيذي لرشكة بيل فورد: "يعتمد نجاحنا بشــكل دائــم عىل منتجاتنا 

وموظفينــا ... ســنقوم بتطبيق تفكــري جديد وتكنولوجيا مبتكرة، عــىل كل ما نقوم به من 

العمليات التجارية األساســية الخاصة بنا، إىل املنتجات التي تحدد من نحن كرشكة". ويبدو 

أن هــذا التفاين للجودة يؤيت مثاره. ففي عام 2013، حصلت فورد عىل حصة يف الســوق يف 

الواليات املتحدة، أكرب من حصة أي رشكة أخرى لصناعة السيارات)37(.

هنا مثال بســيط عىل كيفية عمل ثقافة الجودة يف املنظمــة. وقد اعتقد عامل تجميع 

ســيارات فورد أن لديه طريقة أفضل لرتكيب مرآة األبواب. وبعد عدة مناقشات مع مديري 

اإلدارات، تم تنفيذ إجراء أفضل)38(. ويف حال مل يكن املديرون عىل استعداد لالستامع إىل ما 

يخص تحسينات الجودة، فلن ينجحوا يف تنفيذ ثقافة الرشكات الالزمة.

األخالقيات:

مثــة حــاالت احتاملية رئيســية ثالثة ينبغي عىل املــدراء مراعاتها عنــد االتصال، وهي 

أخالقيات العمل. يف السنوات األخرية، قد تجسدت مخاطر السلوك غري األخالقي، من خالل 

فضائح كربى يف كل من العالَمني السيايس والعاملي. وقد ُوجهت تهم األخالقيات ضد املسؤول 

التنفيذي األكرث وضوحاً يف الواليات املتحدة– الرئيس بيل كلينتون Bill Clinton– واملوجهة 

بشــأن اتهامه بالكذب يف عام 1998. وبعد مرور عقد من الزمن، أصبح رود بالغوجيفيتش 

Rod Blagogjevich أول حاكــم لوالية إيلينوي Illinois يف التاريخ، يتم اتهامه باســتغالل 

الســلطة، وسط اتهامات بأنه حاول بيع مقعد مجلس الشــيوخ األمرييك الذي كان يشغله 

.Barack Obama الرئيس باراك أوباما

 ،Adelphia يف أوائل القرن الـــحادي والعرشين، تم اتهام املــدراء التنفيذيني يف أديلفيا

آرثــر أندرســن Arthur Andersen، إنــرون Enron، وورلدكــوم WorldCom، ومارثــا 
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 ،HealthSouth هيلث ســاوث ،Martha Stewart Omnimedia ســتيوارت أومنيميديا
وغريها من الرشكات باالنتهاكات األخالقية الكربى: االحتيال املحاســبي، والتالعب باألوراق 
املالية، وعرقلة ســري العدالة والكذب، وغريها. ويف كثري من الحاالت، متت إدانة التنفيذيني 
املتهمــني، ويف بعض الحاالت دمــرت رشكاتهم. وقد أثارت هذه األحــداث اهتامماً متزايداً 

باملعايري األخالقية يف مجال األعامل التجارية.

يواجه املدراء املعضالت األخالقية واإلغراءات عىل جميع املستويات، وليس فقط القادة 
السياســيون واملدراء التنفيذيون للرشكات الذين يحظون باهتامم الصحفيني. واليوم، تشمل 
القضايــا األخالقية العليا يف األعامل التجارية املامرســات املحاســبية للرشكات، واســتخدام 
وسائل التواصل االجتامعي بني املوظفني، والعالقات يف مكان العمل )التحرش(، واملساواة يف 

األجور)39(. فلننظر يف األمثلة التالية من القضايا األخالقية يف االتصال اإلداري:

كان املــرشف عــىل وكالة ســفر عىل علم بــأن وكالءه من املمكــن أن يحصلوا عىل 	 
مكافــآت كبــرية، مقابل الحجز ملائة )100( عميٍل أو أكرث كل شــهر مع رشكة لتأجري 
الســيارات، عــىل الرغم من أن العمــالء عادًة يرغبون يف وكالة تأجــري يتم اختيارها 
عىل أســاس أقل تكلفة. وعمل الوكالء عىل أســاس العمولة. هل ينبغي عىل املرشف 

"تحذير" مرؤوسيه، أو ينبغي الوثوق به يف استخدام أفضل أحكامهم؟

أبلغ املدير التنفيذي املســؤول عن مرفق توزيــع القطع، املوظفني أن يخربوا عمالء 	 
الهاتــف املحمول أن املخزون موجود يف املخازن حتى لو مل يكن كذلك. واســتغرق 
تجديد البنود يوماً واحداً أو يومني فقط. مل يتأذ أحد بسبب التأخري. هل من األخالق 

أن تقوم الرشكة بإخفاء هذه املعلومات؟

تساءل مدير املرشوع يف مهمة استشارية، عام إذا كان ينبغي استبعاد بعض الحقائق 	 
من التقرير؛ نظراً ألن املدراء التنفيذيني للتســويق الذين يدفعون التقرير، يظهرون 

مبظهر سيئ يف حال ُأدرجت الوقائع. ما هي املسؤولية األخالقية ملدير املرشوع؟

طلــب من رشكة تصنيع يف أمريكا الشــاملية تعمل يف الخــارج، أن تقدم مدفوعات 	 
نقدية )رشــوة( إىل املســؤولني الحكوميني، ويتم إبالغها بأنها متســقة مع العادات 
املحلية، عىل الرغم من كونها غري قانونية يف أمريكا الشاملية. هل ينبغي عىل الرشكة 

املصنعة تقديم مثل هذه املدفوعات؟
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إن اإلجابات عىل هذه األســئلة ليست ســهلة، ويف جو اليوم من السخرية وعدم الثقة، 

يوجد هامش ضيق الرتكاب الخطأ. يناقش الفصل )2( مفهوم مناخ االتصال، ويشــري إىل أن 

الثقة رضورية لتطوير مناخ اتصال إيجايب. ولســوء الحــظ، يواجه املدراء صعوبة يف تطوير 

الثقــة، عندما تواجه الكثري من األمثلة الصارخة عىل ظاهرة عدم الثقة بني املدراء واألفراد، 

مطالب أخالقية متناقضة.

وليس هنــاك مجموعة ملموســة مــن القواعد 

األخالقية، وال يوجد قانــون للمتابعة. مل يتم تدوين 

العديــد مــن الســلوكيات، ويجب عىل املــدراء أن 

يكونوا حساسني للقواعد والقيم الناشئة. فالحساسية 

للفــروق الدقيقة يف االتصال األخالقي، هي الطريقة 

الوحيدة للحفاظ عىل ثقة املوظفني. 

ونظــراً لعدم وجــود قوانني عاملية، فــإن ما يراه 

شــخص أو جامعــة أخالقيــاً قد يكون غــري أخالقي 

بالنســبة ألشــخاص أو جامعات أخرى. وُتعد مسألة 

أخذ رشــاوى مثال جيد؛ فهي مقبولة أخالقياً متاماً يف 

بلــد ما، وغري أخالقية أو رمبا غري قانونية يف بلد آخر. 

تســاعد املنظامت املدراء يف العديد من املشــكالت 

األخالقية التي تواجههم عند االتصال، من خالل توفري املبادئ التوجيهية والحلقات الدراسية 

وحلقات العمل. يف عام 2005، أنفقت الرشكات ما يقدر بنحو 6.1 مليار دوالر عىل التدريب 

يف مجــال األخالقيات. وهذا الجهد هو رد جزيئ عىل قانون ســاربينز أوكســيل لعام 2002، 

والذي يجعل املدراء التنفيذيني للرشكات مســؤولني عن الســلوك غري األخالقي ملوظفيه، إال 

إذا كان بإمكانهم إظهار أنهم قدموا التدريب األخالقي لهم)40(.

 تســتخدم العديد من الرشكات إســرتاتيجية أخرى، بغرض تحســني أخالقيات االتصال؛ 

فهي تضع ميثاقاً أخالقياً رســمياً. ويوضح امليثاق توقعات الرشكة بشــأن ســلوك املوظفني، 

وتوضــح أن الرشكــة تتوقع من موظفيها التعــرف عىل األبعاد األخالقية لســلوك الرشكات 

توقَّف وفّكر

قم بفحــص ميثاق قواعد الســلوك 

الخاص بالرشكــة أو املهنة أو الصناعة 

التي تهتم بها.

1- من كتب ميثاق قواعد السلوك؟

2- ما هي عواقب االلتزام به؟

)إن  انتهاكــه  عواقــب  هــي  مــا   -3

وجدت(؟

4- ما هي أهم أسباب وجود مواثيق 

لقواعد السلوك؟



االتصال يف املنظامت املعارصة

63 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

واالتصال. قد تكون قواعد السلوك واسعة مثلام قد تكون محددة، ويتناول معظمها االتصال 

اإلداري. عىل سبيل املثال، أخذت الجزئية التالية من ميثاق األخالق للرشكة الدولية للورق، 

والذي نرشته عىل موقعها اإللكرتوين.

ُصمم هذا امليثاق األخالقي ليوضح قيَمنا األساسية يف االلتزام واملِلكية واالحرتام

والتميز، والقوانني التي تحكم مامرستنا لألعامل، كام يوفر إرشادات للتعامل بنجاح

مع التحديات األخالقية. ففي بيئتنا العاملية التنافسية، قد نتعرض أحياناً ملواقف 

تخترب طريقة حكمنا عىل األمور. وعندما يحدث ذلك، فإن امليثاق سيساعدنا عىل

االلتزام بروح ورسالة القانون)41(. 

الخيار اآلخر هو تشكيل لجنة لألخالق، أو تكليف شخص للقيام مبهام امُلراقب أو األمني 

عىل األخالقيات. باســتخدام هــذا املنهج، إما أن يتم تكليف أحد املــدراء أو مجموعة من 

التنفيذيني لإلرشاف عىل أخالقيات املنظمة، ويعملون مبثابة مستشارين لبقية أعضاء اإلدارة 

التنفيذية. ويوفر ذلك الفرصة ألي مدير بأن يتوجه إىل أحد األشــخاص أو مجموعة منهم، 

لطلب النصيحة يف مســألة أخالقية. وتتضح أهمية هــذه الوظيفة يف رشكات مثل Xerox؛ 

حيث يرتبط هذا املسؤول باملدير التنفيذي مبارشة.

التحول / االنتقال:

يعرض هذا الفصل التقدميي ملحة تاريخية عامة عن االتصال اإلداري، والذي يخُلص إىل 

أن منهج االحتامل هو األكرث مالءمة، كام يقوم باستعراض ثالثة عوامل تؤثر عىل االحتامالت. 

إال أن اإلدارة التنظيميــة ومــا يقابلهــا من اتصاالت، يف عملية تغــري وانتقال دامئة. ال يقوم 

املدراء باالتصال اليوم كام كانوا يفعلون ذلك قبل خمسة عرش إىل عرشين عاماً مضت، كام 

أن أمناط وأساليب االتصال هي األخرى مستمرة يف التغري. إن التحدي الذي يواجهنا هو فهم 

اتصاالت اإلدارة والبدء يف اإلعداد لهذه التغريات. 

يف عــام 1982، كتــب جون نيســبت John Naisbitt كتاباً قرئ عىل نطاق واســع عنوانه: 

"التوجهــات الضخمة")42(. وقد عرض يف هذا الكتاب عرشة تنبؤات أساســية، أربعة منها تتعلق 
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عىل نحو خاص باالتصاالت اإلدارية. يف البدء، أفاد أننا رمبا ننتقل من مجتمع صناعي إىل مجتمع 

معلومايت. حدث هذا االنتقال مع التأثري الضخم لتقنية الحاسب اآليل واالتصاالت العاملية.

التوجهــات الثالثة األخرى ذات العالقة: االنتقال من صناعــة القرار املركزية إىل صناعة 

القرار ال مركزياً، وتحديداً حلول الحوكمة محل التمثيل، وتصبح الشــبكات أكرث أهمية من 

التسلســل الَهرمــي. وكل واحد من هــذه التوجهات يتضمنان كاًل مــن االتصاالت املكتوبة 

واإلدارية ســوف تصبح أكرث تكراراً وكثافة. ومام يدل عىل هذه التوجهات، ازدياد التدريب 

عىل االتصال للمدراء، والتأكيد املســتمر عىل مجموعــات العمل، وصناعة القرار من خالل 

ِفــرق الحوكمة التي تضم جميــع أصحاب املصلحة. وأمثلة عىل مثــل ِفرق الحوكمة هذه، 

ترتاوح من مســتوى أعضاء مجلس اإلدارة إىل مستوى املرشوع، وهي تشرتك بصفة عامة يف 

إدارة تقنية املعلومات. 

خــالل الســنوات القليلة املاضية، يبدو أن هذه التوجهات قــد زاد يف أهميتها. بعد مرور 

 Aburdene Naisbitt & مثاين ســنوات من صدور الكتاب األصيل، كتب نيســبت وأبورديــن

متابعة للكتاب األصل: التوجهات الضخمة Megatrends، بعنوان: "التوجهات الضخمة 2000 

Megatrends 2000")43(.  يف هــذا الكتاب األخري، أورد الكاتبــان مرة أخرى قامئًة بالعديد 

من نفس التوجهات مام ورد يف الكتاب األصيل. عالوة عىل ذلك، تم التشــديد عىل االتصال 

مــا بني الثقافات. هــذا وقد تحققت جميع تنبؤات )نيســبت Naisbitt(، التي قالت بنمو 

االتصاالت اإلدارية يف كثافتها وأهميتها، وســوف تصبــح لها املزيد من األهمية عاملياً وفيام 

يخص التبادل الثقايف.

قدم معهد إدارة املشــاريع The Project Management Institute, Inc، والذي يقع 

مقره الرئيي يف والية بنسلفانيا Pennsylvania، دلياًل قوياً بشأن الزعم أن االتصال اإلداري 

ُيعترب كفاءة محورية ذات أهمية بالغة لنجاح العمل. ونرش معهد بنسلفانيا إلدارة املرشوع 

يف 2013 تقريــراً عميقاً بعنوان: "نبض املهنية: التكلفة العالية لتدين األداء: الدور الرضوري 

لالتصــاالت". جاء التقريب نتيجة لبحث تم القيام به عىل ما يربو عىل 1000 مدير مرشوع 

تنفيذي، وأصحاب أعامل ممن لهم عالقة مبشاريع ذات رأسامل كبري )250,000 دوالر عىل 

األقل( عىل نطاق العامل. وقد كشــفت الدراســة املذكورة أن مبلغ 135مليون دوالر، تحدق 
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بها املخاطر يف كل بليون دوالر أمرييك تنفق عىل مرشوع، ونسبة ُمريعة بواقع 56% يحدق 

بهــا الخطر، نتيجة لالتصاالت غري الفعالة مع أصحاب املصلحة.  وبال شــك، فإن االتصاالت 

ى هذا  الفعالــة هي عامل النجاح األكــرب أهمية يف مناخ عمل معقد يكتنفه التنافس. ومؤدَّ

التقريــر هو "أن الرشكات ال ميكنها أن تتحمل تجاهل هذا العنرص الرئيي، لنجاح املرشوع 

والربحية عىل املدى الطويل")44(. 

يناقش هذا الكتاب اإلســرتاتيجيات والتطبيقات املطلوبة التصال إداري فاعل. لكن كام 

تم ذكره ســابقاً، ليس كل إمكانية ميكن مناقشــتها. ويجب عىل املــدراء أن يظلوا مبدعني 

وإسرتاتيجيني، أثناء تواصلهم يف أوضاع عديدة متميزة وتتسم بالتحدي.

ملخص:

  شــهد االتصال اإلداري العديد من التغيريات منذ العصور القدمية والوســطى. وتناول 

هذا الفصل ســبعة مراحل منفصلة: القدمية والوســطى، اإلدارة العلمية، اإلدارة اإلرشافية، 

العالقات اإلنســانية، السلوكية، التمكني، واالحتامالت. ويف كل من هذه النامذج، تم الرتكيز 

بشكل أكرب عىل االتصال اإلداري.

ومــن أجل فهم أفضل للمواقف اإلدارية، تم تنــاول العديد من الديناميكيات املعارصة 

املؤثرة يف االتصال، كام متت مراجعة أشــكال مختلفة من التنوع كالجنس والثقافة والعمر 

والتعليم. فمن املحتمل أن يصبح األفراد العاملون أكرث تنوعاً يف غالبية تلك الصفات.

وتؤثر الرغبة يف املزايا التنافســية -عرب منتجات مطــورة وجودة يف الخدمة- يف االتصال 

اإلداري أيضــاً. وكنتيجة لذلك، ســيحدث كل يشء يف فرتات زمنية أقــرص، وال مجال للخطأ 

نتيجة للطلب عىل الجودة.

األخالقيــات عامل آخــر عرصي مؤثر يجب أخــذه يف االعتبار. وبالرغــم من أخالقيات 

اإلدارة قد تتســبب بقــرارات اتصالية صعبــة، إال أن الرشكات توفر املســاعدة عرب الربامج 

التدريبيــة ومواثيق األخــالق. باإلضافة إىل تأثري هذه الديناميكيــات عىل االتصال املعارص، 

تدل التوجهات عىل أن االتصال ســيصبح أكرث تكراراً وتكثيفاً، كام ســيكون متعدد الثقافات 

كلام زادت أهميته.   
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حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 1-1: األخالقيات والتقنية:

ابتسم كريس Chris بينام يستلم بيانات التحليل من مرشفه. لقد كان يعمل من املنزل 

لــدى رشكة جي إي إتش للقــروض العقاريــة GEH Mortgage Company؛ حيث يقوم 

بتحليل تطبيقات القروض العقارية طوال الثالث ســنوات املاضية. إن هذا التطبيق الخاص 

مل يشتمل فقط عىل القروض العقارية املنزلية، وإمنا يشتمل أيضاً عىل املزارع بأكملها سواء 

منزليــة أو تجاريــة. وكلام ُأوكلت إليه أي مهمة، فإنه مل يكن يعرف كيف ُيحلل، وكان يقوم 

باالتصال بصديقه جويل Joel الذي يعرفه منذ الدراســة الثانوية؛ ملســاعدته يف إنهاء هذه 

املهــام، وكان عادة يعوض جويل Joel عن ذلك برشاب البرية، عندما يتقابالن معاً يف عطلة 

نهاية األســبوع. عرف كريس Chris أن بإمكانه الوثــوق يف جويل للقيام بوظيفة جيدة يف 

التحليل؛ ألن جويل Joel متخصص يف كل من املالية واملحاسبة يف جامعة إقليمية. ومن ثم 

ســوف يقوم كريس Chris بصياغة التحليل وفقــاً للطريقة التي تتوقعها الرشكة يف تقديم 

التقاريــر، وقــام كريس Chris برسعة بإرســال بيانات التطبيق إىل جويــل Joel عرب الربيد 

اإللكرتوين. 

تم اعتبار كريس Chris عىل أنه أحد أكرث املحللني ثقة يف تحليلهم بالقسم؛ بسبب عمله 

السابق والذي كان أغلبه يعتمد فيه عىل جويل. لقد تلقى الجوائز والعالوات نتيجة لذلك، 

وكان يستمتع بعمله الناجح مع الرشكة. 

األسئلة: 

1- الطريقة املستخدمة من جانب كريس Chris ناجحة بشكل واضح، مع اقتناع الرشكة 

بالنتائج. هل هذا مجرد عمل جيد أم أن هناك مشكلة أخالقية موجودة؟ 

2- هل يجب عىل كريس Chris أن يعرتف ملرشفه بذلك أم يستمر فقط يف هذا الخداع 

الناجح؟ 

3- ما هي مشــاكل الخصوصية ما دامت املعلومات املستخدمة يف هذه التحليالت هي 

معلومات خاصة وحساسة؟ 
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4- هل هذا النشاط يتوافق مع فكرة االنتحال الفكري؟ 

5- هل االتصال اإللكرتوين والتنسيق عن ُبعد تجعل أفعال كريس Chris أكرث تفضياًل؟ 

الحالة 1-2: مائة وعشرون عاماً من االختالف:

قال أحد املؤرخني عن الجرنال/ جورج أ. كاســرت Gen. George A. Custer: "الجرناالت 

الذين قادوا الرجال كانوا نادرين، الجرناالت الذين انترصوا باملعارك كانوا أكرث ندرة. ال عجب 

أنه كان معبوداً من الرئيس لينكولن Lincoln. كل العامل يحب الفائز". يف 26 يونيو 1876، 

قتل 261 جندياً لكاسرت يف معركة لتل بيج هورن Little Bighorn. يتساءل مؤرخ آخر: "هل 

كان كاسرت Custer بطاًل أم أحمق؟". 

 Operation "يف 27 فربايــر 1996، تغلبت قــوات التحالف لعملية "عاصفة الصحــراء

 Gen. H. Norman التــي كان يقودها الجرنال هـ. نورمان شــوارزكوف ،Desert Storm

Schwarzkopf عىل جيش صدام حسني، يف انتصار رسعان ما أصبح معروفاً بالعامل عىل أنه 

 Schwarzkopf حرب املائة ساعة". قبل فرتة وجيزة من نشوب الحرب، نقل عن شوارزكوف"

قولــه: "لقــد أخربت عائلتــي بأنه خالل الشــهر األول من أي حملة عســكرية، فإن الرجل 

املسؤول هو بطل، ثم كان االنهيار بعد ذلك". 

إننا ال نفكر بشكل طبيعي أن القادة العسكريني كاملدراء، ولكنهم مسؤولون عن أفعال 

العديد من الجنود التابعني لهم يف أوقات حاســمة. يجب أن يكونوا وسائل اتصال فعالة يف 

تنفيذ هذه املهمة. الجرناالن كاســرت Custer وشوارزكوف Schwarzkopf، ساعدا يف إظهار 

االختالفات يف االتصال اإلداري التي حدثت خالل الـ 120 عاماً املاضية. 

قاد الجرنال كاسرت Custer مائتني وواحداً وستني )261( رجاًل، عىل ظهور الخيل يف جنوب 

رشق مونتانا Montana. قاِرن ذلك مع الجرنال شوارزكوف Schwarzkopf عندما تفكر فيه 

يخطــو رسيعاً تجاه املِنصة، يف قاعــة االحتفاالت بالطابق الرابــع يف فندق حياة ريجيني 

بالرياض؛ ليلقي خطاباً أمام الصحفيني من جميع أنحاء العامل. ال شك أن هؤالء املدراء كانت 

لديهــم أنظمة مختلفة لدعــم االتصاالت، ولكنهم أيضاً كانت لديهم مســؤوليات مختلفة. 

كان الجرنال كاســرت يديــر العملية من خــالل 261 جندياً خّياالً. كان الجرنال شــوارزكوف 
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Schwarzkopf ينسق بني القوات العسكرية الدولية القوية، التي تتكون من نصف مليون 
مبــا فيها القــوات األمريكية الجوية والبحريــة والجيش، وأيضاً القســم األول من الدبابات 

التابعة للمملكة املتحدة، وكتائب من مرص والسعودية وفرنسا. 

يا للفرق! لكن كان هناك تشــابه تام يف بعض الطرق التدريبية، وتم تدريس كليهام يف 
األكادميية العســكرية األمريكية، واجتازوا كليات الحرب العســكرية يف فورت ليفينوورث 
Fort Leavenworth، ومتركــزوا يف فورت رايــيل Fort Riley، ولديهم خربات يف الخطوط 

األمامية من املعارك، كام أن لديهم خربات سابقة يف الهزمية واالنتصار. 

األسئلة:

1- قارن بني أنظمة االتصال اإلداري لهذين املديَرين. ما هي األساســات املتشــابهة؟ ما 
هو دور التقنية؟ 

2- أي من الجرنالني كانت وظيفته أسهل؟ برجاء االنتباه لإلجابة عىل هذا السؤال بعناية؛ 
ألن كاســرت Custer كانت لديه مجموعة أصغر بكثري من الرجال، بينام شوارزكوف 

Schwarzkopf كانت لديه تقنية متطورة وهيكل تنظيمي. 

3- أي من هذين املديَرين كان بحاجة أكرث إىل التدريب املتقدم يف االتصاالت اإلدارية؟ وملاذا؟ 

4- كيف تقارن هذين الجرنالني مبدراء األعامل خالل نفس الحقبة الزمنية؟ 

الحالة 1-3: كما يكون الجد تكون الحفيدة: 

افتتح كالرنس Clarence متجراً للمنتجات الزراعية يف مونتانا Montana خالل بدايات 
القــرن العرشين، وكان جريانه يف املنطقة من ضمن زبائنه، وكان كل شــخص يســري داخل 
متجره يشــعر بالراحة، ويف الواقع كانوا يفضلون الجلوس واحتساء فنجان القهوة، أو تناول 
 Clarence بعــض املكرسات وحل املشــاكل العاملية قبل تحميل مشــرتياتهم. كان كالرنس
يفتخر بنفســه؛ ألنه يعرف ما يحتاج إليه العمالء حتى يكونوا مزارعني ناجحني، ويقدم لهم 
النصائــح الالزمة عن املــاركات األفضل التي تقيض عىل الرباغيث يف ماشــيتهم، وأي مقوي 
يســاعد الخيل املصاب باملغص. مبرور الوقت، تقاعد وتوىل ابنه سيث املسؤولية، وتوسعت 

الرشكة إىل ثالثة متاجر يف ثالث مدن، ولديه أربعة عرش موظفاً يعملون بدوام كامل. 
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وحيث إنه يف عمر الشــباب، كان سيث Seth يدرس بجامعة الوالية الحكومية، وحصل 
عىل شــهادة جامعية يف التجارة الزراعية، وقد كان متلهفاً لتطبيق ما تعلمه عىل األنشــطة 
التجاريــة العائليــة، وكان مقتنعــاً بأن التقنيــة العامل الرئيي للنجاح وليســت العالقات 
الشخصية. مبرور األعوام، كان يكافح لتحويل سجالت والده القدمية واملكتوبة بخط اليد إىل 
ملفات إلكرتونية. أخرياً، قام بتثبيت نظام املعلومات القائم بشكل كامل عىل الحاسب اآليل، 
ويقــوم هذا النظام مبتابعة املخزون واملوظفني والحســابات. وقد كان يتباهى أحياناً بكونه 
رجل أعامل، ولكن كالرنس Clarence تذمر من هذا املسمى، ورد بحسم قائال: "فقط افعل 

ما يفيد عمالءك، وسوف تفعل ما هو مفيد لنفسك". 

عندما تقاعد سيث Seth وتولت ابنته كايث Kathy مسؤولية إدارة الرشكة، والتي متتلك 
حالياً ثالثة وعرشين متجراً يعمل بها 228 موظفاً يف ثالث واليات، وكذلك رشكة تابعة ذات 
ملكية كاملــة لثامين عرشة محطة غاز. تتضمن رؤية كايث Kathy عىل تقديم منتجات عىل 
نطاق أوســع من توريدات املزارع، وتريد أن تبيع صورة ملزرعة العائلة، وتشــتمل متاجرها 
عىل املالبس واألحذية والقبعات واملجوهرات واألثاث املنزيل، وحتى األســطوانات التي متيز 

موسيقى الريف واملوسيقى الغربية. 

وجدت كايث Kathy نفسها تسافر بشكل كبري من مكتب الرشكة إىل العديد من املتاجر، وأصبح 
إيجاد الوقت إلدارة كل يشء ميثل مشكلة، ولكنها متتلك اثني عرش موظفاً محرتفاً يف مكتب الرشكة 

ملساعدتها، وتعمل شبكة اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين والفاكس عىل مساعدتها بشكل هائل.

األسئلة:

1- كيــف اختلفت متطلبــات االتصال لكالرنــس Clarence يف بدايات القرن العرشين 
وكايث Kathy يف بداية األلفية الثانية؟ 

2- كيف ترى اختالف السلوك اإلداري لكالرنس Clarence وكايث؟ 

3- ما هي أوجه التشابه بني كالرنس Clarence وكايث Kathy كرؤساء للرشكة؟

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراســة الطالــب عــىل: study.sagepub.com/hynes6e، الختبارات 

قصرية عىل الشبكة وروابط الفيديو وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الثاني

عملية االتصال اإلداري

اليوم أصبح االتصال نفسه هو املشكلة. لقد أصبحنا املجتمع األكرث تواصاًل يف العامل؛ كل 

عام نرسل أكرث ونستقبل أقل.

.Trout & Ries Advertising, Inc رئيس رشكة تراوت وريس لإلعالن ،Al Ries آل رايس-

ســواء كان العمل يف مستشفى أو مصنع أو منشأة خدمية، فإن املدراء يقضون أكرث من 

75% من وقتهم يف االتصال، وال يعترب هذا الوضع غريباً بالنظر إىل حجم املعلومات املسؤول 

عنهــا املديــر. ويواجه مدراء العموم تحديني رئيســيني: معرفة مــاذا يفعلون فيام يتوجب 

عليهم التعامل مع الحجــم الضخم من املعلومات وتصنيفها، وإنجاز األعامل عرب مجموعة 

متنوعــة من البرش)1(. إن االتصال الفعال هو مفتــاح التخطيط والقيادة والتنظيم، وتوجيه 

إمكانيات املنظمة لتجاوز هذه التحديات. 

االتصال: هذه العملية األساسية والرضورية التي يستخدمها املدراء يف التخطيط والقيادة 

والتنظيم والتوجيه، ليست باألمر السهل. فمن أجل فهم رسالة املدير، يجب أن تكون قادراً 

عىل استيعابها وتفسريها. وتصبح العملية أكرث تعقيداً عند االتصال مبجموعة من األشخاص، 

بسبب تعدد طرق االستيعاب والتفسريات املمكنة.

تقــوم العمليــة االتصالية عموماً عــىل تبادل للرســائل املكونة من بعــض الرموز مثل 

الكلامت أو اإلمياءات. ويعتمد فهم الرســائل عىل وجود معنى عام أو إطار مرجعي واضح 

لهــذه الرموز. وقد تكون معاين الرموز واضحة يف ذهنه عند إرســال الرســالة، ولكن عندما 

تختلف هذه املعاين لدى مستقبل الرسالة تصبح الرسالة غري مفهومة. والحقيقة أن العملية 

االتصالية أكرث تعقيداً، ليس ألن معاين الرموز تختلف باختالف األشخاص، بل ألن تلك املعاين 

تتغري وتختلف باختالف تجاربهم أيضاً.

يف هذا الفصل نقوم باختبار معايري الرموز املتطورة واملتغرية ذات العالقة باالتصال اإلداري، 

كــام نقوم بتحليل العوامل اإلنســانية التي تدعم أو تضعف فهمهــا. باإلضافة اىل ذلك، نقدم 
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منوذجاً للمدخل اإلسرتاتيجي لالتصال، الواجب عىل املدراء اتباعه عند إرسال رسائلهم. وأخرياً، 

نناقش ثالثة أخطاء حرجة )قاتلة(، يجب عىل املدراء تحاشيها من أجل االتصال بشكل فّعال.

مستويات االتصال اإلداري:

ميكن أن يتم االتصال اإلداري عىل خمسة مستويات مختلفة:

املستوى الذايت )االتصال الداخيل لإلنسان(.. 1

املستوى الشخيص )بني األشخاص(.. 2

املستوى الجامعي )عىل مستوى الجامعة(.. 3

املستوى التنظيمي.. 4

املستوى الثقايف )بني الثقافات()2(.. 5

ال يوجد مســتوى أكرث أهمية من اآلخر، وميكن أن يحدث االتصال عىل أي مســتوى من 

هذه املستويات أو جميعها يف وقت واحد.

يركز االتصال الذايت عىل السلوك الداخيل مثل املالحظة واإلنصات والقراءة، وهي النشاطات 

التي تتضمن البحث عن املعلومات. وبناًء عىل ذلك، فإن هذا املستوى االتصايل هام للغاية يف 

اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية؛ ألن القرارات الفعالة تحتاج ملعلومات دقيقة.

أما املستوى الثاين فهو االتصال بني األشخاص، ويف هذا املستوى يتم تبادل اآلراء واألفكار 

بني شخصني أو أكرث، إما لتبادل املعلومات أو توفري التغذية الراجعة )العكسية(، أو ببساطة 

للحفاظ عىل األوارص االجتامعية. 

وميثل االتصال الجامعي املســتوى الثالث، وأكرث أشكاله شــيوعاً االجتامعات، والتي قد 

تكون رسمية أو غري رسمية. ويناقش الفصل )4( الوظائف املتعددة لالجتامعات الرسمية.

ويأيت رابعاً املســتوى التنظيمي لالتصال، والذي يتم داخل شبكات االتصال املهنية التي 

تربــط أعضاء عاملني يف أية رشكــة أو منظمة. وُيعنى االتصال التنظيمي بالطريقة التي يتم 

بها ربط مجموعة من املهام إلنجاز عمٍل ما. 
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خامســاً، يختص املستوى الثقايف لالتصال بالتفاعل بني األشــخاص من ثقافات مختلفة. 

وكام ســريد يف الجــزء الالحق من هذا الفصل، يتزايد حدوث االتصــال الثقايف نتيجة لتطور 

االتصاالت ووسائل املواصالت)3(.

وألهمية املوضوع، فقد ُخصص الفصل الحادي عرش لالتصال الثقايف.

االتصال سلوك نقوم به طوال حياتنا، وغالباً ما ننظر إليه عىل أنه أمر بديهي، فقد تصل 

ملنصب إداري دون أن يســبق لك تحليل سلوكك االتصايل متعمداً وبشكل متأن، فقد أصبح 

هذا األمر كام لو أنه أمر طبيعي وتلقايئ. عىل أية حال، قد تتســبب عدم القدرة عىل اتخاذ 

القرارات اإلســرتاتيجية يف خلق املشــاكل لك كمدير. وكام تستدعي عملية مالية ما العديد 

من القرارات املحاســبية املختلفــة، ُيفرتض أن أي موقف اتصايل يســتدعي القرار االتصايل 

اإلســرتاتيجي. وال يقوم املحاسب بتدوين العمليات املالية )دائن/ مدين( بشكل بديهي، بل 

إنه يتخذ سلســلة من القرارات التحليلية، لضامن أن كل عملية تتم بشــكل صحيح. ولسوء 

الحظ، فإن نفس املحاسب قد يتواصل –يف موقف حرج– بشكٍل قد يبدو سلياًم، ولكن دون 

القيام بتحليل إسرتاتيجي مشابه.

منهج إستراتيجي:

ُتحّلل املناقشة الالحقة عنارص مستقلة للمدخل اإلسرتاتيجي لالتصال. وعموماً ال تحدث 

هذه املتغريات بشــكل مســتقل، مثلام ال ميكن تحليلها يف الســياق اإلداري بشكل مستقل 

أيضــاً؛ فهي تعتمد عىل بعضها البعض بشــكل كبري، كام يتأثر كل منها باآلخر. عىل ســبيل 

املثال، إن نفوذ الشخص الذي يرسل الرسالة والشخص الذي يستقبلها، والغرض من الرسالة 

واملنظامت ذات العالقة، كلها عوامل متداخلة ومرتابطة فيام بينها. وبالرغم من أن املناقشة 

ن بشــكل مستقل، فإننا نذّكر بتأثري كل متغرّي يؤثر عىل املتغريات  الالحقة تتطرق لكل مكوِّ

األخرى.

وميكن مقارنة املدخل اإلســرتاتيجي بالبصلة )نبات البصل(؛ حيث تقع اإلســرتاتيجية يف 

ُلب البصلة الذي ال ميكن الوصول إليه دون إزالة العديد من الطبقات ونزعها، وسنخترب أوالً 

الطبقة الخارجية للبصلة، والتي ميكن مقارنتها بالبيئة التي يحدث فيها االتصال.
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الطبقة األولى:

تتكون الطبقة األوىل من البيئة االتصالية، والتي تتضمن مراعاة مناخ املنظمة وثقافتها، 

واللذان ستتم مناقشتهام يف التفرع الالحق.

المناخ االتصالي:

لالتصــاالت الســابقة تأثري تراكمــي بالطبع، وفيــام إذا كانت عالقــة املوظفني باإلدارة 

تســودها الثقة واالنفتاح أم أنها مغلقة ودفاعية)4(. وعندما تســود الثقة واالنفتاح يف مناخ 

املنظمــة، فإن ذلك يســّهل من االتصال داخلهــا؛ حيث يبدو أن هناك ارتباطــاً إيجابياً بني 

االتصــال املفتــوح والثقة، وميكن لألحداث الرئيســية يف دورة حياة املنظمــة أن تؤّثر عىل 

املناخ االتصايل. فعند إعادة هيكلة منظمة ما أو وجود خطة لالندماج –مثاًل– يقلل املدراء 

من املعلومــات )املتدفقة( عرب القنوات الرســمية. أما نتيجة هذا الفــراغ املعلومايت، فهي 

قلــق املوظفني وانعدام ثقتهم. ويف مناخ كهذا، ُيقبل املوظفون عىل بعضهم معتمدين عىل 

اإلشــاعات؛ ملعرفة التغيــريات املرتقبة وقرارات ترسيح املوظفني. تــدين اإلنتاجية لن يكون 

باألمر املفاجئ.

ويف املقابــل، فإن النجاح يوّلد النجاح؛ حيــث يؤدي االتصال الفعال إىل الثقة واالنفتاح، 

وبالتايل يؤدي لتطوير األداء الوظيفي عامة)5(.

وتباعــاً، ســيصبح االتصال الفعال أســهل يف املســتقبل نتيجة لوجود الثقــة واالنفتاح، 

ولكن املنــاخ اإليجايب هش عىل أية حال. فعند حدوث خطأ خطري أو خطأين، ميكن للبيئة 

اإليجابيــة أن تنقلب رسيعاً، ألخرى يســودها انعــدام الثقة واالتصــال املغلق، مام يجعل 

االتصال املســتقبيل أكرث صعوبة. ولهذا السبب، فإن املهارات واملبادئ التي ستتم مناقشتها 

يف الفصول الالحقة مهمة جداً. يجب عىل املدراء تفادي األخطاء االتصالية التي قد تتسبب 

يف خلق مناخ سلبي.

المحيط الثقافي:

الثقافــة هي العنرص الثاين يف الطبقة الخارجيــة لنموذجنا. تحدث جميع االتصاالت يف 

إطار الثقافة، التي تعترب مبثابة الرابط الذي يربط أعضاء الدول أو املنظامت سوياً، من خالل 
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القيم املشــرتكة والرموز والشخصيات االجتامعية. وتبقى الثقافة تحت عتبة الوعي الواعي؛ 

ألنها تتضمن افرتاضات مؤكدة عن الطريقة التي ينظر بها وكيف يفكر ويشعر. 

وتحدد الثقافــة الوطنية إىل حٍد كبري 

الطريقة التي نتواصل بها، كام أن اللغات 

تختلف بحســب الثقافات بطبيعة األمر، 

حيث يتوجــب عىل املدراء معرفة املزيد 

من األعراف والتقاليد يف هذا املجال. عىل 

سبيل املثال، قد ينظر املدير األمرييك إىل 

رشيكه الربيطــاين عىل أنه محافظ، بينام 

ينظــر لزميلــه اإليطايل عىل أنــه متحرر 

)منفتح(. وفيام تعترب اإلدارة البريوقراطية 

مقبولة يف الهند، فإن منهجاً أكرث مشاركة 

وتفاعلية أمر متوقع يف الواليات املتحدة 

األمريكيــة. ويناقش الفصل )11( مدى تأثــري الثقافة الوطنية عىل االتصال يف عامل األعامل 

بشــكل أكرث تركيزاً. وتؤثر الثقافة التنظيميــة كذلك عىل الطريقة التي يتواصل بها املدراء. 

 Southwest Airlines, Zappos, Google, وإن فكــرت برشكاء ذات ثقافة قويــة مثــل

Stonyfield Farms, Whole Foods، ســتدرك بــأن بنــاء ثقافة تنظيميــة يتطلب جهداً 

وعماًل شــاقاً. إن القادة متصلون فعالون ومحفزون فاعلون كذلك؛ حيث يقومون بتوضيح 

رؤية املنظمة وهدفها وقيمها بوضوح وبشــكل مســتمر دائم. وتشــري البحوث إىل وجود 

عالقة ما بني الثقافة والنجاح التنظيمي)6(. فالثقافات التي تعتمد عىل األداء تتمتع إحصائياً 

بنمو مايل أفضل. وتســاهم الثقافات القوية يف خلق التزام عاٍل من ِقبل املوظفني، وكذلك 

ِفرق عمل مرتابطــة، وتركيز عاٍل عىل األهداف يف كامل املنظمة، باإلضافة ألنظمة اتصالية 

متطورة جيداً.

ولتشــخيص مدى قوة ثقافة رشكتك، انظر إىل من حولك خالل االجتامع القادم أو أثناء 

تناول الغداء، واســتمع للمداخالت. تأمل كيف يتخذ القادة القرارات ويقومون بتعميمها. 

توقَّف وفّكر

مــا مدى قــوة اإلشــاعات يف مــكان عملك . 1

مقارنًة بقنوات االتصال الرسمي؟

ما مــدى دقة اإلشــاعات مقارنًة بالرســائل . 2

الرسمية؟

ما مدى اكتامل اإلشــاعات مقارنًة بالرسائل . 3

الرسمية؟

مــن أي مصــدر تفّضــل الحصــول عــىل . 4

املعلومات التي تحتاجها يف العمل؟

ما الذي يســتطيع املدراء عملــه لتقوية أو . 5

إضعاف الشائعات؟
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عىل سبيل املثال، يتم استخدام الربيد اإللكرتوين يف أي طلب أو اقرتاح، أو لتبادل املعلومات 

يف بعض الرشكات، بينام املحادثات وجهاً لوجه هي النمط السائد لالتصال يف أخرى.  

وال يقتــرص تأثري الثقافة التنظيمية عىل اختيار قناة اتصال معينة، حيث ميكن للثقافة– 

بحكم وجودها يف الواقع امللموس للمنظمة– أن تشجع التدفق املعلومايت مثلام ميكنها فعل 

العكس. عندما يتم تصميم املكاتب بأبواب مغلقة وممرات طويلة فارغة وكامريات مراقبة 

وِقطع أثاث، ماهي احتامالت إقامة محادثات ودية وغري رســمية بني املوظفني العاملني يف 

ثقافة كهذه؟ وعىل النقيض، ميكن لتصميم املكاتب أن يتضمن مكاناً واســعاً مفتوحاً خالياً 

مــن الجدران، يتضمن العديد من أماكن الجلوس واملوســيقى والطعام والنباتات الطبيعية 

ونافورة مياه، حيث يســتطيع الجميع مشاهدة املكان املفتوح. يف مثل هذه البيئات، ميكن 

مالحظــة قيــم املنظمــة الثقافية فيــام يتعلق 

باالتصال املفتوح.

وال يوفــر التحليل الثقايف إجابات كافية لكل 

األســئلة، ولكنه يســاعد يف فهم القيم املقبولة 

بشــكٍل عام، والتي تتضح من خالل املامرسات 

االتصاليــة يف املنظامت. عىل ســبيل املثال، إذا 

كانــت االســتقاللية ذات قيمــة عاليــة، تكون 

الحاجة الستخدام املنهج اإلقناعي أكرب من منهج 

ار(. وإن كانت الرســمية ذات قيمة عالية، فقد تحتاج الستخدام نسخة  توجيه األوامر )األمَّ

ورقيــة بدالً من مكاملة هاتفية. إن كانت التفاصيل التقنية املكثفة جزءاً من ثقافة املنظمة، 

فــإن كل التقارير قد تحتاج لتوضيــح تقني. وإن كان للتعاون قيمة، فإن املعلومات تتدفق 

بحرية وسالسة بني كل األطراف ذات العالقة باملنظمة.

وألنها توفر األشكال املقبولة من االتصال، تعترب الثقافة واملحيط مبثابة القرشة الخارجية 

من البصلة كام شبهناها يف تحليلنا، والذي يتضح يف شكل )2-1(. ويجب عىل املدراء تحليل 

هذه الطبقة فيام يقومون بتطوير إسرتاتيجيتهم االتصالية.

توقَّف وفّكر

1- كيف تؤثر ثقافة املنظمة التي تعمل بها 

عليك كل يوم؟

2- هل ُتلهمك أم أنها تقف يف طريقك؟

3- ما الذي يقود ثقافتك؟

4- من هم قادة الرأي الذين يعززون قيم 

املنظمة التي تعمل بها؟
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شكل )2-1( الطبقة األوىل من النموذج اإلسرتاتيجي

الطبقة الثانية:

باإلضافــة اىل مراجعة الجوانب الثقافية وتلــك املحيطة بالبيئة االتصالية، يجدر باملدراء 

وضع املرِســل واملستقِبل وهدف االتصال يف االعتبار. ويوضح الشكل )2-2( هذه املتغريات 

الثالثة، والتي تشكل الطبقة الثانية من النموذج اإلسرتاتيجي لالتصال. الحظ بأن العالقة بني 

املتغريات الثالثة دائرية، وليســت عىل خٍط واحد )خط طويل(، كل منها يؤثر يف اآلخر تباعاً 

وليس بالرضورة أن يســبق أحدها اآلخر. ولتبســيط املسألة، فإننا سنعترب املدير هو املشّفر 

)واضع الشفرة(.

المرِسل )مرمز االتصال(: 

يقوم املدير برتميز معاين الرســائل حسب شــخصيته وخرباته، ولهذا توجب عىل املدير 

تحليل إطاره املرجعي وميوله وذوقه االتصايل، لتحديد كيفية تأثريها يف مخرجات االتصال)7(. 

ولذلك، فإن الوعي الذايت رضوري لالتصال الفعال.

عىل سبيل املثال، ما هي أفضل اإلسرتاتيجيات إلقناع فريق من العاملني بقبول إجراءات 

جديــدة يف العمــل؟ رمبا يشــعر املديــر باالرتياح أكرث عنــد الحديث مع شــخص واحد ال 
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مجموعة من األشــخاص )وبالرغم من بعض املشــاكل يف اللغة، فإنــه غالباً ما يجد طريقة 

للكلامت املناســبة، وإن كان مســتمعاً جيداً ومنصبه الوظيفي ال يسمح له بإمالء الطلبات 

عــىل اآلخرين(، فقد يقرر املدير بأنه من األفضل مقابلة املوظفني وجهاً لوجه وعىل انفراد؛ 

إلقناعهــم بقبول إجراءات العمل الجديدة. وهكــذا، فإن املدير قام بتحليل إطاره املرجعي 

ودوره يف املوقف االتصايل بشكل إسرتاتيجي.

:

شكل )2-2( الطبقة الثانية من النموذج اإلسرتاتيجي

المستقِبل / المتلقي )مفسر رموز االتصال(:

ميكننــا اآلن إضافة العنرص الثــاين إىل هذه الطبقة، وهو املســتقبل )املتلقي( أو محلل 

الرموز االتصالية. ويتوجب عىل املدراء تطويع االتصال بحسب املتلقني ليكون فاعاًل.

وتتطلب العديد من خصائص املســتقبل: التحليل، فالعالقة الشــخصية بني املســتقبل 

واملرِسل، ومدى الرغبة يف حدوث االتصال، وسامع الرسالة والشعور تجاهها، ومدى املعرفة 

مبوضوع الرســالة، واملهارات االتصالية للمستقبل، وكلها عوامل قد تتسبب بالتشويش عىل 
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الرســالة املعنية، ويطلق عليها أحياناً مســمى "الضوضاء الداخلية". يشــري استعراض هذه 

البنود إىل أنواع القرارات اإلسرتاتيجية، التي يتعني عىل املدير اتخاذها فيام يتعلق باملستقِبل. 

العالقــة: يتجاوز أطراف العالقة الجيدة )الودية( األخطاء وســوء الفهم، أكرث من أولئك 

أصحاب العالقة املحايدة أو العدائية)8(. ويحتاج األشخاص الذين تربطهم عالقة جيدة وقتاً 

وتركيــزاً أقل يف االتصال، عن أولئك املرتبطني بعالقة عدائية. لنفرتض بأن مديراً يناقش أحد 

التقاريــر مــع زميله ثم يجد صعوبــة يف قراءة أحد الجداول. إن زمياًل ودوداً ســيكون أكرث 

تسامحاً ورغبة يف طلب اإليضاح من زميل عدايئ 

قد ينتقــد التقرير، ال أن يطلب إيضاحاً أو يقدم 

نقداً بنَّاًء. 

اختالف املكانــة: االختالفــات يف املكانة بني 

املرِســل واملستقِبل جديرة باالعتبار، فقد تتطلب 

املكانة أن يتضمن االتصال تقاليد ومراسم معينة. 

فمثاًل، قد يحتاج املدير ملخاطبة أشخاص ُمعينني 

بألقابهم، مثل: الســيد، السيدة، الدكتور، الرئيس 

يف بعض املنظامت، تجنباً إلهانة مستقِبل الرسالة. 

كام أن املدير قد يحتاج للوقوف –بدالً عن الجلوس– عند مخاطبة شخص أعىل منه وظيفياً، 

بينام من املقبول أن يكون جالســًا مع من هم يف مســتواه الوظيفي أو أقل. ومن الطبيعي 

أن يختلف األشخاص يف تفسري الكلامت واإلمياءات باختالف مكانتهم الوظيفية)9(. افرتض أن 

مديــراً يقول: "هل ميكنني االجتامع بك لعدة دقائق؟"، قد تكون هذه الجملة طلباً أو أمراً 

حســب مكانة مستقِبل الرسالة، كام يجب استخدام التأكيد )التوكيد( اللفظي املناسب، مع 

كل من مستقبيل الرسالة املختلفني.

مستوى اهتامم املتلقي: هناك نوع ثالث للضوضاء ناتج عن درجة اهتامم املتلقي، ولهذا 

قد يتوجب عىل املدير األخذ يف االعتبار أمراً إسرتاتيجياً آخر)10(. عندما يكون اهتامم املتلقي 

ضعيفاً باملوضوع، فمن املناسب استخدام بعض األساليب اإلقناعية لجذب اهتامم األشخاص 

غري املهتمني باملوضوع، حتى لو كان الهدف النهايئ للرســالة هو التبليغ / اإلعالم. وقد يؤثر 

توقَّف وّفكر

فِكر يف فشل اتصايل مررَت به يف العمل . 1

بينك وبني زميل أو رئيس أو مرؤوس.

الصفات . 2 من  أي  تحديد  ميكنك  هل 

الستة للمستقبل التي متت مناقشتها، 

عىل أنها أسهمت يف املشكلة؟

أياً من عنارص تحليل الجمهور ستأخذ يف . 3

االعتبار عند التعامل مع ذلك الشخص؟
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مســتوى اهتامم الجمهور يف الهدف من االتصال، بحيث يتوجب عىل املدير التحقق من أن 

طبيعة الرسالة تتناسب مع درجة اهتامم املتلقي وليس اهتامم املدير الشخيص. 

الحالــة العاطفية للمتلقي: قد تؤثر الحالة العاطفية وقت االتصال بالطريقة التي ُتفهم 

بها الرسالة. وعند توجيه الرسالة لشخص غاضب، فإن إسرتاتيجية االتصال تختلف عنها فيام 

لو كانت الرســالة موجهة لشــخص يف وضع مريح. وعندما يكون مســتقبل الرسالة غاضباً، 

فإن املرِســل يحتاج للتعامل مع مشــاعر الشــخص ومحاولة تهدئته، ليصبح املستقبل أكرث 

قبوالً للرسالة الرئيسية.  باإلضافة إىل ذلك، فإن التحليل اإلسرتاتيجي لردود الفعل العاطفية 

املحتملة للرسالة، يساعد يف تاليف اإلشكاليات العاطفية )االنفعالية(.

 املستوى املعريف للمتلقي: تذّكر أن استخدام املصطلحات )الكلامت( واألمثلة املتخصصة، 

مناسب فقط إن كان كل أطراف العملية االتصالية يفهمون تلك املصطلحات. ومن املؤسف 

أن املفاهيــم املتخصصة تضيف املزيد من التشــويش )عدم التأكــد( إن مل يفهمها املتلقي. 

هل من املناسب أن تسأل: "هل تأكدت من ال FAR عىل ال VOR يف ال LAX؟". كم من 

املصطلحات الفنية يجب عىل الشخص استخدامها مع ذلك القارئ أو املستمع؟ 

هل هناك مفاهيم معينة تحتاج للتفسري؟ قد يؤدي االفرتاض الخاطئ بأن املستقبل لديه 

معرفة كافية إىل فشــل االتصال. كام أن افرتاض املعرفة املتدنية لدى املســتقِبل، قد تساهم 

يف إضاعة الوقت وعدم احرتام املســتقِبل. ميكن تقدير مستوى معرفة املستقِبل عن طريق 

توجيه بعض األســئلة والحصول عىل تغذية راجعة منه. وعادة ما تكون اإلجابة عىل ســؤال 

مفتوح عن موضوع محدد، هي أفضل مؤرش عىل مستوى املعرفة لدى املستقِبل.

املهارات االتصالية للمتلقي: متاماً كاملرســل، يتوجب عىل من يستقبل الرسالة أن يكون 

متصــاًل فعاالً)11(. هل يســتطيع االتصال بوضــوح؟ هل يصبح املتلقــي انفعالياً يف املواقف 

االتصالية؟ عندما ال يســتطيع املســتقبل التعبري أو يصبح انفعالياً عند االتصال، فإن املدير 

يحتاج للصرب )وضبط النفس( ومساعدة بل وتهدئة هذا الشخص قدر اإلمكان.  

باختصار، يجب عىل املدير مراعاة ست خصائص للمستقِبل قبل قيامه باالتصال– وهي 

التــي تم إيجازهــا يف جدول )2-1(: العالقة الشــخصية، املكانة، درجة االهتامم بالرســالة، 

املشــاعر، املعرفة، واملهارات االتصالية. إن معرفة املرء لجمهوره رضورة إســرتاتيجية، ومن 
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ثم يحتاج املدير لتحليل الغرض من الرســالة؛ مــن أجل تحقيق االتصال الفعال يف املواقف 

الحاسمة.

هدف الرسالة:

جدول )2-1( قامئة التحقق من تحليل املستقبل

ما هي العالقة الشخصية بني املستقبل واملرسل؟

ما هي مكانة املستقبل النسبية؟

ما مدى اهتامم املستقبل بالرسالة؟

ما هي مشاعر املستقبل تجاه الرسالة؟

ما مستوى معرفة املستقبل مبوضوع الرسالة؟

ما هي املهارات االتصالية لدى املستقبل؟

قد يصبح االتصــال مضيعًة للوقت والجهد، إن مل يحّلل املدراء أهدافهم. وقبل مراجعة 

الهدف من االتصال، يجدر باملدراء أن يقرروا أوالً ما إذا كان ينبغي لهم أن يرســلوا الرسالة 

بشــكل لفظي أساســاً. ولدى املدير أربعة أسباب رئيســية لالتصال: أوالً، إن مجرد االتصال 

مع زميل هو أمر ممتع، واالتصال ال يعني دامئاً مامرســة األعامل، بالرغم من أنه ال يتوجب 

الخلــط بني أمور العمل والعالقات االجتامعيــة. يف العمل، ميكن لبعض التفاعل االجتامعي 

من قبل املدراء أن يرفع من الروح املعنوية للموظفني. 

ثانياً، يتصل املدراء بهدف عرض املعلومات. وثالثاً، للحصول عىل املعلومات. وللمفارقة، 

ال يســتطيع كل املــدراء التفريق بــني الحصول عــىل املعلومات وإتاحتهــا لآلخرين. مييل 

العديــد من املدراء إىل االســتئثار بالحديث، يف نفس الوقت الــذي يحاولون فيه الحصول 

عــىل املعلومات. وبالرغم من أن رغبة الشــخص يف إخبار اآلخرين بكل ما يعرف أمٌر يتفق 

مــع الطبيعة البرشية، يتوجب عىل املدراء مقاومة هــذه النزعة إن رغبوا يف الحصول عىل 

املعلومات. 
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رابعاً، ُيجــري املدراء االتصاالت بغرض اإلقناع)12(. ويتوجــب عىل أولئك الذين يهدفون 

لإلقناع تطوير إسرتاتيجية مناسبة لإلقناع. هل من األفضل استخدام املنهج العقالين/ املنطقي 

أو رمبا االستاملة العاطفية؟ وقد تصبح األهداف معقدة ألنها قد تكون متداخلة. عىل سبيل 

املثــال، قد يكون الهــدف هو إبالغ مرؤوس بإجراء جديد، ويف نفــس الوقت إقناعه بقبول 

اإلجراء. يحتاج املدراء يف مثل هذه املواقف لتحديد األهداف بوضوح وتطوير اإلسرتاتيجيات 

املناسبة، وإال فلن يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم. 

وعــادًة ما يحّدد هدف االتصال اإلســرتاتيجية املناســبة للموقف. ونتيجــة لذلك، فإن 

املــدراء الفعالني مدركون متامــاً ألهدافهم االتصالية. وتوضح الفصــول الالحقة العالقة بني 

هذه اإلســرتاتيجية والجمهور )املستمعني( والهدف كام نقدم العديد من األمثلة. فمثاًل عند 

مناقشــتنا للمؤمترات والرسائل يف الفصل الســابع )7(، نوضح متى ينبغي استخدام املنهج 

االستنتاجي )االستداليل( املبارش، ومتى ينبغي استخدام املنهج االستقرايئ أو غري املبارش.

الطبقة الثالثة:

مبراجعــة ما ســبق، نجد بأنه ينبغي عىل املدير أوالً مراعــاة البيئة املحيطة عند تحديد 

اإلســرتاتيجية االتصالية، ومن ثم هدف االتصال وكاًل من مرســل الرســالة ومستقِبلها. ونأيت 

اآلن للطبقة الثالثة من النموذج اإلســرتاتيجي، والذي يضم أربعة عنارص إضافية يجب عىل 

املدير أخذها بعني االعتبار: 

املحتوى الخاص للرسالة.	 

قناة الرسالة.	 

البيئة املادية التي حدثت فيها الرسالة.	 

وقت حدوث االتصال.	 

يقدم شــكل )2-3( النموذج الكامــل لالتصال اإلداري اإلســرتاتيجي؛ حيث تظهر هذه 

العنارص األربعة يف الطبقة األقرب لُلب اإلســرتاتيجية؛ ألنها تعتمد عىل املرِســل واملستقِبل 

وهدف الرســالة، مثلام تعتمد عىل الثقافة واملناخ. ولتســهيل النقاش فسيتم استعراض كل 

عنــرص عىل حدة. وتذّكر مرة أخرى بأن املديــر يف الواقع يحتاج ملراعاة العالقات املتداخلة 
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عند تطوير اإلســرتاتيجية االتصالية. وعند تحليل املواقف الحاســمة، فإن تجاهل أي عنرص 

قد يؤدي لفشل االتصال.

شكل )2-3( النموذج الكامل

محتوى الرسالة: 

ميكننا تبسيط النقاش من خالل تقسيم محتوى الرسالة تبعاً ألربعة عوامل:

أوالً: هل سيفهم املتلقي الرسالة عىل أنها إيجابية أو سلبية أو محايدة؟ إن كانت الرسالة 

إيجابيــة فمن األفضــل تقديم األخبار الجيدة برسعة، بينام ُيفضــل غالباً تقديم املعلومات 

املحايدة قبل الســلبية إن كانت الرســالة ســلبية)13(. وال بد من مراعاة وجهة نظر املتلقي 

ملعرفة ما إذا كانت الرســالة إيجابية أو ســلبية. إن ما قد يبدو إيجابياً للمدير )املرِسل( قد 

يبدو سلبياً للمستقِبل.

عىل ســبيل املثال، كانت مديرة إحدى املؤسســات املحاســبية مبتهجة وهي تعلن خرب 

العقد الجديد مع رشكة ناشئة، ولكن املوظفني مل يكونوا سعداء بالخرب؛ ألنهم يعملون بأكرث 

من طاقتهم )أكرث مام يلزم(. 
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ثانيــاً: هل تتعلق الرســالة بحقائق أو آراء؟ وميكن إبــداء الحقيقة من خالل معلومات 

مؤكدة وموثوقة، ولكن الرأي يعتمد غالباً عىل االفرتاض. يتوجب عىل املدير أن يحّلل هدف 

رســالته بدقة؛ ألنه قد يكون متأكداً من رأيه لدرجة أنه يقدمه كحقيقة وليس كرأي. عندما 

يعرض املدراء آراءهم عىل أنها حقائق، قد ينخدع مستقبلو الرسالة بذلك. 

جدول )2-2( قامئة التحقق من محتوى الرسالة

هل سيعترب املستقِبل الرسالة سلبية أو إيجابية؟

هل ستتعلق الرسالة بحقائق أو آراء؟

ما مدى أهمية الرسالة للمستقِبل؟

ما مدى جدلية الرسالة؟

ثالثاً: ما مدى أهمية الرســالة للمســتقِبل؟ إذا كانت الرســالة مهمة للمدير ولكن ليس 

بالنسبة للمستقِبل، فإن عىل املدير الرتكيز عىل طرق وأساليب جذب االهتامم، حيث يصمم 

رســالته تبعاً الحتياجات املتلقي وليس احتياجاته )املدير(، كام أن عليه تقرير كيفية جعل 

محتوى الرسالة مهاًم للمستقِبل وإيضاح تضمني هذه األهمية، من خالل املعلومات الواردة 

يف الرسالة. وعىل سبيل املثال، إن مجرد اإلعالن عن اجتامع للموظفني يف الثانية بعد الظهر، 

قد ال يكون جذاباً للموظفني، فيام لو أوضح اإلعالن بأن أحد موضوعات االجتامع هو برنامج 

التحفيــز الجديد، فإن ذلك ســيدفع املوظفــني لالهتامم باالجتامع. رابعــاً: ما مدى جدلية 

الرســالة؟ يف الحاالت الجدلية )الخالفية( ينبغي اســتخدام األلفاظ املحايدة التي تقّلل من 

ردود الفعل العاطفية. ويف مثل هذه املواقف، فإن اســتخدام عبارات مثل "تدرك بالتأكيد" 

أو "الكل يعتقد" أو "أال تستطيع رؤية ذلك؟" أو "يجب عليك أن تفهم"، قد تجعل املستقِبل 

دفاعياً وتتسبب يف حدوث الخالف )النزاع(. 

يتطلــب االتصال اإلداري الفعال تحلياًل لعنارص املحتوى املوجزة يف جدول )2-2(. وعند 

تطوير اإلســرتاتيجية االتصالية، البد للقائم باالتصال من أخــذ هذه العنارص بعني االعتبار، 

بالتزامن مع املرِسل واملستقِبل والغرض من الرسالة؛ ألن كاًل منها يؤثر باآلخر ويتأثر به عند 

تطوير اإلسرتاتيجية االتصالية. 
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قناة االتصال:

مع ظهور االتصاالت املتطورة والتســليم الفوري، أصبحت مســألة كيفية إرسال الرسائل 

معقــدة عىل نحــو متزايد. فالعادات تزيد مــن تعقيد اختيار القناة. ويجــد املديرون طرقاً 

للتواصل معهم تكون مريحة لهم، ويواصلون استخدام نفس الطرق، حتى وإن مل تكن مناسبة. 

فمثاًل، كان أحد مدراء املحاســبة معروفاً بالتواصل من خالل األوراق الالصقة الصغرية. ففي 

حــني أن هذه األوراق الالصقة صغرية ومفيدة للتعليق عىل الوثائق، اســتخدمها هذا املدير 

للتواصل مع مرؤوسيه طوال الوقت؛ حيث يقرتب بصمت من املوظفة يف مقصورتها، ويلصق 

الورقة عىل شاشة الكمبيوتر ويذهب كام أىت بصمت. ترى ما توقعك لرد فعل هذه املوظفة؟

إذن، ما هي القناة املناســبة لالتصال؟ إن توفر االتصاالت املكتوبة )املذكرات والتقارير 

والرســائل( يعترب فرصة لحفظ الســجالت الدامئة والتي تكون دقيقــة وواضحة، ومع ذلك، 

فإنها عادة ال توفر الفرصة للحصول عىل ردود فعل فورية. ويعتقد أن الربيد اإللكرتوين أقل 

رسمية وغالباً ما يكتب عىل َعجل، إال أن له مزايا الرسعة والفورية والدوام. وغالباً ما يكون 

االتصال الشــفهي أكرث إقناعاً من الرســالة املكتوبة؛ حيث ميكن أن تكون الرســائل النصية 

والتســجيالت الصوتية رسيعة، ولكنها ال توفر عموماً سجاًل دامئاً للمحادثة أيضاً، يف حني أن 

املكاملات الهاتفية تسمح بتلقي ردود الفعل الشفهية، إال أنها ال متّكن املشاركني من مراقبة 

السلوكيات غري اللفظية. ومبا أن هناك العديد من العوامل التي ينطوي عليها األمر، يصعب 

اإلعالن عن قناة تواصل واحدة مفضلة دامئا عىل أي قناة أخرى.

وترتكز املسألة حول تقليل التكاليف مع تعظيم فعالية االتصاالت. لذا، علينا النظر فقط 

يف هذه الخيارات األساســية: )1( شفهية، )2( مكتوبة، )3( شفهية ومكتوبة، و )4( برصية. 

اآلن يجب تقسيم هذه إىل مزيد من الطرق وهي: الرسمية وغري الرسمية. ويعرض الجدول 

)2-3( بعــض هذه الخيارات. ولكن دعونا نعقد الخيــارات أكرث من ذلك، بإضافة اتصاالت 

بوســاطة تكنولوجية، مثل مؤمترات الفيديــو، والربيد اإللكرتوين، والفاكس. حيث رسعان ما 

يصبح واضحاً أن اختيار القناة الصحيح ليس باملســألة البســيطة، وهذا هو الســبب يف أن 

الفصل الثالث يعرض مناقشــة مســتفيضة لقنوات االتصال، التي يســيطر عليها شكل من 

أشكال التكنولوجيا.
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هل ينبغي تقديم الرســالة إىل كل شــخص عىل حدة أو إىل مجموعة؟ يف الوقت الذي 

تســمح فيه االتصاالت الفردية للمدير بتخصيص الرسالة حسب كل شخص، فإن االتصاالت 

الجامعيــة تعترب أرسع وأرخص، ويتعني عىل املدير أن يقرر مــا إذا كان التخصيص الفردي 

رضوريــاً، أو إذا كان الوقــت الذي يتم توفريه مع االتصال الجامعي أكرث أهمية. وســيوضح 

الفصل املتعلق باالجتامعات هذا الحقاً بالتفصيل.

جدول )2-3( قنوات االتصال

رسميغري رسمي

املحادثات الشخصية.شفهي

املقابالت واملشاورات.

االتصاالت.

الجوالت التعريفية للموظفني )التوجه(.

اجتامعات الكادر الوظيفي.

نظام املخاطبات العامة.

املؤمترات.

التوجيهات والتعليامت.

اإلحاطات.

لوحات اإلعالنات.كتايب

موجز األخبار اليومية.

الربيد اإللكرتوين.

نات. املدوَّ

أدلة وقوائم السياسات.

النرشات اإلخبارية لإلدارة.

شبكات االتصال الداخلية.

تقارير.

موقع الرشكة اإللكرتوين.

شفهياً

وكتابة

اتصال وجهاً لوجه بني الرئيس واملرؤوس، 

حيث يتم تبادل املعلومات املكتوبة.

التقارير  عرض  يتم  حيث  الرشكة  اجتامعات 

واملعلومات.

عروض الصوت.برصي

الدوائر التلفزيونية املغلقة.

وصالت األقامر الصناعية.

الفيديوهات.

عروض الباوربوينت.

مناقشات الرسوم البيانية.

إن مســألة الفرد مقابــل املجموعة هي مفتاح لالتصال املقنــع. ويف بعض الحاالت، قد 

يكون من السهل إقناع مجموعة من الناس، ولكن يف حاالت أخرى، قد يكون التواصل وجهاً 

لوجه أكرث فعالية. فيجب عىل املدير إجراء تحليل إســرتاتيجي لجميع العوامل؛ لتحديد أي 

منها سيكون أفضل يف حالة معينة.
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ومــن املتوقع أن تؤثر التكلفة عىل جميع املســائل املتعلقة باختيــار القناة االتصالية، 

حيث تتطلب الرسالة وقتاً للصياغة والكتابة. يتطلب اجتامع مجموعة من األفراد تخصيص 

أوقاتهــم، وهذه األوقات املجمعة قد تكون مكلفة. هــذه التكاليف تحتاج إىل التوازن مع 

حقيقة أن مجموعات األفراد تســهم يف الحصول عىل املدخــالت، ومعرفة ردود الفعل من 

موظفــني مختلفني. قد تكون املكاملــة الهاتفية رسيعة، ولكن أســعار املكاملات الدولية قد 

تصبح تكلفة إضافية. قد يســتغرق التقرير الرســمي وقتاً إلعداده، ولكن يستطيع اآلخرون 

العــودة إليه يف وقت الحق، يف حني أن التقرير الشــفوي مؤقــت. وهكذا يوازن املدراء بني 

عوامل التكلفة والوقت عند اختيار القناة املناسبة التصاالتهم.

البيئة المادية:

للبيئة تأثري واضح عىل االتصال، فمثلام قد تتسبب صفات وخصائص املستقبل بإحداث 

ضوضــاء داخلية، فــإن عنارص البيئة املحيطة قد تحدث "ضوضــاء خارجية"، والنتيجة هي 

عدم وضوح الرسالة.

عند تحليل العنارص البيئية يف االتصال اإلسرتاتيجي، البد من اإلجابة عىل أربعة أسئلة:

هل املوقف االتصايل عام أم خاص؟. 1

هل املوقف رسمي أم غري رسمي؟. 2

ماهي املسافة بني املرِسل واملتلقي؟. 3

هل البيئة مألوفة أم جديدة؟. 4

الخصوصيــة: قد يكون مــن األفضل تقديم التهنئة يف مناســبة عامة من عىل منرب عام، 

ل طرح األســئلة الحساســة –مثاًل– يف إطاٍر خاص )بشــكل خاص(. وتبدو بعض  بينام يفضَّ

االختيارات واضحة عندما يتعلق األمر باألجواء العامة والخاصة. فعىل سبيل املثال، ال املدير 

أو املوظف ســريغب يف مناقشة تقييم األداء السنوي يف مطعم الرشكة، ولكن اختيار الوضع 

املناســب يف مواقف أخرى. هل يفرتض مناقشة املشــكلة يف أداء الفريق مع كل عضو عىل 

حدة، أم يفضل أن يشــرتك الجميع يف املناقشــة يف مكان مفتوح؟ يف املايض، كانت النصيحة 
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املوجهة للمدراء هي: "كافئ يف العلن وعاقب يف الخفاء"، ولكن هذا املنهج البسيط قد يأيت 

بنتائج عكســية متاماً. إن إبداء اهتامم خاص ببعض املرؤوسني، قد يتسّبب بنبذهم من قبل 

املوظفني اآلخرين. وتذكرنا الطبقة الخارجية للنموذج اإلســرتاتيجي بأهمية مراعاة الثقافة 

واملناخ العام، عند تحديد مدى أهمية الخصوصية كإسرتاتيجية اتصالية.

درجة الرســمية: تؤثر درجة الرسمية عىل اختيار كلامت الرسالة، مثلام تؤثر عىل فرصة 

الحصول عىل االســتجابة للتغذية الراجعة. وبينام يكون اســتخدام األلقاب الرسمية مناسباً 

عند تقديم تقرير رسمي بشكل شفهي، فإن تلك األلقاب قد تحّد من االتصال أثناء مناقشة 

جامعية غري رسمية. وتزداد صعوبة الحصول عىل التغذية الراجعة يف املواقف الرسمية؛ إما 

ألن األســئلة قد تبدو غري مناسبة أو بسبب خجل صاحب السؤال. وأخرياً، فإن البرش بشكل 

عام مييلون للتحفظ يف ســلوكهم غري اللفظي يف املواقف الرسمية، وهو ما يزيد من صعوبة 

فهم ردود فعلهم واستجاباتهم. 

املســافة املاديــة: أما املتغــري الثالث الذي يتوجب أخــذه بعني االعتبار، فهو املســافة 

املادية التي تفصل املرِســل عن املتلقي. ويف االتصال الشــفهي، تتســبب املسافة املادية يف 

إخفاء التغرّيات يف نربة الصوت، ومدى قوة اإلمياءات ووضعية الجســم. ولذلك، تصبح هذه 

اإلســرتاتيجيات أقل فعالية عندما تكون املسافة كبرية. كام أن القرب يجعل الرسائل جّذابة. 

ويف االتصال املكتوب، تؤثر املسافة عىل التغذية الراجعة لتقرير مرَسل من ليام– أوهايو إىل 

ليــام– بريو أقل من ناحية الوقت، وبالتايل أقل فائــدة مام لو تم تداول هذا التقرير داخل 

بنايــة واحدة. وميكن للمدير أن يتوقع تغذية راجعة أقل اكتامالً كلام زادت املســافة، كام 

تزيد املسافة من صعوبة اإلقناع؛ ألنه ال ميكن الرد عىل وجهة النظر املختلفة يف الحال، وقد 

يضطر املدير النتظار فرصة اللقاء وجهاً لوجه، أو رمبا لزيادة الجهود اإلقناعية كسباً للوقت. 

جدول )2-4( قامئة التحقق لتحليل البيئة املادية

هل البيئة عامة أو خاصة؟

هل البيئة رسمية أم غري رسمية؟

ما هي املسافة املادية بني املرِسل واملستقِبل؟

هل البيئة مألوفة أم غري مألوفة؟
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األلفة / التعود: العامل األخري الذي يجب أخذه بالحسبان عند مناقشة البيئة، هو مدى 

األلفة تجاه هذه البيئة. ويجب تحليل هذا املفهوم من وجهة نظر كٍل من املدير واملتلقي. 

تسمح البيئة املألوفة للمشاركني باالسرتخاء، وهذا أمر مهم يف حاالت الخالفات وعند تداخل 

املشاعر. ويجدر باملدير توقع التشويش الذي قد يحدث؛ فقد تصبح األمور املشتتة لالنتباه 

والتــي تعودنــا عليها مثرية لألعصــاب عندما نواجهها يف بيئة جديدة. إن أمراً بســيطاً مثل 

مشــاهدة ازدحــام مروري من نافذة املكتب، قد يصبح مشــِتتاً لالنتبــاه إن مل يكن مألوفاً 

للشــخص. ويوجز جدول )2-4( العوامل الواجب عىل املدراء تحليلها بشكل إسرتاتيجي عن 

تحديد البيئة املحيطة باالتصال.

الوقت:

يؤثــر الوقت يف جميع عنــارص اإلدارة، كام أن له تأثرياً دامئاً عــىل االتصال. إن الحكمة 

املعروفة "الوقت من ذهب" مناســبة متاماً يف هذا الســياق. ويحتاج املدراء ملراعاة الوقت 

الذي يقضونه يف اإلعداد لالتصال والوقت التي تســتغرقه العملية االتصالية كذلك. وتؤدي 

مراعــاة وقــت املدراء وكذلك وقت املتلقني إىل تحقيق اتصال فّعال بكلفة مناســبة. ولهذا، 

فبينام تبدو فكرة االجتامع مناســبة إلتاحة الفرصة لألســئلة وردود الفعل، فإنها قد ال تبدو 

كذلك بســبب الوقت الذي قد تســتغرقه إجراءات حضور االجتامع، مام يجعل من رســالة 

إلكرتونية أو نّصية أكرث فعالية أحياناً. إن جهداً كهذا هو ما يلزم املدير القيام به عند اتخاذ 

قرار إسرتاتيجي يتعلق بالوقت. 

تذّكر بأن الوقت يعني الســلطة واملكانة، فقد ُينظر لألشــخاص ممن تصعب مقابلتهم 

عــىل أنهم أكرث أهميــة من أولئك الذين ميكن مقابلتهم يف أي وقت. وبينام يحتاج املوظف 

لتحديد موعد ملقابلة املدير، فإن باستطاعة املدير األعىل مرتبًة )درجة وظيفية( املرور عىل 

املوظف متى شاء. وُيستدل عىل املكانة من خالل الوقت الذي يقضيه الشخص يف االنتظار. 

ال بد من تحديد وقت االتصال بدقة، فقد يكون نفس السلوك االتصايل مقبوالً يف وقٍت 

ما، ولكنه قد ال يكون مقبوالً بل ومزعجاً يف وقت آخر. ومن غري املناســب تشــتيت انتباه 

شــخص ما قبل دخولــه الجتامع هام، كام أن تقريراً مرَســاًل بعد الظهــر يف آخر يوم عمل 
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يف األســبوع، لــن يجد االهتامم الــكايف غالباً. هناك مثال آخر، فكــر يف توقيت إعالن تم يف 

مستشــفى حرضي كبري يتكون من عدة مباٍن. لســنوات عديدة، تم وضع تحســينات عىل 

املشــهد الطبيعي من أجل تحســني جريان املياه. كانت األرض جميلــة بعد االنتهاء، ولكن 

بعــد انتهاء املرشوع، تم اإلعالن عن تخفيض عدد موظفي املستشــفى، بدا كام لو كان قد 

تم تحسني املنظر الطبيعي عىل حساب الوظائف. وبشكل مفهوم، شعر املوظفون باالستياء 

من طريقة تخصيص املوارد. 

االستجابة وطرق قياس التأثير والفعالية:

تتكامل االســتجابة )التغذية الراجعة( ومقاييس التأثري مع املدخل اإلسرتاتيجي لالتصال 

اإلداري. ومل يتم التطرق لهذين العاملني يف النموذج اإلســرتاتيجي )شكل 2-3(؛ كونهام من 

األمــور املتعارف عليها. إنهام متأصالن وأساســيان يف جميع العوامل األخرى. وتظهر أهمية 

التغذية الراجعة يف شكلني:

 أوالً: الحصــول عليهــا بشــكل مســتمر 

ملراقبة تأثري األحداث يف اإلسرتاتيجية العامة. 

وعىل سبيل املثال، يقرر مدير ما بأن الرسالة 

اإللكرتونية بشأن اإلجراءات الجديدة للعمل 

مل تكــن واضحة كام كان يعتقد؛ نظراً لعديد 

األسئلة التي استقبلها. ونتيجة لهذه التغذية 

الراجعــة، يقــوم رسيعــاً بالدعــوة الجتامع 

لتوضيح اإلجراءات الجديدة، ويف هذه الحالة 

يتم تغيري وسيلة االتصال لتطوير اإلسرتاتيجية 

االتصالية. 

ثانياً: تساهم التغذية الراجعة يف تحديد مدى فعالية اإلسرتاتيجية، حتى وإن كان الوقت 

متأخراً لتعديلها. ولســوء الحظ فإن العديد من املدراء قد يتحاشون هذه التغذية الراجعة؛ 

العتقادهم بأنه ال ميكن عمل يشء بشــأنها. وعىل سبيل املثال، قدمت وكالة إعالنية العرض 

توقَّف وفّكر

ضع يف االعتبار عندما أخفقت يف الوصول 

أو يف  الرياضة  يف  ذلك  كان  سواء  إىل هدفك، 

مرشوع عمل. 

ما مدى الرتحيب بالتغذية الراجعة؟. 1

يف . 2 به  قمت  الذي  املختلف  اليشء  ما 

موقفاً  فيها  واجهت  التي  الالحقة  املرة 

مامثاًل؟
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املطلــوب لحملة إعالنية بينــام حصلت وكالة أخرى عىل املرشوع. ويف هذه الحالة ال يجب 

االنشــغال بتقييم مدى كفاءة العرض؛ ألنه ال ميكن عمل يشء بشأنه، ولكن يجب استغالل 

هذه الفرصــة لتقييم مجمل عنارص املقرتح جيداً كتحليل الطرف اآلخر )املتلقي(، وطريقة 

الكتابــة والتوقيت ومن ثم االســتفادة منها يف العروض املســتقبلية الالحقة. وميثل تحليل 

األحــداث بعد وقوعها عنــرصاً هاماً يف تطويــر املنظامت، حتى وإن مل يكــن ممتعاً ويتم 

تحاشيه يف العادة.  

قد يكون الحصول عىل التغذية الراجعة وقياس مدى الفاعلية صعباً للغاية؛ ففي إحدى 

الحــاالت قامت مديرة إقليمية لرشكة تأمني –بعد أن خاب أملها يف أرقام املبيعات– بكتابة 

عدة رســائل، وإجراء العديد من املكاملات ومقابلة وكالء املبيعات شخصياً لتحفيزهم، دون 

أن مينع ذلك من استمرار تدين املبيعات، لتلجأ بعدها إىل مستشار إداري ملعرفة سبل تطوير 

إســرتاتيجيتها التحفيزية. وعىل أية حــال، ال ميكن معرفة ما إذا كانــت املبيعات الضعيفة 

نتيجة لالتصال مع مندويب املبيعات، أم أنها بســبب املنتجات التأمينية نفســها. إن االتصال 

اإلداري متداخل بشكل كبري مع عوامل أخرى، لدرجة أنه يصعب غالباً تحديد مدى فعاليته.

أخطاء حاسمة في االتصال:

بالرغم من إدراك املدراء للعوامل املذكورة ســابقاً، إال أنهم يرتكبون األخطاء االتصالية. 

وتعتمد العملية االتصالية عىل شــخصيات املشرتكني يف االتصال، والبيئة التي يتواجدون بها 

أو يعملــون فيهــا. وبينام ُيفرتض أن تؤدي هذه العمليــة إىل تفاعل دينامييك كام يتضح يف 

منوذج االتصال اإلسرتاتيجي، إال أن هذا التفاعل غري مضمون.

وبالرغم من اعتقاد البرش بأنهم يتحدثون عام هو حقيقي، إال أنهم يف الواقع يتحدثون 

عام هو حقيقي يف أذهانهم وحســب؛ ألنه ال يوجد تطابق تام بني ما هو حقيقي يف العامل 

وبني الحقيقة كام تســتوعبها عقولنا، بسبب مرشــحاتنا )مفارزنا( العقلية. ويتضح ذلك يف 

محاولــة أحدهم التواصل بشــأن األحداث الحقيقية يف العامل، وتنبــع هذه األخطاء القاتلة 

والشــائعة من مشــاكل مفارزنا العقلية: خطأ االفرتاض/ املالحظة، الفشل يف التمييز، وخطأ 

الكلية)14(.
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خطأ االفتراض/ المالحظة:

يقع خطأ االفرتاض عند التســليم بصحة يشء ما دون وجود إثبات. ففي كل يوم نضطر 

للعمل عىل أســاس االفرتاضات. فمثاًل، نفرتض بأن األكل يف الكافترييا غري ســام بالرغم من 

تعليقاتنا املســتمرة عكس اعتقادنا، كام قد نفرتض بأن سقف املكتب لن ينهار وبأن األرقام 

الواردة يف التقرير صحيحة. إن االفرتاضات هامة ومطلوبة عند تحليل املواد وحل املشــاكل 

والتخطيط.

فعندما نضع الرسالة يف صندوق الربيد، فإننا نفرتض وصولها إىل العنوان املحدد يف وقت 

مناســب، ولكن هل ميكن القول بأن هذا االفرتاض صحيح وسليم متاماً؟ تؤكد الشواهد بأن 

الرســالة قد تفقد أو تتأخر أو رمبا تتلف، ولكننا نقوم مبخاطرة محسوبة فيام يبدو عىل أنه 

ترصف آمن نســبياً. أما يف حالة وجود يشء مثني يف نفس الرســالة، فإننا نقوم بالتأمني عىل 

محتوياتها. 

متى يصبح التأمني رضورياً؟ وبصيغة أخرى، هل االفرتاض صحيح أم أنه مخاطرة؟  يؤكد 

االتصال اإلسرتاتيجي عىل هذه املسألة بشكل مستمر، حيث يتوجب عىل القامئني باالتصال 

اإلســرتاتيجي تجّنب االفرتاضات التي قد تكون خاطئة أو غري موثوقة، مام يؤدي إىل فشــل 

االتصال. 

لنتأمــل هذا املثال، تالحظ مديــرة إدارة مراقبة الجودة بأن أندري –الكيميايئ الجديد–

مخلــص للغاية؛ ففي كل ليلة يبقى لســاعة ونصف بعد انتهــاء وقت العمل ليدقق جميع 

األرقام. والنبهارها بالتزامه، فقد كتبت توصية خاصة توضع يف ملفه الوظيفي. وقد اكتشفت 

املديــرة الحقاً بأن أندري كان يواجه العديــد من الصعوبات يف )التجارب( االختبارات التي 

كان يجريهــا؛ ولذلك كان يقيض الوقت بعد انتهاء العمل يف تصحيح األخطاء العديدة التي 

كان يرتكبها يف العادة.

ولتفادي خطأ االفرتاض/ املالحظة، يتوجب عىل املدير أن يســأل عن الحقائق. يجب أن 

ندرك مدى املخاطرة يف اعتبار قول ما عىل أنه حقيقة يف موقف ما، وفيام بعد يتم التعامل 

مع االتصال الناتج عىل أنه إما حقيقة أو رأي. عىل سبيل املثال، "أرى أننا حصلنا عىل شحنة 

من النحاس" حقيقة، بينام تعبريات مثل "يف رأيي"، "يبدو يل كام لو أن" و "أنا أفرتض" ميكنها 
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أن تســاعدنا يف التمييز بني الحقيقة واالفرتاض.  وكام تســاعد هذه التعابري املدراء عىل أن 

يكونوا أكرث وضوحاً عند استخدام االفرتاضات، فإنها توّفر فهاًم أوضح لدى املتلقي. 

اإلخفاق في مالحظة الفوارق:

اإلخفاق يف مالحظة الفوارق هو اإلخفاق يف إدراك االختالفات الواضحة بني األشــخاص 

أو التغــريات يف املواقف. وقد يؤدي هذا الفشــل يف إيجاد الفــوارق إىل تجاهل االختالفات 

 Williamوالرتكيز عىل املشــرتكات. ومن عواقب اإلخفاق يف التمييز ما أسامه ويليام هيني

ر التصنيف وجموده. وقد الحظ هذا الباحث الرائد يف حقل االتصال الشخيص  Haney: تحجُّ

والسلوك التنظيمي ما ييل: 

لدى الغالبية منا ميٌل للتصنيف والتقســيم. قم بإْطالع شــخص ما عىل يشء مل يره من 

قبل، وســتجد غالباً أحد أســئلته األوىل: "ما نوع هذا اليشء؟"، وقد ال نشــعر بالراحة عند 

مقابلة شخص ألول مرة حتى نقوم بتصنيفه: ماهي؟ كيف ميكن تصنيفها؟ هل هي مندوبة 

مبيعات؟ ســباكة؟ مزارعة؟ معلمة؟ رســامة؟ هل هي بروتستانتية؟ كاثوليكية؟ يهودية؟ أم 

ملحدة؟ هل هي دميقراطية أم جمهورية أم أنها مســتقلة؟ هل هي من الطبقة الفقرية أم 

الوسطى أم الغنية؟)15(.

يتّســبب التحّجر يف التصنيف إىل التنميط الجائــر؛ ألن البرش قد يطبقون تصورهم عن 

مجموعة / جامعة عىل أي من أفرادها، مام ينتج تصنيفات غري مناســبة عن التطبيق. ومن 

األمثلة الشائعة ما يتعلق باملدراء الذين ُيجرون مقابالت شخصية للمتقدمني عىل الوظائف. 

فقد ال يســتمع املدير بإنصات ألحــد املتقدمني، ملجرد أن هذا املتقــدم تخرج من جامعة 

ال يرغب املدير يف توظيف خريجيها. وقد يتســبب تصّلب التصنيف باســتخدام الشــخص 

للتصنيفات العامة، بدالً من التحديد الدقيق )الحديث بشكل محدد( مام يفقده معلومات 

هامة. عىل ســبيل املثال، "جويس عضو يف االتحاد" تغفــل عن حقيقة كونها املفتش األكرث 

كفاءة يف اإلدارة.

يتمثــل الخطر املحتمــل يف أن الذين يصنفون كل يشء ال يدركــون غالباً أنهم يقومون 

بذلك، مام يجعل اإلخفاق يف مالحظة الفوارق عقبة يصعب تجاوزها. عىل أية حال، يقرتح 
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هيني Haney أســلوبني مهمني)16(: األول، قبول فرضية التمّيز )التفرّد(، وهذا يعني تطوير 

اإلحســاس تجاه كل االختالفات يف هذا العامل. مل يســبق أن تشابه شــيئان بشكل متطابق، 

حتى األشقاء أو رجال الثلج. أما األسلوب الثاين، فهو تصنيف التقييامت، وهذا يعني أن يتم 

تصنيف كل شــخص أو يشء أو موقف تبعاً لبعض الخصائص أو الصفات املميزة، وميكن أن 

يقود ذلك رسيعاً إىل االستنتاج بأن كل يشء وكل شخص متمّيز )متفرّد(، وبالتايل يساهم يف 

قبول االختالفات. 

االستقطاب / القطبية: وهو شكل خاص من التمييز يتضمن طريقة "إما أو" يف التفكري.

فبعــض املواقف هي ثنائيات حقيقيــة ميكن التعامل معها بطريقة "إمــا أو". إن املوظف 

إما غائب أو حارض، والشــخص إما ذكر أو أنثى. ولكننا ال نســتطيع وصف بعض املواقف 

بدقة باســتخدام هــذه الطريقة؛ فقد ال يكون املنتج جيداً وال ســيئاً كذلك، والشــخص ال 

يعمل برسعة وكذلك ال يعمل ببطء. ويحدث االستقطاب عندما يترصف الشخص يف موقف 

يتضمن تدرجات وحلوالً وســط بطريقة "إما أو"، وهكذا قد تجد شــخصاً يقول بأنه إما أن 

ينجح أو يفشل يف الوظيفة، معتقداً بأنه ليس هناك مثة أداء متوسط أو نجاح جزيئ. وعىل 

العكس من ذلك، فلو أخربت شــخصاً بأن الخيار الوحيد هو إما النجاح أو الفشل، فقد يبدأ 

باالعتقــاد بأن الحلول الوســط غري موجــودة. وعندما يعي املدراء طريقــة "إما أو"، فإنهم 

يدركون االختالفات بني عنرصين بدقة أكرب، كام أنهم سيدركون العامل بشكل أدق كذلك.  

التقييــم الجامــد: ويحدث هــذا النوع من اإلخفــاق يف التمييز عندمــا ال يهتم الناس 

بالتغيريات املحتملة يف األشخاص أو األماكن أو األشياء. ومبا أن كل يشء يتغرّي يف هذا العامل، 

فــال ميكــن للتقييامت أن تبقى جامدة. وعىل كل حال، قد يســهل القول بأن التغيري عنرص 

رئييس يف مجال األعامل، إال أنه من الصعب عادة التكيف مع تلك التغيريات املستمرة. وقد 

ينتج عن التقييم الجامد إدراك غري دقيق للعامل، كام قد يتسبب يف وقوع األخطاء اإلدارية.

ولتجنب التقييم الجامد ينبغي تذّكر أن كل األشــياء تتغري. فاملدير الذي يسأل باستمرار 

عــام إذا تغــري أي يشء؟ ومتى تغري؟ ال َيفرتض بــأن األحداث ثابتة، وبالتــايل مينع حدوث 

هذا الخطأ االتصايل الشــائع والفادح. وميكن ألي مدير طرح هذا الســؤال البسيط: "ماهي 

التصنيفات التي استخدمتها يف هذا املوقف؟".
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الكمال وعملية التجريد:

الخطأ الثالث الذي يجب عىل املدير تجنبه بوعي هو الكامل، حيث يرتكب البرش هذا 

الخطأ عندما يقومون باالتصال، كام لو أن ما يقولونه هو كل ما ميكن معرفته عن املوضوع. 

ويدرك الشخص الفِطن بأن الواقع معقد جداً بالنسبة ألي شخص، بحيث ال ميكن معرفة كل 

ما يجب معرفته بشأٍن ما، ولكن هذا الخطأ اليزال ُيقرتف. ويقول هيني Haney بأن الكامل 

هــو نتيجة اعتقادين خاطئني: أوالً، من املمكن معرفة وقول كل يشء عن يشء ما. ثانياً، كل 

ما أقول )أو أَكتب أو ُأفكر به( يحتوي عىل كل ما هو مهم عن املوضوع)17(. وتسهم أشكال 

االتصال املألوفة يف مشكلة الكامل؛ ألن البرش يقومون بعملية التجريد عندما يتحدثون. إن 

التجريد هو عملية الرتكيز عىل بعض التفاصيل وإهامل البعض اآلخر؛ فأثناء عملية االتصال 

نحتــاج الختيار بعض التفاصيل وحذف أخرى. وميكن لعملية التجريد أن تؤدي إىل تجاهل 

معلومات معينة. وكنتيجة لذلك، فإن املستمع –وكذلك املتحدث أحياناً– ال يدرك بأن بعض 

املعلومات مل يتم التطرق إليهــا. وكلام زاد تجاهل بعض املعلومات، كلام ازدادت الصعوبة 

يف معرفة ما تم تجاهله.

لنأخــذ هــذا املثال عىل خطأ الكامل: يف حوار بني طالب يف املرحلة الثانوية ورجل –غري 

معــروف للطالب– قىض عمره يف دراســة علم النبات ومن العلــامء املتميزين، حيث علق 

الطالب األنيق املعتد بنفسه قائاًل: "أوه .. علم النبات. لقد انتهيت من دراسة كل ما يتعلق 

بشــأن هذا اليشء الفصل املايض".  وكام قال برتراند راســلBertrand Russell : "يتناسب 

يقني الشخص عكسياً مع معرفته".

يتضمن كل ما نقوم به –تقريباً– شــيئاً من التجريد. ولذلك، فإن حل مشكلة الكامل ال 

يتأىتَّ بتجاهل التجريد بل مبعرفة مستوى التجريد الحاصل. ومبجرد معرفة الشخص مبستوى 

التجريــد، ميكنه صياغة الرســالة تبعــاً لذلك "عىل حد علمي، تبعــاً ملعلومايت" أو "هذه ما 

أعتربها معلومات حاســمة". وللتغلب عىل خطأ الكاملية عند االســتامع، ميكنك التســاؤل: 

"ما الذي تم تجاهله؟" أو ببســاطة: "ماذا بعد؟". وكام ميكنك استخدام "إىل آخره" يف نهاية 

الجملة، فمن الواجب أن تتســاءل عن ما يشتمل عليه ذلك. ويلخص جدول )2-5( األسئلة 

الواجب طرحها لتاليف ارتكاب ثالثة أخطاء قاتلة عند االتصال. 
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جدول )2-5( كيف ميكن تاليف األخطاء القاتلة

األسئلة الواجب طرحهاالخطأ القاتل

ماهي الحقائق؟االفرتاض / املالحظة.

ماهي التصنيفات التي استخدمتها يف هذا املوقف؟اإلخفاق يف مالحظة الفوارق.

ماذا يحدث أيضاً؟الكامل / الكلية.

متت مناقشة األخطاء القاتلة واملستمرة من منظور االتصال الذايت والشخيص، وهي خطأ 

االفــرتاض / املالحظــة واإلخفاق يف مالحظة الفرق، وكذلك الكــامل / الكّلية. عىل أّية حال، 

فإن االتصال اإلداري نادراً ما يقترص عىل املستوى الذايت والشخيص؛ فقد تصبح العملية أكرث 

تعقيداً عندما يشــرتك املزيد من األشــخاص يف العملية االتصالية. وأثناء االجتامعات تظهر 

األخطاء االتصالية الثالثة التي نوقشت سلفاً، كام تظهر أخطاء أخرى تتعلق بالجامعة ويجب 

أخذها باالعتبار. فعندما يتواصل املدير مع جامعة من املوظفني يف إدارة أخرى، فإن عوامل 

التنظيم تصبح مؤثرة. ويف الحالتني ميكن لألخطاء األساسية التي ناقشناها يف هذا الفصل أن 

تظهر، باإلضافة إىل أنواع متخصصة من األخطاء املحتملة الواجب مراعاتها. وهناك املزيد عن 

االتصال عىل املســتوى الجامعي واملستوى التنظيمي يف الفصل )4(، واملخصص لالجتامعات 

وحركيات )وديناميكيات( الجامعة، بينام يرشح الفصل )11( االتصال عرب الثقافات.

ملخص:

 يحدث االتصال اإلداري يف خمســة مســتويات: الذايت والشخيص والجامعي والتنظيمي 

وأخرياً الثقايف. وقد تم التطرق لهذه املســتويات يف هذا الكتاب. ويقدم هذا الفصل منوذجاً 

لالتصــال اإلداري اإلســرتاتيجي، والذي قد يســاعد املدراء عىل تقليــل األخطاء يف املواقف 

الحاســمة. وبينام ال ميكن وضع قواعد ثابتة ميكن اســتخدامها يف كل املواقف، فقد تطرقنا 

للعوامل التي يجب عىل املدراء مراعاتها قبل االتصال.

تم استعراض هذه العوامل كطبقات ثالث للنموذج اإلسرتاتيجي. وتحتوي الطبقة األويل 

عىل املناخ واملحيط )الثقايف(، حيث البد أن تتوافق اإلسرتاتيجية االتصالية مع السياق الثقايف 
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الوطني والتنظيمي، وتتضمن الطبقة الثانية املرِســل واملستقِبل وعرض الرسالة )االتصالية(، 

بينــام تحتوي الطبقة الثالثة عىل الرســالة والوســيلة )القناة( والبيئة ووقــت االتصال. إن 

التطبيق اإلسرتاتيجي املناســب لهذه العوامل –وهي لّب النموذج– يعتمد بقوة عىل هذه 

الطبقات الثالث من املتغرّيات.

إن االهتــامم بهذه العنارص أثناء مرحلة التطوير ليس كافياً لضامن نجاح االتصال، وعىل 

املدراء البحث عن ردود الفعل ومقاييس لكفاءة االتصال، من أجل ضامن التطوير املستمر 

ملهاراتهم التفاعلية.

وأخــرياً، تم تنــاول األخطاء القاتلــة يف العملية االتصاليــة، وأكرثها شــيوعاً: )1( خطأ 

اإلفــرتاض/ املالحظة، )2( اإلخفــاق يف مالحظة الفوارق، )3( خطأ الكامل / الكلية. ويحدث 

خطــأ االفرتاض / املالحظة، عندما يقول املدير شــيئاً ما عــىل أنه حقيقة، فيام ال ميلك دلياًل 

ملموســاً عىل ذلــك. أما اإلخفاق يف مالحظــة الفرق، فهو اإلخفــاق يف إدراك التغيريات يف 

األحداث أو االختالفات البارزة بني األشــياء. ويحدث خطأ الكاملية عندما يعتقد الشــخص 

بــأن ما يقوله هو كل ما ميكن معرفته يف املوضوع. ويحتاج املدراء لالهتامم بهذه العوامل، 

باإلضافة إىل عوامل الضعف اإلنساين عند االتصال باآلخرين. 

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 2-1: حجب التقنية:

طرق ِبن Ben باب نانيس كري Nancy Kerr، مديرته املرشفة. 

ردت نانيس: "تفضل بالدخول" ودخل ِبن. لقد كان محبطاً، وانعكس هذا السلوك عليه. 

قــال ِبن: "أود التحدث معك عن ســتييس بورتــون Stacey Burton التي تعمل يف املكتب 

املجاور يل"، وتابع: "منذ ذلك الوقت الذي قمنا فيه بإعادة تنظيم املكتب منذ حوايل شهر، 

وســتييس متر بالقرب وتقف أمام باب مكتبي، فقط للُمغازلة والدردشة وتتسبب يف توقفي 

عن العمل، وأنا لســت مرتاحاً يف تركيزي بشــكل عام وباألخص عنــد االنتباه إىل املغازلة"، 

وتابع بن: "كام أنني غارق يف رسائل الربيد اإللكرتوين غري املتعلقة بالعمل من ستييس". 
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سألت نانيس: "هل طلبَت من ستييس أن تتوقف عن ذلك؟". 

قال ِبن: "حسنا، ليس بالفعل. ميكن أخذ هذا التفاعل بسهولة عىل أنه مزاح مكتب، لو 
أنِك فقط ســمعِت الكلامت. إن الطريقة التــي تومئ وتتحدث وتنظر بها إيّل تجعلها كأنها 
مغازلة". "أنا لست مرتاحاً يف الدخول يف مواجهة مع ستييس، وفكرُت بأنِك تودين التحدث 

إليها بدالً مني". 

"يســعدين ذلك. من املمكن اليوم" أجابت نانيس. "ســوف أرســل بريــداً إلكرتونياً اآلن 
وأشكرك عىل أنك لفّت انتباهي إىل ذلك".

أرسلْت نانيس بريداً إلكرتونياً إىل ستييس لتأيت إىل مكتبها يف الساعة 2:00م. 

عند الســاعة 1:55 ســمعْت نانيس الباب ُيطرق وقالت: "تفضل بالدخول". دخل شاب 
أنيق وجلس. ســألت نانيس: "أي خدمة؟". "حســنا، قلِت إنِك تريدين التحدث معي. ماذا 
أســتطيع تقدميه إليِك؟" ســأل الشــاب. "هل أردُت أن أتحدث معك" سألت نانيس. "نعم" 

أجاب الشاب: "أنا ستييس بورتون". 

األسئلة:

1- ما هو خطأ االفرتاض – املالحظة يف هذا السيناريو؟ 

 Nancy 2- إىل أي مدى ساهم استخدام تقنية تبادل الرسائل هذا يف سوء الفهم بني نانيس
وستييس Stacey؟ 

3- ما هي األفكار النمطية املتعلقة بالجنس، والتي تم مناقشــتها يف الفصل األول وتنطبق 
عىل هذه الحالة؟ 

4- إذا كنت يف موقف نانيس  Nancy، كيف ســتتعامل مع هذه اللحظة الحرجة وتتناقش 
بعد ذلك؟ 

الحالة 2-2: تطوير مطوية )بروشور(:

يبلغ ميتش فينيل Mitch Finley تسعة وعرشين عاماً، وهو حاصل عىل درجة جامعية 
يف التمويل وبدأ العمل كمسئول قروض يف بنك منذ عامني. بعد ذلك، بدأ التشاور يف أعامل 

تجارية أخرى يف التخطيط املايل، وكان هدفه الوظيفي هو أن يبدأ عمله التجاري الخاص.
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حاليــاً، قام فينيل Finley بفتح رشكة The Suite Thing، وهي رشكة تطوير تســتخدم 

األفكار التجارية األصلية – إنشــاء اثنني من املباين الكبرية التي تشــبه الفندق وتشتمل عىل 

أجنحة )غرفة معيشة، غرفة نوم، مطبخ( غري الغرف الفردية. تقع الفنادق يف مدينتني متثل 

مراكــز إقليمية هامة لصناعة النفط. وبدالً من تأجري األجنحة، فإنه يقوم ببيعها إىل رشكات 

النفط الكبرية التي توفر لهم احتياجات الرتفيه والتخطيط الرضيبي. 

كان فينيل Finley يســتخدم كتّيباً يجمعه املهندسون الذين يعملون لديه، لكنه مل يكن 

ســعيداً مع طريقة عرضه. لقد قام بجمع كتّيبات الرشكة األخرى التي يحبها، وقرر االتصال 

برشكة إعالن لتصميم كتّيب جديد وشعار لرشكته. 

يف االجتامع التمهيدي، أخرب فينيل Finley مندوب وكالة اإلعالن بأنه يحتاج إىل شــعار 

جديد للرشكة، وملف للكتيبات لتوضع به أوراق اإلعالنات. األكرث أهمية، فإنه يجب االنتهاء 

من الشعار والتجهيزات بأرسع وقت ممكن؛ ألن الوقت ميثل املال بالنسبة له.

تعهد مندوب وكالة اإلعالن )حديث العمل يف الوظيفة( بأن رشكته ســوف تقوم بتنفيذ 

الشــعار ومخططات الكتّيبات. بعد ذلك، سأل املندوب فينيل Finley بعض األسئلة العامة 

عن مرشوعيه االثنني – ما هو نشاطهام وأين موقعهام واملنطقة املحيطة بهام، وقال مندوب 

الوكالة بأنه سوف يعود خالل أسبوع واحد مع أفكاره. 

بعد أســبوعني ونصف، اتصل فينيل Finley بوكالة اإلعالن، وأراد أن يعرف ما إذا قامت 

بتطوير املواد. لقد حرض املندوب بعد ذلك يف املســاء مع أفكاره. لقد ركزت طريقة الوكالة 

عىل موضوع يصعب تصديقه "حاِول الفوز بلعبة الفندق مع سويت ثينج". لقد شعر فينيل 

باإلحباط بســبب تأخر االســتجابة، وعدم التوافق بني ما تعرضه الوكالة اإلعالنية والصورة 

الخاصة مبرشوعه وقال: "ال، ليس هذا ما أريده عىل اإلطالق". اندهش مندوب وكالة اإلعالن 

وظل صامتاً لفرتة، قبل أن يرد بصوت محبط: حســناً، ما الذي تود أن ترى عليه مرشوعك؟ 

وذّكــره بالقيود الزمنية التي أعطاها له فينيل Finley. قــال فينيل Finley: إنه مل ينظر إىل 

الفنادق عىل أنهم منافسون له، وأنه أراد كتّيباً وشعاراً لتقديم فكرته لكبار املدراء عىل أنه 

اســتثامر. يف اليوم التايل، عاد مندوب وكالة اإلعالن بجزء أكــرث تحفظاً وإقناعاً، وقال فينيل 

Finley: هذا هو النوع الذي أريده ولكنه ليس واقعياً. 
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ال يســتطيع فينيل أن يفهم ملاذا مل يحصل عىل ما أراده يف املرة األوىل؛ ألن "هذا عملهم 

وبالطبع يعرفون ما يقومون به". 

األسئلة:

1- ما هي بعض األسباب املحتملة ملشكلة التواصل لفينيل؟ َمن مندوب وكالة اإلعالن؟ 

2- حدد كيف سببت االفرتاضات مشاكل اتصالية يف هذه الحالة؟ 

3- مــا هي اإلجراءات التي تويص بها مندوب وكالــة اإلعالن لضامن عدم حدوث ذلك مرة 
أخرى؟ 

4- هــل تعتقــد بأن االتصــال وصل لطريق مســدود؟ إذا كان كذلك، مــا الذي يجب عىل 
املشاركني فعله لحل ذلك؟ 

الحالة 2-3: ملاذا يتغري جونز Jones؟ 

تقع رشكة االســتثامر املايل يف مدينة هيوســن Houston بوالية تكســاس Texas، وقد 

تأسست منذ عامني فقط، ولكنها تحتل عناوين الصحف املحلية عىل أنها "رشكة تستحق أن 

تتابعها"، حيث يتوفر لديها ثالثة من محليل االستثامر وأربع سكرتارية. تشغل الرشكة حيزاً 

صغرياً إىل حد ما مع سكرتارية يف االستقبال ومكاتب للمحللني بالجوار.

يعترب الســيد جونز Jones من أكرب املحللني، وهو شــخص غري ودود جداً ويقوم بإدارة 

الرشكــة بيــد من حديد، وُيعترب هو أول من يأيت إىل العمــل وآخر من يغادر، والرسعة هي 

شعاره. 

تعتقد النســاء التي تعمل يف املكتب أن الســيد/ جونز Jones الذي يف منتصف العمر 

شــخص جذاب، وقد علقت إحدى موظفات السكرتارية قائلة: "أتعّجب كيف تبدو السيدة 

التي تتزوجه. إنه حسن املظهر، ولكنه مهووس وليس مرحاً حتى أتزوجه". مل يتحدث جونز 

أبداً معهم ويبدو كام لو أن العمل هو اليشء الوحيد املوجود يف رأسه. 

حالياً، بدأ جونز Jones يأيت متأخراً ويســتغرق وقتاً طوياًل يف الغداء ويغادر مبكراً. لقد 

علقت إحدى موظفات الســكرتارية قائلة: "إنك محقة، لقــد الحظت تغيرياً فيه أيضاً، لقد 
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بــدأ كل ذلك مــع الوقت الذي بدأت فيه ســيدة جديدة العمل هنــا". مل تحب موظفات 

الســكرتارية السيدة الجديدة يف املكتب، لقد كانت طويلة وشقراء وجميلة وتتحدث قلياًل، 

وتقوم بالطباعة بصعوبة وتعرف القليل عن الحاسب اآليل. لقد كتبت موظفات السكرتارية 

تقريراً ضدها يصفها بأنها "شــقراء فارغة". علقت إحــدى املوظفات لألخرى قائلة: "جونز 

العجــوز ال يــأيت فقط من الغداء متأخراً، وإمنا مؤخراً يكــون يف أفضل حاالته املزاجية. لقد 

تحدث حتى معي اليوم!"، وقالت موظفة أخرى: "لقد الحظُت ذلك، ورأيت أيضاً سكرتريته 

تدخل من الباب مبارشًة بعده، وسيدة تتصل الساعة 6م كل مساء بالسيد جونز، ولكنه كان 

يغادر املكتب يف الساعة 4:30 وال يرد عىل املكاملة". قالت سكرترية أخرى: "حسنا، أستطيع 

أن أستنتج شيئاً، أليس كذلك؟".

األسئلة:

قيم كاًل من البيانات التالية ما إذا كانت صح )ص( أم خطأ )خ( أو محل شك )؟(. ال تقرأ 

القصة مرة أخرى قبل تقييم البيانات، وال تقم بتغيري أي من إجاباتك. 

1- رشكة االستثامر املايل تقع يف هيوسن، تكساس. 

2- رشكة االستثامر املايل هي األرسع منواً يف هيوسن. 

3- يضم املبنى أربعة مكاتب. 

4- جونز Jones غري ودود. 

5- جونز Jones مترسع جداً. 

6- جونز Jones ميتلك الرشكة. 

7- ميلك جونز Jones قبضة حديدية. 

8-  يبلغ جونز Jones من العمر ما يقرب من خمسة وأربعني )45( عاماً.

9- جونز Jones متزوج. 

10- عني جونز Jones سكرترية جديدة. 
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11- السكرترية الجديدة شقراء رائعة. 

12- السيدة الجديدة تطبع بشكٍل جيد. 

13- يعود جونز Jones إىل املكتب يف حالة مزاجية جيدة. 

14- يعتقد موظفو السكرتارية يف املكتب بأن جونز Jones لديه عالقة مع الشقراء الجميلة. 

15- يتناول جونز Jones غداءه مع سكرتريته. 

16-  ال يعود جونز Jones إىل املنزل بعد العمل. 

17- امرأة تتصل بجونز Jones كل يوم عند الساعة 6م. 

18- رمبا تبحث زوجة جونز Jones عنه. 

19 – جونز Jones مير بأزمة منتصف العمر. 

ما هي األخطاء الحاسمة يف االتصال التي ظهرت يف هذا التمرين؟ ارشح ذلك. 

الحالة 2-4: االستقالة من محطة التليفزيون: 

تدرس جني راي Jane Rye تخصص اإلعالن يف الجامعة الحكومية املحلية، وسوف تتخرج 
يف نهايــة الفصل التايل، وتعمل يف وظيفة بدواٍم جزيئ يف إدارة املبيعات يف محطة تليفزيون 
محليــة. وعندما تم تعيينها، اعتقدت راي بأنها محظوظة جداً بأن تجد وظيفة هناك، ليس 

فقط من أجل املال ولكن أيضا من أجل اكتساب الخربات العملية.

بات ترنــت Pat Trent هو مدير املبيعات الذي قام بتعيينها، وكان هو املرشف املبارش 
عىل راي. لقد كانت راي تؤدي وظيفتها بشــكٍل جيد جداً، وتلقت الدعم الكبري من ترنت. 
يف الواقــع، ليــس لدى مدير املبيعات يشء غري الثناء عىل عمــل راي، عندما قدم تقريراً إىل 
اإلدارة العليا، وكثرياً ما يخرب ترنت موظفيه بأن عملها اســتثنايئ، وأنه يود أن يوظفها بدوام 
كامــل بعد التخرج؛ ليك تــرتأس إدارة األبحاث اإلعالمية الجديــدة للمحطة. تبدو الوظيفة 

تحدياً وعماًل مجزياً. 

بينــام كان العرض مغرياً لــراي Rye، مل تكن مهتمة باملركــز الوظيفي؛ ألنها وجدت أن 

وظيفتها الحالية غري مرضية لها. وعىل الرغم من ذلك، مل تخرب أبداً ترنت Trent مشــاعرها 
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عــن الوظيفة أو التعيني املحتمل. وحيث إن ترنت قد قام بتدريب راي وعمل عىل ترقيتها 
عن كل شــخص، أصبحت راي مخلصة ومقدرة ملدير املبيعات. ومن ثم، اعتقدت راي بأنها 
ســوف تخون ترنت إذا رفضت الوظيفة. بعد ستة أسابيع، وبالرغم من ذلك، قررت راي أن 

تستقيل وتعمل بدواٍم جزيئ يف الجامعة، ولكنها ال تعرف كيف تصل إىل املدير. 

تشعر راي Rye بأنها غري قادرة عىل قول أي يشء غري ساّر لرتنت Trent، وتركت الوقت 
مييض، حتى جاء اليوم الذي كانت فيه مســتعدة لالســتقالة والبــدء يف وظيفتها الجديدة. 
وعندمــا ذهبت راي إىل العمــل يف ذلك اليوم، كان مقرراً ملديــر املبيعات أن يغادر البلدة 
يف وقــت الحق من صبــاح ذلك اليوم. أُجربت راي عىل الذهاب إىل مكتب ترنت، بينام كان 
هناك شخصان يناقشان مسألة أخرى. ترنت سأل راي عام تريده وأجابت راي: "إنني أتقدم 
باســتقالتي". لقد صدم مدير املبيعات متاماً وســأل راي: ملاذا تستقيلني؟ وتعّجب مام كان 
يجــب فعله يف املرشوع الذي كانت تتوىل مســؤوليته راي. اعتــذرت راي عن هذا اإلخطار 
القصــري، ورشحت له أنها ســتحصل عىل وظيفة بدوام جــزيئ يف الكلية بدايًة من الغد. قال 
ترنــت وهــو يف غاية اإلحباط مــن موظفته: "لو أنك أخربتني بذلــك يف وقت مبكر، لكنت 

أعطيت املرشوع إىل شخص أخر – اآلن أنا يف مأزق". 

األسئلة:

1- كيف كان يجب عىل راي Rye أن تقوم بتقديم استقالتها؟ 

 Trent أن تستقيل؟ هل تعتقد أن ترنت Rye 2- أين ومتى وكيف تعتقد أنه يجب عىل راي
كان سيفهم لو كانت الظروف مختلفة؟ 

3- كيف رسع ترنت Trent من تجاهل راي Rye لالتصال؟ 

Rye 4- ما هي بعض االنعكاسات املحتملة عىل املدى الطويل للطريقة التي أدارت بها راي
عملية االستقالة؟ 

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 
عىل الشبكة، وروابط الفيديو وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الثالث

االتصال باستخدام التقنية

يف العقــد األخــر، انتقلنا من كوننا عاملَاً مرتابطاً إىل كوننــا عاملَاً فائق الرتابط. ويف العامل 

فائــق الرتابــط، فإن املدراء ورواد األعامل يف كل مــكان يتمتعون بوصول أكرب بكثر من أي 

وقت مىض إىل أفضل الناس والروبوتات والربامج.

 ،New York Times مؤلف وكاتب عمود يف جريدة نيويورك تاميز ،Tom Friedman توم فريدمان -

وفائز بجائزة بولتزر Pulitzer ثالث مرات.

إذا قضيــت وقتاً قدر ما يقضيــه معظم املدراء يف الكتابة، والــرد عىل الربيد اإللكرتوين 

والرسائل النصية للموظفني، والكتابة يف املدونات واملشاركة يف الحلقات النقاشية اإللكرتونية 

واالجتامعات االفرتاضية، والتحقق من هاتفك الذيك بشــكل إجباري عىل األضواء الكاشــفة، 

فرمبا ميكنك االفرتاض بأن التطورات يف التقنية من شأنها أن تحدد مستقبل االتصال يف مجال 

ل التقنية؟ تتغر التقنية بشــكل  األعامل. أين تبدأ املناقشــات املعنّية باالتصال الذي يســهّ

رسيع للغاية، لدرجة أنه أحياناً يكون من املستحيل الرتكيز عىل املوضوع. فمنذ أربعني سنًة 

مضت، رّصح أحد العلامء النظريني يف االتصال: "االتصال هو بالرضورة شأن اجتامعي، ولكن 

الحيــاة يف العامل الحديث أصبحت تعتمد أكرث وأكرث عىل الوســائل "التقنية" لالتصال، مثل 

الهواتف والتلغراف والراديو والطباعة")1(. كانت تلك مالحظة تنبؤية.

فكر يف جميع مناحي التقنية التي تطورت يف الخمسني سنة املاضية. منذ جيلني فحسب، 

كان املقصود من الثورة التقنية هو الهاتف ذو الخطوط الطويلة. ومنذ خمس وثالثني سنة 

مضت، فإن املناقشــات بشأن االتصال تضمنت تعريف القرص املرن floppy disk، وما هو 

املقصود بالحاســوب الشــخيص personal computer. ومنذ ثالثني ســنة، فإن الكثر من 

الكتــب املرجعية مثل الكتاب الذي تقرأه حالياً، كانــت تكرس الكثر من الصفحات لرشح 

 ،modem وما هو الغرض من املودم ،hardware واألجهزة software االختالف بني الربامج

وما هو املدى املنظور ألن تُحل برامج معالجة الكلامت محل اآللة الكاتبة الكهربائية. ومنذ 
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خمس عرشة سنة مضت، مل يكن املدراء يتصفحون بشكل روتيني الصفحات الشخصية عىل 

الفيس بوك Facebook، للمتقدمني للوظائف كإحدى الخطوات يف عملية التوظيف. ومنذ 

عرش ســنوات، مل تكن الرشكات مدركة لقوة تويرت Twitter للوصول إىل األسواق املستهدفة 

لهذه الرشكات. ومنذ خمس ســنوات فحســب، مل يكن لدى أي شــخص أداة مثل املاســح 

الضويئ وول سرتيت Wall Street Scanner، وهو جهاز محمول باليد يقوم بتجميع أسواق 

املال، وشــبكات التواصل االجتامعي وعناوين األخبار ومواقــع الرشكات، من أجل أن تقوم 

باإلبالغ بشكل فوري عن االتجاهات االقتصادية والتوقعات لليوم التايل. 

ويف الوقــت الحــايل، ُتعــد قنــوات االتصال 

اإللكرتونيــة جــزءاً حيويــاً من حياتنــا العملية. 

واألســاس املنطقــي لالعتــامد عــىل التقنية هو 

زيــادة الفعاليــة واإلنتاجيــة، وتوفــر األبحاث 

الحديثة بعض األدلة التــي تدعم هذا االفرتاض. 

ولكن التقنية ليســت مجرد أداة منفعة فحسب، 

ولكنها قوة يتعني إعادة تقييمها بشــكل مستمر. 

اإلبداع التقني ال يعترب أمراً جيداً دوماً ألنه إبداع 

فحسب؛ فاألمر أدق من ذلك بكثر وهو يتطلب 

تفكــراً إبداعياً ليك نظــل محافظني عىل التوازن 

بني األهلية والتدمر)2(. 

وبالنظــر إىل رسعة تغــر تقنية االتصال التجاري، فمن غــر الواقعي أن نفرتض أن هذا 

الفصل ســوف يعكس بشــكٍل دقيق ما الذي يحدث مع كال األمرين، يف الوقت الذي كتبته 

فيــه والوقت الذي تقرأه فيه. ولذا، بدالً من وصف املامرســات "الحالية"، فإن هذا الفصل 

ســوف يركز عىل أفضل املامرســات، واملبادئ التي ال تتغر بتغر األزمان الستخدام التقنية 

يف مكان العمل. قراءة هذا الفصل ســوف تساعدك عىل صياغة إطار عمل التخاذ القرارات 

اإلسرتاتيجية، فيام يتعلق باستخدام أدوات االتصال عرب التقنية املتوافرة يف ذاك الوقت.

توقَّف وفّكر

كم مــرة تتــم مقاطعتك مــن خالل . 1

الربيد اإللكرتوين والرســائل الفورية أو 

الرسائل النصية يف العمل؟

كيف يؤثر هذا األمر عىل إنتاجيتك؟. 2

بالنظــر إىل أن 28% من أوقات العمل . 3

التقليديــة يف املكتب تتــم مقاطعتها، 

إىل أي مدى تســاعد التقنية أو تعوق 

الفعالية؟



االتصال باستخدام التقنية

111 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

إطار عمل الستخدام أدوات االتصال عبر التقنية:

إن قرار اســتخدام الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو الرســائل النصية أو املؤمترات عن بُعد، 

ميكن أن يتعقد ويتشــابك بســبب الكثر من املتغرات املتضمنة يف مثل هذا القرار. وليك 

نفهم هذه املتغرات، يتعني الرجوع إىل الفصل الثاين واملناقشــة بشــأن اإلســرتاتيجية. ومع 

االتصال عرب التقنية، فإن القناة التقنية تنقل االتصال، ومن ثم، فإن االختالف األسايس يكمن 

يف القناة ذاتها. وعىل الرغم من ذلك، وكام يشر منوذج االتصال اإلسرتاتيجي يف الفصل الثاين، 

فــإن كل متغر آخر يتأثــر أيضاً من جّراء التقنية. هناك أربعة مفاهيم تســاعدنا عىل فهم 

اســتخدام االتصال عرب التقنية، أال وهي: عرض النطاق الرتددي، القرب الشــخيص املفرتض، 

التغذية الراجعة ومنظور التفاعلية الرمزية)3(.

عرض النطاق الترددي:

يحدث االتصال عرب خمس قنوات حسية، وهي: النظر والسمع واللمس والتذوق والشم )4(. 

عرض النطاق الرتددي هو مقدرة القناة الحسية املتوفرة عىل نقل املعلومات. االتصال وجهاً 

لوجه بني شــخصني عىل ُبعد ذراع من بعضهم البعض له عرض نطاق ترددي واســع، وذلك 

يرجع إىل أن هذا االتصال ميكنه استخدام جميع القنوات الخمس. عندما يقابل املدير أحد 

املتقدمني للوظيفة للمرة األوىل، فإن الشــخصني يصافحان بعضهام البعض، وهام يتشاركان 

يف وقٍت متزامن اإلشــارات البرصية والسمعية والحســية والذوقية والشمية، ولذا فإن هذا 

االتصال له عرض نطاق ترددي واسع.

عادًة ما يلغي االتصال من خالل وســيط واحد، قنــاًة أو أكرث من قنوات االتصال. فعىل 

سبيل املثال، إن مؤمترات الفيديو تلغي قنوات أو إشارات اللمس والشم، يف حني أن الهاتف 

يلغي إشارات اللمس والشم والنظر. 

كم عدد الرســائل املرســلة عــرب القنوات املتعــددة، والتي ميكن للعقــل فهمها يف مرة 

واحدة؟ حر هذا الســؤال النظري الباحثني يف مجال االتصال لقرون، ولكنه يظل ســؤاالً ذا 

صلة وخاصًة عند الوضع يف االعتبار االتصال عرب التقنية. ومن أجل فهم هذا السؤال، تخيل 

أن شــخصاً ما افرتض أن كل رســالة أو جزء من االتصال كرًة تصل إىل عقولنا، وقاعدة هذا 
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الشخص متتد عىل طول ذراعه. يف هذا الحالة، فإن ذراَعي هذا الشخص هام قنوات االتصال 

املختلفة. ما الذي يحدث إذا وصلت كلتا الكرتني إىل تقاطع هذا الشــخص يف الوقت ذاته، 

ولكن ال توجد إال مســاحة متوفرة لكرة واحدة؟ ســوف يكون هناك تكدس يف املعلومات. 

وفيــام يتعلق بنظرية املعلومات، يحدث انتباه انتقايئ، ولذا فإن املســتلم ينتبه لجزء واحد 

من املعلومات يف حني يتجاهل األجزاء األخرى. ومبعنى آخر، يقرر العقل أي كرة ينبغي أن 

تتقدم حتى تصل إىل قاعدة هذا الشخص. تم وصف هذه العملية يف الشكل رقم )1-3(.

الهدف هنا هو الحصول عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات املعالجة يف الجهاز العصبي 

املركزي، وذلك دون حدوث أي تكدس. كم عدد اإلشارات الواردة من مصادر مختلفة، والتي 

 .)BCR( "يقودنــا هذا إىل مفهوم "التكرار بــني القنوات )ميكن معالجتها بشــكل فوري؟)5

يحدث التكرار بني القنوات يف التواصل متعدد القنوات، وذلك عندما تتم مشاركة املعلومات 

بني القنوات البرصية والسمعية واللمسية والذوقية والشمية. 

تخيــل مقابلتك ملتقدم للوظيفــة. عندما تنقل القنوات البرصية والســمعية معلومات 

متطابقــة، فــإن التكرار بــني القنوات يكون كاماًل. من شــأن هذا أن يحــدث عندما يكون 

الشــخص مرتدياً مالبس مهندمة، ويتحدث بطريقة سليمة ودقيقة. ُتكمل هاتان اإلشارتان 

بعضهام البعض؛ ألنهام يشــران إىل أن هذا الشــخص شــخص محرتف. يكــون التكرار بني 

القنوات ناقصاً أو مشوشــاً، عندما تنقل القنوات املختلفة معلومات متضاربة أو متناقضة. 

يكــون التكامل بني القنوات معدوماً، عندما تنقل كل قناة عىل حدة معلومات متناقضة أو 

مختلفة بشــكٍل تام. ويف حال تساوي األمور األخرى، فإن نقل املعلومات يكون أكرث فعالية 

مــن الناحيــة النظرية، عندما يكون التكامــل بني القنوات كاماًل. يكــون التداخل يف أقىص 

درجاته، عندما يكون التكامل بني القنوات صفراً.
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شكل )3-1( معالجة املعلومات

مل يكــن لدى نظرية املعلومات املقدرة عىل أن تحدد بشــكٍل كامل، ما هي املعلومات 

التي يعالجها البرش أو كيف يقومون مبعالجتها. ومع ذلك، ميكن وضع عدد من االستنتاجات: 

أوالً، ميكننــا معالجة كمية محدودة من املعلومات فحســب. ثانيــاً، هناك أنواع معينة من 

املعلومات التي تتغلب عىل أنواع أخرى من املعلومات)6(. إن كاًل من هذين االستنتاجني له 

مضامني قوية فيام يتعلق باالتصال اإلداري اإلسرتاتيجي. يتعني عىل املدراء أن يحددوا كمية 

املعلومات التي لها قيمة يف العديد من املواقف. يجب توفر املعلومات –اإلشــارات– التي 

لها قيمة فحســب، وذلك حتى ال يكون هناك تحميل مفرط عىل قدرات االتصال من خالل 

اإلشارات غر املفيدة. 

يشــر االختيار بني الربط املريئ ومؤمترات الفيديو واملؤمترات السامعية، إىل مدى أهمية 

هذا األمر للتواصل عرب التقنية. رمبا ُتســتحث اإلدارة عىل استخدام الربط املريئ؛ وذلك ألنه 

يوفر الفيديو والصوت التفاعيل يف الوقت الحقيقي، وكذلك مشــاركة البيانات عرب اإلنرتنت. 

توفر مؤمترات الفيديو اإلشارات البرصية عالوًة عىل اإلشارات السمعية، ولكن تكلفة إعداد 

أدوات التعــاون عىل اإلنرتنت ومؤمتــرات الفيديو أعىل بكثر، ورمبا لــن يكون من املمكن 

تربيرها. رمبا ال يكون من املهم مشــاركة البيانات وامللفات يف الوقت الفعيل أثناء االجتامع. 

وحتى اإلشــارات املرئية، رمبا تكون ذات قيمة منخفضة أو رمبا ترصف االنتباه عن الرســالة 

الصوتية املهمة، التي ميكن تقدميها من خالل اجتامع صويت وبسيط عرب الهاتف.
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وعــىل الجانب اآلخر، ال يجب عىل املدراء بشــكٍل تقليدي اختيار قنوات االتصال، ذات 

عرض النطاق الرتددي الضيق إليصال الرسائل العاطفية. ُيعد إرسال رسالة نصية ملوظف تم 

إنهاء عقده، أو إرسال بريد إلكرتوين له، تعبراً عن التعاطف لخسارة موظف محبوب، ُيعد 

زلًة ســلوكية تقنية رغم شيوعها كثراً يف اآلونة األخرة. رمبا تكون أوسع قناة لعرض النطاق 

الرتددي وهي االتصال وجهاً لوجه، مهمة للغاية لالتصال الفعال مع العمالء املهمني، وخاصة 

يف بعض البيئات الثقافية املعينة، عىل النحو الذي متت مناقشته يف الفصل الحادي عرش.

إذا تطلبت الظروف اســتخدام قناة ذات عرض نطاق ترددي ضيق من أجل نقل رسالة 

حساســة، فيجب عىل املدراء القيام بأفضل ما بوسعهم من أجل موازنة النتائج. هناك مثال 

حديث عىل ذلك لرشكة كربى قامت باستخدام الربيد اإللكرتوين، ليك تبلغ أربعامئة موظف 

بترسيحهم من العمل. ويف حني أن ردود الفعل األولية عىل اختيار هذه القناة لإلخطار بإنهاء 

العقود رمبا تكون مهمة، إال أن النظرة املتفحصة توضح أن الرشكة اختارت الربيد اإللكرتوين؛ 

ألنــه فعال وعميل يف اإلشــعارات )اإلخطارات( الجامعية. وعالوًة عىل ذلك، قام مســؤولو 

الرشكة بعقد سلســلة من االجتامعات )قناة ذات عرض نطاق ترددي واسع(، ورشحوا خالل 

هذه االجتامعات الوســيلة التي ســيتم اســتخدامها. ميكن للموظفني أيضاً استخدام شبكة 

اإلنرتنــت الداخلية للرشكة، للعثور عىل أجوبة عىل أســئلتهم)7(. ومن ثم، يجب عىل املدراء 

التفكــر يف اســتخدام قنوات متعــددة ذات عرض نطاق ترددي متعــدد، من أجل توصيل 

الرسائل املهمة والعاطفية.

 electronic وباإلضافــة إىل مفهوم عرض النطاق الرتددي، توفر نظرية الجوار اإللكرتوين

propinquity أو القرب الشخيص املفرتض، إطار عمٍل لفهم االتصال عرب التقنية.

القرب الشخصي المدرك:

ميكن للمشاركني يف عملية االتصال الشعور بارتباطهم أو ابتعادهم عن بعضهم البعض. 

ميكن لشخصني يف الغرفة ذاتها أن يشعرا بأنهام عىل بعد أميال عن بعضهم، يف حني أن هؤالء 

القاطنني يف قارات مختلفة رمبا يشعرون بقربهم من بعضهم. هناك الكثر من العوامل التي 

تؤثر عىل الشــعور بالقرب، مثل تاريخ الشــخصني اللذين ميثالن طريف االتصال. كيفية تأثر 

الوسيط عىل الشعور بالقرب أو الجوار له أهمية خاصة يف هذا السياق.
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تشر الكثر من األبحاث إىل أن الوسيط اإللكرتوين يؤثر عىل املدى، الذي ميكن من خالله 

للناس الشــعور بالقرب من بعضهم البعض. فعىل ســبيل املثال، إن بعض الناس يشــعرون 

بتوجس إذا تركوا رسائل يف الربيد الصويت أكرث من غرهم، ويشعرون بعدم الراحة من جّراء 

ذلك حتى ولو كانوا ُيجرون مكاملة بسيطة. عند وجود مثل هذا التوجس)8(، فإن املحادثات 

الهاتفية لن تســاعد الشــخص عىل أن يشعر بالقرب النفيس من شــخص آخر. ويف الواقع، 

ميكن زيادة املســافة النفسية بسبب االتصال غر اللفظي الذي يسبب هذا التوجس)9(. رمبا 

يستمتع ويفضل بعض األشخاص اآلخرين استخدام بعض أشكال التقنية، عوضاً عن االتصال 

وجهاً لوجه. بعض الناس يشــعرون يف الواقع باأللفة مع التقنية. عىل ســبيل املثال، اعتامد 

الشباب عىل هواتفهم الذكية للتفاعالت الودودة. عندما يشعر الشخص باأللفة مع التقنية، 

فرمبا تقل املسافة النفسية حينئذ.

من املمكن أن يزيد االتصال الالســليك من إحســاس الشــخص بالقــرب؛ حيث وجدت 

إحدى الدراســات أن املشــاركني يف بعض املواقف اســتمتعوا باالجتامعات الجامعية التي 

متــت عــرب التقنية، أكرث من االجتامعات التي متت يف حضور األشــخاص جســدياً)10(. هناك 

مثال آخر عىل أفضلية التقنية كأداة لالتصال بني األشــخاص، وهو استخدام الرسائل النصية. 

أصبحت الرســائل الفورية االختيار األفضل كوســيلة لالتصال بعيد املدى بالنسبة للشباب. 

وينطبــق األمر ذاته عــىل أفضلية املحادثــات اإللكرتونية عىل الربيد اإللكرتوين. تســتخدم 

الرســائل الفورية من قبل ثالثة أرباع املراهقني تقريباً عىل اإلنرتنت، ومعظمهم يســتخدم 

هذه الوســيلة كل مرة يدخلون فيها عىل اإلنرتنت)11(. ويرتبط بهذه املناقشــة أيضاً حقيقة 

أن حوايل ثلث مســتخدمي الرســائل النصية هذه األيام، الذين يبلغ عددهم 200 مليون يف 

جميع أنحاء العامل يســتخدمونها يف العمل)12(. الرســائل النصية أيضاً منترشة بني متخصيص 

األعامل. تســمح الهواتف الذكية بالوصول إىل الربيد اإللكــرتوين عن ُبعد وتصفح اإلنرتنت. 

ُيفضل بعض املدراء إرســال رسائل نصية إىل الزمالء يف العمل، أكرث من إرسال بريد إلكرتوين 

أو تــرك رســائل صوتية؛ ألنهم يضمنون ردوداً فورية ومختــرصة، وخاصًة عندما يكونون يف 

امليدان وليس عىل مكاتبهم.

ومن الشيق أن الربيد الصويت أصبح أمراً عتيقاً، كأداة من أدوات االتصال بني األشخاص. 

ويف حني أن الصوت البرشي رمبا يبدو أنه ينقل الُقرب الشخيص بشكل ناجح أكرث من النص، 
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إال أن عدد الخطوات املطلوبة لالتصال والتحقق من الربيد الصويت، وتسجيل أرقام الهواتف 

وإعــادة االتصــال وترك الرد، رمبا يكون أكرث إزعاجاً مام يســتحقه األمر. توضح األبحاث أن 

املوظفني يســتغرقون وقتاً أطول يف الرد عىل الربيد الصويت، أكرث من أي نوع آخر من أنواع 

التقنيــة– أكرث من 30% من رســائل الربيد الصويت ال يتم اســرتجاعها بعــد ثالثة أيام. وعىل 

النقيض من ذلك، فإن 91% من األشخاص الذين يبلغ عمرهم أقل من 30 عاماً، يردون عىل 

الرســائل النصية خالل ســاعة وفقاً لدارسة أُجريت يف العام 2008. ولكن إحالل النص محل 

الحديث ال يعترب ظاهرة مرتبطة بالجيل فحســب؛ فحتى البالغون الذين يبلغ عمرهم أكرث 

من 30 عاماً، يصل ردهم عىل الرسائل النصية خالل دقائق ضعفي ردهم عىل رسائل الربيد 

الصويت)13(. 

وإيجازاً، مل يتم تحديد تأثر الوســائط اإللكرتونية عىل مشــاعر الُقرب الشخيص بشكل 

كاٍف، ولكن هناك بعض األدلة املتوفرة عىل العالقة العكسية بني استخدام التقنية والقرب. 

تشــر األبحاث األّولية يف هذه القضية إىل أن االســتخدام املفرط للتقنية، ال يؤثر يف الواقع 

 Brian Wansink عىل العالقات بني األشــخاص. فعىل ســبيل املثال، إن فريقاً بحثياً يقوده

يف جامعــة كورنيل، وجد أن األطفــال والبالغني الذين تجنبوا أو تــم حرمانهم من االتصال 

البرصي، أكرث احتاملية للمعاناة من مشاعر العزلة، وظهرت عليهم سامت انطوائية والعديد 

من املشــاكل النفســية األخرى. افرتض الباحثون أن األشــخاص الذين يقضون وقتاً طوياًل، 

وينظــرون إىل هواتفهم املحمولة أكرث من نظرهــم إىل بعضهم البعض، يعانون من ضعف 

الذكاء العاطفي واملهارات االجتامعية)14(. 

يجــب عىل املــدراء أن يحددوا إىل أي مــدى يكون القرب الشــخيص املفرتض مهاًم يف 

العديــد من املواقف، وأيضاً، إىل أي مدى تؤثر األنواع املختلفة من التقنية عىل هذا القرب 

بني املرِســل واملستقِبل. إذا مل يتم التعامل مع هذا األمر، فإن التقنية التي تم تصميمها من 

أجل تعزيز االتصال اإلداري، ولكن تم اســتخدامها بشكٍل غر مالئم، رمبا تكون هّدامة أكرث 

منها بّناءة.

وباإلضافة إىل عرض النطاق الرتددي والجوار اإللكرتوين، يجب علينا دراســة عامل ثالث، 

أال وهو التغذية الراجعة، عند مناقشة االتصال عرب التقنية.
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التغذية الراجعة:

تربط التغذية الراجعة بني املرِســل واملستقِبل سوياً، حتى ميكنهم االتصال بشكل فعيل 
مع بعضهم البعض. التغذية الراجعة موجودة عىل الدوام إذا ما طلبها الفرد. من أجل الفهم 
الكامل آلثار هذا البيان فيام يتعلق باالتصال من خالل وســيط، من املهم دراســة كل من 

عرض النطاق الرتددي والُقرب الشخيص املفرتض.

من املمكن أن يقلل االتصال من خالل وسيط قنوات الحصول عىل التغذية الراجعة. عند 
اســتخدام الهاتف عىل سبيل املثال، فنحن ال نرى التعبرات الوجهية لطرف االتصال اآلخر، 
ومن ثم تقل التغذية الراجعة. وباملثل، فعندما ال يشــعر املديرون بالراحة بشكل كامل مع 
وســيط معني، فرمبا يتجاهلون اإلشــارات املحتملة للتغذية الراجعة. تخيل أن هناك مكاملة 
جامعية تتضمن خمسة أشــخاص يف خمسة مواقع مختلفة، فإن مثل هذه املكاملة تتطلب 
مجموعة مختلفة من املهارات أكرث من املكاملة العادية، ورمبا ال يشــعر املدير أيضاً بالراحة 
بشــكل كامل يف هذا املوقف. ليســت مجموعة املهارات املختلفة هي املطلوبة فحســب 
ملراقبة التغذية الراجعة، ولكن رمبا يقلل قلق املدير أيضاً من االنتباه إىل التغذية الراجعة.

الوقــت مرتبط بالتغذيــة الراجعة. ميكن تقليل دورة التغذية الراجعة بشــكل كبر من 
خالل التقنية. فعىل سبيل املثال، فإن مدير املشرتيات يف رشكة Arco أرسل عقداً طوياًل إىل 
حٍد ما، من خالل جهاز الفاكس إىل أحد البائعني. اســتخدم املدير الفاكس ألن العقد طويل 
ومعقد –ال ميكن إرساله من خالل الربيد اإللكرتوين بسبب طوله. بعد إرسال العقد مبارشًة، 
توجه املرِســل إىل مكتب شــخص آخر لحضور أحد االجتامعات. بعد عودته من االجتامع، 
تحقــق املدير مــن بريده الصويت ووجد أن مســتلم العقد اتصل ليك يقــول: إن العقد قد 
وصل وأنه تحت املراجعة اآلن. بعد ســاعتني تقريباً، استلم مدير املشرتيات رسالة يف الربيد 
اإللكرتوين، تشــر إىل الكيفية التي يرغب بهــا البائع يف تغير الفقرة الثانية من العقد. متت 
جميــع هذه الخطوات يف غضون عدة ســاعات، حتى عىل الرغــم من أن املعاملة كانت يف 
مدينتني تبعدان آالف األميال عن بعضهام. وباملثل، مل تكن هناك أي خطوط هاتف مشغولة 

ليك تعطل العملية، ومل تكن هناك حاجة ألي مساعدة إدارية من أجل صياغة الخطابات.

تؤثــر مؤمترات الفيديو عىل التغذية الراجعة بالعديد مــن الطرق. أوالً، عىل الرغم من 

أن التغذية الراجعة البرصية موجودة، إال أنها منقوصة. وباملثل، من غر املمكن القيام بأي 
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تواصل بالعني. وعىل الرغم من ذلك، فإن الوقت املطلوب لرتتيب التواصل يتضاءل بشــكل 

كبر. امليزة األساســية والسبب الرئييس الســتخدام الرشكات ملؤمترات الفيديو، هو انخفاض 

وقت الســفر املطلوب لحضــور مثل هذه االجتامعــات)15(. ميكن ترتيــب اجتامع يحرضه 

مشاركون عىل بعد أميال كثرة من بعضهم، دون الوضع يف االعتبار وقت السفر، وهذا أمر 

مهم ألعضاء املنظامت البعيدين جغرافياً عن بعضهم البعض.

ويف الوقت ذاته، فإن الوقت املنقوص للتغذية الراجعة ميكن أن يســبب املشاكل. وعىل 

الرغم من ذلك، ووفقاً لنظرية املعلومات التي متت مناقشــتها يف وقت ســابق، لدينا قدرات 

محــدودة ملعالجــة املعلومات، ومن املمكن أن يشــعر املدراء بأنهــم واقعون تحت ضغط 

لفك تشــفر املعلومات واالستجابة بشكل رسيع، وهذا بسبب وحيد وهو أن التقنية تسمح 

بذلك. تخيل مديراً يستلم مائتي رسالة تقريباً يف بريده اإللكرتوين ورسائله النصية. متثل هذه 

الوسائط الرسعة واالســتجابة، ولكن املقاطعات املستمرة مثل التنبيه بورود رسالة يف الربيد 

اإللكرتوين، رمبا تؤدي إىل اإلجهاد والِحمل الزائد. تشر األبحاث الحديثة التي تبحث يف تأثرات 

الِحمل الزائــد للمقاطعــات واالنتباه الجزيئ 

املستمر إىل تفاقم األمر. ميكن أن يسبب هذا 

الوهــن يف الوظائف املعرفيــة العالية، والتي 

تبــدأ باتخاذ القرارات. تشــتُّت االنتباه يؤدي 

أيضــاً إىل إعاقــة اإلبداعيــة)16(. ومن الواضح 

أيضاً أن تعــدد املهام، بعيداً عن كونه خطوة 

تجاه تحقيق الكفاءة، يعوقنا عن الرتكيز عىل 

أي يشء بطريقــة فعالة)17(. يجب عىل املدراء 

أن يكونوا مدركني أن التوافر املستمر للتغذية 

الراجعــة، رمبا يحمــل يف طياته نتائج وخيمة 

عىل عملية التفكر لديهم.

االنطبــاع القائل بأنــه يتعني عىل املدير الرد برسعة، يقودنا إىل مناقشــة املفهوم الرابع 

الذي من شأنه أن يساعدنا عىل فهم االتصال باستخدام التقنية، أال وهو التفاعلية الرمزية.

توقَّف وفّكر

تظاهر أن زمياًل حميــاًم بالعمل تعرَّض للتو . 1

لخســارة أحد أفــراد عائلته وأنــت تريد أن 

تعرب لــه عن تعازيــك. ما هي القنــاة التي 

تود اســتخدامها: بطاقــة تعاطف ورقية يتم 

إرســالها من خالل الربيد التقليدي، أو رسالة 

بالربيد اإللكرتوين أو مكاملة هاتفية أو منشور 

عىل صفحته عىل الفيس بوك؟ وما السبب؟

مــا هي القنــاة التي تعتقــد أن زميلك يف . 2

العمل سيقدرها بشكل أكرب، وما السبب؟

ما هي القيمة الرمزية لكل قناة؟. 3
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منهج تفاعلي رمزي:

التفاعلية الرمزية مفهوم ميكن استخدامه من أجل تفسر الظواهر النفسية واالجتامعية. 

وعنــد تصورنا ملفهوم التفاعلية الرمزية، فنحن نرى املجتمع عىل أنه شــبكة ديناميكية من 

االتصــال. ومن ثم، فإن املجتمع وكل منظمة يــؤدي فيها املدراء أدوارهم ُيعد تفاعاًل. فمن 

خالل هذا التفاعل الرمزي، يقوم الناس بتخصيص معاٍن لألشياء والفعاليات. ومبرور الوقت، 

تتطور الكثر من الرموز داخل املنظمة وتأخذ شكل املعاين التي تم االتفاق عليها)18(. 

الوســيلة التي يختار املدراء اســتخدامها من أجل االتصال، رمبا تعتمد بشكل جزيئ عىل 

أسباب رمزية. يّدعي البعض أن سلوكيات االتصال اإلداري متثل استجابات شعائرية، للحاجة 

إىل التحيل بســامت الكفــاءة والذكاء والرشعية واملنطقية)19(. فعىل ســبيل املثال، رمبا ميثل 

وســيط االتصال وجهاً لوجــه اهتامماً أو عناية رمزية. وعىل النقيــض من ذلك، فإن املدراء 

الذين يقومون بتهنئة أحد املرؤوســني، مبناسبة مرور خمسة وعرشين عاماً عىل خدمته من 

خالل إرسال رسالة بالربيد اإللكرتوين، رمبا يوّصلون بشكل عفوي رسالة بافتقادهم االهتامم 

الشــخيص. املذكرة املكتوبــة بخط اليد أو بطاقة خاصة، رمبا متثل وداً شــخصياً أكرث لبعض 

الناس.

أشــارت دراسة شاملة عن املدراء ووسائل االتصال التي يستخدمونها، إىل أن اختيار قناة 

االتصال كان رمزياً بشــكٍل كبر للغاية)20(. قال املدراء الذين متت مقابلتهم يف هذه الدراسة 

أنهم اختاروا قناة االتصال وجهاً لوجه، من أجل اإلشــارة إىل رغبتهم يف عمل الفريق، وبناء 

الثقة أو النوايا الحســنة أو من أجل رفع الكلفة. ترمــز قنوات كل من االتصال وجهاً لوجه 

واملكاملات الهاتفية إىل الحاجة امُللحة، وُتظهر االهتامم الشــخيص وُتربز مراعاة املســتلمني 

الذين يفضلون هذه القناة. وعىل النقيض من ذلك، كان ُيعتقد أن وسائل االتصال املكتوبة 

ُتظهر الســلطة، وترتك انطباعاً قوياً وهي رشعية ورســمية. يتم اســتخدام وســائل االتصال 

املكتوبة أيضاً، للحصول عىل االنتباه أو االلتزام بالقواعد املوضوعة.

تشــر نتائج هذه الدراسة إىل أنه ينبغي عىل املدراء، ببساطة، االعتامد عىل القناة التي 

يشــعرون أنها تريحهم أكرث عند إجــراء التواصل، بل يجب عليهــم أن يضعوا يف اعتبارهم 

رمزية القناة. سأروي اآلن قصة حقيقية توضح هذا املبدأ. كان هناك ذات مرة مدير لإلدارة 
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املحاســبية، والذي اعتمد بشــكل وحيد عىل املالحظات امللصقة مــن أجل التواصل داخل 

إدارته، إىل درجة أنه كان يقوم بشــكل صامت بلصق امللحوظة عىل شاشة الحاسب الخاص 

بأحد مرؤوســيه، حتى ولو كان هذا املرؤوس جالســاً مبارشًة أمام الحاسب. ما هو اعتقادك 

بشأن شعور املوظف بشأن هذا املدير وتلك الرسالة؟

وباختصار، يتعني عىل املدراء أن يضعوا يف اعتبارهم أربعة عوامل، عند اتخاذ قرار بشأن 

االســتخدام األكرث فعالية وكفاءة لالتصال عرب وســيط، وهذه العوامــل هي: عرض النطاق 

الرتددي، الُقرب املفرتض، التغذية الراجعة، والرمزية. أصبح اختيار التقنية أمراً أكرث تعقيداً، 

ومــن الصعوبة مبــكان التعميم من موقف عىل موقف آخر، ولكــن رمبا ميكن وضع بعض 

االستنتاجات العامة.

مالءمة التقنية للرسالة:

ركزت املناقشــة حتى اآلن عــىل مدى تعدد القنوات عند االتصال من خالل اســتخدام 

التقنية. يجب اآلن أن نفكر يف مالءمة الرســالة مع التقنية. ليســت كل أنواع التقنية مالمئة 

لجميــع أنواع الرســائل. من أجل تســهيل هذه املناقشــة، تم تصنيف الرســائل عرب هذه 

املتسلســالت: الحساسية، الســلبية، التعقيد واإلقناع )عىل النحو الذي تم وصفه يف الشكل 

رقم 3-2()21(. يكمن التحدي يف دراسة الرسالة، وكيف ستتالءم هذه الرسالة مع العديد من 

التصنيفات، ثم مطابقة الرسالة مع التقنية التي تالمئها. 

                 مرتفع                                                                 منخفض

الحساسية

السلبية

التعقيد

اإلقناع

شكل )3-2( أنواع الرسائل
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حساسية الرسالة:

عند التفكر يف التقنية، يجب عىل املدراء أن يحددوا إىل أي مدى تكون الرسالة حساسة. 

الرسالة الحساسة هي الرسالة التي تثر رد فعل عاطفي من املستلم. تنقل الرسائل املحايدة 

معلومات يقوم القارئ مبعالجتها، ويرد عليها بشكٍل عقيل وليس بشكل عاطفي. لن يتضايق 

املستلمون من الرسائل املحايدة، ولكنهم أيضاً لن يشعروا تجاهها بالرضا أو الِغبطة.

ينبغــي توصيل الرســائل الحساســة عادًة يف مواقــف االتصال وجهاً لوجــه؛ وذلك من 

أجل زيادة العنرص الشــخيص. هناك مثال متطــرف عىل ذلك، وهو عندما ُقتل أحد الجنود 

األمريكيــني يف املعركة، يقوم مندوب من الجيش أوالً بإبالغ األقارب يف اجتامٍع شــخيص. ال 

يتــم التفكر مطلقاً يف املكاملات الهاتفيــة كخيار لالتصال. هناك مثال آخر ويقع يف الجانب 

اآلخر متاماً من متسلســلة الحساســية، وهو عند توزيع جدول أعامل أحد االجتامعات من 

خالل الربيد اإللكرتوين، فيمكن نرش تنبيه باالجتامع عىل تقويم املوظفني باستخدام برنامج 

Microsoft Outlook. سيمثل التفاعل وجهاً لوجه قناة غر فعالة لهذا الغرض الروتيني.

ماذا لو كان من غر املمكن توصيل رســالة حساســة وجهاً لوجه؟ يف هذه الحالة يتعني 

استخدام التقنية ذات أوسع عرض للنطاق الرتددي. وباملثل، يتعني بشكٍل تكمييل، استخدام 

النظــام التفاعيل ذي خيار التغذية الراجعة، إذا كان ذلك ممكناً. ومن الناحية الرمزية، من 

املحتمل أن يشــر هذا إىل مســتوى عاٍل من االهتامم. فعىل ســبيل املثال، تم إجبار رشكة 

لهــا مكاتب يف العديد مــن الواليات عىل إعادة الهيكلة. تفاقمت الشــائعات حول ترسيح 

املوظفــني من العمــل، أو الحرمان من بعض املزايا أو النقل اإلجبــاري للموظفني. كان من 

املستحيل عىل الرئيس التنفيذي للرشكة أن تزور جميع املواقع يف الوقت املحدد، ولذا فلقد 

اختارت أن تقوم بإعالن الخطة العامة إلعادة الهيكلة، من خالل مؤمتر هاتفي مريئ تفاعيل. 

اجتمــع جميع املوظفني يف الرشكــة يف العديد من قاعات االجتامعــات، وقاعات الغذاء يف 

جميــع أنحاء الرشكة. وبعد أن أعلن املدير التنفيــذي للرشكة خطة إعادة الهيكلة، تم فتح 

خطوط الهواتف من أجل املناقشات.

تتمتع هذه التقنية مبيزة وحيدة فريدة عىل الرغم من أنها غر شــخصية؛ فهي تســمح 

بإرسال الرسالة عرب جميع أرجاء الرشكة يف الوقت ذاته، حتى ميكن لجميع املوظفني استالم 
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الرسالة ذاتها يف الوقت ذاته، ومن ثم تسمح 
بالتحكم يف الشائعات وُتقلل من القلق. هذه 

امليزة مل تكن ممكنة بدون هذه التقنية. 

سلبية الرسالة:

متتد الرسائل عرب متسلسلة من اإليجابية 
إىل الســلبية. عند إرسال رسالة سلبية، يجب 
عــىل املــدراء أن يفكــروا عموماً بشــأن رد 
فعل املســتلم. ونتيجًة لذلك، فإن مدى كون 
الرســائل إيجابياً ومدى كونها سلبياً يرتبطان 

سوياً بشكل كبر. توجد بعض مثل هذه العموميات بالنسبة للتصنيفات األخرى. 

هناك أحد االعتبارات األخرى املهمة، والذي يوجد عند توصيل رســالة سلبية من خالل 
التقنية. ومع ذلك، فإن الشــخص الذي يستلم أخباراً سيئة من خالل قناة تقنية، رمبا يعتقد 
أن املديــر رمبا يختبئ خلف التقنية، وال يفضل مواجهة املســتلم مبــارشًة. أو رمبا يبدو أن 

املدير مل يرغب يف أن يتحمل مسئولية الرسالة.

اشتىك الجميع تقريباً لرشكة ما من سوء الخدمة أو عدم دقة الفواتر. وعىل نحو متكرر، 
فإن الردود عىل هذه الشــكاوى تكون عىل شــكل منوذج خطاب غر شــخيص. ورد الفعل 
عىل ذلك كان ازدياد الســخط ورمبا وصل األمــر إىل العدوانية. واختصاراً، فإن التقنية عادًة 
ما تســلب الشــخصية. تبذل املنظامت الحالية جهوداً من أجل املوازنة بني التقنية العالية 
وبني "اللمسة العالية"، ُتعترب مخاطبة العمالء باالسم يف الرسائل الجامعية )عملية أصبحت 
ممكنــة من خالل التقنية( أحد األمثلة عىل ذلك. تم ذكر اإلســرتاتيجيات األخرى لتخفيف 
الصدمة عند إرسال رسالة سلبية يف الفصل رقم )7(. ميكن للمديرين التأثر بنجاح يف ردود 

فعل مستلمي األخبار السيئة.

تعقيد الرسالة:

إرشــادات اســتخدام التقنية ُتعترب إىل حٍد ما أكرث وضوحاً، عند الوضع يف االعتبار تعقيد 

الرســالة. مع زيادة تعقيد الرســالة، يتعني عىل املدراء محاولة اســتخدام ما ييل: )1( عرض 

توقَّف وفّكر

فكر يف وقت قدمَت فيه شكوى إىل رشكة ما 

بشأن خدماتها أو منتجاتها.

ما مدى شخصنة رسالة الرد التي وجهتها 1. 

الرشكة إليك؟

ما 2.  عىل  تحصل  ومل  سلبياً،  الرد  كان  إذا 

طلبَت يف شكواك، ماذا كان شعورك حيال 

هذا األمر؟ هل أنت عميل دائم للرشكة؟ 

ملاذا؟ ملاذا ال؟
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نطاق ترددي أوسع، )2( الوسيط الذي سيضيف قرباً نفسياً، )3( التقنية التي توفر أكرب قدر 

ممكن من التغذية الراجعة، )4( الرمزية التي تتوافق مع التعقيد.

هناك مثال عىل ذلك، أال وهو مناقشة برنامج العمل ملرشوع فريق معقد الذي يتضمن 

سلسلة من األشكال والتواريخ. افرتض أن هناك سبعة مدراء يف أربعة مواقع يشكلون "فريقاً 

افرتاضياً". هناك عدد من الحلول القابلة للتطبيق إلبالغ رســالة معقدة، دون االضطرار إىل 

مقابلــة بعضهم البعض وجهاً لوجه. فمثاًل، الفاكــس أو مرفقات الربيد اإللكرتوين أو قواعد 

البيانات املشــرتكة، أو برامج املؤمترات التي تســمح مبشــاركة امللفات، ُتعترب من التقنيات 

الشائعة للتواصل بني أفراد الفريق. يتم استخدام عرض نطاق ترددي واسع إىل حٍد ما، ويتم 

تقديم التغذية الراجعة، وترمز التقنية املتطورة إىل جدية املهمة. 

توضح األبحاث أن توصيل معلومات معقدة وتفصيلية، ال يتحســن بالرضورة من خالل 

التفاعــل وجهاً لوجه)22(. ميكن أن يكون رشح الصيغة الهندســية املعقدةعىل ســبيل املثال 

فعاالً، من خالل التواصل السمعي أو التصويري، متاماً مثل وجود الشخص الذي يقوم بالرشح 

شــخصياً. ميكن أن تسّهل مؤمترات الحاسب التفاعلية عرب الشبكات املحلية LANs، عملية 

توصيل الرسائل املعقدة؛ وذلك ألنها رمبا تقوم بتحفيز تركيز أفضل من جانب املستلم. 

إقناع الرسالة:

تتضمن الرســائل اإلقناعية جهوداً لتحفيز املســتلم عىل اتخاذ فعل معني. اإلقناع ليس 

وســيلة إلجبار أو لخداع أو الستاملة أو الســتغالل املستلم، بل إن اإلقناع، باألحرى، محاولة 

لحث املوظفني عىل االلتزام بالسلوكيات التي تلبي أهداف املنظمة. عند التفكر يف اإلقناع، 

يخطر عىل البال مندوبو املبيعات. ومع ذلك، فإن املدراء يســتخدمون اإلقناع بشكل متكرر 

ويؤّثرون عىل األساليب، أو إسرتاتيجيات اكتساب االلتزام من أجل التأثر عىل أداء املوظفني. 

تتطلــب الجهــود الرامية إىل طرح إجــراءات عمل جديدة، أو زيادة ِفــرق العمل أو تغير 

ثقافة املؤسسة تواصاًل إقناعياً. هناك بعض االقرتاحات لتوصيل العروض التقدميية التجارية 

اإلقناعية يف الفصل )5(.

حظــي موضــوع اإلقناع باالهتامم منذ عرص أرســطو، ولكن أحــد الباحثني الرواد كتب 

مؤخراً ما نصه: "عىل الرغم من األعداد الهائلة من الصفحات املكتوبة والدراســات التي ال 
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حــرص لها التــي أُجريت عن اإلقناع، فمن الصعوبة ضعضعة الشــعور الصعب بأن معرفتنا 
د فهمنا لإلقناع  ضئيلة ونادرة وغر موثوقة، وغر ذات صلة اجتامعياً بهذا املوضوع)23(. تعقَّ
بشــكل أكرب عند الوضع يف االعتبار االتصال عرب التقنية. هناك أبحاث قليلة أُجريت يف هذا 
املجال. ونتيجًة لذلك، فمن الرضوري أن نعمم بشأن ما نعرفه من التواصل من غر وسيط.

قدم أحــد الكتب املشــهورة "التأثر: الســيكولوجية الجديدة لإلقنــاع الحديث" ثالثة 
اســتنتاجات بشــأن اإلقناع، وهي ترتبط عىل نحو خاص باملناقشــة يف هذا الكتاب)24(. أوالً، 
ميكن للمدراء أن ُيقنعوا من هم عىل شــاكلتهم بشكل أكرث سهولة. ثانياً، ميكن إقناع الناس 
بســهولة أكرب عندما يعتقدون أن من يقوم باإلقناع ســلطة ما. ثالثاً، من األسهل للمدراء أن 

يقنعوا اآلخرين عندما يصبحون جسدياً ونفسياً أقرب لهم.

اإلقناع من خالل من تحب:

ســيندهش القليل إذا ما علموا أننا نرغب 
بشــدة يف أن نقول نعم للطلبات، التي ُتقدم 
إلينــا من خــالل األشــخاص الذيــن نعرفهم 
ونحبهــم. وعــالوًة عــىل ذلك، نحــن نحب 
األشخاص الذين نقيض معهم أوقاتاً أكرث، حتى 
ولو كنا مجربين عىل قضاء هذا الوقت معهم.

هذا االستنتاج البحثي مهم لهذه املناقشة، 
وذلك يرجع إىل أن جودة الوقت الذي نقضيه 
مــع الناس عرب وســائل التقنيــة، ال تقاَرن يف 
العمــوم بالوقت الذي نقضيه مع الشــخص 

الحــارض جســدياً. وبعبارة أخرى، ال يهم كــمُّ الوقت الذي نقضيه مــع الناس يف املؤمترات 
الهاتفية، فهو لن يحل محل الحضور الشخيص. 

اإلقناع من خالل الشخص الذي تصدقه:

املبدأ الثاين ال ُيعد مفاجئاً بشكٍل كبر كذلك. نحن ننصت ونقتنع بهؤالء الذين يبدو أنهم 

مرجعيات يف موضوع املناقشة. هذه النقطة مهمة بني التنفيذيني يف األخبار املتلفزة؛ وذلك 

توقَّف وفّكر

فكر يف فريق مرشوع شــاركَت فيه سواء كان 

هذا يف املدرسة أو العمل.

هل يجتمع الفريق شخصياً أم افرتاضياً؟. 1

إىل أي مدى طورَت مشــاعر إيجابية مع . 2

أعضاء الفريق اآلخرين؟

إذا كنت عملت مع ِفرق ســواء افرتاضياً . 3

أو وجهاً لوجه، قــاِرن قوة روح الفريق 

التي طورتها يف كل بيئة عىل حدة. أيهام 

كانت أقوى وملاذا؟
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ألنه يجب أن يتحىل قارئو النرشات اإلخبارية واملراســلون الصحفيون باملصداقية، إذا كانوا 

يرغبون أن تتم متابعتهم. ووفقاً الســتطالع حديــث أجرته مجلة Reader’s digest "موجز 

 Robin Roberts القارئ"، فإن أكرث الصحفيني األمريكيني مصداقية وثقة هام روبن روبرتز

وديانــا ســواير Diane Sawyer العامــالن يف محطة ABC، ويأيت بعدهــام برايان ويليامز 

Brian Williams العامل يف محطة NBC، وأندرســون كوبر Anderson Cooper العامل 

يف محطة CNN)25(. نجح هؤالء بشكل جزيئ؛ ألنهم يبدون ويترصفون مثل املرجعيات.

ولكن ماذا بشأن املدراء العاديني، الذين يجب عليهم استخدام تقنية الفيديو أو الهاتف 

يف محاولــة لإلقنــاع؟ من الواضح أنهم يف وضع غر مناســب )ُمؤاٍت(. ومــرة أخرى، يتعني 

اســتخدام هــذه التقنيات من أجل اإلقناع يف حالة الرضورة فحســب، وذلك بســبب قيود 

الوقت أو التكلفة. 

هنــاك نقطة أخرى تدعــم هذا التنبيه، أال وهــي أنه من الصعوبة مبــكان أن تقول ال 

لشــخٍص ما، وأنت تنظر إىل عينيه مبارشًة. من الســهل أن نقول ال لشخص ونحن عىل بعد 

مسافة منه، حتى ولو كنا نحب هذا الشخص أو نعتقد أنه مرجعية. من الواضح أن التقنية 

تقلــل من أهمية الثقة، التي تم بناؤها يف عالقات الشــخص القائــم بالتواصل، وهي تقلل 

كذلك من بروزها كعنرص من عنارص البيئة.

اإلقناع من ِقبل الشخص المقرب:

تــم إنجاز الكثر مــن العمل املعقــد، يف َمحالة تجهيــز العروض التقدمييــة اإلقناعية 

السمعبرصية، ولكن ال تعترب هذه العروض التقدميية فعالة، مثل التعرض الشخيص للشخص 

الــذي يحاول القيام باإلقناع. مــن األفضل، إذا كان ذلك ممكناً، أن يكون الشــخص حارضاً 

جســدياً. عندما ال يكون الحضور الجسدي ملرجعية ما ممكناً، فإن العرض التقدميي املنظم 

بشكٍل جيد من خالل مصدر أقل مصداقية إىل حٍد ما، سيكون بدياًل جيداً. ويف الغالب، فإنه 

يتم توزيع عرض رشائح البوربوينت بشــكٍل إلكرتوين عىل أعضــاء الجمهور. ما هو التوازن 

بــني الحضور الجســدي واملصداقية؟ يجب طرح مثل هذه األســئلة. وعىل الرغم من ذلك، 

فعند الوضع يف االعتبار االتصال اإلداري اإلقناعي، يجب دوماً الوضع يف االعتبار مبدأ واحد 
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فحســب: الشخص الحارض جســدياً أكرث إقناعاً من الشخص الحارض، من خالل االتصال عرب 

وســائل التقنية. وهذا هو الســبب يف أنه عىل الرغم من الزيادة الهائلة األخرة يف مبيعات 

الســيارات إلكرتونياً، إال أن البائعني مســتمرون يف جهودهم لحث الزبائن اإللكرتونيني عىل 

زيادة معارض سياراتهم، ويظل اختبار القيادة أفضل وسيلة إلنهاء صفقة البيع. 

نظرة إلى المستقبل:

تعيش أنظمة الربيد اإللكرتوين ولوحات التحكم اإللكرتونية، وبرامج املؤمترات والشبكات 

الداخلية والهواتف الذكية معنا اليوم، ويتم اســتخدامها أكرث وأكرث يف مكان العمل. إذا كان 

يجــب عىل الشــخص أن يفكــر يف ماهية التطورات التي ســتؤثر عىل االتصــال اإلداري يف 

املســتقبل، فجميع االحتامالت موجودة ومقبولة. وعــىل الرغم من ذلك، ميكن وضع بعض 

التصــورات اآلمنــة )جدول 3 – 1(. أول هذه التصورات هو أن التقنية ســيتم اســتخدامها 

ببساطة بشــكٍل أكرب. ثانياً، استخدام التقنية ســيكون تحت الرقابة والتنظيم. ثالثاً، ستتأثر 

عملية اتخاذ القرارات. رابعاً، ســيتم تعديل تصميم الوظائف واملنظامت. خامســاً، الكتابة 

التعاونية من خالل وسيط ستصبح أكرث انتشاراً. سيتم مناقشة هذه االتجاهات أدناه.

جدول )3-1( توقعات بشأن االتصال التقني

سوف يستمر استخدام التقنية يف بيئات األعامل يف االزدياد.

مراقبة استخدام املوظفني للتقنية سوف يصبح أكرث شمولية.

سوف تؤثر التقنية عىل عملية اتخاذ القرار.

ل التقنية تصميم الوظائف واملنظامت. سوف ُتعدِّ

الكتابة التعاونية من خالل وسيط ستكون أكرث ذيوعاً وانتشاراً.
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انتشار التقنية:

ناقش هــذا الفصل حتى اآلن، ميزات وعيوب اســتخدام التقنية لالتصال يف املنظامت. 

تتضمــن مشــاكل التقنية: خطر فرط التحميل الحيس، مع إشــارات بال فائــدة )التكدس(، 

عرض النطاق الرتددي الضيق، مشــاعر متضائلة من القرب الشخيص، وفرص قليلة للتغذية 

الراجعــة. وعىل الرغم من هذه العيوب، إال أن املنظامت املتشــابكة، عىل الرغم من ذلك، 

هي املحك، وذلك يرجع غالباً ألنها تزيد اإلنتاجية. ومن ثم، فإن القرار اإلسرتاتيجي للمدراء 

ال يرتبط باستخدام القنوات التقنية من عدمه، بل يرتبط بتحديد أفضل قناة رقمية تناسب 

املوقف وكيفية تعظيم مقدراتها. ويف الفقرات التالية، ســوف نبحث نقاط القوة والضعف 

ألربــع تقنيات من تقنيات االتصال شــائعة االســتخدام يف مكان العمــل يف أيامنا هذه، أال 

وهي الربيد اإللكرتوين والرســائل الفورية والرســائل النصية والتدوين، وسوف نطرح بعض 

اإلرشادات ألفضل املامرسات.

البريد اإللكتروني:

ر أن عدد رســائل الربيــد اإللكرتوين املرَســلة يف جميع أنحاء العــامل يصل إىل 247  يقــدَّ

مليار رســالة يومياً تقريباً، ومن املتوقع ارتفاع هذا الرقم إىل 294 مليار رسالة يومياً بحلول 

العام 2010 )26(. وطبقاً ملسح حديث ملؤرش إنتاجية الياقات البيضاء )املوظفني( عن الوقت 

الــذي يتم قضاؤه يف مكان العمل، فــإن املوظف األمرييك التنفيذي العادي يســتلم يومياً 

مائتي رسالة بالربيد اإللكرتوين، وذلك بعد تصفية الربيد اإللكرتوين غر املرغوب فيه. يستلم 

اإلداريون واملوظفون الجدد خمسني بريداً إلكرتونياً يومياً)27(. ومن أصل عرشة عاملني، قال 

واحــد منهم تقريباً أنهم بحاجة إىل يومــني أو أكرث، من أجل متابعة الربيد اإللكرتوين إذا ما 

قاموا بإجازة ملدة أســبوعني)28(. وباملثل، فإن تأثر الربيد اإللكــرتوين قد زاد أيضاً، إذ يعتقد 

56% من العاملني الذين أُجري املسح عليهم من قبل أمريكا اليوم USA Today، أن الربيد 

اإللكــرتوين يزيد مــن إنتاجيتهم. وقال ثلث املدراء التنفيذيــني للمعلومات: إن ضياع نظام 

الربيد اإللكرتوين ملدة أســبوع واحد، سيكون أكرث أملاً من حدوث الطالق، وذلك وفق مسح 

.)29(Veritas أجرته رشكة تخزين الحاسب
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بدالً من تحفيز املدراء عىل تجاهل وسائط التقنية، قامت مخاطر فرط التحميل الحيس 

بتحفيزهــم عىل تطوير مجموعة من مهارات املجاراة. رمبا ميكنهم اســتخدام مســاعد من 

أجل تصنيف وإعادة توجيه الرســائل املتكدسة. الخصائص املتوافرة يف معظم برامج الربيد 

اإللكرتوين مفيدة أيضاً، من أجل تشفر وتصفية الرسائل حسب املرِسل أو املوضوع. تحاول 

بعــض الرشكات تقديم يد العــون للمدراء ملجاراة فرط ِحمل الربيــد اإللكرتوين، وذلك من 

خالل فرض "أيام جمع )نهاية أســبوع( بدون بريد إلكرتوين"، أو عىل األقل منع اســتخدام 

خاصية الرد عىل الكل. اتخذ الفرنســيون خطواٍت أكرث بهذا الخصوص؛ إذ اتفقت اتحادات 

العــامل وممثلو الرشكات عىل "التــزام قطع االتصال عن أدوات التواصــل البعيدة" والذي 

سينطبق عىل 250.000 موظف. سوف تتطلب االتفاقية املقدمة إىل وزارة العمل الفرنسية 

من أرباب العمل، التحقق من أن جميع العاملني يحصلون عىل إحدى عرشة ساعة متوالية 

مــن "الراحــة" اليومية مــن الربيد اإللكرتوين)30(، ولكــن يلجأ املدراء يف غالــب األحيان إىل 

الرســائل الفورية والرســائل النصية؛ وذلك من أجل تجنب تكدس الربيد اإللكرتوين. وهذه 

اإلســرتاتيجية، التي وصفت سابقاً يف هذا الفصل، تقلل من ازدحام الربيد اإللكرتوين، ولكنها 

ال تقلل من مقدار الوقت املنَفق يف التفاعل مع التقنية أو مستوى القلق الناتج عن ذلك.

 John هناك اســتثناءات من التنفيذيني املعتِمدين عىل التقنية هذه األيام. جون سكيل

Scully الرئيس التنفيذي السابق لرشكة أبل للحاسب، كان مكشوفاً بأنه ال يسمح للموظفني 

بإرسال رسائل بالربيد اإللكرتوين إليه. كانت كولني باريت Colleen Barrett، الرئيس الفخري 

لرشكة طران Southwest، تفتخر بأنها طوال فرتة رئاستها، حتى العام 2008، مل يكن لديها 

عنوان بريد إلكرتوين، ومل تســتخدم املســاعد الرقمي الشخيص أو تتصفح اإلنرتنت، وأنها مل 

متتلك هاتفاً ذكياً إال مؤخراً. هي تعتقد أن الربيد اإللكرتوين "غر شخيص عىل اإلطالق" وأنه 

وســيلة مريعة لالتصال)31(. تعترب هذه األمثلة عىل عدم االســتخدام اإلداري للتقنية الوجه 

اآلخر للتنفيذيني واملوظفني يف رشكة ما مثل Colruyt، وهي رشكة سالسل غذائية مخفضة. 

تســتخدم Colruyt التقنية من أجل زيادة مشــاركة كٍل من املعلومات األفقية والرأســية، 

والرسيــة يف حدهــا األدىن، والتمكني يف عمليــة اتخاذ القرار يف الحد األقىص، وال تتســاوى 

السلطة مع الوصول إىل املعلومات يف منظمة ما بعد الحداثة هذه)32(.
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ويف محاولــة مجابهة املشــاكل التي يســببها فرط االعتامد عىل الربيــد اإللكرتوين، متت 

صياغة أفضل املامرسات. هذه بعض اإلرشادات البسيطة )انظر الجدول 2-3(:

يجب أن تكون رســالة الربيــد اإللكرتوين مخترصة؛ حتى يرى القارئ الرســالة بالكامل عىل 	 

شاشة واحدة وال يحتاج لالنتقال لألسفل. املستقبلون لن يقرأوا بريداً إلكرتونياً طوياًل)33(.

ال تســتخدم الربيد اإللكرتوين للرسائل العاجلة التي تتطلب رداً فورياً. يتحقق الكثر 	 

من متخصيص األعامل مرة واحدة أو مرتني فحسب يومياً. 

ال تستخدم الربيد اإللكرتوين يف الحوار. سوف تكون املناقشات بطيئة وغر فعالة)34(. 	 

استخدم خاصية الرد عىل الكل بشكٍل ضئيل قدر اإلمكان.

 ضع اإلعالنات التي يجب تبليغها لعموم املوظفني يف الرشكة عىل الشبكة الداخلية، 	 

وميكنك بعد ذلك ببســاطة إرسال الرابط للجميع عىل الربيد اإللكرتوين. الرتكيز عىل 

الشــبكة الداخلية للرشكة كمصــدر للمعلومات الروتينية، ســوف يخفف من فرط 

ِحمل الربيد اإللكرتوين)35(.

قم بوضع ميثاق أخالقي، مع تدريب جميع املوظفني عليه، وتذكرهم بشكل دوري 	 

باتباع هذا امليثاق. يتعني أن تتعامل هذه السياسة مع القضايا مثل الربيد اإللكرتوين 

غر املرغوب، واســتبقاء الرســائل وإدارة الســجالت والخصوصية، واالستخدام غر 

املرتبط بالعمل. 

الرسائل الفورية:

الرســائل الفورية هي االسم غر الرســمي ألنظمة الخدمة، التي أطلقها مطورو الخدمة 

يف تسعينيات القرن العرشين. سمحت وسيلة التواصل هذه للمستخدمني بالتواصل بشكل 

فوري، من خالل برامج تراسل مشرتكة. كانت رشكة أمريكا أونالين America Online أول 

رشكة تجذب بشــكل ناجح قاعدة عمالء قوية للرسائل الفورية. كانت الغالبية العظمى من 

عمالء الرشكة من الشــباب البارعني يف األمور التقنية. ســاعد هؤالء العمالء الشباب شبكة 

أمريكا أونالين عىل تحقيق نجاح رسيع يف خدمة املراسلة الفورية)36(.    
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الجيل األول من عمالء املراسلة الفورية الذين اندفعوا أفواجاً للمشاركة يف برامج الرتاسل 

الفوري األولية، بدأوا يف دخول أسواق العمل وأحرضوا معهم إىل هذه األسواق مستوى من 

الرفاهية التقنية، التي غرت شــكل االتصال التجاري الحديث. تتمتع املراسلة الفورية مبزايا 

عديدة فريدة تفوق وســائل االتصال األخرى. تتضمن املميزات األساسية للمراسلة الفورية 

االتصال الدويل، وأرشفة الرسائل وفعالية االتصال املعززة وسهولة التنفيذ. 

جدول )3-2( أفضل املامرسات يف الربيد اإللكرتوين

يجب أن تكون الرسائل مخترصة.

ال تستخدم الربيد اإللكرتوين للرسائل العاجلة التي تتطلب رداً فورياً.

ال تستخدم الربيد اإللكرتوين يف الحوار.

ضع اإلعالنات التي يجب تبليغها لعموم املوظفني يف الرشكة عىل الشبكة الداخلية.

عند اتخاذ قرار بشأن ما سوف تتضمنه رسالتك، فّكر يف الربيد اإللكرتوين عىل أنه منتدى عام.

ميكن أن يكون االتصال مكلف جداً بالنســبة للرشكات متعددة الجنســيات، فاملكاملات 

الدوليــة مكلفة للغاية، وكذلك أجهزة مؤمترات الفيديو. وعالوًة عىل ذلك، تتطلب مؤمترات 

الفيديــو موقعاً ثابتاً. تتمتع معظم برامج املراســلة الفورية بخاصيــة املكاملات الجامعية، 

التي تســمح ألعضاء الفريق حول العامل بالتعاون بشكل فوري باستخدام الهواتف واألجهزة 

اللوحيــة الذكية. ميكــن ألعضاء الفريق أيضاً الوصول إىل وظائــف املحادثات هذه، من أي 

اتصال باإلنرتنت يف أي مكان يف العامل بدون دعم من متخصيص تقنية املعلومات. ومن ثم، 

ن املراسلة الفورية من التعاون الدويل بدون أي زيادة يف النفقات. ُتحسِّ

ن املحافظة عىل ســجالت دقيقة باالتصال من فعالية املوظفني، وهي مفيدة أيضاً  ُتحسِّ

أثناء الدعاوى القانونية. تســمح اإلشارة إىل ســجالت املحادثات للموظفني باستبقاء وفهم 

املقصود من املحادثة. ميكن لهذه الســجالت أيضاً، أثناء الدعاوى القانونية، حامية املنظمة 

من االتهامات الزائفة. لدى معظم برامج املراسلة الفورية املجانية خيار االحتفاظ بالرسائل. 
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من السهل إعداد مثل هذه السجالت، وهي تتطلب مساحة تخزين عىل الخوادم أقل بكثر 

من ســجالت الربيد اإللكرتوين)37(. توفر سجالت املراسلة الفورية املستوى ذاته من التوثيق 

القانوين الذي توفره سجالت الربيد اإللكرتوين، ولكن بتكلفة أقل بكثر.

ــن املراسلة الفورية بشكٍل كبر من فعالية االتصال، وذلك مقارنًة بوسائل االتصال  ُتحسِّ

اإللكرتوين التقليدية. تســمح برامج املراسلة الفورية للمستخدمني بتوجيه أسئلة توضيحية 

عىل الفور، والتحادث برسعة مريحة، ولديها أيضاً ســجالت للمحادثات من أجل مراجعتها 

الحقاً. ويف النهاية، فإن برامج املراسلة الفورية سهلة للغاية عند تطبيقها، وذلك ألن معظم 

املوظفني يستخدمونها بالفعل.

هناك العديد من العيوب للمراســلة الفورية، والتــي يتعني تحديدها من أجل تخفيف 

آثارهــا. اإلدارة الفعالة لهذه العيوب ســوف تحمي منظمتك. ميكن للمراســلة الفورية أن 

تؤســس عقوداً ملزِمة قانونيــاً، وأن ُتلهي املوظفني، وأن تجعل الــرشكات عرضًة للمقاضاة 

القانونية يف واليات أخرى.

تتضمن العنارص القانونية لالتفاق التعاقدي تقديم العرض والدراسة واملوافقة. محادثات 

الربيــد اإللكرتوين أو املراســلة الفوريــة التي تتضمن هذه العنارص، ميكــن أن تكون ملزِمة 

قانونياً، حتى ولو كانت هناك بعض التفاصيل املعينة للصفقة بحاجة لتفاوض إضايف. الحوار 

أدناه يف املراسلة الفورية ميكن أن ُيعترب عقداً قانونياً)38(.

املشرتي: كيف الحال؟ أمتنى أن أراك أنت واألرسة عند البحرة يوم الجمعة القادم.

املورّد: سوف نكون هناك.

املشرتي: هل ميكنك أن ُتحرض يل ستًة من ملحقات الربط widget الجديدة هذه بنهاية هذا الشهر؟ 

أعمل عىل مرشوع مستقبيل ورئييس يضغط من أجل إنهاءه. 

املورّد: ولكن هذه األنظمة غالية.

املشرتي: ولكنها ستسّهل من عميل بشكٍل كبر.

املورّد: اتفقنا. لدينا الكثر منها يف املخزن. سأوصلها لك يوم عرشين من هذا الشهر.

املشرتي: رائع. أراك يوم الجمعة)39(.
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أية تفاصيل أخرى مل يتم تضمينها ســتكون خاضعــة للتفاوض، ولكن من املمكن إجبار 

املورد عىل تســليم ستة ملحقات ربط إىل املشرتي بحلول يوم عرشين من الشهر. ميكن أن 

يعرّض انتهاك العقد الرشكة إىل مســئولية قانونية ويرض بســمعتها. يجب تدريب املوظفني 

عىل االســتخدام اآلمــن لالتصال اإللكرتوين، ســواء كان هذا من خالل الربيــد اإللكرتوين أو 

املراسلة الفورية وذلك من أجل حامية املنظمة.

جدول )3-3( أفضل املامرسات يف االتصال من خالل املراسلة الفورية

يجب أرشفة جميع الرسائل الصادرة والواردة.

يجب وضع سياسة للمراسلة الفورية وتوزيعها عىل جميع املوظفني.

ال تستخدم املراسلة الفورية يف التواصل ذي الحساسية العالية.

يجب تثقيف املوظفني بشأن االلتزامات القانونية املحتملة، التي رمبا يعرّضون الرشكة إليها من خالل 
املراسلة الفورية.

ال تقم مبنع املراسلة الفورية، ولكن يتعني وضع إرشادات بشأن كيفية استخدامها.

ميكن أن تؤدي املراسلة الفورية أيضاً إىل تقليل اإلنتاجية يف مكان العمل. يتم استخدام 
املراســلة الفورية وكذلك الربيد اإللكرتوين يف غالب األحيان لالتصال الشخيص، ومن ثم فإن 
هذا يقلل من الوقت املخصص للعمل. ميكن أرشــفة املراســلة الفورية بسهولة ومراجعتها، 
وذلك إذا اعتقد املدراء أن هناك مشــكلة ما يف املنظمة. يتعني تعديل سياســة الرشكة فيام 
يتعلق بالربيد اإللكرتوين، من أجل إدارة املراســلة الفورية. تجاهل هذا العيب يف املراســلة 

الفورية والذي ميكن تصحيحه بسهولة، ميكن أن يقلل من إنتاجية الرشكة.

هناك عيب آخر للمراسلة الفورية، وهي أنها ميكن أن تعرض الرشكة ملسؤولية املقاضاة 
القانونية يف واليات أخري. ففي العام 2006، حكمت محكمة االســتئناف يف والية نيويورك 
أنــه ميكن مقاضاة إحدى الرشكات يف واليــة مونتانا يف محاكم نيويورك. قامت الرشكة التي 
يف مونتانا بإبرام عقد من خالل املراسلة الفورية، ولكنها انتهكت هذا العقد. إجراء األعامل 
من خالل املراســلة الفورية كان اتصاالً كافياً ملحاكم نيويورك، ليك يكون لها ســلطان قضايئ 
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عىل رشكة مونتانا. يجب عىل املوظفني الذين يســتخدمون املراسلة الفورية من أجل إجراء 
األعامل مع أطراف خارجية، أن يفهموا هذه املرتتبات )اآلثار( القانونية)40(. 

ومــن الواضح وجود إمكانيات هائلة للنمو يف الرتاســل الفوري مــن ِقبل الرشكات، بل 
إن العديد من الرشكات تســتفيد بالفعل من املراسلة الفورية يف عملياتها اليومية. ال ميكن 
للمدراء تجاهل منو االتصال من خالل املراسلة الفورية. يوضح الجدول رقم )3-3( بعضاً من 

أفضل املامرسات يف االتصال من خالل املراسلة الفورية.

أشــارت دراســة حديثة قامت بها رشكة بحثية ُتدعــى Radicaat Group، إىل أنه من 
املتوقع أن تنمو حســابات املراســلة الفورية ليك تتجاوز 4.4 مليار حساب يف جميع أنحاء 
العامل بحلول العام 2017. ومع هذا االستخدام الشخيص واملهني املتزايد للمراسلة الفورية، 
فــإن الــرشكات تتفاعل من خــالل تزويد العاملني فيها بحســابات مراســلة فورية موجهة 
للمؤسسات، وهذه الحسابات تتمتع بوظائف وأمان ال يتوافر يف حسابات املراسلة الفورية 
العامــة، ومن ثم فهي تتغلب عىل الهواجس وخاصًة عنــد التواصل مع العمالء أو الرشكاء 

التجاريني)41(.

يجري التداول يف بضائع وسندات وأسهم وبضائع تجارية بباليني الدوالرات كل يوم، من 
خالل تقنية املراســلة الفورية. من شأن التواصل الدويل القوي واملستوى العايل من الكفاءة 
والتطبيق السهل، أن تدفع الكثر من املنظامت الستخدام املراسلة الفورية. من السهل إدارة 
القضايــا املرتبطة بإبــرام العقود، وهواجس املقاضاة القانونية املرتبطة باملراســلة الفورية. 
تفوق مزايا املراسلة الفورية فيام يتعلق باإلنتاجية، وتقليل التكلفة عىل السلبيات املحتملة 

بالنسبة للرشكات.

الرسائل النصية:

أصبحت الرسائل النصية أو التي تعرف أيضاً باسم: خدمة الرسائل القصرة SMS، بشكٍل 
رسيع، الوسيلة الجديدة ألصحاب األعامل لالتصال يف القرن الحادي والعرشين. وهذه التقنية 
تسمح بإرســال رســائل قصرة بني هاتفني محمولني، والعديد من األجهزة األخرى املحمولة 
يدويــاً وحتى أجهــزة الهاتف األرضية)42(. يبدو أن الشــباب يف الواليــات املتحدة األمريكية 
اختاروا الرســائل النصية، الوسيلة األساســية للتواصل مع بعضهم البعض. واالتجاه التقليدي 
لهؤالء الشباب هو أن الربيد اإللكرتوين أصبح تقنية قدمية، وهو مفيد فحسب لتبادل الرسائل 
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مع اآلباء واألجداد واألساتذة. وعىل الجانب اآلخر، يتم تشجيع متخصيص األعامل املعارصين 
عىل اســتخدام هذه القناة ســوياً مع الربيد اإللكرتوين. وعىل الرغــم من أن ثلثي متخصيص 
األعامل يستخدمون الرسائل النصية يف االتصال املرتبط باألعامل)43(، إال أنه ال يبدو أن الربيد 

اإللكرتوين لن يتم استبداله يف القريب العاجل سواء يف األعامل أو الصناعة.

تتمتع الرســائل النصية بالعديد من املميزات، وأكرث املميزات املحددة الشائعة للرسائل 
النصية هي الرسعة والوصول والتكتم. الرســائل النصية رسيعة؛ ألن الرســالة التي ترســلها 

تســافر بشكٍل فوري، متاماً مثل املحادثة املبارشة عىل الهاتف أو شخصياً. وعىل النقيض من 

ذلــك، فإن الربيد اإللكرتوين غــر متزامن، ومن غر املتوقع أن يتم الــرد يف الوقت الفعيل؛ 

فهناك تأخر وخاصًة عندما تقوم الخوادم بتجميع الربيد اإللكرتوين قبل تسليمها إىل األعضاء 

يف الشبكة.

يعد الوصول ميزة أخرى للرســائل النصية. ميكن إرســال الرسائل النصية القصرة إىل أي 

شخص يف أي وقت ويف أي مكان. ولهذا السبب، تستخدم الكثر من الرشكات هذه الخدمة 

من أجل التواصل مع املوظفني عند سفرهم، أو عند إبالغ معلومات مهمة لجميع املوظفني 

يف الرشكة. ميكن توصيل الرسائل النصية القصرة، عىل النقيض من الربيد اإللكرتوين، مبارشًة 

عىل سطح املكتب للشخص املعني، ولذا ميكن أن تحوز عىل انتباهه الفوري)44(.

وأخراً، يعد إرســال الرســائل النصية القصرة وســيلة متحفظة للتواصل مع شخٍص ما. 

معظم أجهزة الرســائل النصية القصرة لها خاصية االهتزاز عند اســتالم رسالة جديدة، مام 

مينــع املقاطعات والتطفــل. أحد التطبيقات املفيدة لهذه الخاصيــة، عندما يكون املوظف 

بحاجة إىل التواصل مع رئيســه عندما يكــون يف أحد االجتامعات؛ وذلك ألنها أقل فوضوية 

من املكاملات الهاتفية عىل ســبيل املثال، يف حني أنها أيضاً تعترب أكرث "شــخصية" من الربيد 

اإللكرتوين. يعترب إرسال الرسائل النصية القصرة مالمئاً لالتصال الثنايئ. 

أكــرث العيوب الشــائعة املرتبطة بالرســائل النصيــة القصرة، هو نقص األمــان والبنية 

والرسمية. يعد األمان قضية مهمة؛ وذلك ألن الرسائل النصية القصرة تتم لحظياً وال تسمح 

للربامج املضادة للفروسات بالوقت الكايف للتحقق الكامل من عدم وجود الفروسات، ومن 

ثــم ُترتك الحواســيب بدون حامية كافيــة. وال يهم مدى الرسعة التي ســتتمتع بها الربامج 
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املضادة للفروســات، إذ إنها ســتتحىل باملقدرة عىل الحامية من الربيد اإللكرتوين، بشــكل 

أفضل من الرسائل النصية القصرة)45(.

يعد نقص البنية أحد العيوب األخرى للرسائل النصية القصرة. فعىل النقيض من الربيد 

اإللكرتوين والذي تم إعداده عىل شــكل مذكرة، فإن الرسائل النصية القصرة ليس لها شكل 

محدد. يتم إرســال معظم الرسائل النصية القصرة يف شكل رسائل قصرة للغاية، من خالل 

استخدام شفرات االختزال الذي يجب عىل املستخدمني تعلمه، من أجل فك تشفر الرسائل.

عىل سبيل املثال، عند إرسال ملخص للرواية الكالسيكية "الكربياء والتحامل" يف شكل رسالة نصية 

قصرة، فرمبا يكون عىل النحو التايل:

5sistrsWntngHsbnds. NwMenInTwn-Binly&Darcy Fit&Loadd.

تتم ترجمة هذا الخط الغامض من الحروف والرموز عىل النحو التايل:

خمس شقيقات يرغنب يف الزواج، ولقد حددن أهدافهن املتمثلة يف رجلني قِدما حديثاً إىل املدينة: 

بينجيل وداريس، وهام غنيان ووسيامن)46(. 

ميكــن أن يكــون هذا النوع من الرســائل صعــب الفهم عىل املســتخدمني الجدد. من 

املحتمل أن يكون األمر أكرث أهمية يف بيئات األعامل، وذلك أن الرسالة النصية املشفرة رمبا 

تؤدي إىل سوء فهم خطر وأخطاء ذات تكلفة عالية. لو قمت بتذكر املوظفني بأن الرسائل 

النصية ميكن أرشــفتها ومن املمكن اســتعادتها يف املحاكم، فمن شأن هذا أن يشجع هؤالء 

املوظفني عىل االنتباه أكرث عند كتابة الرسائل النصية.

ويف النهاية، من املمكن أن يكون املدراء مرتددين يف الســامح باســتخدام تقنية الرسائل 

النصية القصرة، وذلك خشــية إساءة اســتخدام املوظفني لهذه التقنية. تم تصميم الرسائل 

النصية القصرة "للمحادثات" الرتفيهية، ومن السهل االنخراط يف املحادثات الشخصية التي 

تلتهــم الكثر من الوقت الثمني. وباإلضافة إىل ذلك، فمــن عىل ُبعد، رمبا يبدو أن املوظف 

الذي يكتب الرســائل مشــغوالً بالعمل، إال أن ورود الكثر من الرسائل النصية القصرة غر 

امللحة أو الشخصية، ميكن أن يرصف انتباه املوظفني املشغولني أيضاً.
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جدول )3-4( أفضل املامرسات يف االتصال من خالل الرسائل النصية

تذكر أن النصوص غر آمنة غالباً، ولذا يجب الحد من املعلومات املشمولة بحق امللكية.

كن مخترصاً، ولكن تأكد أن اختصاراتك )الحروف األوىل من كل كلمة، االختصارات، اللهجات( معروفة للجميع.

استخدم عالمات الرتقيم من أجل الوضوح والدقة.

تجنب استخدام الرموز التعبرية والتنسيق من أجل التأكيد )جميع الحروف كبرة، العديد من عالمات التعجب(.

ضع سياسة للرسائل الفورية وقم بتوزيعها عىل جميع املوظفني.

بعد اســتعراض املميزات والعيوب، ميكن للرشكة أن تقرر إذا كان اســتخدام تقنية الرسائل 

النصية القصرة سيكون مفيداً لها أم ال. الكثر من الرشكات التي طبقت هذه التقنية بالفعل 

ازداد اســتخدامها لقناة االتصــال هذه، ولكن هذه الرشكات مل تتخل عن اســتخدام الربيد 

اإللكرتوين. وبدالً من ذلك، فإن هذه الرشكات تستخدم الرسائل النصية ترادفياً )بالتتابع( مع 

الربيد اإللكرتوين، من أجل إرســال التنبيهــات أو اإلعالنات التي يجب إبالغها عىل الفور)47(. 

فعىل ســبيل املثال، رمبا يقوم املوظف بإرسال بريد إلكرتوين مهم إىل رئيسه، ومن ثم يرسل 

رسالة نصية قصرة تنبيهية ليك يخربه بأن الربيد اإللكرتوين تم إرساله.

ال تزال أفضل املامرســات يف الرســائل النصية للرشكات تتطــور، ويف الوقت الحايل، فإن 

مبادئ االســتخدام الفعال للمراســالت الفورية، رمبا ميكن أن تنطبق عىل استخدام الرسائل 

النصية، وتم إيجازها يف الجدول رقم )4-3(.

وإجــامالً، من الواضح أن متخصيص األعامل ســوف يســتمرون يف زيادة اســتخدامهم 
للرســائل النصية. وبســبب مزاياها العديدة التي تتضمن ســهولة الحركة والراحة واآلنية، 
ســوف تلجأ الكثر من الرشكات إىل اســتخدام الرســائل النصية، ليك تظل عىل تواصل مع 
املوظفني والرؤســاء، وذلك عند ســفرهم أو عند الحاجة إىل اســتالم رســالة بشكٍل رسيع. 
وباإلضافــة إىل الراحة، توفر هذه التقنية لرجال األعامل مزايا تنافســية من زيادة اإلنتاجية 
والكفاءة. ومع ذلك، فمع مشــاكل األمان والعديد من العيوب األخرى، فليس من املحتمل 
أن تحل الرســائل النصية القصرة محل الربيد اإللكرتوين يف القريب العاجل، عىل األقل فيام 

يتعلق بأغراض األعامل.
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نات: المدوَّ

يتزايد اســتخدام املدونات Blogs )الكلمة املخترصة للســجالت الشــبكية(، كأداة لالتصال 

التقني بني مســتخدمي اإلنرتنت هذه األيام. كانــت أول املدونات عىل اإلطالق تعد "يوميات" 

إلكرتونيــة)48(. مــن املمكن تحديث املدونــات يف أي وقت ومن أي مــكان. وعىل النقيض من 

معظم الصفحات عىل اإلنرتنت، فإن املدونات ديناميكية؛ ميكن للشخص بسهولة بالغة أن يقوم 

بتحديث املعلومات يف مدونته، وأن يضيف الكثر من املعلومات أو يبدأ تسلســاًل مختلفاً متاماً 

 .)50(HTML ال يتطلب تأليف املدونات أي معرفة بلغات الربمجة الحاسوبية مثل .)من األفكار)49

 ،Really Simple Syndication )RSS( تتم إتاحة املدونات من خالل التلقيم املبســط للغاية

وهي التقنية التي تسمح للمدونات بالوصول إىل الجمهور يف جميع أنحاء العامل)51(.

تتكاثر املدونات يف بيئات األعامل بشــكٍل كبر، وذلك يرجــع إىل أنها تفتح املجال أمام 

قنــوات داخلية وخارجية جديدة)52(. وعىل الرغم من أن التقنية واحدة، إال أن الطرق التي 

يتم من خاللها استخدام املدونات داخلياً وخارجياً تختلف. 

االستخدام األكرث شيوعاً للمدونات يف األعامل هذه األيام، هو أداة تنسيق املرشوع. ميكن 

للفريــق الذي يعمل عىل مرشوٍع ما أن يســتخدم املدونة، من أجل مشــاركة املعلومات أو 

توفر تحديثات بتطور املرشوع. ميكن رؤية هذه املعلومات من ِقبل أعضاء الفريق أو املدراء 

الذين يرغبون يف التســجيل، أو أي شخص داخل الرشكة تم السامح له بالدخول إىل املدونة. 

وبــدالً من قضاء وقت يف عقد اجتامع مع الفريق من أجل مناقشــة تطور مرشوع الفريق، 

ميكن للمدير ببســاطة أن يلقي نظرة عىل مدونة مرشوع الفريق. تعاظمت فائدة املدونات 

كأداة لتنسيق املرشوع بالنسبة للِفرق التي تتضمن أعضاء يف مناطق مختلفة جغرافياً.

ميكــن اســتخدام املدونات داخلياً أيضاً كوســيلة ملشــاركة املعلومــات، والحصول عىل 

التغذيــة الراجعة من املســتفيدين)53(. إذا كانت الرشكة تبحث عــن التغذية الراجعة من 

املوظفني بشأن سياسة معينة عىل سبيل املثال، فيمكن للرشكة إنشاء مدونة داخلية خاصة 

بهذه املســألة. يف السابق، كان من الرضوري عقد سلســلة من االجتامعات وكتابة التقارير 

والخطابات واملذكرات، أو اللقاءات الســنوية من أجل الحصول عىل هذه التغذية الراجعة. 

تســمح املدونات للجميع باملشاركة يف املناقشات يف الوقت الذي يرغبون فيه، وتسمح لهم 
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كذلك باالحتفاظ بســجل دائــم من األفكار والتعليقات واملداخــالت، التي ميكن مراجعتها 

ودراستها الحقاً يف الوقت الذي يناسب صانع القرار.

ميكن استخدام املدونات خارجياً من أجل إنجاز العديد من املهام. ميكن للرشكات إنشاء 
مدونــات مــن أجل التواصل مع العمــالء والعمالء املحتملني، أو حتــى البائعني الخارجيني 

أو أعضاء سالســل اإلمــداد)54(. يرى البعض أن االتصال باســتخدام املدونــات أو التقنيات 
املامثلــة أكرث أصالة ومصداقيــة "وواقعية"، وذلك مقارنًة باللغــة الروتينية الصاّمء لبيانات 
املهمة والبيانات الصحفية. يتم كتابة املدونات بأســلوب املحادثة والذي يفضله الكثر من 
املستفيدين الخارجيني. ميكن للرشكات استخدام املدونات الخارجية، من أجل الحصول عىل 

التغذية الراجعة من عمالئهم بشأن املنتجات الحالية أو املستقبلية)55(. ميكن أيضاً للرشكات 
اســتخدام املدونات من أجل الرد عىل االنتقادات، أو االســتجابة لألزمات يف السوق. وميكن 
للرشكات اســتخدام املدونات من أجل معرفة األفكار الجديــدة عن التغرات، أو املنتجات 
الجديــدة التــي تفكر الرشكة يف تقدميهــا)56(. وخالصة املدونة التي تركــز عىل العميل هي 
أنها تســمح للرشكات بتأســيس والحفاظ عىل العالقات مع الجمهور، وكذلك تعزيز العالمة 

التجارية للرشكة ووضعها يف السوق)57(.

يوجد اســتخدام آخر للمدونات الخارجية أال وهو اإلعالنات. تعمل الكثر من الرشكات 
يف أســواق متخصصة، وهي تبحث بشــكٍل مســتمر عن طرق جديدة للوصول إىل األسواق 
املســتهدفة)58(. ومــع وجود أكرث مــن 112 مليون مدونة عىل اإلنرتنــت لالختيار من بينها، 
فهنــاك فرص طيبة لوجود مدونة ما تركز عىل إحدى الصناعات. ميكن للرشكات االســتفادة 
من هذه الفرصة، مــن خالل وضع إعالنات الفتات إعالنية Banner Ads عىل مواقع هذه 
املدونات، مام يجعل هذه الرشكات تضمن بشــكٍل افرتايض أن األشــخاص الذين سيقرؤون 

هذه املدونة، واقعون ضمن السوق املستهدفة لهذه الرشكات.

متنح املدونات الرشكات الفرصة ملعرفة االنتقادات واألزمات واملعلومات بشــكٍل أرسع. 
ويف املقابــل، توفــر املدونات وســيلة للرد عىل االنتقــادات واألزمات واملعلومات بشــكٍل 
رسيع)59(. ويف السابق، كانت املؤسسات تعتمد عىل البيانات الصحفية واملنشورات التجارية 
والصناعية أو تحديثات املواقع الشــبكية، التي تســتهلك الكثر من الوقت من أجل اإلعالن 
عن منتجات أو خدمات جديدة. توفر املدونات الفرصة للرشكات للتواصل مع العمالء، قبل 

وأثناء وبعد إطالق املنتجات الجديدة يف األسواق.
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تفرض املدونات أيضاً بعض التحديات يف إدارة العالقات الخارجية. فمدونات املؤسسات، 
عــىل الرغم من أن املوظفني األفراد هم من ُيبقون عليها، تعترب "صوت املؤسســة". وبدون 
الرقابة املناســبة، فمن املحتمل أن تحوز الرشكة ســمعة ســيئة)60(. يتعني عىل الرشكات أن 
تتذكر أن معظم املنشورات يف املدونات دامئة. أحياناً، ال ميكن للرشكات فعل إال القليل من 
أجــل تصحيح املوقف، كام يف حالة نــرش معلومات يف مدونة، دون أن ُيقصد منها أن تصل 

إىل العامة أو إىل املنافسني.

جدول )3-5( أفضل املامرسات يف االتصال من خالل املدونات

نات الداخلية نات الخارجيةاملدوَّ املدوَّ

سر  تحديثات  من  بدالً  نات  املدوَّ هذه  تستخدم 
املعلومات  وتبادل  والرسيعة،  البسيطة  املرشوع 

والحصول عىل التغذية الراجعة.

بشكٍل  املعلومات  لنرش  نات  املدوَّ هذه  تستخدم 
رسيع أثناء األزمات.

عىل  بالرقابة  تقم  ال  الرصاحة،  تشجيع  أجل  من 
املدوِّنني.

مع  تتسق  الرشكة  ترعاها  التي  النرشات  أن  تأكد 
العالمة التجارية للرشكة واملهمة والصورة.

مع الكتابة بأسلوب املحادثات. متامشياً  وكن  يومي  بشكٍل  املدونات  راقب 
الوجدان العام.

املحافظة عىل أسلوب كتابة احرتايف، وتذّكر أن كل 
ما ينرش يعترب سجالت دامئة.

تجاوب بشكل رسيع مع التعليقات عىل املدونات 
هذه  كانت  سواء  للجمهور،  نرشها  يتم  التي 

التعليقات إيجابية أو انتقادية.

نات "صوت" آخر للرشكة، فمن األهمية مبكان التأكد من أن  وحيث يعترب البعض أن املدوَّ

الصوت الذي يتحدث يف املدونات الخارجية، يتسق مع الصوت الذي يتحدث يف بيان املهمة 

والبيانات الصحفية واإلعالنات، واملواقع الشــبكية واألشكال األخرى من التواصل الخارجي. 

أحد الطرق لضامن استمرارية هذا الصوت، هو وضع إرشادات يجب عىل املوظفني اتباعها 

عنــد كتابة املدونــات للجمهور الخارجي. رمبا تســاعد هذه اإلرشــادات أيضاً عىل تجنب 

املشــاكل القانونية، التي من املحتمل أن تنشأ من االستخدام غر املالئم للمدونات. يعرض 

الجدول رقم )3-5( موجزاً بأفضل املامرسات ملدونات الرشكات. 
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نات تقنيات  وبإيجاز، يعترب الربيد اإللكرتوين والرســائل الفورية والرســائل النصية واملدوَّ

اتصال حديثة، وهي جزء مهم للغاية من املؤسســات املتصلة بالشبكة، ومع استخدام هذه 

التقنيات ينفرط عقد الثقافة الهرمية. ال تهم املراتب بالنسبة للموظفني الذين يعملون عىل 

الشــبكة، والذين يعلمون ما يفعله كل فرد منهم. واليوم مل يعد املدراء يديرون املعلومات، 

بل هم يديرون شــبكات من املوظفني. تســتخدم الِفرق التقنية من أجل تحقيق التعاون، 

والتغلب عىل املوانع الجغرافية بني أعضاء الفريق. وباإلضافة إىل زيادة الفعالية، فإن التقنية 

تقلل مــن التفكر الجامعي وتخفف من القضايا العاطفية، وتعــزز من اإلبداعية يف اتخاذ 

القرارات. ومن الواضح أن هذه املميزات تفوق املخاطر والتكاليف املرتتبة باستخدام التقنية 

يف التواصل يف مكان العمل.

مراقبة استخدام التقنية:

هناك توقع آخر بشــأن االتصال عرب التقنية يف مجال األعامل، أال وهو أن آليات املراقبة 

ســوف تصبح متطورة بشــكٍل متزايد. تتطور طرق املراقبة جنباً إىل جنب مع االبتكارات يف 

تقنيات االتصال. تتضح هذه الجهود يف تنفيذ القانون الفيدرايل، ويف مسؤويل األمن الوطني 

الذين يدفعون باتجاه فرض لوائح تسمح مبراقبة االتصاالت عىل اإلنرتنت، والتي تشتمل عىل 

الربيد اإللكرتوين املشــفر ومواقع شبكات التواصل االجتامعي، وبرمجيات التعاون الجامعي 

 .Skype مثل برنامج ســكايب Peer-to-peer software بــني ذوي االهتاممات املتشــابهة

ويف الواليات املتحدة يشــرتط عىل شبكات الهاتف وشبكات النطاق العريض أن تكون ذات 

قدرات اعرتاضية، وذلك مبوجب قانون 1994، والذي ُيدعى: قانون مساعدة وسائل التواصل 

إلنفــاذ القانون. تنطبق هذه القدرات عىل الرشكات التي تعمل من خوادم بالخارج، والتي 

تعمل يف مجال التجارة الدولية. 

يســر قطاع األعامل عىل خطى سياســات املراقبة الحكومية، وذلــك من خالل تطوير 

تقنيات تســمح باسرتاق السمع عىل املوظفني. تســمح أنظمة املراقبة اإللكرتونية لصاحب 

العمل بجمع معلومات تفصيلية بشــكٍل كبر، عن كيفية قضاء املوظفني ألوقاتهم يف مكان 

العمل)61(.
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تراقب الرشكات املوظفني للكثر من األسباب، والتي تشتمل عىل ما ييل:

تخفيف آثار املسؤولية القانونية.	 

تقليل إساءة االستخدام ملوارد الرشكة.	 

حامية امللكية الفكرية)62(.	 

أوالً، تقــوم الرشكات باملراقبة من أجل منع الدعاوى القضائية. ميكن أن تكون الرشكات 

مسؤولة عن أي أو كل اتصال يتم من خالل أنظمة الحاسب الخاصة بالرشكة)63(. ويف الواقع، 

تم رفــع دعوى قضائية بالتحرش الجنيس ضد رشكة شــيفرون، عندما أرســل أحد موظفي 

الرشكة بريداً إلكرتونياً مهيناً من نظام الحاســب بالرشكة. انتهى األمر بهذا الربيد اإللكرتوين 

املرَسل، كام يبدو عرضاً بتكلفة الرشكة 2.2 مليون دوالر أمرييك)64(. 

ثانياً، تراقب الرشكات من أجل إمســاك املوظفني الذين يسيئون استخدام موارد الرشكة. 

فعىل ســبيل املثال، يرغب أصحــاب العمل يف معرفة مــا إذا كان املوظفون يقضون وقت 

العمــل الثمــني يف تصفح اإلنرتنت، أو لعب ألعاب الحاســب أو التخطيــط إلجازاتهم عىل 

اإلنرتنت.

ثالثاً، لدى الكثر من الرشكات حقوق امللكية الفكرية وأرسار تجارية والتي يجب عليهم 

حاميتها. تعد مراقبة املوظفني إحدى الوســائل ألن تراقب ملكياتها عن قرب، وأن تتأكد أنه 

مل يتم ترسيبها إىل املنافســني. كل ما يحتاج املوظف للقيام به هو أن يرسل بريداً إلكرتونياً، 

سواء عن عمد أو بشكل عريَض إىل الشخص الخاطئ، ومن املمكن أن ينتهي األمر بالخروج 

عن نطاق سيطرة الرشكة.

لدى الرشكات اآلن العديد من الوسائل من أجل مراقبة املوظفني يف مكان العمل، وهذه 

الوســائل ترتاوح بني الربامج التي متنع الوصول إىل مواقــع إنرتنت محددة، إىل الربامج التي 

تقوم بتســجيل أي ضغطة عىل لوحة املفاتيح يف أجهزة الحاســب الخاصة باملوظفني )حتى 

تلك الضغطات التي يتم مسحها(.

املراقبة الرسية التي يقوم بها أصحاب العمل منترشة بشكل كبرة وتدعمها املحاكم)65(. 

يقوم بعض أصحاب العمل بشــكٍل آيل بإرسال نســخ من جميع رسائل الربيد اإللكرتوين إىل 
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مرشف مرســل هذه الرســائل)66(. ميكن ألصحاب العمل أيضاً استخدام نظام تحديد املواقع 

العاملي، املوجود عىل شــارات التعريف الخاصة باملوظفني للســامح لهم بتسجيل تحركات 

هــؤالء املوظفني)67(. وعالوًة عــىل ذلك، فإن 32% من أصحاب العمل يســتخدمون املراقبة 

بالفيديــو مــن أجل مراقبة املوظفني، ومن بني هؤالء فــإن 20% من هذه املنظامت ال تخرب 

املوظفني أنه تتم مراقبتهم)68(. 

مكنت مراقبة املوظفــني أصحاب العمل 
من منع املشــاكل، وتأنيــب املوظفني الذين 
مل يلتزموا بسياســات الرشكة. قامت صحيفة 
نيويــورك تاميز ورشكة زيروكس وبنك االتحاد 
األول بإنهــاء عقــود املوظفــني، وذلــك بعد 
اكتشاف سوء استخدام لإلنرتنت التي توفرها 
الرشكــة)69(. أشــار مســح قامــت بــه مجلة 
املســؤولني التنفيذيني للمعلومــات، أن %90 
من املســئولني التنفيذيني للمعلومات قالوا بأنهم ســيقومون بترسيح املوظف، إذا قام هذا 
املوظف باســتخدام الربيد اإللكرتوين للرشكة يف التحرش الجنيس بشخٍص آخر)70(. أشار %84 
منهم أنهم ســيقومون بترسيح املوظف إذا أرســل مواد إباحية إىل زمالئه يف العمل، وأشار 

80% أنهم سيقومون بترسيح املوظف إذا عرَّض األرسار التجارية للرشكة للخطر)71(.

يتعني عىل املوظفني أن يدركوا أن أي وقت يقضونه يف استخدام التقنية يف مكان العمل، 
يجب أن يكون مقصوراً عىل األنشــطة املرتبطة بالعمل فحسب. وعالوًة عىل ذلك، فإن أي 
اتصال يتم إرســاله أو اســتالمه يف الربيد اإللكرتوين الخاص بالعمل، أو جهاز االســتدعاء أو 
الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي، يجب أن ُيعترب مناسباً ليقرأه أي شخص. ففي العام 2010، 
ويف أول حكم عىل حقوق الخصوصية للموظفني الذين يرسلون رسائل أثناء العمل، وافقت 
املحكمة العليا باإلجامع أنه ميكن للمرشفني قراءة الرســائل التي يرسلها املوظفون التابعون 
لهم، وذلك إذا كان لديهم شك أن قواعد العمل يتم انتهاكها. ومبا أنه ال يجب عىل صاحب 
العمــل أن يخرب املوظفني متى تتم مراقبتهم، فإن األمر يرجع للموظفني ليك يتحلوا بأفضل 
ســلوكياتهم، وأن يفكروا مرتني قبل عمل يشء ما غر مالئم، حتى ولو كان بشــكٍل طفيف 

أثناء أدائهم عملهم.

توقَّف وفّكر

ما شعورك حيال قرارات املحاكم التي تدعم . 1

املراقبة الرسية الستخدام املوظفني للتقنية؟

كيف ميكن تربير هذه القيود عىل الحقوق . 2

الدستورية للموظفني الخاصة بالخصوصية 

وحرية التعبر؟



االتصال باستخدام التقنية

143 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

اتخاذ القرارات:

التوقــع الكبر الثالث بشــأن مســتقبل تقنية االتصال يف األعامل، هــو أن هذه التقنية 
ســتؤثر بشــكٍل كبر عىل اتخاذ القرارات التجارية. من املمكن تعريف اتخاذ القرار اإلداري 
بأنه عملية تحديد وحل املشاكل. يتطلب اتخاذ القرار من املديرين فحص املعلومات ذات 
الصلــة بدقــة. معظم القرارات بهذا املوضوع تتكون بشــكٍل عام من مرحلتني أساســيتني: 
املرحلــة األوىل هي مرحلة تحديد املشــاكل. تتم مراقبة املعلومات عــن الظروف الحالية، 
وذلــك من أجل تحديد ما إذا كان األداء الحايل يوافق التوقعات، وأيضاً من أجل تشــخيص 
ســبب العيوب التي حدثــت. تتضمن املرحلة الثانية تحديد الحلــول؛ حيث تم التفكر يف 
البدائــل، وبعد ذلك يتم اختيار أحــد البدائل وتنفيذه. هناك رشح أكرث شــمولية ملنطقية 
عمليــة اتخــاذ القرار يف الفصــول 4 و12. ويف كال املرحلتني من هــذه العملية، فإن وجود 
أكرب قــدر ممكن للمعلومات يضمن أكرب احتاملية التخاذ القــرارات األكرث فعالية. وتتوافر 

املعلومات بشكٍل كبر للغاية مع ازدياد التقنيات املستخدمة.

متثل رشكة مطاعم برجر كينــج Burger King مثاالً واضحاً عىل تأثر تقنية املعلومات 
عىل عملية اتخاذ القرارات. يتم ربط كل مطعم من مطاعم برجر كينج من خالل حاســب 
مع مكتب مركزي، حيث يتم نقل وتسجيل كل عملية بيع. عندما تنخفض إحدى املنتجات 
يف أحــد املطاعــم، حتى دون أن يقــدم مدير املتجر أي طلب، فإن املنشــأة املركزية تكون 
مدركة لهذا االنخفاض وميكنها إرسال اللوازم. ميكن مقارنة هذا مع الربيد اإللكرتوين باستثناء 
أن الرســالة يتم إعدادها وإرســالها بشكٍل آيل. ومن ثم، فإن املرحلة األوىل من عملية اتخاذ 

القرار، مرحلة تحديد املشكلة، تم إنجازها بشكٍل أكرث سهولة وذلك بسبب تقنية االتصال. 

ومع توســع املنظمة، ومع تصميم أنظمة املعلومات بشكٍل أكرث تطوراً، فهناك احتاملية 

أكرب أن يتم استخدام أنظمة االتصال التقني يف عملية اتخاذ القرار. فعىل سبيل املثال، متلك 

رشكــة إنتل Intel –أكرب رشكة يف العــامل يف صناعة الرقائق الصغرة– العديد من املنشــآت 

البحثيــة والصناعية يف أريزونا وشــامل كاليفورنيا. تتطلب محاوالت حل املشــاكل التقنية 

املعقدة، مدخالت مســتمرة من العديد من الخرباء. فلنفرتض أن هناك حاجة إىل معلومات 

فنية متطورة من أجل تحليل مشكلة فريدة من نوعها، ورمبا تكون هذه املعلومات متوفرة 

فحســب يف مكتبة العلوم يف جامعة واليــة أريزونا، فيمكن ملهندس يف كاليفورنيا أن يدخل 
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عــىل هــذه املعلومات من خالل نهايــة طرفية خاصة يف مكتبه املتصــل باملكتبة يف تيمبي 

Tempe بوالية أريزونا. من املمكن توافر نسخة من هذا املستند خالل ثوان لهذا املهندس.

الوصول الرسيع إىل هذه املعلومات له ثالث آثار واضحة: أوالً، أي شــخص يرغب يف أن 

يظل محتفظاً )متحلياً( بالتنافسية، يجب عليه أن يعرف أين وكيف يحصل عىل املعلومات. 

تبادل املعلومات أمر أسايس يف اتخاذ القرارات التجارية الجيدة، وتحاول املنظامت املعارصة 

الناجحة جاهدًة أن تتحىل بالشفافية. 

ثانياً، املدراء الذين يســتلمون كميــات هائلة من املعلومات تقل لديهم احتاملية اتخاذ 

قرار فعال بشــكٍل كبر للغاية. إذا كان املدير يســتلم كميات هائلة من املعلومات، ســواء 

ذات الصلة أو غر ذات الصلة، فإن الحقائق واألرقام املهمة رمبا ميكن إغفالها، ورمبا تسبب 

املشــاكل أيضاً؛ وذلــك ألن العقل البرشي ال ميكنه معالجة الكثر مــن البيانات. وكام أرشنا 

ســابقاً يف الشــكل )3-1(، فعند الوصول إىل نقطــة معينة فإن العقل يصــد أي معلومات 

إضافية، حتى ولو كانت ذات قيمة عالية. وحيث إن التقنية تســمح بالحصول عىل كميات 

كبرة من املعلومات بشكل رسيع، فرمبا تكون النتيجة قرارات سيئة وليست قرارات جيدة. 

ثالثاً، تســمح تقنية االتصال للمدراء بتغير قراراتهم بشــكل رسيــع. فلنفرتض أن مديراً 

كتب تقريراً تحليلياً يقارن فيه بني رشاء قطعتني من املمتلكات ملنفذ توزيع بالتجزئة. متت 

صياغة توصيات التقرير وهو جاهز لرفعه إىل اللجنة التنفيذية. ويف اللحظة األخرة، توافرت 

معلومة جديدة من خالل قاعدة البيانات التي اشرتكت فيها الرشكة. من شأن هذا أن يسمح 

للمدير بتعديل توصيات التقرير يف اللحظة األخرة. وكام عرضنا يف الفصل )2(، فإن التحدي 

املاثــل أمام املدير يكمن يف معرفة من أين يحصــل عىل املعلومة، ومتى وكيف يقدمها إىل 

اآلخرين، وكيف ومتى يتم اســتخدامها. ويف بعض األحيان، فإن تقنية االتصال تسهل عملية 

اتخاذ القرارات، ولكن يف أحيان أخرى تجعل هذه العملية أكرث تعقيداً.

الوظيفة والتصميم التنظيمي:

االتجاه الرابع يف تقنية االتصال التجاري، هو أنها سوف تسمح للمدراء باملراقبة عن قرب 

للمعاير املتوقعة من األداء الوظيفي. فلنفرتض مثاالً بســيطاً ملندوب مبيعات مسؤول عن 
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االتصــال مبعارض األثاث؛ وذلك بهدف الحصول عىل التعاون يف إعداد واجهة خاصة لعرض 

البضائــع داخل املعرض. معيــار األداء هنا هو إجراء مكاملتني يوميــاً، والحصول عىل ثالث 

واجهات عرض كل عرشة مكاملات. تضّمن االتفاق الرســمي كتابة تقرير باألنشطة اليومية، 

ورفعه إىل املكتب املركزي بنهاية كل يوم. يتم القيام بهذا من خالل الهاتف الذيك أو الجهاز 

اللوحي أو الحاسب املحمول، ويتم تبادل الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية بشكٍل مستمر.

يف هذا املثال، ميكن اســتخدام الكثر من التقنيات الناشــئة، وذلك مثل برامج إرســال 

 Kik وكيك Instagram وانستجرام Snapchat الرســائل املصورة التي تتضمن سناب شات

وويكر Wickr، والعديد من التطبيقات األخرى التي تســمح للمســتخدمني بتبادل الصور، 

ســواء صور عادية أو صور ذات خربشــة افرتاضية للناس واملرشوعــات. ويف الواقع، أصبح 

اقتناص الصور أكرث الوظائف استخداماً يف الهواتف الذكية، وال ينترش هذا األمر بني املراهقني 

فحســب. أرسل تطبيق سناب شات 350 مليون صورة وفيديو يومياً يف العام 2013، بزيادة 

تبلغ 60% عن العام الذي ســبقه)72(. ومن املنطقي أن نفرتض أن الكثر من هذه الرســائل 

تدعم الوظائف التجارية. 

وبدون التقنيات املتطورة، فإن مثل هذا املســتوى املكثف من التفاعالت بني املوظفني 

ومدرائهم مل يكن ليصبح ممكناً. كان من الرضوري أن يتم إرسال التقارير إىل املكتب املركزي، 

ولذا لن يكون من املحتمل الحصول عىل التغذية الراجعة لعدة أيام. تسمح التفاعالت التي 

تتم من خالل االتصال عرب التقنية للمدراء باملحافظة عىل السيطرة عىل تقاريرهم املبارشة، 

وتسمح كذلك للموظفني يف امليدان بأن يظلوا عىل اتصال دائم.

ن لبعض الوظائف املعينة، فإن العالقات املؤسسية رمبا تتغر  وعالوًة عىل التحكم املحسَّ

مع االتصال الذي يتم عرب وســائط. نرى بشــكٍل عام أن بعض الوظائف مرتبطة، من خالل 

وســائل أخرى للتكامل الــرأيس أو التكامل األفقي. يحدث االتصــال أو التكامل األفقي بني 

النــاس يف الَهــرم الوظيفي عينه. رمبا يتقابل املدراء أفقياً من أجل تنســيق األنشــطة وحل 

املشــاكل وحل النزاعات، أو ملجــرد تبادل املعلومات. وبغض النظر عــن الغرض، ميكن أن 

يحدث الكثر من االتصال األفقي كنتيجة للتقنية.

فكر يف هذا املثال، قام مجلس اإلدارة يف مجموعة مستشفيات لها مثانية فروع، بتوجيه 

مدراء املوارد البرشية لتنفيذ برنامج للتدريب عىل األمان يف كل مستشــفى عىل حدة. يريد 
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املدراء مشــاركة األفكار مــع بعضهم البعض بأكرث الطرق فعالية مــن أجل تنفيذ الربنامج. 
تجعــل التقنية الســفر من أجل حضــور االجتامعات أمراً غــر رضوري؛ فمؤمترات الفيديو 
وإشــارات األقــامر الصناعية أو املؤمترات الهاتفية تفي بهذا الغــرض. ويف هذه الحالة، فإن 

التقنية تسمح بتكامل أكرب بتكلفة أقل.

التكامل الرأيس هو التنسيق بني املستويات العليا والسفىل داخل الهرم الوظيفي. ولسوء 
الحظ، يبدو يف الغالب أن املستويات املختلفة من املنظمة ال تتواصل جيداً بشكل تقليدي 
مع بعضها البعض)73(. ولكن كام أرشنا إىل ذلك عند مناقشة التشكيل، فإن االتصال من خالل 
وســائل يجب أن يساعد يف هذه العملية. يتم الوصول إىل املدراء والتابعني بشكٍل أكرب من 

خالل التقنية، حيث الوقت واملسافة أقل إثارة للمشاكل.

يؤدي هذا التكامل الرأيس واألفقي املعزز إىل هياكل وظيفية ومؤسسية مختلفة بشكٍل 
كبر. أشــارت األبحاث الحديثة إىل أنه يف إطار الجهود الرامية إىل تعزيز امليزة التنافســية، 
أصبحت وظائف املدراء موجهة باملعلومات بشكٍل كبر، يف حني قل عدد طبقات املدراء)74(. 

تسّهل هذه التقنية االتجاه نحو تبادل املعلومات املتشابكة.

التعاون:

التنبؤ الخامس بشــأن مســتقبل تقنية األعامل، هو أن هذه التقنية ســوف تلعب دوراً 
رئيســياً يف التعاون يف العمل. تخيل خمســة مديرين، كل واحد منهم يجلس أمام حاسوبه 
يف خمســة مواقــع مختلفة يف جميع أنحاء الدولة. تســمح الربامج الخاصــة لهؤالء املدراء 
بتحرير املستند ذاته بشكٍل فوري. أي تغيرات تتم عىل املستند تكون مرئية لجميع األعضاء 
اآلخرين مبجرد حدوث التغير. وعالوًة عىل ذلك، تســمح الربوتوكوالت املدمجة يف الربنامج 

ألعضاء املجموعة بتعديل أو حتى حذف عمل بعضهم البعض.

تتطلب معظم املســتندات التجارية أكرث من شخص واحد لالشــرتاك يف عملية كتابتها. 
تتضمــن األمثلــة االقرتاحات والتقارير املقدمــة إىل الجهات التنظيمية والتقارير الســنوية 
املقدمة إىل املساهمني، وأدلة السياسة وإجراءات التشغيل والبيانات الصحفية والتوجيهات 
وأدلة املستخدمني ومواد التدريب وبيانات الرؤية واملهمة، واألهداف اإلسرتاتيجية وتقارير 
ســر العمل وتقارير املوظفني. تســمح التقنية بالكتابة التعاونية ملثل هذه املستندات من 
أجل أدائها بشــكٍل متزامن وليس بشــكٍل متسلســل فحسب. ولســوء الحظ، فإن الكتابة 
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التعاونية تعني يف غالب األحيان أن شخصاً ما يكتب جزءاً من التقرير، ثم يرسله إىل شخٍص 
آخر من أجل مراجعته، ثم يقوم هذا الشخص الثاين بتمرير التقرير إىل شخٍص آخر وهكذا 

دواليك. هذه عملية تستهلك الكثر من الوقت ويكون التنسيق فيها صعباً.

تسمح التقنية هذه األيام للمدراء بأكرث من مجرد ترحيل املستندات، فهي تسمح للمديرين 
بتعزيز التآزر الذي يرافق التعاون الحقيقي. تعترب الربامج الجامعية Groupware عائلة من 
الربمجيــات، التي تدعم مهام املجموعات يف العديد من املســتويات يف البيئات اإللكرتونية 
املشرتكة. توفر الربامج الجامعية أنظمة االتصال عرب الحاسوب، مام يسمح مبناقشة ومقارنة 
العديد من األفكار ووجهات النظر يف الوقت الفعيل. عند مقارنة نسخ متعددة من النص، فإن 
املنتج املتحصل يكون أفضل، وبدون التسبب يف أي تقليل من الكرامة أو األنا. وألن الكتابة 
التعاونية أصبحت مهمة للغاية، متت مناقشــتها بشــكٍل أكرث شــمولية يف الفصل السادس.

تعترب أنظمة دعم املناقشات الجامعية )GDSSs( من الربمجيات والعمليات املرتبطة، التي 
تــم تصميمها من أجل تطوير عملية التنســيق يف املرشوعات الجامعية. الهدف األســايس 
من أنظمة دعم املناقشــات الجامعية هو دعم أنشطة العمل التعاونية، وذلك مثل: ابتكار 
األفكار وإدارة املعامالت والتخطيط للمرشوعات، وإنشــاء املســتندات والنســخ والتحرير 
واتخاذ القرار بشــكٍل مشرتك)75(. وهناك مثال عىل االستخدام األشهر لهذه األنظمة أال وهو 
أنظمة الوييك Wikis. توفر أنظمة دعم املناقشــات الجامعية منصة للمجموعات من أجل 

التعــاون، عندما يكون أعضــاء املجموعة يف 
أماكــن متفرقة، ويعمــل كل منهم يف مكتب 
منفصل أو من منازلهم أو يف مواقع العمالء. 
هناك أنظمة أخــرى تدعم االجتامعات التي 
تتم وجهاً لوجــه التي تحدث يف مكان مادي 
واحــد، مثل قاعة املؤمتــرات أو قاعة أعضاء 
مجلــس اإلدارة. ومع هــذه األنظمة، يصبح 
مــن املمكن عــرض األفكار بشــكٍل آين عىل 
شاشــات ضخمة، والتصويت عىل التفضيالت 
الشــخصية وتجميــع املدخالت مــن األفكار 
والتفضيالت، وتبادل األفكار بشــكٍل إلكرتوين 
بني األعضــاء. تتضمــن برامــج أنظمة دعم 

توقَّف وفّكر

فكر يف فريق مرشوع شــاركت فيه، سواء 

كان هذا يف املدرسة أو العمل.

ما هي أدوات االتصال التي اســتخدمتها . 1

من أجل ترسيع التعاون بني الفريق؟

ما مدى جودة عمل هذه األدوات؟. 2

ما الــذي كان ميكــن للفريــق القيام به . 3

بشــكٍل أفضــل، من أجل التأكــد من أنه 

تم تعظيم مدخالت جميع األشــخاص يف 

الغرض من هذا املرشوع؟
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املناقشــات الجامعية العديد مــن آليات التحليل الكمي، يف حــني أن األنظمة األكرث تطوراً 
تتضمن "نصيحة من خبر" يف اختيار وتنظيم القواعد، التي سيتم تطبيقها أثناء االتصال بني 

األشخاص)76(.

تحدي اإلدارة:
ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة للمدراء؟ يعني أنه ينبغي عىل هؤالء املدراء أن يصبحوا 
أكرث حساسية لتعديل نوع قناة االتصال، التي يتم استخدامها يف مختلف املواقف، كام يعني 
أيضاً أنه ينبغي عىل املدراء أن يتعلموا اســتخدام هذه التقنيات الحديثة، وهو يعني أيضاً 

أنه متت إضافة ُبعد آخر لالتصال اإلداري.

سوف نحاول اآلن التطرق تفصياًل إىل كل نقطة من النقاط السابقة. أشارت العديد من 
الدراسات إىل وجود ارتباط قوي بني الحساسية اإلعالمية للمدير وبني األداء اإلداري. عندما 
تتضمن إحدى املهام عىل ســبيل املثال معلومــات معقدة، أو كانت املهمة عاطفية بدرجة 
كبرة، فإن املدراء الفعالني كانوا أكرث رغبًة يف اســتخدام قنوات التواصل، ذات عرض النطاق 

الرتددي الواسع من املدراء غر الفعالني)77(.

أضافــت االبتكارات يف تقنية االتصال ُبعــداً جديداً متاماً لوظيفــة املدير، أال وهو فهم 
واختيــار قناة االتصال الصحيحة. والنتيجة الحتمية لهذا املتطلب هو أنه يتعني عىل املدراء 
أن يوجهوا املوظفني التابعني لهم إىل االســتخدام األخالقي واملناســب للتقنية. فعىل ســبيل 
املثال، فإن املراســلة الفورية تعترب أداة اتصال مؤسيس رسمية بالنسبة لـ 26% من الرشكات 
تقريباً يف الواليات املتحدة األمريكية. يســتخدم املوظفون املراســلة الفورية عىل طريقتهم 
يف 44% من الرشكات األخرى، ويســتخدمونها لألغراض الشخصية وأحياناً لألغراض املرتبطة 
بالعمل، يف حني أن 35% من الرشكات ال يوجد لديها سياسة رسمية خاصة باملراسلة الفورية، 

مــام يجعلها عرضة لخطر انتهاك الخصوصية والفروســات وانتهاك حقــوق الطبع)78(. تتم 
إتاحــة العديــد من أدوات االتصال الجديدة بشــكٍل مســتمر، مام يتطلــب اتخاذ قرارات 
إســرتاتيجية. من الواضح أن الرشكات ملتزمة باالســتثامر يف التقنيــة، وتتوقع الرشكات من 

املدراء أن يحققوا فوائد من وراء هذه االستثامرات. 

ميكن زيادة االستفادة من التقنية، إذا كان لدى املدراء دليل إرشادي يلخص الوقت األمثل 
الســتخدام كل تقنية، ولكن مثل هذا املورد غر ممكن. يجب دراســة الكثر من االحتامالت 
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من أجل أن نقول بشــكٍل مطلق: ما هي التقنية التي يجب اســتخدامها ومتى يتم مثل هذا 
االســتخدام. ومع ذلك، حاول هذا الفصل أن يطرح بعضاً من األسئلة املهمة التي يجب عىل 
املدراء توجيهها ألنفســهم، عند اختيار القناة املناسبة لتوصيل رسالتهم. يوضح الجدول رقم 

)3–3( عملية السؤال التي يتعني عىل املدراء اتباعها عند اختيار التقنية املناسبة.

شكل )3–3( احتامالت اختيار التقنية

ملخص:
من أجل تحقيق الفهم األفضل لكيفية تأثر التقنية عىل االتصال اإلداري، متت مناقشــة 

أربعة مفاهيم: األول، يتأثر عرض النطاق الرتددي بسبب أن قناة واحدة ُتحذف بشكٍل عام 

عند استخدام االتصال عرب الوسائل التقنية. يعترب القرب املفرتض أو التجاور أحد االعتبارات؛ 

وذلك ألن الوســائط اإللكرتونية تؤثر عىل املدى الذي يشعر فيه الناس بالقرب من بعضهم 

البعض. تعترب دورة التغذية الراجعة أقرص بكثر مع اســتخدام التقنية، ولذا فإنها تعد أحد 

االعتبــارات أيضاً. أخراً، يتم وضع املنظور التفاعيل الرمزي يف االعتبار أيضاً، وذلك يرجع إىل 

أن استخدام العديد من قنوات التواصل له قيم رمزية مختلفة.



الفصل الثالث

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات150

عنــد مالءمــة التقنية مع الرســالة، يتم وضع أربعــة عوامل للرســالة يف االعتبار: أوالً، 

هل الرســالة حساســة؟ يتم يف الغالب اســتخدام عرض النطاق الرتددي األكرب مع الرسائل 

الحساسة. العامل الثاين هو سلبية الرسالة؛ حيث يجب عىل املدراء أن يكونوا حريصني عىل 

عدم االختباء وراء التقنية عند إرسال رسائل سلبية. العامل الثالث هو تعقيد الرسالة؛ فهناك 

وســيلتان لإلرسال الفعال للرســائل املعقدة نســبياً، أال وهام املؤمترات الهاتفية ومؤمترات 

الحاســب. العامل الرابع هو إقناعية الرســالة؛ حيث يجــب أن نأخذ يف االعتبار مدى حب 

املســتلم للمرســل، ومدى الذي ينظر فيه إىل املرســل عىل أنه ســلطة ما. ويف العموم، فإن 

اإلقناع أقل فعالية عند حدوث االتصال عرب التقنية.

وبالتطلع وباسترشاف املستقبل، سوف تستمر التقنية يف االنتشار وكذلك آليات املراقبة. 

تنشــأ أفضل املامرســات بالنســبة للتقنيات األكرث شــيوعاً، والتي تتضمن الربيد اإللكرتوين 

نات. سوف تستمر التقنية يف التأثر عىل االتصال  والرســائل النصية والرسائل الفورية واملدوَّ

اإلداري فيــام يتعلق بعملية اتخاذ القرار، والتصميم املؤســيس والكتابة التعاونية. ســوف 

تضفي هذه التقنيات صعوبة عىل مستقبل املدراء، وذلك عند اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية، 

وعند مراقبة وتوجيه التواصل عرب التقنية بالنسبة للموظفني.

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 3–1: االتصال عبر التقنية بعد ظهر يوم الجمعة:

ابتهجــت كولني Colleen عندما أكملت آخــر ُمرفق من ُمرفقات التقرير، والذي ُطلب 

منها يف آخر لحظة من يوم جمعة معتدل الطقس. كانت متلهفة لبدء عطلة نهاية األسبوع، 

حيــث إنها خططت مع رفيقتها يف الســكن لقضاء هذه العطلة عىل شــاطئ البحر. قامت 

بحفــظ ملــف PDF التفاعيل، والذي ربطتــه مع مثانية عرش ملفاً ملحقــاً، وقامت بإرفاق 

التسعة عرش ملفاً يف بريٍد إلكرتوين إىل رئيسها يف العمل.

ضغطت كولني Colleen زر اإلرسال ثم قامت بتسجيل الخروج من الحاسب، وأرسعت 

خارجة من املكتب من أجل اللحاق بحافلة الســاعة 5:15 مساًء املتجهة إىل الحي السكني. 

لو مل تلحق بهذه الحافلة، ســيتوجب عليها االنتظار نصف ساعة تقريباً حتى تصل الحافلة 
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التاليــة. وقفزت يف الحافلة قبل أن يغلق الســائق باب الحافلة، ثم جلســت عىل مقعد يف 

الخلف وفتحت محفظة نقودها، وقامت بإغالق هاتفها إذ كان املتبقي يف شــحن البطارية 

قليل، وذلك من أجل املحافظة عىل البطارية. مشــطت شــعرها ووضعت القليل من ملمع 

الشــفاه، وذلك من أجل االســتعداد للعشــاء يف مطعم لطيف يف الحي السكني. قام براين 

Brian رفيقها يف املوعد بالحجز للعشــاء بالخارج يف رشفة املطعم، والتي تطل عىل الشارع 

املزدحم باألسفل. 

ويف اللحظة ذاتها، كان مدير كولني يفتح الربيد اإللكرتوين الذي وصله من كولني، وعندما 

قام بتحميل امللفات، ظهرت رســالة تشــر إىل خطأ ما؛ تلفت ستة من امللفات أثناء عملية 

النقــل اإللكــرتوين. اتصل املدير بكولني يف املكتــب، ولكن املكاملة انتقلــت آلياً عىل الربيد 

الصويت، فاتصل عىل هاتفها الخلوي ولكنه ســمع رســالة مألوفة تقول بأن املستلم ال ميكنه 

اســتالم املكاملات. أرســل املدير إليها بريداً إلكرتونياً آماًل أن تكون بشكٍل أو بآخر موجودة، 

ولكن بال جدوى. انترش الفزع رسيعاً؛ إذ كان يجب تسليم التقرير يف اجتامع بغضون ساعة، 

وأن مدراء املناطق األربعة اآلخرين سيكونون حارضين هذا االجتامع.

األسئلة:

هل ترى أن هناك انعكاسات لعملية فشل النقل اإللكرتوين للملفات الستة؟. 1

ما الخطة التي تقرتح عىل مدير كولني Colleen القيام بها خالل ساعة؟. 2

كيف ميكن تجنب املشــاكل مثل هذه املشــكلة يف هذا الســيناريو: )أ( من خالل . 3

كولني، )ب( من خالل مدير كولني، )ج( من خالل سياسات الرشكة؟

الحالة 3–2: الرد على الجميع:

وصــل جامل رايت Jamal Wright إىل املكتب متأخراً قلياًل صباح يوم االثنني، إذ وصل 

الســاعة 9:45 تقريباً. متت دعوته للتحدث يف الفطور أمام الغرفة التجارية يف ميامي، كونه 

كبر املســؤولني التشغيليني يف رشكة InterWorld Traders، وهي خدمة شحن دولية. كان 

موضوع خطابه، للمفارقة، عن فعالية االتصال. استمع الحضور إىل خطابه بشكٍل رائع، وكان 
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يف مزاج جيد عندما قام بالدخول عىل حاسوبه لبدء يوم عمله. عندما فتح بريده اإللكرتوين، 

ُصدم عىل الفور بسبب العدد غر املعقول من رسائل الربيد اإللكرتوين الداخلية التي كانت 

موجــودة يف بريده الوارد. كان العدد املعتاد من الربيد اإللكرتوين 20 رســالة تقريباً، ولكن 

اليوم فإن الٍســجل كان يبلغ 21291 رســالة. كانت الرسائل الربيدية من جميع أنحاء العامل، 

وكانت رسائل قصرة للرد عىل رسائل أخرى ـ آالف من الرسائل.

تصفــح جامل Jamal قامئة الرســائل حتى وصل إىل أخر رســالة قرأهــا بعد ظهر يوم 

 Sue Knowles الجمعة، ورسعان ما انكشــفت هوية املذنب؛ كانت رســالة من سو نوليس

وهي املديرة املسؤولة عن تحليل التوزيع. كانت وظيفتها تركز عىل فعالية األمور اللوجستية 

التي تتعلق بشحن الطرود، وكذلك تنظيم مخازن املركز الرئييس للرشكة. أرسلت سو رسالة 

تطلــب ُمدخــالت تتعلق بأي قضية مرتبطة بالفعالية، التي تــم مالحظتها يف أي مجال من 

املجاالت داخل الرشكة. ولســوء الحظ، فإن الســؤال كان ســؤاالً مفتوحاً، وتسببت طريقة 

اإلرســال التي اتبعتها يف مشكلة كربى. أرسلت سو الرسالة إىل املديرين يف املستوى اإلرشايف 

أو أعىل من ذلك يف الرشكة، والذين يبلغ عددهم 546 مديراً. مل تســتخدم سو طريقة دمج 

الربيد اإللكرتوين يف إرســال الرســالة. وبدالً من ذلك، فلقد أدرجت مجموعة من األشخاص 

وكتبت عناوينهم الربيدية يف خانة املســتلمني يف رســالتها. كانــت النتيجة كارثية. وإذا قام 

العديد من املســتلمني حســني النية بالــرد مبالحظاتهم واقرتاحاتهم، فلقد اختاروا، لســوء 

الحظ، خيار الرد عىل الجميع. ومن الواضح، فإن املســتلمني كانوا يعتقدون أن شــخصني أو 

ثالثة فحســب هم من استلموا الربيد األسايس. ولسوء الحظ، فحينام قام اآلخرون بالضغط 

عــىل زر الرد عىل الجميــع يف معرض ردهم عىل الردود، كانت النتيجة املاليني من رســائل 

الربيد اإللكرتوين التي انهالت عىل خادم الرشكة. 

رجع جامل Jamal إىل أحدث الرسائل، وكان من الواضح أن هذه الرسائل رسائل عدوانية 

مثل: "احذفوين من قامئة الربيد اإللكرتوين هذه"، و "أمتنى أن تعرفوا أيها األشــخاص كيفية 

اســتخدام الربيد اإللكرتوين بشــكٍل مناســب"، و "توقفوا أيها الحمقى عن مراسلتي". كان 

هناك البعض الذين أدركوا ماهية ما يحدث، ولقد قاموا بالرد عىل الجميع قائلني: "يجب أن 

يتوقف الجميع عن استخدام خاصية الرد عىل الجميع". 



االتصال باستخدام التقنية

153 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

زادت جلبة الرســائل بشــكٍل كبر بني الَفينــة واألخرى. تعرثت الرشكــة من جّراء عدم 

املقدرة عىل العمل من خالل الربيد اإللكرتوين، وال يبدو أن هناك حاًل يف األفق القريب.

األسئلة:

كيف ميكن منع الهفوات مثل تلك الهفوة املذكورة أعاله؟. 1

حيث إنه مل يتم منع تلك السقطة، ما الذي ميكن لجامل Jamal القيام به اآلن؟ . 2

الحالة 3–3: إمكانيات التقنية:

يعمــل بيل إمروي Bell Emroy يف وظيفة نائــب رئيس العمليات يف رشكة مرصفية يف 

واليــة كاليفورنيا. لدى هذه الرشكة مثانية وأربعــون فرعاً للعمليات. تتنوع هذه العمليات 

من تسهيالت خدمة العمالء وهم يف سياراتهم التي يعمل بها عرشة موظفني، إىل التسهيالت 

األكرب التي توظف ما يقرب من مائة وخمســني موظفاً. كان دوران املوظفني ميثل مشــكلة 

كربى عىل الدوام يف هذه األفُرع، وكانت جميع إســرتاتيجيات التوظيف غر فعالة يف تقليل 

هذه املشــكلة. جعل معــدل دوران املوظفني العايل من عملية تدريب املوظفني مشــكلة 

خاصة. 

إدارة املوارد البرشية هي اإلدارة املسؤولة عن تدريب املوظفني، ولكن كانت إدارة املوارد 

البرشية تحمل عمليات لفرع التكلفة التي تتكبدها بهذا الشأن. مّثلت التوسعات األخرة يف 

التدريب، وذلك من جراء الخدمات التي يقدمها البنك والتي تتغر بشكل مستمر، تكاليف 

عالية للغاية. قرر إمروي أن الوقت قد حان ملحاولة تقليل هذه التكاليف، وذلك من خالل 

تطبيق بعض إسرتاتيجيات التدريب الحديثة. اعتقد إمروي أنه من املمكن استخدام العديد 

من تقنيات االتصال الحديثة، وذلك من أجل توفر نفقات التدريب. وعىل وجه الخصوص، 

ميكــن تحقيق هذا التوفر بالنســبة لألفرع التي تقع عىل بعــد أكرث من 400 ميل من مقر 

الرشكة الرئيــيس. )يف املايض، كان متخصصو التدريب يســافرون إىل موقع الفرع ويقضون 

ليلة هناك، ثم بعد ذلك يقدمون جلســة التدريب التي تســتمر يوماً أو يومني، ثم يعودون 

بعد ذلك. يود إمروي تقليل نفقات الســفر واإلعاشة هذه(. طلب إمروي من مدير املوارد 
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البرشية بشــكٍل عريَض أن يتحقق مــن إمكانيات تقنيات االتصال فيــام يتعلق بالتدريب، 

ولكن مل يتم اتخاذ أي إجراء. قرر إمروي أن يكتب خطاباً إقناعياً إىل تايســون Tyson، من 

أجل أن يشجع تايسون موظفيه عىل التحقق من هذا املوضوع.

المشروع:

اكتب مذكــرة إىل مدير إدارة املوارد البرشية جوان تايســون Joan Tyson، التي ميكن 

اســتخدامها لهذا الغرض. يجــب أن تتضمن املذكرة واحدًة أو اثنتني مــن التقنيات املعّينة 

التي تالئم هذا الغرض، ومميزات هذه التقنيات وتأثر االتصال الذي ميكن توقعه. يجب أن 

تويِل اهتامماً خاصاً بتدريب الرصافني. فعىل ســبيل املثال، يجب أن تكون إجراءات تسجيل 

العديد من املعامالت واتصاالت العمالء جزءاً من هذا التدريب.

:ServeNow الحالة 3–4: تحسينات على متاجر

تعد ServeNow سلســلة متاجر للمــواد الغذائية يف الجنوب الرشقي للواليات املتحدة 

األمريكية. متثلت إســرتاتيجية املتاجر يف اســتهداف املدن األصغر )التي يقل عدد ســكانها 

عن 50.000 نسمة(، وذلك حتى تصبح هذه املتاجر هي املتاجر املسيطرة يف املنطقة. يقع 

املقر الرئييس لسلســلة املتاجر يف املدينة األكرب )التي يبلغ عدد ســكانها 75 ألف نســمة(، 

وبها متجر من السلسلة كذلك. تبلغ املسافة بني كل متجر وآخر داخل الشبكة خمسني مياًل 

عىل األقل. 

وجــد مدير املتاجر إدوارد بشــيل Edward Bushley أنه مــن الصعوبة للغاية مراقبة 

أنشــطة املتاجر، وذلك بســبب لوجستيات الســفر واالنتقال. ونتيجًة لذلك، فإن مدير كل 

متجــر كان يتمتع بحرية ترصف مطلقة. الكثر من قرارات التســعر والجرد كانت ُتتخذ يف 

املواقع الفردية. وعىل الرغم من ذلك، فإن معظم عمليات املشــرتيات كانت تتم من خالل 

مكتب مشرتيات مركزي يقع يف املدينة التي فيها املقر الرئييس.

ولكن خالل األســبوعني املاضيني، ترك ثالثة مدراء متاجــر الخدمة اآلن من أجل افتتاح 

خدمة وســاطة إلكرتونية يف البقالة. فاجأ هذا األمر Bushley كثراً، ولكن حيث إنه نفســه 
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كان رائداً من رواد األعامل، فلقد تفّهم رغبتهم يف بدء مرشوعهم الخاص. وعالوًة عىل ذلك، 

كان أحــد املدراء يقرتب من مرحلة التقاعــد. وجد Bushley أنه من الصعوبة مبكان إيجاد 

بدائل مؤهلني لهؤالء املدراء اإلبداعيني النشطني. 

أمل Bushley أن يجد املدراء املحتملني بني املوظفني الحاليني يف سلســة متاجره، ولكنه 

اكتشف أن الرشكة ضعيفة للغاية يف تطبيق تخطيط اإلحالل الوظيفي. ال يبدو أن املوظفني 

الحاليني لديهم القدرات أو الرغبة يف أن يصبحوا مدراء للمتاجر، وكان من الواضح أنه يجب 

عليه البحث عن املديرين خارج املوظفني الحاليني.

 Solange بتوكيل استشــاري للــرشكات الصغرة تدعى ســوالنج ديبرز Bushley قــام

DePeres، والتي كانت متخصصًة يف مشاكل املوظفني. وافقت DePeres عىل أنه ال يوجد 

مدير محتمل بني املوظفني الحاليني، وأن مســاعدي مديري املتاجر ســيكونون قادرين عىل 

اإلدارة أثنــاء العمليــة االنتقالية، ولكن يف النهاية يتعني توظيــف موظفني جدد. قالت إنه 

ســيتوجب عــىل Bushley تعيني مدراء جدد لن يكون لديهم إملــام بعمليات املتاجر، وأنه 

ببســاطة ســوف يقيض وقتاً معهم أكرث مام كان يقضيه مع املدراء السابقني. سوف يتوجب 

عــىل Bushley عىل وجه الخصوص أن يقيض وقتاً أكرث يف تدريبهم، واإلجابة عىل األســئلة 

التي يوجهونها واملتعلقة بالعمليات. 

المشروع:

افرتض أنك استشــاري الرشكات الصغرة Solange DePeres، واقرتح عدة توصيات من 

أجل مساعدة Bushley عىل أن يظل عىل تواصل مع متاجره، وأن يقوم بتطوير قوة العمل 

اإلدارية. فكر عىل وجه الخصوص يف أدوات االتصال التقني املوجودة يف السوق، وقم برشح 

هذه التوصيات.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرة 

عىل الشبكة، وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الرابع

إدارة االجتماعات والِفرق

يقــود التفكري الجامعي "إىل قــرارات ضعيفة، ورمبا يقود إىل ال قــرارات. عندما تجمع 

الجنــدي األكرث شــجاعة مع الطيــار األكرث إقداماً والجنــدي األكرث اندفاعاً ســوياً، ما الذي 

ستحصل عليه؟ ناتج مجموع مخاوفهم".

- وينستون ترششل Winston Churchill، واصفاً اجتامعات خالل الحرب العاملية الثانية.

 االجتامعات عملية اتصالية هامة يف املنظامت، كام أنها ال تزال مســتمرة يف تنســيق املهام 

 The American management association واألعامل. وقد خلصت الجمعية األمريكية لإلدارة

إىل أن مهــارة التعاون وبناء الفريــق )والتي ميكن تحقيقها من خالل االجتامعات(، من بني 

أهم املهارات العملية حالياً، بل إن أهميتها ســتزيد يف املســتقبل)1(. يف الحقيقة، تستخدم 

تســعون باملائة )90%( مــن مجمل الــرشكات األمريكية و )100%( مــن كربيات الرشكات 

األمريكيــة )fortune 500(، أحد أشــكال تنظيم الِفرق )العمــل الجامعي(. وتنبع الحاجة 

للعمــل الجامعي من تعقيد املهام وتداخالتها، بحيث ال يســتطيع شــخص واحد أن ميلك 

املعرفة الكافية التخاذ القرارات وحل املشكالت يف املنظامت املعارصة. ويتضح هذا التداخل 

والكلفــة العالية التخــاذ القرارات يف البيئة الترشيعية املعــارصة؛ حيث تحتاج الترشيعات 

الحكومية املتعلقــة بالصناعات لقيام املحامني ومدراء العالقات الصناعية، وخرباء الرضائب 

واملحاسبة باإلضافة للخرباء الحكوميني، مبناقشة األفكار قبل اتخاذ قرار ما.

ومن منظور أوسع، تسُهل معرفة األسباب 

التــي تدعــو لتبّنــي االجتامعــات يف بيئات 

األعــامل مــا بعــد الحداثة. وكــام نوقش يف 

الفصل األول، فقد أصبحــت طبيعة األعامل 

أرسع واســتبدلت الَهرمية اإلدارية التقليدية 

بأخرى مرِنة وتعاونية. فاملدراء الذين ينصب 

توقَّف وفّكر

كنت  التي  املجموعات  أو  الِفرق  أنواع  ما   -1

حياتك  يف  أو  العمل  يف  سواء  منها،  جزءاً 

الخاصة؟

2- إىل أي مدى سهل العمل مع آخرين يف هذه 

املجموعات إمكانية تحقيق الهدف؟
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اهتاممهــم وتركيزهم عىل األعامل، يتوقعون بأن يقوم املوظفون والزمالء باملشــاركة التامة 
يف املهمة أو املرشوع.

وتحتــاج إدارة الِفــرق واالجتامعــات ملهارات خاصــة. فمجرد إطالق اســم فريق عىل 
مجموعة من العاملني، ال يعني بالرضورة أنهم ســيعملون كفريق. وعليك كمدير استخدام 
العديد من اإلسرتاتيجيات االتصالية لزيادة فعالية الفريق ما أمكن. يصف هذا الفصل هذه 

اإلسرتاتيجيات بعد استعراض الوظائف التي ميكن لالجتامعات والِفرق تأديتها.

يســتخدم املدراء االجتامعات يف العديد مــن املهام: الحصول عىل املعلومات والبيانات؛ 
إيجاد الحقائق؛ وحل املشــكالت واتخــاذ القرارات؛ وكذلك التنســيق )انظر جدول 1-4(. 
وأياً كانت صفة االجتامع، فريقاً، موظفني، تســويقاً، لجنًة خاصة مبوضوع معني، فال بد ألي 
اجتامع أن يتيح لألعضاء تبادل املعلومات والحصول عىل األفكار وحل املشــاكل، وتنســيق 
الجهــود واتخاذ القرارات وكذلك بناء عالقات مهنية. إن مجرد تجمع بعض املوظفني الذين 

يجلسون مستمعني ملديرهم وهو يعلن خرباً ما، ليس باالجتامع الحقيقي. 

ويســتخدم املــدراء االجتامعــات املعلوماتيــة )التعريفيــة( لــرشح القــرارات الهامة 
الجديــدة أو نشــاطات الرشكة للموظفــني، واإلجابة عىل أســئلتهم أو مســاعدتهم لفهم 
 كيفيــة القيام مبهمة ما. فالهدف األســايس هو رشح وجهة نظــر الرشكة للموظفني، بحيث 
تكــون مقبولــة لديهم. وتنجــح هذه االجتامعات عندمــا يتحقق املوظفــون من رغباتهم 

وُيعدلونها لتتفق مع رغبات الرشكة. 

ينظــم املدراء اجتامعــات "إيجــاد الحقائق" لالســتفادة من خربات بعــض املوظفني، 
والحصــول عــىل الحقائق الالزمة للتخطيط، ورمبا التخاذ القرار. فقد يســتدعي أحد مدراء 
املبيعات –عىل سبيل املثال– جميع املندوبني، لإلطالع عىل أمور مثل الوضع القائم للنشاط 
واملنافســة ورغبات العمالء وكذلك الشــكاوى، مثلام قد يقرر أحد مــدراء اإلنتاج –والذي 
يواجه مشكلة يف إحدى العمليات– أن يجتمع بكل املوظفني املهمني، ممن ميلكون املعرفة 

عن الوضع الراهن.

ويف اجتامعــات "حــل املشــكالت واتخاذ القــرارات"، يســهم أعضاء الفريــق بخرباتهم 
املتخصصة للعمل عىل إيجاد حلول للمشكالت التي يواجهونها. ويتعدى هذا االجتامع إيجاد 
الحقائق إىل تحديد القضايا، ومناقشة األرباح والخسائر املحتملة عند اختيار أٍي من البدائل. 
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يف االجتامعات التنســيقية تقوم فرق املرشوع بإْطــالع بعضها البعض عىل مدى التقدم 

يف إنجازها، وتخطط لكل مرحلة من مراحل العمل يف املهام املشرتكة. وأياً كان هدفها، فإن 

االجتامعات أسلوب للحياة اإلدارية، ويجب عىل املدراء استخدام االجتامعات بعمق لزيادة 

مكتسباتهم وتقليل تكاليف أعاملهم.

ومــن األمثلة االســتثنائية لالجتامعات التي تحقق األهداف املذكورة ســابقاً، جلســات 

جامعات العمل الخاصة بإعصار كاترينا، والتي قادها عمدة مدينة هيوسنت يف والية تكساس 

األمريكيــة بيل وايت Bill white،  عىل خلفية الدمار الذي ســببه إعصار كاترينا يف شــهر 

سبتمرب من العام )2005(. 

جدول )4-1( وظائف االجتامعات

تبادل املعلومات.

إيجاد الحقائق.

حل املشاكل.

اتخاذ القرارات.

تنسيق املهام.

ويف كل صبــاح كان يرتأس جلســة لقادة املجتمــع ومدراء الرشكات، والقــادة الدينيني 
وموظفي خدمات الطوارئ واملسؤولني املنتخبني؛ ملعرفة كيفية خدمة آالف النازحني من نيو 
أورليانز وبعض املناطق األخرى عىل ساحل الخليج )خليج املكسيك(. ويف قاعة واسعة جلس 
أربعون شــخصاً عىل طاوالت طويلة أخذت شكل املربع، ومن خلفهم العرشات الجالسون 
أيضاً. رفض العمدة وايت الســامح بإلقاء الخطب، ولكنه طلب من املشاركني عرض القضايا 
وساعدهم يف وضع خطط للتعامل الرسيع مع األزمة. وأدت الطرق الفعالة التي استخدمها 
فريق العمدة يف تعامله مع األزمة، إىل تقديم املســاعدات اإلنســانية لالجئني دون أن تتأثر 
الحيــاة العادية يف املدينة، كام مّتت إعادة انتخاب بيل وايت يف نوفمرب 2005 بنســبة %91 

من األصوات)2(. 

مميزات وعيوب العمل في الِفرق:
ســواء كان عضواً يف فريق أو رئيســاً له، ال بد للمدير من إدراك مميزات وعيوب العمل 

ضمن مجموعة كام يوضحه الجدول )2-4(.
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مميزات ِفرق العمل:

إحــدى املزايا هي أن قرار املجموعة )الجامعة( قد يكــون أفضل من قرار الفرد. ولكن 

قبل تشكيل الفريق، البد من تحليل طبيعة املشكلة. ويفّضل استخدام الفريق لحل املشاكل 

التي ال يعرف لحلها طريقة صحيحة محددة، أو تلك التي ال ميكن تحديد طرق حلها بشكل 

موضوعي)3(. وتتطلب مثل هذه املشاكل قرارات ال ميكن اتخاذها سلفاً. وتنتج القرارات غري 

املربَمجة / املحددة مســبقاً من املواقف غري املألوفة )غري املعتــادة(، والتي تحتاج بدورها 

لإلبداع واملشــاركة باألفكار، ووجهات النظر املتعلقة باملشكلة)4(. وتوفر الجامعات –خاصة 

الجامعات املتنوعة ثقافياً– كاًم أكرب من املعلومات وخيارات أوسع للحلول.

أمــا امليزة الثانية للفريق فهــي التزام أعضاء الفريق باملعلومــات املقدمة يف االجتامع، 

أو القــرارات التي تم اتخاذهــا يف حال أتيحت الفرصة ملناقشــتها. وبكلامت أخرى، يصبح 

أعضــاء الفريق هم صانعو )مالك( القرار. ويف دراســة كالســيكية قــام بها كوتش وفرينش 

coch &French قبل خمســة وخمســني )55( عاماً، لدراســة مقاومة املوظفني للتغيريات 

التقنية يف أعاملهم، الحظ الباحثان بأن املقاومة كانت أقل يف اجتامعات الِفرق أو املوظفني، 

التي يســمح فيها للجميع مبناقشــة إجراء هذه التغيريات، عنها يف تلك التي مل يسمح فيها 

للموظفني باملشــاركة)5(. ازدادت إسهامات املوظفني ممن شاركوا باالجتامعات يف ُمخرجات 

عملية التغيري، مثلام تعمق الشعور باملسؤولية لديهم عند نجاح الربنامج )املرشوع(.  

جدول )4-2( مميزات وعيوب الِفرق

السلبياتاملميزات

قرارات أقل جودة أو غري ناضجةقرارات أعىل جودة

وقت ُمهدرزيادة يف اإلنتاجية 

مكلفةزيادة يف االلتزام والوالء والبقاء يف املنظمة

املبالغة يف االستخداممشاكل اتصالية أقل

مخاطر التفكري الجامعيزيادة يف الدافعية
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وقد توصلت دراســة أخرى حديثة إىل نتائج مشــابهة حول عوامل بقاء املوظفني. فعند 

ســؤالهم عن أفضل الطرق التي ميكن لرشكاتهم اســتخدامها للحفاظ عىل املوظفني، اختار 

42% مــن املدراء التنفيذيني متكني املوظفني يف عمليــة اتخاذ القرار، مقارنة مع 6% رأوا بأن 

املزايا املالية املغرية أكرث فعالية يف التقليل من ترسب املوظفني)6(.

ومن املزايا األخرى لالجتامعات أنها تقّلل احتامالت حدوث املشكالت االتصالية. فعندما 

تســتمع مجموعة من األشخاص لذات الرســالة يف الوقت نفسه، تقل إمكانية حدوث سوء 

الفهم، وتســاعد أســئلة الحضور عىل توضيح الرسالة بشــكٍل أكرب، كام أن كل شخص لديه 

الفرصة لســامع اإلجابة وإمكانية توجيه أســئلة إضافية. وكلام زادت التغذية الراجعة، يقل 

الوقت وبالتايل تقل معوقات االتصال. 

وتوضــح إحدى القصــص القدمية فائــدة أخرى 

للعمــل الجامعي؛ فقد ضــّل أحدهم الطريق )بينام 

كان يقود ســيارته( يف الريف، وأثناء محاولته قراءة 

لوحة إرشادية عىل الطريق خرج من املسار، ووقعت 

ســيارته يف حفرة ميلؤها الطني لكنه خرج ســاملاً من 

الجروح. عىل أية حال، اتجه إىل مزرعة مجاورة طلباً 

للمساعدة.

وجد الرجل مزارعاً قال له بأن "وارويك" ســيخرجك من تلك الحفرة، مشــرياً إىل حصان 

كبري السن يقف يف الحقل. نظر الرجل بتشكك إىل الحصان، ولكنه أدرك بأنه لن يخرس شيئاً 

مــن املحاولة، وتوجــه الرجالن والحصان إىل الحفرة )املوقع(، وحــني وصولهام ربط الفالح 

السيارة بالحصان ثم رصخ فجأة: اسحب يا فريد، اسحب يا جاك، اسحب يا تيد، اسحب يا 

وارويك )اســم الحصان(، وإذا بالحصان يسحب السيارة بأقل مجهود. قام الرجل املتعجب 

بشــكر املزارع وربت عىل ظهر الحصان، ثم ســأل املزارع: ملاذا ناديت كل تلك األسامء قبل 

أن تنادي وارويك؟

أجابه املزارع: الحصان العجوز شــبه أعمى، ولكن طاملا يشــعر بأنه جزء من فريق فلن 

ميانع القيام بالسحب)7(. 

توقَّف وفّكر

1- ما هي مزايا العمل يف الفريق التي 

ُتجسدها مثل هذه الحكاية؟

2- إىل أي مدى ُتوافق عىل أن زمالءك 

يف الفريق يؤّثرون عىل جهودك؟
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عيوب فريق العمل:

رأينا بأن العمل يف فريق ميكن أن يحســن الجودة واإلنتاجية واإلبداع والوالء وااللتزام، 

وحتى االحتفاظ بها، ولكن هناك جانب ســلبي، وأكد ريتشــارد هيــل قائاًل: "الوقت الذي 

ُيقىض يف االجتامعات هو الوقت الذي ال ُيســتثمر يف أنشــطة أخرى")8(. إن تكلفة الســاعة 

لالجتامع من حيث األجر األســايس للمشــاركني مرتفعة بالفعل. لتحديد التكلفة الحقيقية، 

يجب عىل املرء أن يضيف الرضائب إىل الرواتب والفوائد والنفقات العامة. ولتغطية تكاليف 

االجتامعات، قد يلزم مضاعفة األجر األســايس للمشاركني لتحديد التكلفة الفعلية، حيث إن 

تكاليف االجتامعات كثرياً ما ال يالحظها أحد؛ ألنها ليســت بنوداً يف امليزانية. واالجتامعات 

هي تكلفة خفية ميكن أن تعرقل أو تحسن فعالية مجموعة العمل.

باإلضافــة إىل ارتفاع التكلفــة، قد يتخذ الفريق قرارات غري جيدة. فمامرســة الضغوط 

للحصــول عىل التوافق والقرارات الســابقة ألوانهــا، واملصالح الخفيــة والرصاعات الكثرية 

واألفراد املزعجون واملهيمنون، وعــدم التخطيط والقيادة الضعيفة، كلها عوامل قادرة عىل 

تقليل الفعالية بســهولة)9(. ســنوضح الحقاً يف هذا الفصل تلــك العوامل والتقنيات الالزمة 

للسيطرة عليها.

إن العيب املشــرتك لالجتامعات هو اإلفراط يف اســتخدامها بشكٍل متكرر؛ فاملنظامت 

غالبــاً ما تضــع منطاً الجتامع اإلدارة، حيــث يجب عىل اإلدارة تلبيــة كل يشء صغري. فإن 

االجتامعات ليست رضورية بصفة عامة للقرارات املربمجة الروتينية، أو املتكررة التي ميكن 

معالجتها من خالل إجراء مقرر. ولسوء الحظ، ُتعقد االجتامعات كثرياً جداً؛ ألن "لدينا دامئا 

اجتامعاً يف هذا الوقت". إن اإلفراط يف استخدام االجتامعات قد يؤدي إىل اعتبارها مصدر 

إزعــاج لدى املوظفــني ومن ثم يتجنبون حضورها، وبالتايل فــإن املوظفني قد يغيبون عن 

اجتامعــات هامة حقاً، أو يصبحون غري قادرين عىل متييز االجتامع الحاســم من االجتامع 

غري املجدي. 

توجد مشــكلة أخرى، أال وهي أن اجتامع الفريق األســبوعي قد يكون مضيعة للوقت، 

إذا مل ُيطلــب من أعضائه جمــع الحقائق قبل االجتامع، واتخاذ القــرارات أثنائه أو تقديم 

املعلومات. فيجب عىل املدير تحليل كل اجتامع لتحديد حاجاته. وال يزال منط اجتامع آخر 
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ال جــدوى منه، حيث يخرب املدير املجموعة يف كثري من األحيان عن حدث جديد، أو إعداد 

تقرير مرحيل مسبق دون توفري فرصة لألسئلة أو التفاعالت. فمن الواضح أنه قد يكون من 

املفيد أن تشارك املعلومات، من خالل مذكرة أو بريد إلكرتوين بدالً من اجتامع.

التفكير الجماعي:

 بعــد تحليل مكثف، كتب إرفينج جانيــس Irving Janis كتاباً بعنوان: "ضحايا التفكري 

الجامعــي")10(. إن التفكري الجامعي هو ميل املجموعة للتوافق مع بعض األفكار ببســاطة؛ 

ألن الشــعور العام للمجموعة قد يتحرك يف اتجاه معني، ويشعر أعضاء املجموعة بااللتزام 

باالستمرار يف نفس الخط الفكري. وعىل الرغم من أن املجموعة قد تتبع نتيجة غري صحيحة، 

فإن املجموعة ال تغري االتجاه خوفاً من اإلساءة إىل عضو يف املجموعة، خصوصاً عندما يكون 

لدى املجموعة شعور عاٍل من العمل الجامعي، والرغبة يف توافق اآلراء أو االنسجام.

وللتفكــري الجامعي أهمية خاصة، ملا قد ينتج عنه من تأثريات كارثية. وينســب البعض 

كارثة املكوك الفضايئ تشــالنجر لنتائــج التفكري الجامعي)11(. ففي الليلة الســابقة إلطالق 

مكوك الفضاء عام 1986، حث املهندســون املدراء عىل تأخري وقت إطالق املكوك، بســبب 

قلقهم من فشــل الحلقات يف الطقس البارد. تم تجاُهل مخاوفهم وأُطلق املكوك تشالنجر، 

وبالفعل فشــلت الحلقات مام تســبب يف وفاة سبعة من رواد الفضاء. وأشارت التحقيقات 

الالحقة إىل أنه عىل الرغم مام ُعرض يف االجتامعات 

من األدلة عىل املخاطر املحتملة، فقد حافظ األعضاء 

يف االجتــامع عىل إعادة تعريف ما يعتربونه محفوفاً 

باملخاطر لتقليل املشكلة. ولسوء الحظ، كثرياً ما يتم 

تجاهــل املخالفــني واملبلغني عن املخالفــات، وكثرٌي 

مــن الكوارث األخرى قد ُعزيت جزئياً عىل األقل إىل 

التفكري الجامعي)12(.

واستناداً ملفهوم جانيس، يصف فون بريغن وكريك 

أعراض التفكري الجامعي، التي يجب عىل املدراء االنتباه لها عىل النحو التايل)13(: 

توقَّف وفّكر

ما هي األســباب الرئيسية لعدم . 1

ظهور التحفظات والشكوك خالل 

االجتامعات؟

ملاذا نحتــاج إىل قوانــني لحامية . 2

املبّلغــني عــن املخالفــات مــن 

االنتقام؟
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1- التوهم بأن كل فرد يف املجموعة يحمل نفس وجهة النظر مع الرتكيز عىل دور املجموعة.

2- االعتقاد بأن املجموعة ال ميكن أن ترتكب أية أخطاء.

3- االعتقاد بأنه يجب تجنب الخالفات وعدم التشــكيك يف االفرتاضات الخاطئة، كام يجب 

قمع التحفظات والشكوك الشخصية من أجل تناغم املجموعة.

4- ميل أعضاء الفريق لطأمنة بعضهم البعض، وتجاهل التحذيرات أو تخفيضها عىل األقل، 

وهي الخطة املتفق عليها إما غري قابلة للتطبيق أو عالية للنجاح.

5-امليل إىل الضغط عىل أي عضو من أعضاء املجموعة املعارضني، والذين ميثلون تحدياً قوياً 

إلجامع الفريق.

6-وجود تفاؤل مفرط يهيئ األعضاء ألخذ مخاطر مفرطة.

ويف االجتامعــات الهادفة التخاذ القرارات، البد للمديــر الفعال أن يعي أعراض التفكري 

الجامعي ويتخذ اإلجراءات املناسبة، كام أنه من األنسب أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لضامن 

عدم تطور التفكري الجامعي يف الفريق. وتســاعد هــذه اإلجراءات الثالث عىل تجنب امليل 

نحو التفكري الجامعي:

1- ال تتخذ قراراً مبكراً. ال تلتزم مبكراً أو تقيد نفســك مبوقف ما يف وقت مبكر من تحليل 

املشكلة. عندما يبدأ املدير مناقشة بالقول: "هذا هو ما أود أن أرى" أو "هذا هو الحل 

األفضل ... ولكن أود تعليقاتكم"، من املحتمل أنه بذلك يُحول دون مناقشــة مفتوحة، 

وميهد الطريق لقرار باإلجامع مبكراً.

2- كن منفتحاً تجاه النقد. من السهل قول ذلك ولكن من الصعب القيام به. فمن الطبيعي 

أن يدافع الشــخص عــن فكرته، ولكن املدير الحكيم سيشــجع املوظفني عىل "الدفاع"، 

حيث إن انتقاد الفكرة ال ينبغي أن ُيعترب انتقاداً لقيمة الشــخص اآلخر. عندما ال ميكن 

أن تنشأ االنتقادات داخل املجموعة، ميكن أن تطلب من شخص خارج املجموعة والذي 

سيكون غالباً متحرراً من ضغوط املنصب الوظيفي والتوافق واالنسجام. 

3- اســتخدم "محامي الشيطان". إذا ُطلب من أحد أعضاء املجموعة أن يقدم معارضة ألية 

أفــكار يتم التعبري عنها، فإن ذلك ســيضمن البدائل. هذا اإلجراء يعمل بشــكل أفضل 

عندما يعرف األعضاء اآلخرون أن املنشــق يلعب دور املحامي الشيطان، وإال فإنهم قد 
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ُيعتــربون محرّضاً ينبغي تجاهله. باإلضافة إىل ذلك، ال ينبغي أن يلعب نفس الشــخص 

دور املدافع الشــيطان يف كل اجتامع. وال يقترص القول باستمرار عىل أن وجهات النظر 

املعارضة تضغط عىل الشــخص، ولكنها قد تؤدي أيضاً إىل صورة سلبية للفرد، من خالل 

تناوب "صوت التشــاؤم". فإن كل واحد ســوف يقوم بتحديــد الخطأ الذي وقع، وهي 

مهارة مفيدة للغاية يف مكافحة التفكري الجامعي.

اعتبارات إستراتيجية لالجتماعات:

كام رأينا، االجتامعات لهــا مزايا وكذلك عيوب، والتفكري الجامعي يضيف إىل تعقيدها. 

وتقدم املناقشــة التالية عرشة اعتبارات إســرتاتيجية، املدرجة يف الجدول )4-3(، ملســاعدة 

املــدراء عند النظر يف الحاالت الطارئــة املختلفة. ويطبق االعتبار اإلســرتاتيجي )7( عندما 

تجتمــع املجموعات وجهاً لوجه. وتطبــق االعتبارات اإلســرتاتيجية )8-10( عندما تجتمع 

املجموعات بشكٍل عميل. 

جدول )4-3( اعتبارات إسرتاتيجية لالجتامعات

تنطبق عىل االجتامعات االفرتاضية تنطبق عىل االجتامعات وجها لوجه االعتبارات

√ √ 1-هل هناك حاجة لالجتامع؟ 

√ √ 2-الحضور.

√ √ 3-جدول األعامل واملواد.

√ √ 4-أسلوب القيادة.

√ √ 5-إدارة العراقيل.

√ √ 6-املتابعة.

√ 7-املرافق املادية.

√ 8-الدعم التكنولوجي.

√ 9-العالقات بني الفريق.

√ 10-االختالفات الثقافية.



الفصل الرابع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات174

االعتبار اإلستراتيجي )1(: هل يجب أن نجتمع؟

هناك أســباب وجيهة لعقد اجتامع وأسباب أخرى غري ذلك لعقدها، والسبب األفضل هو 

الحصول عىل مدخالت الجميع حول مشــكلة معقدة أو مهمة، والسبب السيئ لالجتامع هو 

إظهار قدرة شــخص ما عىل اســتدعاء اآلخرين أو أن يكون مركز االهتامم، وهناك سبب آخر 

خاطــئ هو االجتامعية أو الرتفيهية. فيعترب االجتامع فرصــة لالبتعاد عن املكتب، لزيارة بيل 

من قســم املحاسبة والحديث عن مباراة كرة القدم، أو أن ينظر إليهم اآلخرون بينام هم مع 

بعض صانعي القرار. ويف كثري من األحيان، قد تكون محادثة جامعية غري رسمية قصرية أفضل 

مــن اجتامع رســمي.ومن الطرق الجيدة إلدارة هذه املحادثــة، أن تعقد املحادثة / االجتامع 

وقوفاً)14(. هذه اإلسرتاتيجية تضمن املشاركة، واالنتباه إىل الهدف من االجتامع واإليجاز.

وإذا كنت قد قررت أن يكون اجتامعاً رســمياً، يجب عليك بعد ذلك حضور ترتيبات ما 

قبل االجتامع.

االعتبار اإلستراتيجي )2(: من ينبغي أن يحضر؟

مبجرد أن تقرر عقد اجتامع، فعليك تحديد املشاركني يف االجتامع. ومن بني املعايري التي 

يجب مراعاتها: )1( كم عدد الحارضين؟ )2( من ســيمثل األعضاء؟ )3( وظائف األعضاء يف 

االجتامع، )4( قدرة الفريق.

أوالً: اختيار حجم مجموعة ميكن التحكم فيها. تذكر املبدأ اإلرشادي أن ِكرب الحجم يُحد 

من مدى رغبة األفراد يف االتصال. فقد أظهرت األبحاث أنه كلام زاد عدد أعضاء املجموعة، 

يصبح االتصال مشوشــاً ويزداد التوتر بني األعضاء. ومــع ذلك، فإن خفض حجم املجموعة 

قد يكون مخاًل أيضاً، وبالتايل قد تشــارك مجموعات صغرية يف مناقشــة ســطحية وتتجنب 

املواضيع الجدلية.

ولكن ما هو الحجم المثالي؟ 

يعتقد فييل Filley الذي أجرى بحوثاً موسعة حول مجموعات العمل أن الحجم األمثل 

هو عادًة حوايل خمســة، ولكن عندما تكون املشكلة أكرث تعقيداً، أثبتت املجموعات األكرب 
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نســبياً –التي يبلغ عددها اثنا عرش إىل ثالثة عرش عضــواً– فعالية أكرب. ومن ناحية أخرى، 

فــإن املجموعات األصغر حجاًم غالباً مــا تكون أرسع وأكرث إنتاجيــة. وعموماً، كلام كانت 

املجموعة أكرب، كلام كان عدد أفراد املجموعة أقل مياًل للمشــاركة. ويف بعض األحيان، رمبا 

ال ميكــن الحد من حجم املجموعة إىل خمســة أو ســبعة موظفــني. يف مثل هذه الحاالت، 

ميكن للمدير تقســيم املجموعة الكبرية إىل مجموعات فرعية أصغر. فالقرارات املتطورة أو 

مشاركة املعلومات بصورة أدق، قد تربر الوقت والجهد الالزمني لتنسيق عدة مجموعات.

 ثانيــاً: عنــد اختيار األعضاء، من املهــم أن نتذكر أن الفريق يجــب أن يعكس األعضاء 

التنظيميني وتأثريات املشــكلة. فعىل ســبيل املثال، إذا كان قلق أحد املوظفني من إدارة ما، 

فيجب عىل أعضاء اإلدارة مشــاركته. إذا تقاســم اثنان من اإلدارة املشــكلة، فمن الواضح 

أن فريق العضوية يجب تشــكيله من كال الطرفني. وينبغي أن تشــمل العضوية أيضاً، عند 

اإلمكان، األشــخاص أصحاب الســلطة ملتابعــة العمل املحدد مع الوقــت واملوارد البرشية 

واملالية، ولكن ينبغي اعتبار أهمية موضوع االجتامع، أكرث أهمية من الوضع التنظيمي عند 

اختيار املشاركني.

ثالثاً: النظر يف الوظائف املحتملة للمشارك داخل الفريق، بحيث تشمل األشخاص الذين 

لديهم دراية بالجوانب املختلفة للمشــكلة عند جدولة اجتامع لحل املشاكل، وتشمل أيضاً 

األشــخاص الذين ســوف يطبقون الحل لضــامن تنفيذ القرار. وباختصــار، ينبغي أن تكون 

الخربة الفنية موضوعاً رئيسياً للعضوية يف الفريق أو مجموعة العمل. 

وأخــرياً، النظر يف قدرات األعضاء يف فريق العمــل. فاإلملام باملهمة ال ُيعترب مؤهاًل كافياً 

للمشاركة يف الفريق. كام أن القدرة عىل العمل مع اآلخرين، قد تصبح أكرث من مصدر قلق 

عند العمــل يف الِفرق ذات املهام املتداخلة، أو الِفرق االفرتاضية بســبب تحديات االتصال 

الخاصة التي تنطوي عليها، وقد يكون أعضاء املجموعات إيجابيني جداً أو بارعني أو مقيدين 

للعمل معاً بطريقة مرضية، وأنهم يخشــون إبعاد أحدهــم)15(. من ناحية أخرى، قد يكون 

األعضاء متحمســني جداً، عنيدين وعدوانيني، ولكنهم قد يكونون غري قادرين عىل التعاون 

والتوفيق يف إطار الفريق. بوضوح، يجب عىل مجموعتك أن متتلك املهارات املطلوبة للقيام 

مبهام االجتامع والقدرة عىل حل املشكالت)16(.
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وإذا واجهــت املدير صعوبــة يف العثور عىل موظفني ميلكون القدرة عــىل العمل يف فريق، 

فالتدريــب مطلوب يف هذه الحالــة. العمل الجامعي مهارة ميكن الحصــول عليها، وال تأيت عن 

طريــق الفطــرة. وتأيت عملية فهم ديناميات املجموعة مع الدراســة واملامرســة يف الجزء الرابع 

)إسرتاتيجيات لفهم الرسائل: إسرتاتيجيات التواصل بني األشخاص( من هذا الكتاب، بعرض مبادئ 

توجيهية لتطوير بعض املهارات العملية املطلوبة لتلبية املشاركة، مبا يف ذلك التعاون واالستامع، 

وتقديم التغذية الراجعة البّناءة، والتفاوض واالستقرار، وغريها من إسرتاتيجيات حل الرصاعات.

االعتبار اإلستراتيجي )3(: جدول األعمال والمواد:

تتضمن ترتيبات ما قبل اإلجتامع إعداد جدول األعامل واملواد املناسبة األخرى. قد يكون 

جدول األعامل أول يشء يتبادر إىل الذهن عند النظر يف املواد الالزمة لالجتامع. ويعد جدول 

األعامل هو السيناريو الذى ينظم االجتامع؛ فهو أكرث من قامئة مبوضوعات االجتامع، وكام يف 

املقولة السائدة: "ما تتم جدولته يتم إنجازه". وبالتايل، فإن جدول األعامل يستحق االهتامم 

الخاص من جانب املدير. فالتخطيط الدقيق هو نصف املعركة، ومع ذلك، عليك التأكد من 

اتبــاع جدول األعــامل خالل االجتامع. وعندما يحاول آخــرون إدخال عنارص جديدة خالل 

االجتامع، ُعد إىل جدول األعامل املكتوب)17(.

وبغض النظر عن نوع االجتامع، فإن جدول األعامل يحتاج إىل االتصال بأدوات االستفهام: 

مــاذا، ملاذا، متى. ومن خالل االجتامع، كثرياً مــا يتم حذف واحد أو أكرث من عنارص جدول 

األعامل، ولكن كل منها مهم. وعىل ســبيل املثــال، إذا ُأدرجت أُطر زمنية لكل موضوع من 

بنود جــدول األعامل، فمن األرجح أن يكون االجتامع طويــاًل وأكرث احتامالً ملعالجة جميع 

املواضيع. وإذا كانت النتائج املتوقعة لكل موضوع محددة، فإن املشــاركني يف االجتامع هم 

أكرث عرضة للوصول إىل األهداف املعلنة، كام يف جدول األعامل يف النموذج )1-4(. 

"مــاذا": يحتاج النــاس أوالً إىل معرفة "مــاذا"، أي ما هو املوضوع الذي تتم مناقشــته 

حتــى يتمكنوا مــن فهم ما الذي يجب مناقشــته. اعمــل عىل أن يوضح جــدول األعامل 

ذلــك. فموضوع بعنــوان "الصيانة" لن يكون واضحاً متاماً مثل عنــوان "حالة الصيانة ملولد 

الطواريء". إن وصفاً مكتماًل أكرث ميّكن املشــاركني من جمع أية معلومات خاصة، أو إعداد 

أسئلة ذات صلة باملناقشة.
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مذكرة

التاريخ:

إىل:

من:

املوضوع: الدعوة الجتامع وجدول األعامل.

التاريخ: 

موعد البدء:                                   موعد االنتهاء:

املوقع:

جدول األعامل:

املوضوع         املوعد              القائد                  النتيجة املتوقعة

أ(

ب(

ج(

شكل )4-1( إعالن االجتامع ومنوذج جدول األعامل

يعــرف الجميع أن جداول األعامل مهمة، ولكن نصــف اجتامعات األعامل ُتعقد بدون 

جــدول أعــامل. رمبا يبدو أن الجهد اإلضايف لجدول األعامل ال مــربر له، أو أن عدم وجوده 

قد يعكس نقصاً يف التخطيط. وقد ال تكون جداول األعامل مامرســة شائعة أيضاً يف العديد 

من الرشكات، وغالباً ال تكون هناك حاجة إىل جداول األعامل يف االجتامعات غري الرســمية 

الصغــرية، حيث يجتمع موظفــان أو ثالثة موظفني، أو عندما يكــون املوضوع الواضح هو 

النقطة الوحيدة للمناقشة، بيد أن بعض املدراء يفرتضون أن جداول األعامل ليست مطلوبة 

مطلقاً بالنســبة لالجتامعات الصغرية. تتطلب جداول األعامل وقتاً للتخطيط، وهي األصول 

التي نادراً ما ميتلكها املدراء غري الفعالني. والعديد من املدراء يفضلون قضاء وقت إضايف يف 

اجتامع ضعيف التنفيــذ، أكرث مام يقضون وقتاً للتخطيط. ويف كثري من الحاالت، قد يرغب 

املدير يف طلــب ُمدخالت عىل جدول األعامل من األعضاء. يف هذه الحاالت، ينبغي أن يتم 

ذلــك بطريقة منهجية لضامن ُمدخالت منظمة؛ فعدد قليل من القادة يحبون املفاجآت يف 

االجتامعات.
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"ملاذا": يحتاج األشــخاص الذين يحرضون االجتامع إىل معرفة الهدف لكل بند من بنود 

جدول األعامل. ِصف هذا بوضوح، حتى ميكن للمشــاركني العمل نحو ذلك. إن الفشــل يف 

توضيح هدف املناقشــة الجامعية يؤدي إىل حديث دائر وقلق بني املشــاركني، حيث تنشأ 

املخاوف عندما ال يعرف الناس ملاذا يحرضون االجتامع.

"متى": ينطوي تحديد الوقت عىل عدة عوامل إســرتاتيجية: أوالً، ما هو أفضل وقت يف 

اليوم لجميع املشــاركني؟ قد يشري استعراض رسيع للمنظمة إىل أن الصباح وقٌت يسء؛ ألن 

العديد من األنشطة األخرى تتنافس عىل االهتامم، يف حني أن الوقت بعد الغداء مبارشة قد 

يكون وقتاً صعباً للناس للبقاء يف حالة تأهب.

ثانيــاً، كم مــن الوقت ينبغي لالجتامع؟ إذا كان الجدول الزمني لالجتامعات ال يســمح 

بوقت كاٍف، قد تتلقى القضايا الهامة تغطية سطحية، ولكن تذكر أن الناس يقّدرون الوقت 

للغاية ويستاؤون من إهداره أو سوء استخدامه. تأكد من إدراج كل من وقت البدء ووقت 

االنتهاء يف إعالن االجتامع الخاص بك، للسامح للمشاركني بالتخطيط ليومهم. فمن املستحيل 

تحديد وقت قيايس ينطبق عىل جميع االجتامعات.

ومع ذلك، بعض القواعد األساســية دامئاً ممكنة. فإن أكرث االجتامعات فعالية مل تســتمر 

ألكرث من ساعة ونصف، ولكن بعد الوقت الطويل، يحتاج الناس إىل اسرتاحة للقهوة أو الهواء 

النقــي. وميكن تحقيق أهداف قصرية يف أقل من ســاعة، وينبغــي أن يكون هذا هو املدى 

الزمنــي الذي يهدف إليه املدير، وينبغي أيضاً تحديد مــدة زمنية لكل بند من بنود جدول 

األعامل. ففي كثري من األحيان، تستمر االجتامعات ألن أحداً مل يحدد معايري زمنية محددة.

"متــى": تنطبق عىل الوقت املناســب إلرســال جدول األعامل أيضــاً، حيث يتم فقدان 

الهدف من جدول األعامل وأية مواد داعمة، إذا مل يصل أي منها حتى آخر لحظة. وال ينبغي 

ألحد إرســال املواد قبل وقت طويل من االجتامع، فقد ينىس املشــاركون ذلك. فإن القاعدة 

األساســية هي أنه كلــام كان االجتامع أطول )وكلام زادت الجدولــة واإلعداد املطلوب من 

املشــاركني(، كلام زادت املهلة املطلوبة لجــدول األعامل واملواد الداعمة. ولكن تجنب وقتاً 

طويل املهلة، حيث ميكن أن يؤدي ذلك للنسيان. عموماً، يحتاج املشاركون إشعار يومني أو 

ثالثة أيام للتحضري قبل االجتامع.
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"َمن": ليســت مجرد مجاملة إلبالغ املشــاركني عن اآلخرين الذين سيحرضون االجتامع؛ 
فهذه املعرفة تسمح للمشاركني باستكامل تحليل الشخصيات الخاصة بهم، كام تتيح معرفة 

الحضور إعداد أية مواد أو معلومات قد يطلبها اآلخرون يف االجتامع.

وقامئة املشــاركني أيضاً تجــرب مدير االجتامع للتفكري يف ديناميــات املجموعة املحتملة. 
عىل سبيل املثال، هل سيحاول شخص مهيمن السيطرة عىل الجامعة؟ هل سيتواجد املزيج 

الصحيح من الخربة؟ ميكن أن تؤثر إجابات هذه األسئلة عىل نتائج االجتامع.

االعتبار اإلستراتيجي )4(: أسلوب القيادة:

إن املشــاكل التي تواجههــا املنظامت متنوعة وعديدة، بحيث ال يتناســب أي منط من 
القيادة مــع جميع الحاالت. وبالتايل، يجب أن يكون املدير مرِنا ويشــّخص الحالة لتحديد 

سلوك القيادة املناسب من حالة إىل أخرى.

وعند تشــخيص الوضع لتحديد األســلوب األكرث فعالية، يحتاج املــدراء للنظر يف ثالثة 
عوامــل: املجموعة، وهــدف االجتامع، ونوع الســلوك القيــادي الذي يرتــاح معه املدير 

شخصياً)18(. ويبني الشكل )4-2( كيفية عمل هذه العوامل الثالثة معاً.

تختلف كل مجموعة ولكنها تحتاج إىل قائد مع درجة معينة من التوجه بني األشخاص. 
وبالتايل، املراقبة املشددة غري مناسبة عموماً، ويتطلب التحكم األقل عندما تكون املجموعة 
ناضجــة وُيعرف املوضوع، يف حني أن مجموعة جديدة أو غــري ناضجة تحتاج القائد الذي 

يوفر املزيد من السيطرة والتوجيه.

قد يتطلب اجتامع روتيني أو منظم املزيَد من السيطرة عىل القادة وتوجيه املهام، ولكن 
قد تكون هناك حاجة إىل نهج دميوقراطي أو أكرث من عدم التمييز، لحل مشكلة مجردة أو 
آخر يتطلب حاًل إبداعياً، وتتطلب مهمة عاطفية للغاية ســيطرة أقل، يف حني أن املزيد من 

السيطرة قد يكون أفضل لهدٍف غري حساس.

وأخرياً، يجب أن تكون املديرة عىل بّينة من نوع القيادة يف السلوك الذي يجعلها شخصياً 
أكرث راحة. فإن هذا الوعي يســاعد املديرة عىل مراقبة سلوكها الخاص، وتظل مرِنة بدالً من 
اســتخدام نفس الســلوك مراراً وتكراراً. وزيادة ذخرية واحدة من أدوات اإلدارة، هو رشط 

ملكان العمل ليصبح رسيع الُخطى وىف تحّول مستمر.
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املدير

األسلوب

الهدف

الجامعة

شكل )4-2( تحديد أسلوب القيادة

إدارة فرق المشاريع:

تحتــاج إدارة فــرق املشــاريع إىل مهارات قيادية خاصــة، ومن بينها القــدرة عىل اختيار 

أعضاء الفريق الذين يقومون بتوصيل املعلومات بحرية وأمانة. وتعترب طريقة تحليل الشبكة 

االجتامعية SNA أداًة غري تقليدية لتقييم أعضاء فريق املرشوع مبوضوعية. تبدأ الطريقة مبسٍح 

شــامل ألولئك الذين يلجأ إليهم املســتهَدفون بالدراســة للحصول عىل املشورة أو املعلومات، 

والذين يتواصلون معهم معظم األحيان، والذين ُيعد اتصالهم األكرث قيمة يف املنظمة.

يتم تحليل نتائج املسح وتصميم "املخططات االجتامعية"، للكشف عن شبكة املوظفني 

االجتامعيــة ومعارفهــم. ومن هذه الدراســات االجتامعية، ميكن لرئيــس املرشوع تحديد 

األشــخاص ذوي املركزية. فاملركزية هي مقياس لألهمية النســبية للشــخص، اســتناداً إىل 

موقعها يف الشــبكة االجتامعية. وبالتايل، عند تشــكيل فريق املرشوع أو عند تحليل فريق 

مضطرب )غري فاعل(، يجب عىل املدير النظر فيام إذا كان األفراد لديهم درجات عالية من 

املركزية. فإن هؤالء الناس يتحكمون يف تدفق املعلومات والتعاون، وسد الفجوات املحتملة 

يف االتصاالت، يف الفريق ويف املنظمة.
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ومــن بني املــدراء الذين اســتخدموا تحليل 
الشبكات االجتامعية لتقييم فرق املرشوع ستيف 
رانــدل Steve Randle، نائــب رئيــس عمليات 
 XO تكنولوجيــا املعلومات التصــاالت إكس أو
، ومقرهــا يف والية فرجينيا، والتــي ُتعد واحدة 
من أكــرب مقدمي خدمات االتصــاالت للرشكات 
والحكومة ىف الواليات املتحدة. ويذكر راندل بأن 
"املجموعات مع األعضاء الذين ُيظهرون مركزية 
عالية، ســتكون قادرة عىل الوصول بشــكل أكرث 

فعالية للموارد الالزمة يف جميع أنحاء املنظمة، وســوف تشارك بسهولة أكرب املعلومات مع 

املجموعات األخرى التي تحتاج إىل املشاركة يف مرشوٍع ما يف الوقت املناسب")19(.

فيام ييل بعض اإلســرتاتيجيات التي ستســاعد عىل تحقيق أقىص قدر من فعالية فريق 
املرشوع الخاص بك:

- كــن ميرساً لألمــور؛ حيث تكون إدارة الِفرق بالنســبة لإلرشاف أقل مــن تحفيز األعضاء 
عــىل بذل قصارى جهدهم، وتجنب امليل إىل تصغري اإلدارة مبجرد تحديد أهداف الفريق 

ومسؤولياته.

- دعــم الفريق، وتوفري املوارد، وتشــغيل التداخل وحل الرصاعــات الداخلية، وإعطاؤهم 
ر أن الناس ال  جميــع املعلومات التي يحتاجون إليها وأكرث من ذلك تشــجيع الثقة، وتذكَّ

ميكن أن تعمل يف فراغ.

 - التفويض؛ فاملدراء يف بعض األحيان لديهم مشــكلة يف االعرتاف بأنهم ال يســتطيعون أن 
يفعلوا كل يشء، بدالً من محاولة إدارة كل جانب من جوانب االجتامع أو املرشوع. امنح 
الثقــة لألعضــاء من أجل أداء مهامهم، وهذا يولد أيضاً االحــرتام لك كقائد ويحافظ عىل 

الروح املعنوية.

- السعي للتنوع؛ كام نوقش يف وقت الحق يف الفصل )12(، فإن املجموعات غري املتجانسة 
تواجــه املزيد مــن الرصاعات، ولكنها غالباً مــا تنتج نتائج أعىل جــودة من املجموعات 
املتجانســة، ويجب الرتكيز عىل أهميــة التعاون واملرونة واالنفتــاح تجاه وجهات النظر 

وأساليب العمل غري املألوفة)20(.

توقَّف وفّكر
ضع يف اعتبارك شخصاً يف مؤسستك ُيظهر 

أهمية مركزية عالية.
يستخدمها  التي  الطرق  بعض  ماهي   -1

لتطوير شبكته االجتامعية؟
هذه  تعتمد  أن  ميكنك  مدى  أي  إىل   -2
الخاصة  املركزية  لتعزيز  السلوكيات 

بك؟
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االعتبار اإلستراتيجي )5(: إدارة العراقيل:

إحدى أكرث السلوكيات إزعاجاً، مقاطعة أحد أعضاء الفريق ملا يدور من اتصال ويوقف 

باســتمرار تدفق االتصال. قد ال يكون هذا الشــخص ماهراً يف التفاعــل االجتامعي، أو أنه 

يحرض االجتامعات بجدول أعامل خفي )أي األهداف الخاصة(، ويتعارض مع جدول األعامل 

امُلعلن. وقد يتضمن السلوك املعرِقل استمرار التهريج أو السيطرة عىل املحادثة، أو محاولة 

تغيــري االتجاهات أو توجيه االتهامات، وهذه العراقيل تحتاج إىل حل قبل أن تتدهور هذه 

الِفرق برسعة.

قبل االجتماع:

ميكــن للمدير تقليل العراقيل عن طريق اتخــاذ وجهة نظر وقائية. ويقرتح جون جونز 

ســبعة تكتيكات يســتخدمها املدراء يف وقت مبكر، عندما يعتقدون أن شــخصاً ما ســوف 

يعطل االجتامع)21(:

1- قبل االجتامع قم بطلب التعاون من قبل املعرِقلني.

2- أعِط الشخص مهمة خاصة أو دوراً يف االجتامع، مثل نرش وجهات نظر اآلخرين.

3- قــم بتحليل خالفاتك قبل االجتامع )رمبا مع طــرف ثالث ميرس(، لتقديم جبهة موحدة 

لجميع األعضاء اآلخرين.

م االجتامع ليشمل مناقشة متكررة لعملية االجتامع نفسها. 4- نظِّ

5- اتخذ جميع البنود السائدة خارج جدول األعامل.

6- نبِّه الشخص إىل عواقب اإلزعاج. فعىل سبيل املثال، قل: "لقد علمُت أن عدداً من الناس 

غاضبون منك، وخططوا ملواجهتك يف االجتامع".

م الحلفاء لدعمكم يف التعامل مع السلوك التخريبي للفرد. 7- نظِّ

أثناء االجتماع:

بينام تبقى الوقاية أمراً مفضاًل، يحتاج املدير أيضاً أن ميلك خيارات للسيطرة عىل السلوك 

املعرِقل خالل االجتامع. وفيام ييل بعض اإلسرتاتيجيات:
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1- عنــد التعامل مع محادثة عاطفية، تأكد من أن شــخصاً واحــداً هو املتحدث، ويتطلب 
إعادة صياغة كل عبارة لضامن الدقة قبل الســامح ألي شخص آخر يف الكالم، والتأكد من 
أن الجميع أخذ دوره. فإن إحدى التقنيات الفعالة بشكٍل مدهش، هي االنتقال إىل البند 
التايل مــن جدول األعامل؛ حيث ميكن للمرء أن ينتقل عندما يكون هاديء األعصاب)22(. 
وميكنك أيضاً الوقوف واالنتقال إىل الرسم البياين أو الشاشة أو الوقوف عرضاً بالقرب من 

األطراف املعنية، وهذا سيساعد عىل الحفاظ عىل السيطرة بطريقة غري لفظية.

2- يحدث تأثري أقل وضوحاً للعرقلة عندما ميتنع املشــاركون عن املناقشــة. وهناك طريقة 
واحدة لضامن إرشاك املشــاركني، وهي اســتخدام تقنية دلفي )ستناَقش الحقا(. فعندما 
يحتاج املشــاركون إىل إجابات عن أسئلة محددة قبل االجتامع، يجب أن تسأل عن هذه 

اإلجابات خالل االجتامع.

3- اطلب من املشاركني كتابة إجاباتهم يف مذكرة ورقية عند مناقشة القضايا الحساسة. اطلب 
من املشــاركني تقديم ردود أفعالهم املكتوبة دون ذكر أســامئهم، ثم قراءتها للمجموعة. 

وبالتايل، فإن املشاركني لديهم فرصة لتقديم وجهات النظر بطريقة آمنة.

4- توجيه األســئلة طوال االجتامع إلبقاء الحضور مشــاركني. فعندما تصاغ بشــكٍل صحيح 
وُتوجه إىل الشخص املناسب، تساعد هذه األسئلة عىل تطوير املناخ التشاريك؛ ألن األسئلة 
توفر فرصاً أكرب لطلب املشاركة عندما تكون: مفتوحة، موجزة، غري منحازة، يسُهل فهمها، 

وبالطبع وثيقة الصلة باملوضوع.

يجــب عىل املدير النظر يف أربعة بدائل ممكنة عند طرح ســؤاٍل ما)23(. فعندما يســأل 
شــخص سؤال ما، فيجيب أي شــخص يف املجموعة، فالبدء بســؤال رئييس هو فكرة جيدة 
ويســتمر حتى تضطــر للتغيري. فإن الهيمنة أو عدم املشــاركة من ِقبل أفــراد معينني، قد 
تتطلب ســؤاالً مبارشاً. ببساطة، ســؤال موجه إىل فرد بعينه. ومع األســئلة املبارشة، ُيرجى 

الحفاظ عىل التوازن بدالً من الطلب باستمرار لشخص شفهي أو خبري مفرتض.

إن الســؤال املعاكس هو ســؤال طرحه أحد أعضــاء املجموعة، ثم يوجههــا القائد إىل 
الشــخص الذي طلب ذلك. القيام بذلك عندما يكون واضح أن املشــارك يريد حقاً أن ُيديل 
ببيان، ولكن ليس متأكداً متاماً أنه ســيكون مناســباً. البديل األخري هو ســؤال التتابع، الذي 
يطرحــه أحد أعضاء املجموعة ويرســله القائد إىل املجموعة: "ســؤال ماري مثري لالهتامم، 
مــا هي اإلجابة الجيدة؟". فإن مســألة التتابع تتيح لك فرصة الحفاظ عىل االتصاالت، التي 

تتحرك بني جميع أعضاء املجموعة.
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االعتبار اإلستراتيجي )6(: المتابعة:

يف نهايــة االجتامع، قم بتحليل األهداف األساســية لضامن أنــك حققتها، وتحديد مهام 

املتابعة املناســبة وتقييم عملية االجتامع ملعرفة إمكانية تحســني االجتامعات املســتقبلية 

وكيفيــة تطويرها. وهناك طريقة واحدة لتحديد مــا إذا كان الهدف قد تم تحقيقه، وهي 

مراجعة عملية حل املشــاكل العقالنيــة لضامن اتباع كل خطــوة. إذا كانت املجموعة قد 

حددت املشكلة واســتعرضت حلول بديلة لهذه املشكلة، ميكن افرتاض أن الهدف األسايس 

قد تحقق.

وهناك طريقة أخرى سهلة لتحديد ما إذا كان الهدف قد تم تحقيقه، وهي كتابة القرار 

أو تلخيص املناقشــة يف بضع جمل؛ حيث يســمح هذا البيان الواضح للمشاركني مبراجعته 

صا للقرار الذي تم التوصل إليه ســيجلب أي سوء فهم  والتأكد من أنهم يفهمونه. فإن ملخَّ

أو خالفات فردية.

كام ُتعترب اإلشارة إىل االختالفات املوجودة يف نهاية االجتامع فكرة جيدة، مام يوضح بأن 

الخالف ليس سيئاً دامئاً، كام أن الخالفات رمبا تكون رضورية يف املناقشات املقبلة. إن الفهم 

الواضح لالختالفات يف نهاية ذلك االجتامع، ينبغي أن يجعل االجتامعات املقبلة تســري عىل 

نحٍو أكرث سالسة، وتساعد عىل منع االجتامعات غري الرضورية.

وتعد املتابعة املناســبة بعــد االجتامع عنرصاً هاماً أيضــاً يف إدارة الفريق. وقبل اختتام 

االجتــامع، يجب تحديــد الخطوات املقبلة التــي ينبغى عىل كل عضــو اتخاذها، كام يتم 

اإلعــالن عن االجتامع املقبل إذا لــزم األمر، والتأكيد الكتايب للقرارات التي تم التوصل إليها. 

وأي إجراءات مقبلة يتخذها املشــاركون هي مامرَســة جيدة. مثل هــذه املذكرة أو الربيد 

اإللكرتوين، مبثابة تذكري للنتائج وإعالم املوظفني اآلخرين الذين يهتمون، ولكن مل يستطيعوا 

حضور االجتامع.

والتشديد عىل اإليجابية عند كتابة مذكرة املتابعة، حتى يتمكن املشاركون من رؤية مثار 

عملهم، فتصبح مذكرة املتابعة أو الربيد اإللكرتوين مقياس مقارنة لالجتامع، وتضمن املتابعة 

وتضع املســاءلة عن اإلجراءات املســتقبلية. وبعض الرشكات لديها معيــار ملذكرة املتابعة 

)مبني يف الشكل 4-3( يساعد عىل إبقائه قصرياً وبسيطاً ودقيقاً.
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ويف االجتــامع، يحدث الكثري والذي يضيع إىل األبد؛ فقد يحتاج املدير إىل تقديم محرض 

أكرث تفصياًل. فإن املحارض ذات أهمية خاصة بوصفها بداية للجلســات املقبلة بشــأن نفس 

املوضــوع. وينبغي أن يقيد محرض االجتامع التقليدي ملخصاً لالجتامع، الذي يتضمن بنود 

اإلجراءات والقرارات واملسائل املفتوحة.

- األعامل املطلوبة؛ األعامل املطلوبة هي املهام املوكلة للمشاركني يف االجتامع، سجل املهمة، 

والشخص املسؤول والتاريخ املتفق عليه الستكامل املهمة.

- القرارات؛ حيث يجب تســجيل جميع القرارات التي قد تؤثر عىل الخيارات املســتقبلية 

للمجموعة.

- القضايا املفتوحة؛ حيث ينبغي تسجيل املسائل الجديدة التي أثريت يف االجتامع، ولكن مل 

يتم حلها حتى ميكن نقلها إىل اجتامع الحق)24(.

موضوع االجتامع: .....................................

اسم املرِسل: .............................................

أين ومتى ُيعقد: ........................................

الحايل: ......................................................

استنتاجات رئيسية: ....................................

اإلجراءات املستقبلية: ................................

االجتامع املقبل: ........................................
 

 شكل )4-3( مذكرة متابعة االجتامع

ينبغي أن يســجل محرض اإلجتامع هذه النتائج الثالثة لكل موضوع يف جدول األعامل. 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تســجيل أية تعليقات هامة بشــأن هذا املوضوع. فاملشــاركون 

يقدرون عرض مالحظاتهم يف محرض االجتامع بطريقة مرئية للجميع، وغالباً ما توزع محارض 

االجتامعات عىل جميع أعضاء االجتامع. وألســباب سياســية أو ثقافية، قد يرغب املدير يف 

تلخيص املعلومات لتوزيعها ونرشها عىل الشبكة الداخلية )اإلنرتنت(.
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الخطوة األخرية يف إدارة االجتامع هي تقييم االجتامع نفســه، وهو نشاط مهم للتطوير 

الذايت. أحد األشكال املتطرفة للتقييم هو التسجيل الصويت لالجتامع وتقييمه خطوة بخطوة، 

وقــد يكون ذلك جدير باالهتامم عىل وجه الخصوص لِفرق املشــاريع التي تجتمع بانتظام 

عــىل مدى فــرتات زمنية ممتدة. ويف الواقع، قد تطلب مؤسســتك هذا مــن جميع مدراء 

املشاريع عند بدء مرشوع مع فريق جديد من املتخصصني.

متثــل ورقــة التقييم يف الشــكل )4-4( إحــدى األدوات التي ميكن اســتخدامها لتقييم 

االجتامع.

ترد أدناه سلسلة من البيانات عن االجتامع. ضع دائرة حول عدد املقياس الذي يصف االجتامع الذي شاركَت فيه للتو:

1- تم تحديد هدف االجتامع بوضوح:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

2- استخدم نهج منهجي لحل املشاكل:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

3- شارك جميع املشاركني يف االجتامع:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

4- متت إدارة االضطرابات بشكل فعال:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

5- تم إنشاء شكل مناسب لالجتامع:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

6- تم ترتيب التفاصيل املناسبة )جدول األعامل، الغرفة، وما إىل ذلك(:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

7- متت إدارة الوقت جيداً:

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

8- تم تحقيق األهداف املعلنة بدون اجتامع: 

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

9- تم تحقيق أهداف االجتامع: 

ال أوافق بشدة        1       2       3       4       5       أوافق بشدة  

شكل )4-4( ورقة تقييم
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االعتبارات اإلستراتيجية في االجتماعات وجهاً لوجه:

باإلضافة إىل االعتبارات اإلســرتاتيجية الستة السابقة، فإن قادة االجتامعات وجهاً لوجه 

لديهم قلٌق آخر خاص؛ فهم يحتاجون ألخذ الرتتيبات املادية بعني االعتبار. ويقدم القســم 

التايل مبادئ توجيهية لرتتيب قاعة االجتامع، من شأنها أن تزيد من فعالية االجتامع.

االعتبار اإلسرتاتيجي )7(: املرافق املادية:

مبجرد اختيار املشاركني وجدول األعامل، جنباً إىل جنب مع أي مواد داعمة تم إعدادها، 

ينبغــي أن يجتمع القادة الختيار موقع مناســب؛ فالبيئة املحيطة مهمة. فإن بعض املبادئ 

التوجيهية البسيطة ستساعد عىل جعل االجتامع مثمراً:

- استخدم غرفة حيث ميكن ترتيب الكرايس والطاوالت لتلبية احتياجات املجموعة.

- طاِبــق حجم الغرفة مع حجــم املجموعة. فاالجتامعات التــي تعقد يف غرف صغرية 

وضيقة مــع أعضاء متزاحمني معاً حــول املنضدة الضيقة، تجعل منــاخ املحادثة غري 

ســار وتعيق اتخــاذ القرارات. كام أن التوتر مصدر رئييس للرصاع، وقد ينشــأ يف قاعة 

اجتامعــات صغرية وغــري مريحة، ولكن يف نفس الوقت، ميكــن أن تصبح الغرفة التي 

تتسع لخمسة وأربعني شخصاً باردة وساحقة ملجموعة من خمسة أشخاص.

- تحقق من وجود املقاعد املناســبة وكذلك التهوية واإلضاءة، وتذّكر أن املقاعد املريحة 

بشكٍل مبالغ فيه ميكن أن تؤثر عىل الرتكيز، ورمبا تؤدي إىل إطالة وقت االجتامع.

- تأكد من وجود مســاحة للمســاعدات البرصية ،إذا كان هناك مجال الستخدامها. إذا 

كنت تعرف أنك ســوف تحتاج املعدات )مواد الكتابة وغريها(، تأكد من أنها متوفرة، 

وإبقاء األشــخاص يف االعتبار. وبالتايل، توفري بطاقات مــكان قد تكون مفيدة إذا كان 

املشاركون غرباء.

- قبــل كل يشء، من األفضل ترتيب عقد االجتامع يف غرفة االجتامعات بدالً من مكتب 

رئيس االجتامع؛ فإنه ســيخلق بيئة تؤكد أن املشــاركني يأتون معاً ألغراض محددة يف 

وقت محدد بصورة طبيعية. والجو املحيط الذي تم تأسيسه هو من األهمية والجدية، 

مام يساعد عىل الحفاظ عىل االجتامع وموضوعه.
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ترتيبات الجلوس:

بعد تحديد املكان املناسب لالجتامع، ينبغي للمدراء تحديد ترتيبات الجلوس التي ميكن 

اســتخدامها تبعاً للحالة، وقد يكون من املمكن إجراء أكرث من ترتيب واحد، بيد أنه ينبغي 

تجنــب عدد قليل من الرتتيبات. فــإن أول ترتيب هو تجنب الطاولة الضيقة الطويلة، التي 

تجعل من املســتحيل عىل املشــاركني رؤية بعضهم البعض؛ حيث ميكن للمدير اســتخدام 

االتصال البرصي للحصول عىل االهتامم أو السيطرة عىل أحد املشاركني. وبالتايل، فإن ترتيب 

الجلوس يعمل ضد محاوالت املدير الستخدام جميع التقنيات غري اللفظية املتاحة.

وهناك ترتيب ثاٍن لتجنب ذلك هو الذي يقســم الجانبني. عىل ســبيل املثال، إذا كانت 

مجموعتان يف معارضة طبيعية، يجب أن ال يجلسوا 

مع بعضهــم البعض. وباملثل، ينبغــي للمرء أن ُيبِق 

اثنــني من املشــاركني العدائيني بعيديــن عن بعض، 

أو بطريقــة معينة بحيــث ال ميكنهام رؤية بعضهام 

بسهولة.

وتصلــح العديــد من ترتيبات الجلــوس الجتامعات فعالة: الطاولة مــع القائد يف نهاية 

واحدة، واملائدة املســتديرة أو الدائرية أو شكل )U()25(. عندما يجلس القائد يف أحد طريف 

الطاولة، يكون التحكم يف االجتامع أسهل؛ ألن جميع االتصاالت سوف متيل إىل التدفق نحو 

الشخص الرئييس. ومع ذلك، يفقد هذا الرتتيب فعالية مع مجموعة أكرب من ستة أو سبعة 

مشــاركني. فكلام زاد عــدد املجموعة زادت احتاملية التعليقــات الجانبية وأصبح التواصل 

بالَعني صعباً.

وعندمــا يصبح حجم االجتامع أكرب من عرشة إىل اثني عرش عضواً، فيفضل الرتتيب عىل 

شكل حرف )U(. فاملدير الذي يجلس يف منتصف املائدة بشكل )U(، يستطيع ان يتواصل 

بالَعني جيداً. ويف الوقت نفســه، يلتقي التواصل بني الوحدات الفرعية يف الواليات املتحدة 

مــع حكومته )معظم كبار الضباط املعينني(. عىل ســبيل املثال، يجلس الجميع عىل طاولة 

بيضاوية مع الرئيس يف الوســط، مبارشًة مقابل نائب الرئيــس، ويجلس باقي األعضاء وفقاً 

لرتتيب األسبقية، بينام يجلس الضباط األعىل رتبة أقرب إىل مركز الطاولة.

توقَّف وفَكر

وفرسان  آرثر  امللك  أسطورة  اسرتِجع 
الدافع  كان  ماذا  املستديرة.  الطاولة 

وراء اختياره لرتتيبات الجلوس؟
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إن املديــر الذي يســتخدم الطاولة املســتديرة أو الدائرة، له ســيطرة أقل مبارشة عىل 

املجموعة مقارنة بالرتتيبات األخرى. وألن املدير لديه موقف أقل هيمنة، مييل املشــاركون 

إىل التعامــل مــع بعضهم البعض بدالً مــن القائد. والطاولة مبعناهــا هي نوع من خطوط 

االتصــال، كام أن حواّف الطاولة تحدد تدفق االتصال. وبالتايل، فإن املائدة املســتديرة هي 

األفضل عندما تسعى إىل املشاركة الحقيقية من صنع القرار، ومحاولة التقليل من اختالفات 

املوقف. ويوضح الشكل )4-5( الرتتيبات املختلفة.

 ،Foursquare ميكن للمدراء النظر يف مشــورة دينيس كراويل، الرئيس التنفيذي لرشكة

القائــم عىل موقع التواصــل االجتامعي، فيام يتعلــق باملقاعد. فعندمــا تعقد اجتامعات 

منتظمــة، مُيزج الرتتيب بحيث يجلس كل واحد أحيانــاً بجانب أحد آخر مختلف كل مرة. 

ويعتقد كراويل يف أهمية موظفيه بالحصول عىل معرفة بعضهم البعض، وهو ما ينعكس يف 

ثقافة الرشكة املفتوحة واملنبسطة)26(. 

باختصار، يوجد ثالثة أنواع رئيســية من ترتيبات قبل االجتــامع تتطلب التحليل: ما هي 

املــواد لإلعداد؟ وما اإلعداد املادي لالســتخدام وكيفية ترتيب املقاعــد؟ وقد ال تضمن هذه 

العوامل عقد اجتامع فعال، ولكن التحليل اإلسرتاتيجي يف هذه املجاالت سيزيد من فعاليته.

شكل )4-5( تأثريات ترتيب املقاعد بني األشخاص
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االعتبارات اإلستراتيجية لالجتماعات االفتراضية:

تطلب الرشكات العاملة يف الســوق العاملية من موظفيها االتصال والتعاون، بغض النظر 
عــن مكان وجودهم. مــن وجهة نظر املوظف، فإن العمل يف بيئــة افرتاضية لديه جاذبية 
واسعة. وقد ارتفع عدد العاملني يف الواليات املتحدة الذين يعملون من املنزل بنسبة 80 يف 
املائة منذ عام 2005، ومن املتوقع أن يزيد العمل عن ُبعد بحلول عام 2016 بنسبة 21 يف 

املائة إىل ما يقرب من 4 ماليني)27(. وليك يكون هذا النموذج ناجحاً، فإن املرونة واالستجابة 
والفعالية من حيث التكلفة واالستجابة الرسيعة أمٌر حتمي. كام تتطلب إدارة االجتامعات 

االفرتاضية وجود اعتبارات إسرتاتيجية إضافية.

وتنطبق االعتبارات اإلســرتاتيجية الســبعة املوصوفة يف األقسام السابقة يف املقام األول، 
عــىل املجموعات التي تجتمع وجهــاً لوجه. ومع ذلك، فإن الســتة األوىل هي أيضا تتعلق 
باالجتامعات االفرتاضية، باستثناء االعتبار اإلسرتاتيجي )7(: ترتيب غرفة االجتامعات. فعندما 
يكون أعضاء املجموعة مشتتني جغرافياً، من الواضح أن هذه نقطة تحول. وعىل الرغم من 
أن املرافــق واألثاث املادي ال تؤثر عىل نتائج االجتامعات االفرتاضية، فإن التكنولوجيا ميكن 
أن تخــرج عن االجتامعات اإللكرتونيــة إذا كان الدعم التقني غــري كاٍف. وبالتايل، االعتبار 
اإلسرتاتيجي)8( يتناول كفاءة التكنولوجيا. فيجب عىل قادة االجتامع بذل كل ما يف وسعهم 

للتأكد من قدرة الجميع عىل سامع، ورؤية بعضهم البعض خالل املؤمتر. 

االعتبار اإلستراتيجي )8(: الكفاءة التكنولوجية:

باإلضافــة إىل بناء عالقــات الفريق من خالل التأكيد عىل التجانــس، يجب عىل املدراء 
ضامن أن القنوات التكنولوجية التي تربط أعضاء الفريق االفرتايض مستقرة وقوية. والربيد 
اإللكــرتوين قناة ضعيفة وعادًة غري متزامنة )ميكنــه نقل معلومات قليلة(، حتى عندما يتم 
اســتخدام الرموز التعبريية للداللة عىل العاطفة. ويعتــرب عقد املؤمترات عن ُبعد قناًة أكرث 
ثــراًء وكفــاءًة وأفضل نســبياً من حيث التكلفــة، ولكنه قد يكون غري عمــيل عندما يكون 

األعضاء يف مناطق زمنية مختلفة.

وتتزايــد أدوات التداول عن طريــق الفيديو عرب اإلنرتنت، ما بني األكرث شــعبية برامج: 
 Skype, GoToMeeting, Webex, Adobe connect, Microsoft Lync, Team
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Hangout، و RingCentral، وكلهــا منخفضة التكلفة ولها عرض النطاق الرتددي أعىل من 

املؤمترات عن بعد، مام يســمح للمشاركني مبالحظة السلوكيات غري اللفظية. وبعض برامج 

املؤمترات عىل شــبكة اإلنرتنت لديها قدرات لتبادل سطح املكتب، والتشفري، واالجتامع من 

خالل األجهزة النقالة وحتى التســجيل. من ناحية أخرى، قد تكون جودة الفيديو والصوت 

إشــكالية، وقد تتعطل التكنولوجيا بشــكل أكرث تواتراً مع زيادة التعقيد. يجب عىل املدراء 

التأكد من أن التكنولوجيا مدعومة بشكٍل جيد، بحيث ميكن لِفرقهم االفرتاضية تطوير عالقة 

واجتامعات ميكن أن تحقق أهداف العمل.

يجب عىل املدراء التحقق بانتظام من أن أنظمة االتصاالت عرب الفريق تعمل. خالل كل 

اجتامع افرتايض، يجب أن يتناول هذا الجانب من املرشوع، ومناقشــة األســاليب اإلنتاجية 

للتفاعل والنظر يف أحدث التقنيات للتعاون مع الفريق.

االعتبار اإلستراتيجي )9(: العالقات بين أعضاء الفريق:

كام هــو موضح يف الفصل )2(، تتكون الطبقة الخارجية لنموذج االتصال اإلســرتاتيجي 

من ثقافة املنظمة ومناخها. فإن املناخ املفتوح املوثوق به يسهل االتصال بحرية أكرب بكثري. 

ولكــن عندما تتقابل املجموعــات والفرق فقط من خالل التكنولوجيــا، فإن األجهزة ميكن 

أن تشــكل حاجزاً، مام يجعل من الصعب إقامة الثقة، يف املنظامت التي يكون فيها املعيار 

الثقــايف هو االتصال حرصاً من خالل القنوات التكنولوجية. كام هو الحال يف رشكة متعددة 

الجنســيات أو قوة عاملة مــن العاملني عن ُبعد، فإن تطوير العالقــات بني أعضاء الفريق 

يصبح أكرث تحدياً.

التواصل بني 

األشخاص
العالقات بني 

األشخاص

الثقة واإلخالص 

وااللتزام

اإلنتاجية

شكل )4-6( فعالية االتصال بني األشخاص

واليوم قد ال تكون ِفرق العمل التبادلية وظيفياً يف نفس الغرفة، وميكن لألعضاء العمل 

يف املنــزل، أو يف مكاتب مختلفــة، حتى يف أجزاء مختلفة من العامل. ولكن حتى تتمكن من 
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إنجــاز مهامها، يجــب أن تكون قادرة عىل االتصال بسالســة وبحرية؛ فــإن قادة االجتامع 

الحكامء سيساعدون موظفيهم عىل التغلب عىل الحواجز الجغرافية والتكنولوجية من أجل 

إقامة عالقات تسودها الثقة. كام تعلمت، االتصال بني األشخاص يبني العالقات، والعالقات 

تبني الثقة، والثقة تبني االلتزام، وااللتزام يرسع من اإلنتاجية، كام يف الشكل )6-4(.

وألن الِفرق االفرتاضية سوف تصبح أكرث إنتاجية عندما يرتبط األعضاء بقوة مع بعضهم 

البعض، فيجب عىل املدراء تشجيع بناء العالقات من خالل تطبيق مبدأ التجانس والجاذبية. 

إن أعضاء الفريق ســيكونون أكرث جذباً لبعضهم البعض، إذا كانوا يدركون أنهم متجانسون. 

الذيــن يعملون خارج املوقع رمبا يجدون التجانس؟ كذلك، كحد أدىن، لديهم قيم وأهداف 

عمل مامثلة، عندما تعرتف الِفرق الظاهرية بأنها تعمل عىل تحقيق أهداف مشــرتكة ذات 

مردودات مامثلة، فســيجدون أنها أسهل طريقة للعمل معاً. كام يجب عىل املدير التواصل 

بعناية وثبات مع هذه األهداف املشــرتكة، وتوفري فرص لالتصال املتكرر بني أعضاء الفريق، 

وبالتايل تشجيع تطوير العالقات، وسوف تكون النتيجة زيادة اإلنتاجية.

االعتبــار اإلســتراتيجي )10(: االختالفات 

الثقافية:

الوعي الثقايف يف بيئــة افرتاضية، حيث يقيم 

الناس يف جميــع أنحاء العامل، أكرث أهمية منه يف 

حاالت االجتامع وجهــًا لوجه. فالتنوع الثقايف له 

جوانب إيجابية وســلبية عىل حد ســواء، ويعزز 

التنوع مــن اإلبــداع واالبتكار واملرونــة، ولكنه 

قد يســبب صعوبــات يف االتصال وســوء الفهم 

وانخفــاض التامســك وزيــادة الــرصاع)28(. لذا، 

يجب أن يكــون املدراء عىل بّينة من االختالفات 

الثقافيــة يف ِفرقهــم وتعزيــز التدريــب الثقايف 

لجميع األعضاء.

توقَّف وفّكر

ال  ممن  العمل  يف  األشخاص  أحد  تخيل 

تتواصل معهم عادًة.

1- ما مدى قوة عالقتك مع ذلك الشخص؟

2- مــا الذي ســيحدث لتلــك العالقة إذا 

تفاعلت مع هذا الشــخص عىل أساس 

منتظم؟

3- هــل هي عالقــات عمــل تقترص عىل 

قيــاًم  يحملــون  الذيــن  األشــخاص 

ومعتقدات مامثلة؟

4- هل ميكن أن يكــون لديك عالقة قوية 

مع شــخص كنت كثرياً مــا ال تتوافق 

معه؟
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ومبجــرد أن يتعلم أعضاء الفريق أهمية الحساســية الثقافية، فإنهم يســتطيعون وضع 

زمالئهم يف حالة متيرسة من خالل احرتام اتفاقيات تلك الثقافة. عىل ســبيل املثال، تختلف 

أمنــاط الكتابة من ثقافــة إىل ثقافة. فقد يكون الربيد اإللكــرتوين املبارش واملوجز معياراً يف 

الواليــات املتحدة، ولكن املتلقني اليابانيني يعتربونه فظاً ومبتذالً. يف الثقافة اليابانية يفضل 

أن يكون األســلوب غري مبــارش، وغري مخترص يف الكلامت، ومهذبــًا. وميكن لكتاب األعامل 

األمريكيني أن يظهروا بسهولة وعيهم بهذه االختالفات األسلوبية عن طريق إضافة "san" أو 

"sama"، عندما يخاطبون زمالءهم اليابانيني، مثلهم مثل األمريكيني عندما يخاطبون شخصاً 

ما بقولهم: "sir" أو "ma'am" أي سيدي أو سيديت)29(. 

وعندمــا يتفاعــل أعضاء الفريق شــفوياً بدالً مــن الكتابة، قد تكــون الطالقة يف اللغة 

اإلنجليزية مشــكلة، وينبغي للمدراء الحساســني أن يبنوا مزيداً من الوقت أثناء املؤمترات 

عن ُبعد، ورمبا يســتخدمون مرتجمني الســلوك غري اللفظي كام سيتم مناقشته يف الفصلني 

10 و11 مــن هذا الكتاب، ويختلف أيضاً من ثقافة إىل ثقافة. وعىل ســبيل املثال، االتصال 

املبارش بالعني مهم يف اجتامعات الواليات املتحدة األمريكية، ولكن يف العديد من الثقافات 

الرشقية، يعترب غري محرتم. لذلك، يظل خطر سوء الفهم قوياً عندما يستخدم املدراء أدوات 

التداول بالفيديو، يف محاولة للسامح لفريقهم برؤية اإلشارات غري اللفظية لبعضهم البعض 

عــن املوقف، والتعبري عن الوجه ونربة الصــوت. ويجب عىل املدراء أن يقرروا ما إذا كانت 

أســاليب االتصال هذه األكرث تكلفة، تســتحق الحد من االفرتاضات والحواجز التي ينطوي 

عليها األمر. ومرة أخرى، فإن التدريب عىل التنوع الثقايف ميكن أن يقلل من احتامل ســوء 

الفهم والخطأ يف مامرسة االتصال.

وباختصــار، فإن مجموعات املهــارات الالزمة للنجــاح يف إدارة االجتامعات االفرتاضية 

الفعالــة، هي أكرث تعقيــداً من مجموعات املهارات املطلوبة للنجــاح يف إدارة االجتامعات 

وجهاً لوجه.

باإلضافة إىل االعتبارات اإلســرتاتيجية )1-6(، يتعني عىل مدراء املجموعات االفرتاضية توفري 

التكنولوجيا املناسبة )االعتبارات اإلسرتاتيجية 8(، ويجب أن يكون التدريب متاحاً لدعم تطوير 

عالقات الفريق وكفاءات االتصال بني الثقافات )االعتبارات اإلسرتاتيجية 9 و10(. فإن املشاركني 
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يف االجتامعــات االفرتاضية يكافحون من أجل التوصل إىل فهم مشــرتك، لتنســيق املنظورات 

وإرساء اإلحساس بوجود اجتامعي، ويجب االعرتاف به ومعالجته من قبل اإلدارة)30(.

أشكال صنع القرار الجماعي:

  هناك عامل إضايف يحتاج إىل اهتامم رئيس االجتامع. وســواء كان فريق العمل يجتمع 

بشــكٍل افــرتايض أو وجهاً لوجه، فيجــب عىل رئيســها تحديد خطة رســمية لصنع القرار 

ومتابعتها. ويصف هذا القســم ثالث عمليات قياســية للتوصــل إىل قرار جامعي، ويرشح 

العمليــات التي تعمل عىل أفضل وجه لالجتامعات االفرتاضية، والتي تعمل بشــكٍل أفضل 

لالجتامعات الشخصية.

إن تشــخيص البيئة، واملهمة، وتفضيل شــخصية القائد، يساعد عىل تحديد شكل صنع 

القــرار املناســب لالجتامع. لذلك، فالخطة الرســمية رضورية، وال تقــع يف فخ االعتقاد بأن 

املشاركني يعرفون الهدف مرة واحدة؛ ألن كل يشء سوف يقع تلقائياً يف مكانه. فإن كاًل من 

الخربة والبحوث تشــري إىل أن أعضاء املجموعة غري عشــوائيني، وغري منظمني يف محاوالتهم 

للنقاش والقرار عندما يفشل املديرون يف استخدام تنسيقات التنظيم)31(.

هناك ثالث مقاربات التخاذ القرار مبّينة يف الجدول )4-4(، وسريد رشحها يف األقسام التالية، 

ويتم تحديد مدى مالءمة كٍل منها من ِقبل الهدف من االجتامع وجهاً لوجه أو إلكرتونياً.

عملية حل المشكلة العقالنية:

أول نســق التخاذ القرارات، نقــوم بوصفه يعمل جيداً عندمــا تجتمع املجموعة وجهاً 

لوجــه. إن جودته وصالحيته متجذران لكونه "عقالين"، أي هي الطريقة التي نفكر بها. وىف 

عام 1910، وصف جون ديوي John Dewey الخطوات التي يستخدمها األفراد العقالنيون 

لحــل املشــكلة)32(، ومعظمهم يعرفون هذه املراحل الســت لحل املشــكالت: )1( تحديد 

املشكلة ،)2( تحليل املشكلة، )3( العصف الذهني للحلول املمكنة، )4( تحديد املعايري التي 

يجب تلبيتها للقضاء عىل املشــكلة، )5( اختيار أفضل حل، )6( تنفيذ الحل )انظر الجدول 

4-5(. فُتعد هذه العملية هي إسرتاتيجية ممتازة لحل النزاعات.
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جدول )4-4( أشكال اتخاذ القرار

ينطبق عىل االجتامعات

االفرتاضية

ينطبق عىل االجتامعات

وجهاً لوجه

الشكل

√ حل املشاكل العقالنية.

√ √ تقنية املجموعة االسمية.

√ .Delphi تقنية ديلفي

جدول )4-5( عملية حل املشكلة العقالنية

1- حِدد املشكلة. 

2- حِلل املشكلة.

3- قم بالعصف الذهني للحلول املمكنة.

4- حِدد املعايري التي يجب تلبيتها للقضاء عىل املشكلة.

5- اخرت الحل األفضل. 

6- طِبق الحل.

عند اســتخدام هذه العملية يف أي اجتامع، فمن األهمية اتباع هذا التسلسل؛ فقد مييل 
الناس إىل البدء يف مناقشة الحلول أو حتى تنفيذها قبل أن يتم تحديد املشكلة بدقة. ومع 
ذلك، فمن املهم الحصول عىل موافقة الجميع عىل املشكلة التي تتم مناقشتها قبل معالجة 
الحلول. طريقة واحدة للقيام بذلك، هي كتابة املشــكلة عىل الرســم البياين أو لوح متنقل 
حتى يتمكن الجميع من رؤيته، وميكن اتباع هذا اإلجراء نفسه يف كل خطوة لضامن التقدم 

والرتكيز.

وبعــد االتفاق عىل تعريف نطاق املشــكلة، يجب عىل املجموعــة قضاء بعض الوقت 
يف تحليلها بشــكل كامل مرة أخرى. قد تواجــه املقاومة، خاصة إذا كان األعضاء عىل دراية 
وثيقة باملشــكلة. ومع ذلك، فإن استكشاف أسباب وآثار ومدى وتاريخ املشكلة، قد يساعد 
املجموعة عىل تجنب الحلول التي تعالج مجرد األعراض بدالً من األسباب الجذرية للمشكلة.
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والخطــوة الثالثــة، العصف الذهني للحلول املمكنة، وقد تلقــى الكثري من االهتامم يف 

أدب األعامل، ألكسندر أوســبورن Alexander Osborn أحد مدراء اإلعالن، حيث وصف 

أوالً العصــف الذهني باعتباره تقنية خاصة لتســهيل جزء توليد الفكــرة من عملية اتخاذ 

القرار)33(.

الهــدف من العصف الذهني هو توليد األفكار، بدالً مــن تقييم أو تحليل تلك األفكار. 

وميكــن ملجموعة أن تتبــادل األفكار بنجاح، وُتنتج أكرب عدد ممكــن من األفكار من خالل 

االلتزام بثالث قواعد:

- يتم التعبري عن األفكار بحرية دون اعتبار للجودة. كل األفكار، مهام كانت غري عادية يتم تسجيلها.

- ال ُيسمح بانتقاد أية فكرة قبل أن يتم التعبري عن جميع األفكار.

- يشــجع عىل توضيح األفكار التي ســبق التعبري عنها، وكذلك ضــم بعضها يف مجموعات.

والقوة الرئيســية لعصف األفكار هي أن فكرة واحدة سوف تخلق أخرى. ونسبة األفكار 

عاليــة الجودة إىل العدد اإلجاميل ليســت عالية، ولكن يف كثري مــن األحيان هناك حاجة 

فقط إىل فكرة إبداعية واحدة للحل.

إن املجموعــات التي ُيســمح لها بالعمــل لفرتات أطول، تنتج عــادة املزيد من األفكار 

بطريقة العصف الذهني أكرث من األفراد. إن معظم املجموعات تستمر إىل أجل غري مسمى، 

يف حني يتوقف األفراد)34(.

والخطــوة الرابعة هي أيضاً مهمة، حيث يجــب عىل املجموعة أن تفهم وتفي باملعايري 

املطلوبــة لحل جيد؛ حيث فرضت اإلدارة العليا هذه املعايري عىل املجموعة. وأحياناً أخرى، 

ميكن لفريق صنع القرار تطوير ما هو خاص به. فإن املعايري النموذجية هي أن الحل يجب 

أن يكون فعاالً من حيث التكلفة، وقانوين، ويف الوقت املناســب، وعملياً، ويتسق مع مهمة 

املنظمة و / أو قيمها.

الخطوة الخامســة يف عملية صنع القرار العقالين، اختيار أفضل حل، هو التلقايئ يف أنها 

مســألة مقارنة قامئة معايــري، أو معايري مع قامئة حلول العصــف الذهني. فإن الفكرة من 

الخطــوة الثالثة والتي هي أفضــل املعايري قد ُوضعت يف الخطــوة الرابعة، وأصبحت اآلن 
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أفضل حل. وبعد هذه العملية، مينع املجموعات من اختيار الحل الذي يفضله شخص لديه 

سلطة أو شخص يهيمن عىل املناقشة. وبدالً من ذلك، يتم اختيار أفضل حل عقالين.

وكخطــوة أخرية، تنظر املجموعة يف تنفيذ حلها يف بيئة األعامل اليوم؛ حيث يتم التأكيد 

عىل تحســني الجودة املســتمر. فمن املهم وضع أنظمة يف املكان الذي ســوف يرصد مدى 

نجاح الحل الجديد. ميكن لُنظم الرصد أن تكتشف مواطن الضعف وأوجه القصور، قبل أن 

تخلق أرضاراً كبرية ومتحو العمل الجيد لفريق حل املشكالت.

وهنــاك اثنتان من ِصيغ صنع القرار، األخرى املســتخدمة عىل نطاق واســع يف األعامل 

التجاريــة عىل أســاس عملية ديوي Dewey الكالســيكية، هام: تقنية املجموعة االســمية 

.Delphi وتقنية دلفي

تقنية المجموعة االسمية:

تواجــه االجتامعات وجهاً لوجه أحياناً اختالالً يف املشــاركة بــني األعضاء. وهناك بعض 

الناس يهيمنون عىل املناقشــة والبعض اآلخر صامتون نسبياً؛ حيث تشمل األسباب الشائعة 

عدم املســاواة يف الوضع التنظيمي، وتفاوت مســتويات الفائدة بني أعضاء املجموعة. ألي 

سبب من األسباب، ميكن لقائد االجتامع التغلب عىل هذه املدخالت غري املتوازنة من خالل 

تطبيــق تقنية املجموعة االســمية لصنع القرار، وميكن تكييف هــذه العملية لالجتامعات 

االفرتاضية، وكذلك إذا كانت املشاركة غري املتوازنة عرضاً.

وعند استخدام تقنية املجموعة االسمية، يوجه رئيس االجتامع كل مشارك إلنشاء قوائم 

منفصلــة للمزايا والعيوب املرتبطة باملشــكلة والحلول قيد املناقشــات والتي يتم نرشها، 

بحيــث ميكن ألي شــخص أن يراها، إما يف الغرفة التي ُجمعــت فيها املجموعة أو يف غرفة 

افرتاضية، مثل لوحة اإلعالنات اإللكرتونية، ثم يتم توجيه األعضاء للعمل مرة أخرى لرتتيب 

جميع املزايا والعيوب من أعىل إىل أدىن أولوية. بعد ذلك، يتم تجميع قامئة رئيسية، و ميكن 

للمشــاركني بعد ذلك مناقشــة القضية اســتناداً إىل املعلومات املقدمة يف القامئة الرئيسية. 

عندما تتبع املجموعات هذه اإلجراءات، فإنها تولد أساساً للنقاش الجامعي الذي يعكس كل 

رأي للمشاركني، والتي تم تطويرها بشكٍل فردي من خالل العمل بصورة فردية.
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لهذه التقنية العديد من املزايا التي يجب عىل املدير النظر فيها عند التخطيط الجتامع، 

واحــد منها هــو أنه ميكن لجميع املشــاركني التعبري عن آرائهــم، دون تخويف من أعضاء 

مجموعة قوية أو صاخبة. فإن اإلجراء يضمن أيضاً اتباع كل خطوة يف عملية حل املشــكلة 

العقالنية. وأخرياً، فإنه ميكن توفري الوقت؛ ألن املشاركني يف االجتامع ميكن أن يولدوا القوائم 

األولية قبل االجتامع؛ فإنه يدمج مزايا كل من اإلبداع الجامعي واالبتكار الفردي، حتى ولو 

كان املشاركون معاً)35(.

:Delphi تقنية ديلفي

ُتعــد تقنية دلفي عملية جامعيــة وفريدة لحل مجموعة مشــكالت، والتي ال تتطلب 

القــرب الفعيل ألعضاء املجموعة. وكانت هــذه التقنية مفيدة، عندما يكون أعضاء الفريق 

مشــتتني جغرافياً أو أن جداولهم تحول دون وقت اجتامع مشرتك؛ فإنها تستخدم عادة مع 

اجتامع مخصص للخرباء ومع مجموعات افرتاضية ال تجتمع إال إلكرتونياً.

تســتخدم دلفي اســتبياناً أولياً يثري آراء وخربات املشــاركني حول موضــوٍع ما. ومبجرد 

جمع هذه اآلراء، يتلقى جميع أعضاء املجموعة اســتبياناً ثانياً ُيدرج مســاهامت اآلخرين، 

ويطلب من جميعهم تقييم كل فكرة باستخدام عدة معايري محددة، ثم يتبع هذه الخطوة 

استبيان ثالث يقدم تقارير عن الجولة الثانية، ومتوسط التقييم وأي توافق يف اآلراء، ويقوم 

املشــاركون بعد ذلك مبراجعة تصنيفاتهم السابقة بالنظر إىل املتوسط أو املتوافق. ويشمل 

االستبيان النهايئ جميع التقييامت، واإلجامع واملشاكل املتبقية.

أمــا عن مزايــا تقنية دلفي  Delphi، أنهــا ال تتطلب القرب البدين وأنها تســيطر عىل 

بعض املســاوئ املحتملة لقرارات املجموعة وجهاً لوجه، فإن الشخص األكرث صَخباً أو أعىل 

مركز، ال تتوفر لديه فرصة للســيطرة عىل املجموعــة؛ ألن تعليقات الجميع مجمعة. أيضاً، 

ميكن للمنســق ضامن عملية صنع القرار، حيث ال تحذف أي خطوات حاســمة أو تجاهل 

التعليقات الهامة.

باختصار، ينبغي للمدراء أن يتبعوا شكل صنع القرار املحدد مسبقاً، لتحقيق أقىص قدر 

من الكفاءة يف اجتامع املجموعة. وستســاعد مجموعة من العوامل، مبا يف ذلك ما إذا كان 
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االجتامع وجهاً لوجه أو إلكرتوين، املدير عىل تحديد الشــكل األفضل، وقد تتســاءل: أي من 

األشــكال الثالثة املذكورة أعاله ســتنتج قراراً متفوقاً؟ وقد أُجريت بعض البحوث يف محاولة 

لإلجابة عىل هذا الســؤال، ولكن النتائج تشــري إىل أن جودة القرارات هي أعىل عموماً مع 

أي من الثالثة. عملية حل املشــكلة العقالنية لديوي Dewey: تقنية املجموعة االسمية، أو 

دلفي Delphi، أكرث من عدم اتباع شــكل معني وتجري املناقشــة بحرية)36(. لذا، يجب عىل 

املدراء النظر يف تنسيقات صنع القرار لتحقيق أقىص قدر من فعالية املجموعة.

ملخص:

الفريق اليوم هو تكوين شــخيص مشــرتك. واجتامعات الفريق لها مزايا وعيوب، مبا يف 

ذلــك تقنيات الفريق مع املدراء يجب أن تكون مألوفة. ولالســتفادة من االجتامعات عىل 

نحو فعال، يلزم استعراض عدد من حاالت الطوارئ؛ فإن الهدف األول واألكرث وضوحاً الذي 

يواجــه املدير هــو الهدف املعلــن. إذا كان الهدف هو قرار مربمج ال ميثــل االلتزام به أية 

مشكلة، قد ال يكون هناك حاجة لالجتامع.

ومبجــرد أنــه تقرر أنه ينبغي عقد اجتــامع، فمن املهم النظر فيمــن ينبغي أن يحرض. 

وتتضمــن معايري اختيار أعضاء االجتامع عدد املدعوين الذين ميثلون مصالحهم، ومعارفهم 

وسلطتهم وقدراتهم يف الفريق.

وبعد ذلك، يجب عىل املدير اتخاذ ترتيبات االجتامع الســابق، وهي تتضمن تحديد ما 

ينبغي إدراجه يف جدول األعامل وإدراج مواد إضافية. وإذا كان االجتامع وجهاً لوجه، يجب 

عــىل املديــر أن يقرر الرتتيبات املادية، مبا يف ذلك الجلوس لالجتامع. قد يؤدي التغايض عن 

أي من هذه األسئلة إىل إغفال يقلل من فعالية االجتامع.

بعــد إعداد الرتتيبات، يحتاج املدراء إىل اختيار األســلوب املناســب للقيادة واملجموعة 

واملوضوعية. واختيار منط القيادة املناســبة يســاعد يف اختيار شكل؛ حيث إن قيادة فريق 

املرشوع تدعو إىل مهارات خاصة.

ويعرض هذا الفصل ثالثة أشكال لصنع قرار االجتامع: نهج حل املشكلة العقالين، وتقنية 

املجموعة االســمية، وتقنية دلفي )التي ميكن استخدامها لالجتامعات االفرتاضية أو أعضاء 

املجموعة املشتتة جغرافياً(، ولكل من هذه املناهج نقاط القوة والتحديات الكامنة.
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وبغض النظر عن الشكل، ميكن أن يحدث خلل أثناء االجتامع، ولكن ميكن منعه إذا اتخذ 

املديــر االحتياطات، مبــا يف ذلك التحدث إىل املعطلني املحتملني يف وقٍت مبكر أو التخطيط 

ألنشــطة خاصة لهم خالل االجتــامع. ومبجرد حدوث انقطاع، ميكن لالتصال اإلســرتاتيجي 

السيطرة عليه.

وأخرياً، فإن مسؤولية املدير كرئيس لالجتامع تشمل متابعة ما بعد االجتامع، وقد تتخذ 

هذه املتابعة شكل َمحارض اجتامع تقليدية أو مذكرة قصرية، أو بريد إلكرتوين وجهد لضامن 

الوفاء بااللتزامات املختلفة. كام أن التقييم الرســمي لالجتامع، يســاعد عىل تحديد السبل 

التي ميكن بها تحسني االجتامع املقبل.

وهناك ثالثة اعتبارات أخرى رئيســية عندما تلتقي الفــرق االفرتاضية عرب التكنولوجيا: 

أوالً، يجب عىل املدراء بذل جهود إضافية لبناء عالقات الفريق، والتي سوف تؤيت مثارها يف 

زيــادة الثقة وااللتزام واإلنتاجية. ثانياً، يجــب عىل املدراء توفري التدريب يف التنوع الثقايف، 

لبناء وعي الفريق الظاهري من اختالفات أسلوب االتصال يف الكتابة والتحدث. ثالثاً، يجب 

عــىل املدراء تعظيم املنابر التكنولوجية التي يجب عىل ِفرقهم االفرتاضية أن تؤديها، ســواء 

اجتامعات الفرق عن طريق الربيد اإللكرتوين، أو مؤمتر عن ُبعد، ودعم التكنولوجيا الكافية 

أمٌر حتمي.

حاالت للمناقشة في مجموعات صغيرة:

الحالة 4-1: الِفرق والتكنولوجيا:

كان الفريق األخرض متحمســًا، حيث تم اختيار تحليله  ملشاريع االستثامر األخرية للرشكة 

بدالً مام قدمته فرق األزرق واألحمر مرة أخرى. للمرة السادســة عىل التوايل، واملنافســة من 

بنات أفكار الرئيس التنفيذي روجر كانون Roger Cannon، كانت تحدث ملدة ثالث سنوات. 

مرة واحدة كل ُربع ســنة، كان يتعني عىل الِفرق تحليل املشــاريع قيد النظر وتقديم تحليلها 

وتوصياتها؛ ملساعدة اإلدارة وأي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يرغبون يف الحضور، وحيث كان 

املدراء والرؤســاء متواجدين يف أحد املنتجعات لالحتفال بنتائــج الرشكة الفصلية. لذلك، تم 

إنجــاز العروض عــن طريق الفيديو من الرشكة إىل موقع املنتجع. كانت الفرق تنافســية إىل 
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حٍد ما يف الســنة األوىل والنصف، ولكن بعد ذلك كان الفريق األخرض يهيمن عىل املنافسة 

.Florida بوالية فلوريدا Destin واملكافأة؛ إجازة ملدة ثالثة أيام يف منتجع يف دستني

أصبــح أعضاء الفريقني اآلخرين غري راضني، ويبدو أن أعضــاء الفريق األحمر قد تخلوا 

عن أنفســهم، وتحولــوا إىل تحليل هاميش وعرض قصري. فبدالً مــن تعزيز الحالة التعاونية 

واإلبداعية، فقد اتخذت املنافســة منعطفاً لألســوأ، وخلقت العــداء وقمعت االتصال بني 

املجموعــات. وقد الحظ روجر Roger أن االتجاه بعيــداً عن تحليل النقاش والتفاوض مع 

بعضهم البعض، لكنه ال يريد أن يفشل يف مكافأته للتميز. املنافسة التي شعر بها، قد عززت 

إىل حٍد كبري نوعية القرارات االستثامرية الرأساملية للرشكة.

قبل إنشــاء املســابقة، كان التحليل مجموعة كبرية واحدة، كانوا يجادلون حول أفضل 

طريقة لتحليل مشاريع الرشكة، والتوصل ألفضل قرار. أراد روجر Roger التمتع بفوائد كال 

النظامني، ولكن تساءل عام إذا كان ذلك ممكناً نظراً للحالة الراهنة.

األسئلة:

1- هل كانت املنافسة فكرة جيدة؟ ما هي الفوائد والعيوب؟

2- كيف يؤثر اســتخدام تكنولوجيــا التداول بالفيديو عىل مواقف املشــاركني تجاه الفرق 

األخرى وفريق العمل بشكل عام؟

3- لنفــرتض أنه تم تعيينك كمستشــار اتصايل، مع مهمة الخروج مــع نظام ملكافأة التميز، 

ولكن تجنب املشاعر السلبية واإلحباط، ما الذي سوف تغريه؟

الحالة 4-2: العالقات اإلقليمية:

جريي بلري Jerry Blaire هو املدير اإلقليمي ألحد متاجر التجزئة ضمن سلســلة وطنية 

لإللكرتونيــات. هذا االمتياز لديه أكرث من مائتي متجــر مملوك محلياً يف جميع أنحاء رشق 

الواليات املتحدة. واملدير اإلقليمي، بلري هو املسؤول عن املنطقة الحرضية التي يوجد فيها 

مثانية مخازن باإلضافة إىل تذكري الدولة، التي لديها ستة مخازن أخرى.
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املديــر اإلقليمي هــو حلقة االتصال بني صاحــب مدير املخــازن ومكاتب الرشكات يف 

بوسطن. وتشــمل املسؤوليات: مراقبة املخازن الفردية لضامن الحفاظ عىل أحكام االمتياز، 

والتعامل مع أي شــكاوى مــن املدراء، واتخاذ أوامر املنتج، مبــا يف ذلك املنتجات الجديدة 

وإدارة برنامج اإلعالن اإلقليمي.

بلري Blaire كان مع هذه الرشكة ملدة ســبع ســنوات. وقبل ذلك، كان يعمل مع متجر 

الرتفيه املنزيل ملدة ثالث سنوات بعد أن حصل عىل درجة يف التسويق.

وهو املســؤول عن تنســيق الحملة اإلعالنية لجميع املخــازن األربعة عرش يف املنطقة.

فإن جزءاً كبرياً من الحملة ينطوي عىل ســاعات التخزين، والتي كانت تقليدياً من الســاعة 

10 صباحاً إىل 8 مســاًء من يوم االثنني حتى يوم الســبت. فإن الحد األدىن لعدد الســاعات 

التي يتطلبها املكتب الوطني هو 40 ســاعة يف األســبوع، بيد أن العديــد من املدراء كانوا 

يضغطون مؤخراً عىل تغيري ســاعات املخازن، وخاصة ســاعات من مناطق وســط املدينة، 

فإنهم يحافظون عىل أن عملهم هو الحد األدىن بعد الساعة 6 مساًء، لذلك يودون أن يغلقوا 

يف وقت ســابق. ويف الوقت نفسه، مخازن الضواحي تريد أن تبقى مفتوحة يف وقٍت الحق؛ 

ألنهــا تفعل املزيد من األعامل يف املســاء. ووفقاً ألحكام اتفــاق االمتياز، يجب عىل جميع 

مخازن املنطقة ، الحفاظ عىل ســاعات املحل نفسه. واملشكلة هي الحصول عىل املزيد من 

االهتامم من مديري املخازن، وهو موضوع متكرر للمناقشــة مع بلري أثناء زيارته. قرر بلري 

أن يكون االجتامع لجميع املدراء، حتى إنه ميكن التحليل املنهجي ملشكلة ساعات املخزن.

األسئلة:

1- أي نوع من أسلوب القيادة يجب أن يستخدمه بلري Blaire يف هذا االجتامع؟ وملاذا؟

2- ما شكل االجتامع الذي تويص به؟

3- ما هي املشاكل الخاصة التي تتوقعها لهذا االجتامع؟

4- ما هي الرتتيبات األولية ذات األهمية الخاصة لهذا االجتامع؟

ن بلري Blaire اجتامعاً، أم أنه يجب أن يتخذ هذا القرار  5- هل تعتقد أنه من الجيد أن يكوِّ

حول الساعات بنفسه؟
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الحالة 4-3: الحفاظ على موضوع االجتماع:

كان قســم معالجة البيانات يف رشكــة Waith للتصنيع لتنفيذ نظــام معلومات اإلنتاج 

املحوسبة الجديدة يف مصنع ماديسون Madison الجديد. وتم تقسيم املرشوع إىل قسمني: 

األول هو تركيب شبكة حاسوبية جديدة يف املصنع، ووضع برامج جديدة لقواعد البيانات، 

والثاين هو ربط شــبكة املصنع مع شبكة الرشكة، حتى تستطيع جميع اإلدارات الوصول إىل 

تقارير اإلنتاج.

كان ألونزو مندوزا Alonzo Mendoza هو محلل النظام املســؤول عن تطوير وتنفيذ 

املرشوع، وكانت جانيت ديلورا مربمجة  رئيســية  تحت مندوزا، تعمل عىل الجانب الخاص 

باملصنع  للمرشوع،  وكان بيل ساينج مربمجاً أخر مسؤوالً عن شبكة اإلنرتنت. ينظم مندوزا 

 ،Synge وســاينج DeLaura سلســلة من اجتامعات الحالة األســبوعية مع كل من ديالورا

لضامن امُليض  يف تقدم املرشوع عىل النحو املقرر والســامح ملناقشــة املشاكل الحرجة. قبل 

شــهر من املوعــد املقرر لتنفيذ املــرشوع، دعا مندوزا Mendoza الجتــامع خاص لتطوير 

السلســلة الفعلية من املهام الالزمة لتحويــل النظام النهايئ.  وخالل هذا االجتامع، حددت 

مندوزا املهام الرئيســية املتعلقة باملرشوع بكامله، الذي كان يتعني القيام به يف ذلك اليوم 

األخري.

 DeLaura تحدثت ديالورا .Synge  وساينج DeLaura ثم التمس مدخالت من ديالورا

عىل الفور وبدأت الحديث عن العديد من املشــاكل الجديدة التي ظهرت عىل جانبها من 

املرشوع، قاطعها مندوزا قائاًل: إن تلك املشــاكل ستناقش يف اجتامع الوضع العادي، منذ أن 

تم اســتدعاء هذا االجتامع لتطوير مهام املحادثــة النهائية فقط. أصبحت ديالورا منزعجة 

وصمتــت لبضع دقائق ، وقال ســاينج: إن لديه عــدد قليل من البنــود إلضافتها إىل قامئة 

املحادثات ومتثل أول مهمتني، ثم قال: إن املهمة األخرية تذكرها خالل املشكلة الحالية التي 

واجهها يف الربنامج، ثم أجاب مندوزا بأن مهام التحويل فقط ستناقش يف هذا االجتامع. ومل 

يكن لدى ديالورا وال ساينج الكثري لقوله فيام تبقى من االجتامع.
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األسئلة:

1- ماذا كنت ستفعل إلبقاء االجتامع حول املوضوع الصحيح؟

2- ما هي التقنية التي قد يستخدمها مندوزا لتجنب التدخل يف تدفق األفكار؟

3- ما الذي كان ديالورا DeLaura وساينج Synge يستطيعان عمله لتحسني االتصال؟

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e


إدارة االجتامعات والِفرق

205 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

مالحظات:
1. American Management Association, AMA 2012 Critical Skills Survey. accessed August 25, 

2014, http://www.amanet.org/uploadedf2012-Critical-Skills-Survey.pdf. 

2. Rick Casey, “The Katrina Coffee Klatch,” Houston Chronicle, September 14, 2005. p. 1B. 

3. H. Simon, The New Science of Management Decision )New York: Harper and Row, 1960(. 

4. P. S. Goodman, E. Ravlin, and M. Schminke, “Understanding Groups in Organizations,” in 

Research in Organizational Behavior, vol. 9, eds. I. B. M. Staw and L. L. Cummings )Greenwich, 

CT: JAI Press, 1987(, pp. 121-173. 

5. Lester Coch and john R. P. French Jr., “Overcoming Resistance to Change,” Human Relations 

1, no. 4 )1948(: pp. 512-532. 

6. “Korn/Ferry International Executive Quiz,” n.d., accessed April 9, 2006, www.ekorn-ferrycorn. 

7. Adapted from James W. Moore, Some Folks Feel the Rain: Others just Get Wet )Nashville, TN: 

Dimensions for Living. 1999(. Used by permission. All rights reserved. 

8. Richard H. Hall, Organizations, 5th ed. )Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991(, p. l 80. 

9. M. E. Gist, E. A. Locks. and M. S. Thylor. “Organizational Behavior: Group Structure, Process, 

and Effectiveness,” journal of Management 13, no. 2 )1987(: pp. 237-257. 

10. I. L. Janis, Victims of Groupthink )Boston: Houghton Mifflin, 1972(. 

11. G. Moorhead, R. Ference; and C. P. Neck, “Group Decision Fiascoes Continue: Space Shuttle 

Challenger and a Revised Groupthink Framework,” Human Relations 44, no. 4 )1991(: pp. 539-550. 

12. T. Hensley and G. Griffin, “Victims of Groupthink: The Kem State University Board of Trustees and 

the 1977 Gymnasium Controversy,” journal of Conflict Resolution 30, no. 4 )1986(: pp. 497-531. 

13. C. Von Bergen and R. j. Kirk, “Groupthink: When Too Many Heads Spoil the Decision.” 

Management Review, March 1978, p. 46. 

14. Robert Towensen, Up the Organization )Greenwich, CT: Fawcett, 1970(, p. 171. 

15. P. Slater, “Contrasting Correlates of Group Size,” Sociometry 21, no. 1 )1958(: pp. 129-139. 

16. J.M. Levine and R. Moreland, “Progress in Small Group Research,” Annual Review of Psychology 

41 {1990(, pp. 585-634. 

17. K. G. Stoneman and A. M. Dickinson, “Individual Performance as a Function of Group 

Contingencies and Group Size.” journal of Organizational Behavior Management 10. no. 1 

)1989(: pp. 131-150. 

18. N_ Shawchuck. Taking a Look at your Leadership Style )Downers Grove, IL: Organizational 

Research Press, 1978(. 

http://www.amanet.org/uploadedf2012-Critical-Skills-Survey.pdf.


الفصل الرابع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات206

19. Brad Johnson. “Secrets of Successful IT Teams: Socially Connected Employees,” CIO, May 9, 
2008, The Playoff Push section, http://www.cio.comfarticlef2436381/staff-management/secrets-
of-successful-itteams-soctally-connected-employees. html.

20. Liz Hughes, “De’s and Don’ts of Effective Team Leadership,” WJB, Magazine of the Amen·can 
~usiness Women’s Association, January-February 2004, p. 10. 

21. john E. Jones, “Dealing with Disruptive Individuals in Meetings,” 1980 Annual Handbook 
for Group Facilitators. ed. j. William Pfeiffer and john E. Jones )San Diego, CA: University 
Associates, 1980(~ p. 161. 

22. D. j. Isenberg, “Group Polarization: A Critical Review and Meta-analysis, “journal of Personality 
and Social Psychology 50, no. 4 )1986(: pp. 1141-1151. 

23. Lawrence N. Loban, “Question: The Answer to Meeting Participation,” Supervision, January 
1972, pp. 11-13. 

24. “3M Meeting Network: Articles and Advice,” n.d., accessed June 12, 2006, http://www.3~.com/
meetingnetwork/readingroom/meetingguide_minutes.html. 

25. J. R. Hackman and C. G. Morris, “Group Tasks, Group Interaction Process and Group 
Performance Effectiveness: A Review and Proposed Integration,” in Advances in Experimental 
Social Psychology. vol. 8, ed. I. L. Berkowitz )New York: Academic Press, 1975(. pp. 1-50. 

26. Adam Bryant, “If You Don’t Know Your Co-Workers, Mix Up the Chairs,” The New York 
Times, July 29, 2012, Sunday Business section. p. 2. 

27. Global Workplace Analytics report. September 2013. http://www.globalworkplaceanalytH:s,com/ 
telecom m uti ng-staristi cs. 

28. Rathtana V. Chhay and Brian H. Kleiner, “Effective Communication in Virtual Teams,” 
In~ustrial Management, 55, no. 4 )2013(: pp. 28-30. 

29. Ibid. 

30. G. R. Berry, “Enhancing Effectiveness on Virtual Teams,” journal of Business Communication, 
48. no. 2  )April 2011(: pp. 186-206. doi:l0.1177/0021943610397270. · 

31. David R. Weibold, “Making Meetings More Successful: Plans. Formats.And Procedures for 
Group Pjoblem-Solving.” journal of Business Communication 16, no. 3 )Summer1979(:p.8. 

32. John Dewey. How We Think )Boston: D. C. Heath, 1910(. 

33. Alexander F. Osborn. Applied Imagination )New York: Scribners, 1957(. 

34. Marvin E. Shaw, Group Dynamics, 3rd ed. )New York: McGraw-Hill, 1981(. p. 57. 

35. Andre I.. Delbecq, Andrew H. Van De Ven. and David H. Gustafson, Group Techniques for 
Program FJanning )Glenview. IL: Scott, Foresman. 1975(. 

36. Robert C. Erffmeyer and Irving M. Lane. “Quality and Acceptance of an Evaluative Task.: The( 
Effects of Four Group Decision-Making Formats,” Group and Organizational Studies 9. no. 4 
)December 1984(: pp. 509-529.

http://www.cio.comfarticlef/
http://www.globalworkplaceanalyth/
tel:0021943610397270


207 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

الفصل الخامس

إعداد وتقديم العروض 

عادًة ما يستغرق مني إعداد خطاب مرتجل واحد أكرث من ثالثة أسابيع. 

- مارك توين Mark Twain، كاتب هزيل وروايئ أمرييك.

أدرك املــدراء اليــوم األهميــة الفائقة ملهــارة العــرض يف كثري من املواقــف. فقد يتم 

اســتدعاؤهم يف أي وقت لتقديم تقرير عن منتٍج ما أو تقرير عن حالة التسويق، أو تقرير 

إقناعي إلقناع اإلدارة العليا بقبول تصميم منتج جديد أو تقرير مايل، أو خطاب بعد العشاء 

لتكريم الفائز يف حملة لتوفري التكاليف.

وألســباب عديدة، من املرجح أن تنمو قيمة الكفاءة يف الحديث التقدميي)1(: أوالً، بينام 

تصبح املنظامت أكرث تعقيداً، يتم عادة استدعاء املدراء لتقديم مقرتحات وتقديم تفسريات 

كذلك لعدد كبري من األشخاص. ثانياً، أصبحت املنتجات والخدمات أكرث تعقيداً، وقد يحتاج 

الجمهور رشوحات تفصيلية تتعلق بوظائفهم وحسب تصميمهم.

بغض النظر عن املوضوع، فإن العرض الرســمي هو شــكل هام من أشــكال االتصال. يتم 

تقديم العرض عادًة أمام مجموعة من صانعي القرار بشــأن موضوع مهم. ومن الرضوري أن 

يكون لدى صانعي القرار معلومات مفهومة ويف الوقت املناسب)2(. وليك يكون املدراء مؤثرين 

يف مثل هذه العروض، فإنهم يحتاجون لفهم إســرتاتيجيات أساســية. وملســاعدتك يف مواجهة 

هذه التحديات، يرشح هذا الفصل خطوات يف تخطيط وتنظيم وتقديم العروض الرسمية.

بعد تقديم إسرتاتيجيات عامة لتقديم العروض الرسمية، يوضح هذا الفصل طرق النجاح 

يف موقفــني خاصني: الحديث لوســائل اإلعــالم، وعروض الفريق. ويختتــم الفصل بتحديد 

إســرتاتيجيات لتنظيم وتقديم العروض غري الرســمية والعروض املرتجلة، ســواء يف اجتامع 

أو عىل منصة أو يف مناســبة اجتامعية. إذا وجدَت نفســك يف دائرة الضوء، فإنك تحتاج إىل 

التألق. إن معرفة كيفية تحليل الجمهور وترتيب أفكارك وتوصيل رســالتك بثقة، لن يضمن 

وصول وجهة نظرك فحسب، ولكن أيضاً سوف يعزز صورتك املهنية.
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َخّطط للعرض الخاص بك:

عند البدء بالتفكري يف عرضك الرسمي، خذ يف اعتبارك الهدف من العرض ومدة الحديث 

والجمهور املستمع.

الهدف: 

الخطوة األوىل للتخطيط لعرض مؤثر هي إدراك الهدف من العرض. الهدف من عروض 

األعامل عموماً هو إما اإلعالم، اإلقناع، أو الدعوة التخاذ إجراء. بعض العروض يكون لها عدة 

أهداف. عىل ســبيل املثال، عند تقديم ممثل إلدارة مبيعات هندسية، عرضاً لتصميم منتج 

ملجموعة إدارة هندســيه كعميل، فقد يكون لديه هدفان: ســوف يحاول إقناع املستمعني 

بخصائص املنتج التقنية، وإقناعهم برشاء املنتج.

يف بعض املواقف ميكن إدراك الهدف بسهولة، بينام قد يكون الهدف معقداً يف مواقف 

أخرى. فإن بعض اليشء بســبب أن املتحدث واملســتمعني لديهم أهداف مختلفة. مثاًل، قد 

يريد املســتمع معرفة املوقع األكرث فعالية من حيث التكلفة ملصنع جديد، بينام قد يرغب 

املتحــدث يف قبول الجمهور ملوقع معني له حاجة خاصــة للتنمية االقتصادية. هذا ما يريد 

املستمع سامعه بينام املتحدث يريد إقناعه بعكس ذلك.

قد يتغــري الهدف كذلك ضمن املجموعة. 

تخيــل مجموعة من املســتمعني تتكون من 

خمسه أفراد مكونة من نائب الرئيس ومرشف 

اإلنتــاج ومدير مايل ومدير تســويقي ومدير 

عــام، وافرتض بأنهــم كانوا يحــرضون عرضاً 

يقــارن النجاح النســبي ملنَتجني تم تقدميهام 

يف الســوق؛ الختبارهام منذ ثالثة أشــهر. ما 

هو النجاح النســبي لكل مستمع منهم؟ كل 

شــخص منهم سوف ينظر للمنتجات بانطباع 

مختلف بسبب اختالف املسؤوليات الوظيفية 

توقَّف وفّكر

1- حاول أن تفكر يف رسالة من إحدى منظامت 

الخدمة العامة التي شاهدتها مؤخراً عىل 

شاشة التلفزيون أو سمعتها يف الراديو. يف 

حني قد يكون الغرض األسايس لها اإلخبار، 

هل ميكنك تحديد أي غرض آخر؟ 

يحاول  كان  الرسالة  مقدم  أن  يف  رأيك  ما   -2

تحقيقها؟
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لهم. فمدير التســويق قد يفكر يف حصتها السوقية، بينام املدير املايل قد ينظر فقط لعامل 

التكلفة للمنتج. فأي من هذه املعلومات من املفرتض أن يؤكد عليها املتحدث؟ 

كــام أن قوة ومكانة أعضاء الجمهور ميكن أن تؤثر أيضاً عىل الهدف العام. فوجهة نظر 

عضــو من الجمهور قد تختلــف جزئياً عن آخر، لكن العضو األكرث تأثرياً ميكنه رسيعاً التأثري 

يف بقيــة األعضاء األقل تأثرياً. ففي املثال الســابق قد يقول نائب الرئيس بكل بســاطة: إن 

أهم اعتبار هو التوســع يف خدمــات اإلنتاج التي يتطلبها املنَتجــني الجديدين. فجأة، تغري 

تعريف النجاح النســبي مرة أخرى. عىل الرغم مــن أن هدف إعالم الجمهور ظل كام هو، 

فإن املعلومات املطلوبة لتحقيق الهدف تم تشكيلها من ِقبل الجمهور نفسه.       

أفضــل طريقة لضــامن وضوح الهدف هي كتابته. فهــذه الطريقة لن تجربك فقط عىل 

التفكــري وتحديد هدفك، لكن العبارة املكتوبة قد تقدمها لزميل لك أو إىل أعضاء الجمهور 

املحتملــني ملعرفــة رد فعلهم أو يشء من هذا القبيل. ستســاعدك ردود الفعل عىل تحديد 

الهدف بوضوح وبدقة. شكل )5-1( سيساعدك يف كتابة الغرض. فقط قم مبلء الفراغات.

حاملا تحدد هدفك بوضوح، فأنت مستعد للنظر يف التكلفة والوقت لتحديد الثمن الذي 

ميكن تربيره. فقد يســتهلك عرض واحد من خمس دقائق مئات الساعات من العمل وآالف 

الدوالرات يف التكلفة، بينام ال يتطلب بعضها سوى القليل من املجهود. وكام هو الحال مع 

أي اتصال إداري، فالبد للمدير أن يتخذ قرارات إسرتاتيجية حاسمة.

أريد أن أخربك.................................................................................  
)املحتوى(

لذا فإنك سوف ..............................................................................   
)الهدف(

شكل )5-1( الهدف من عرضك

طول مدة العرض:

يف بعــض األحيان، ال خيار للمدراء هنا، كــام هو الحال عندما يتم منحهم وقتاً محدوداً 

للتحــدث خالل اجتامع أو مؤمتــر. ويف مثل هذه الحاالت، فمن األهمية البقاء ضمن املهلة 
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املحددة. وقد يســتمع األشــخاص إىل عدد من هذه العروض. وعندمــا يتجاوز العديد من 

املتحدثني حدودهم الزمنية، يصبح الجمهور أقل تقباًل ملقرتحات املخالفني، ويصبح الهروب 

هو كل ما ميكن التفكري فيه.

حتــى عندمــا ُيعَطى املتحدثون بعض الخيارات حول طول فــرتة العرض التقدميي، فإن 

معظمهــم يجعلهــا طويلة جداً بدالً من أن تكون قصرية جــداً. تذّكر أنه من الصعب إبقاء 

انتباه الكبار بعد عرشين دقيقة. ويقســم العرض إىل أجزاء رئيســية عندما يتجاوز الخمس 

عرشة دقيقة باســتخدام املراجعات واألســئلة والرســومات. وقد قال أحد املتحدثني األكرث 

إلحاحاً يف التاريخ، وهو الرئيس فرانكلني ديالنو روزفلت: "إن الشــخص عند تقديم العرض 

يجب أن يكون صادقاً، أن يكون موِجزاً، وأن يجلس".

وليس من الرضوري فهم املستمعني مادامت فرتة العرض مستمرة. وألن املتحدث يتكلم 

ملدة ساعة، فهذا ال يعنى أن املستمعني فاهمون. ومن أجل تحسني الفعالية، ُيرجى مشاهدة 

الجمهــور لردود الفعل اللفظية وغري اللفظية لتقييــم مدى فهمهم)3(. فإن هذه التعليقات 

رمبا تشري إىل أنه من األفضل الحفاظ عىل العرض التقدميي القصري، وسوف يطلبون ذلك إذا 

كانوا يريدون معرفة املزيد. 

تحليل الجمهور:

يف نفــس الوقت الذي يحلــل فيه املدراء الفعالــني مجرى الحديــث، يقومون بتحليل 

املستمعني. ويف كثري من عمليات االتصال، مييل الناس بطبيعة الحال إىل أن يصبحوا أنانيني، 

وبالتايل، ميكــن للمتكلم أن يركز عىل مصالحه وينىس الجمهور. وقد توصلت مجموعة من 

الخرباء االستشاريني يف العروض الشفوية إىل أن املدراء غالباً ما يعّدون رسائل، ولكنها تفشل 

يف أن تخرب املســتمعني عام يريدون أو يحتاجون إىل ســامعه، بل يركزون بدالً من ذلك عىل 

اهتاممات املتحدث)4(.

ويتم إعداد العروض األكرث نجاحاً مع جمهور معني يف االعتبار، ويتم تنظيمها لتتناســب 

مــع معارفهم، واملواقف، وما يحبونه وما يكرهونه. ويتم تقديم العديد من العروض الفنية 

بشكل جيد، لكنها تفشل ألن املتحدثني ال يتوقعون رد فعل الجمهور.
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وعىل الرغم من أن تحليل الجمهور هو جزء من استعداد ما قبل العرض، إال أن املتحدث 

أيضاً يجب أن يكون عىل اســتعداد للتحليل الفوري. وأثنــاء التقديم، ميكن تعديل العرض 

ليعكس عوامل الجمهور غري املتاحة مسبقاً. عىل سبيل املثال، سوف تحتاج إىل تغيري العرض 

التقدميي إذا وجدت أن صانع القرار الحاســم الذي يحتاج إىل معلومات خاصة قرر يف آخر 

لحظــة حضور العرض التقدميي. ومع ذلك، عندما يســبق العــرض التقدميي تحليل عميق 

للجمهور، قد ال يتطلب األمر سوى القليل من التعديالت يف اللحظات األخرية.

وقد تم تصميم ورقة عمل تحليل الجمهور 

امُلقدمــة يف نهاية هذا الفصل ملســاعدتك يف 

تحليــل الجامهري. فعنــد اإلجابة عىل جميع 

األسئلة، قد يكون من املفيد أن نسأل شخصاً 

آخر للرد عليها أيضاً، ملقارنة اإلجابات. وهذه 

التغذيــة الراجعــة لهــا أهمية خاصــة أثناء 

العرض؛ فهي حاســمة ولكنها بالكاد معروفة 

لدى الجمهور.

وإذا كنــت تعــرف الجمهور جيداً، فقــل: إن العرض الداخيل من خــالل التحليل ليس 

أمراً رضورياً. وعىل ســبيل املثال، قد يحتاج املدقق الداخيل الذي يقدم تقريراً ربع ســنوي 

إىل مجلــس إدارة البنك إىل تحليل منفصل كل ربع ســنة. ومع ذلك، فإن املراجعة الدورية 

للجمهور قد تســاعد املتحدث عىل تذكر بعض ســامته الشــخصية، وقد يكون من السهل 

أن ننــىس أن املصالح واملعرفة التقنية أو املواقــف تختلف من عضو مجلس إدارة إىل آخر، 

وبالتايل فإن تحليل الجمهور الرسيع يساعد عىل إعادة توجيه املتحدث.

نّظم عرضك التقديمي:

الخطــوة الثانية هي تنظيم العرض، وكل عرض له بداية ومحتوى ونهاية. وهذه األجزاء 

الثالثة الرئيسية ستناَقش الحقاً. ومع ذلك، سوف يحدد الهدف الخاص بك والجمهور كيفية 

هيكلة العرض الخاص بك إىل حٍد كبري.

توقَّف وفّكر
إيصال  فيه  عليك  كان  الذي  الوقت  اسرتجع 
عىل  مختلفني.  جمهوَرين  إىل  نفسها  الرسالة 
أثناء  اصطدام  لديك  يكون  قد  املثال،  سبيل 
من  كاًل  تخرب  أن  اآلن  وينبغي  السيارة  قيادة 
والدتك ووكيل التأمني الخاص بك، كيف ميكنك 

إيصال الرسالة لكل مستمع؟
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المقدمة:

تعــد املقدمة هي الجزء األكرث أهمية من العرض؛ فينبغي أن يبدأ العرض بجملة تلفت 

انتباه الجمهور. غالباً، ســوف يبدأ املتكلم بالفكاهة أو املالحظات املضحكة. واعتامداً عىل 

أهمية رسالتك، قد ال تكون هذه االفتتاحيات البالية مناسبة.

وإن كان شائعاً، فإن املتحدث نادراً ما يبدأ باعتذار، وعند البدء ب "أنا أعلم أنك ال تريد 

أن تكون هنا" أو "أنا أدرك أن هذا الوقت متأخر" أو "أنا لســت أكرث من متكلم"، فقلياًل ما 

تعزز من مصداقية املتحدث ورمبا تؤثر عىل تصور الجمهور. وبدالً من ذلك، ابدأ العرض مع 

بيان إيجايب له تأثري، ويتم رسد إسرتاتيجيات للحصول عىل انتباه جمهور األعامل فيام ييل:

- جملة البداية: إذا استمرت تكاليفنا يف الزيادة عىل مدى الخمس سنوات املقبلة مبعدل ما 

كانت عليه يف الخمس املاضية، سيكون علينا وضع سعر يفوق 150 دوالراً ألرخص قميص 

لدينا. اليوم، سوف أقدم أربع إسرتاتيجيات لتقليل التكاليف يف ....

- جملة افرتاضية: ماذا سيحدث لو مل يعد بإمكاننا الحصول عىل الفضة التي نحتاجها إلنتاج 

عينة إكس واي XY115( 115(. سوف أجد بدياًل مناسباً لذلك املعدن.

- قصة أو بعض األحداث التاريخية: قبل مثاين ســنوات فقط من هذا األسبوع، اشرتينا قسم 

بوردين، وكان أول عملية االســتحواذ الرئيســية األوىل لنا. وهذا العرض ســوف يستعرض 

التقدم املحَرز يف مشرتياتنا.

- سؤال بالغي: ما معدل التضخم يف عام 2018؟ سوف تستمر مشكلة الطاقة؟ سيقدم هذا 

العرض األسباب التي تجعلنا نحتاج إىل خطة تقدير السوق.

- اإلشــارة إىل بعــض األحداث الحالية: يف يــوم الثالثاء 19 فرباير، اندلــع حريق كيميايئ يف 

Millville أســفر عن مقتل خمسة أشــخاص وإصابة خمسة عرش آخرين. ولتجنب هذا 

النوع من الكوارث يف عملياتنا، فنحن بحاجة إىل زيادة ميزانيتنا للتدريب عىل السالمة.

-اقتبــاس: وفقاً ملا ذكره املديــر الوطني لوزارة الصحة: "املشــكلة الصحية رقم واحد اليوم 

هي إدمان الكحول؛ فواحد من كل عرشة أمريكيني لديه مشكلة الرشب"، وهذه املشكلة 

الخطرية متثل أحد األسباب العديدة لحاجتنا لربنامج مساعدة املوظفني.
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- حكاية شخصية: يف يوٍم ما، كنت أتحدث إىل إحدى عميالتنا، وعندما قالت بأن السبب يف 

إبقاء تعامالتها البنكية هنا فألن ال يشء يتغري أبداً. جعلني ذلك أفكر بسمعتنا يف االقتصاد 

الفوضوي، ولكنني بدأت أيضاً أتساءل عام إذا كنا قد أصبحنا راكدين.

أياً كانت اإلسرتاتيجية املختارة، فإن هدف املتحدث األول هو تطوير افتتاحية ديناميكية 

وجاذبة لالهتامم)5(، وســيضبط نجاحها نغمة بقيــة العرض التقدميي. بعد ذلك، يجب عىل 

املتكلم أن يذكر بوضوح الهدف )إعالم، إقناع، سبب العمل، إلهام، إدخال، تهنئة( واملوضوع. 

حتى لو تم الكشف عن الهدف الخاص بك واملوضوع عىل جدول األعامل أو من ِقبل مرشف 

االجتامع الخاص بك، فإن إعادة ذكرها يف املقدمة فكرة جيدة لتجنب االلتباس.

وتشــري مناقشــة االســتامع يف الفصل )9( إىل صعوبة الحفاظ عىل االنتباه لفرتة طويلة. 

من خالل إخبار مســتمعيك مبا تنوي قوله وملاذا، فإنك تشــجعهم عىل بذل الجهد، وبالتايل 

فإن الجزء الثالث من املقدمة الخاصة بك يجب أن يخلق الدافع للجمهور لالستامع. يرشح 

املتحــدث للجمهور أهمية ما سيســتمعون إليه وعالقته مبصالحهــم واحتياجاتهم. والخطأ 

الشائع هو الرتكيز عىل أهمية املحتوى للمتحدث بدالً من ذلك، يف حني أن عبارة مثل: "أنا 

أهتم بعمق لهذا"، قد تزيد مصداقية املتحدث؛ ألنها ال تؤدي دامئاً إىل موافقة املســتمعني 

عىل االهتامم. أفضل كلمة الســتخدامها يف هذه املرحلة هي "أنت" كام هو الحال يف: "بعد 

االستامع إىل العرض التقدميي، ســوف تكون قادراً عىل....". فإن الرتكيز عىل فوائد الجمهور 

سيساعد أيضاً يف بناء مصداقية املتكلم ذات األهمية الخاصة يف الحديث اإلقناعي. يف بعض 

الحاالت، قد يكون من املناسب أيضاً إعطاء الجمهور بعض التوجيهات املتعلقة باملقاطعات. 

عىل ســبيل املثال، قد تطلب منهم تدوين أســئلتهم وطرحها بعد انتهاء مالحظاتك. ولسوء 

الحظ، يف االجتامعات الصغرية، ال يرتدد الحضور يف مقاطعة األسئلة. فمن املهم عدم السامح 

للجمهور بالســيطرة عىل العرض التقدميي. من ناحية أخــرى، ميكنك أن تطلب من أعضاء 

االجتــامع الحفاظ عىل الحوار طوال العرض، ويبتعــد املتحدثون الفعالني عن متالزمة: "أنا 

أتحدث، أنت تستمع" والتي ُتفقد املجموعة انتباهها وتركيزها. 

وهناك قســم فرعي اختياري من املقدمة، وهو تقديم املتحدث ملتطلبات اعتامده من 

قبل الجمهور. من الواضح، إذا كان الجمهور يعرف املتحدث بشــكٍل جيد، فيمكن تجاهل 
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ذلك. بالنســبة للجمهور الخارجي أو الجديد، فمــن املهم أن ينظروا إىل املتحدث كخبري يف 

هذا املوضوع. وبالتايل، من الخطورة أن تعتمد عىل تقديم مدير االجتامع لك لتحقيق هذا 

الهدف. فبــدالً من ذلك، خالل املالحظات االفتتاحية الخاصــة بك، قد تصف البحث الذي 

أجريته، مدى مشاركتك يف املوضوع، مسمى وظيفتك أو حتى الحكايات التي من شأنها أن 

تعزز مصداقيتك.

ويجب أن يكون القســم النهايئ اســتعراضاً للنقاط الرئيسية التي سوف تتطرق لها؛ ألن 

التنبؤ بالنقاط الرئيسية الخاصة بك سيوضح هيكل العرض، ويساعد جمهورك يف البقاء عىل 

املســار الصحيح، وقد ترى تعداد النقاط الرئيســية حتى يتمكن جمهورك من العد التنازيل 

بينام يستمع إليك. وهذه املراجعة مبثابة الرابط بني مقدمة ومنت العرض التقدميي.

ويلخــص الجدول )5-1( أجزاء مقدمة العــرض: افتتاحية لجذب االنتباه، وبيان الهدف، 

والدافع لالستامع، وأية قواعد أساسية بشأن األسئلة / املشاركة )اختياري(، وإنشاء مصداقية 

املتحدث )اختياري( ومعاينة النقاط الرئيســية. بعد ذلك، ســنصف إســرتاتيجيات لتنظيم 

شــكل العــرض التقدميي. وحيث إن غرض املتحدث يحدد شــكل التنظيــم، يناقش تنظيم 

العرض املقنع يف قسم منفصل عن تنظيم العروض املعلوماتية.

جدول )5-1( أجزاء مقدمة العرض 

خطوة جذب االنتباه.

بيان الهدف.

الدافع لالستامع.

تعليامت حول املقاطعات )اختياري(.

مصداقية املتحدث )اختياري(.

مراجعة النقاط الرئيسية.
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العروض اإلقناعية:

كام ذكر أعاله، فإن الهدف من عرض األعامل هو عموماً لإلعالم أو لإلقناع. وينبغي تنظيم 
منت العــرض الخاص بك وفقاً لهدفك الخاص. يوضح هذا القســم بعض الهياكل التنظيمية 

األساسية للمنت من أجل عرض مقنع.

ناقش هاول وبورمان Howell and Bormann ثالثة أمناط، والتي توفر إســرتاتيجيات 
هادفــة لحاالت مقنعة: منط حل املشــكلة، تحديــد القضية ثم إثباتهــا، والنمط التقدمي 

النفيس)6(.

النمط األول: حل املشــكلة، فغالباً ما يكون فعاالً يف مناقشــة مشــكلة معقدة نســبياً، 
وخاصة إذا كان الٍجمهور يجهل الحقائق إىل حٍد كبري أو قد يكون معادياً للرســالة. مع هذا 
النهج، املتكلم يقود الجمهور من خالل سلســلة من الخطوات، تبدأ بتعريف املشــكلة، ثم 
االنتقال إىل اكتشــاف املشــكلة )الذي يتضمن دراسة األســباب واآلثار(، ثم تعداد وتقييم 
الحلول التمثيلية وعندها يصل اىل أفضل حل. ويجب أن يكون املدير الذي يســتخدم هذه 
الخطة جاهزاً بشــكٍل خاص عىل جميع جوانب الوضع. وقــد ال يكون الجمهور عىل دراية 
باملشــكلة وأسبابها، وسبل االنتصاف املحتملة أو حل موضوعي ومنطقي؛ فهو النمط األكرث 

شيوعاً من الحجة يف العروض التجارية.

النمط الثاين: تحديد القضية ثم إثباتها، بسيٌط نسبياً؛ حيث ينطوي عىل التنمية املبارشة 
ألطروحــة مركزية مــع الحجج الداعمة، وعادة مــا يبدأ كل عنرص داعــم بجملة خالف أو 
موضوع يتبعه مبارشة اإلثبات، وعادة يتكون النمط من مقدمة متبوعة بجملة أطروحة، ثم 
يتم توضيح ودعم كل عنرص من العنارص الداعمة، ثم ُيختتم العرض مبلخص يكرر االقرتاح.

يف حني أن منط حل املشكلة هو النهج التنظيمي االستقرايئ، وحالة القضية وإثبات ذلك 
هو النهج االســتنتاجي، فإنه يبدأ باســتنتاج عام ثم يربره. وهذا النهج الثاين هو املناســب 
لتنظيم مناقشــات مألوفة والكثري مــن املوضوعات امُلجدولة. والجمهــور الذي عىل دراية 
باملوضوع ال يوجد لديه الحاجة إىل االستكشاف تدريجياً وبشكٍل شامل؛ فإنه ُيستخدم أيضاً 

يف الدعوة، مثل إعدادات قاعة املحكمة.

النمط الثالث: النمط التقدمي النفيس، الذي يشتمل عىل 5 خطوات: )1( التصاعد، )2( 
االســتياء، )3( اإلشــباع، )4( التصور، )5( الفعل. وبتطبيق هذا النمط، يستخدم املدير أوالً 
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طريقة مناســبة تبني الصعوبات أو التوترات أو األوضاع التي تنطوي عىل حالة محددة تثري 
قلقاً مبارشاً، ثم يربط املتكلم توصيته باملشــكلة، بحيث ميكن للجمهور اتخاذ القرار وفهم 
االقــرتاح باعتبــاره حاًل قاباًل للتطبيق، وعادة ما يحتاج الجمهــور إىل نقله عقالنياً وعاطفياً. 
وبالتايل، ينبغي أن يركز املدير عىل مساعدة الجمهور عىل تصور كيف ستعالج الوضع، مام 
يدل عىل تنفيذ الحلول أو تقديم عينة مجانية. يف كثري من األحيان، سيخفف قرار الجمهور 
االمتثال. وأخرياً، يجب عىل املتكلم أن يذكر بشــكل محدد وملموس ما يجب عىل الجمهور 
فعله أو ما يعتقده بعد االســتامع إىل العرض التقدميي. يف األساس، النمط التقدمي النفيس 
هو نهج حل املشــكلة املناســبة بشكل مثايل، لعروض تهدف إىل االبتكار أو إحداث التغيري؛ 

فهو بنية منوذجية من اإلعالنات التلفزيونية.

فمثــاًل، عمدة املدينة يســأل مجلس املدينة عــن 300.000 دوالر إضافيــة يف امليزانية 
ملعــدات إزالة الثلوج، يعطي مثاالً واضحاً عــىل النهج التقدمي النفيس. وتم تقديم الطلب 

خالل يونيو؛ ألن امليزانية الجديدة بدأت 1 يوليو.

يف  والجليد  الثلج  بسبب  لدينا،  املدينة  مجلس  اجتامع  إلغاء  علينا  كان  عندما  املايض  فرباير  تذكر 
الطرقات، إىل جانب أن بعضنا مل يتمكن من الوصول إىل العمل، ومل يتمكن األطفال من الوصول إىل 

املدرسة. ويف بعض الحاالت، كان من الصعب حتى رشاء األغراض من البقالة )تصاعد(.
مل يكن هذا إزعاجاً فحسب، بل كان حالة خطرة؛ فقد كان هناك مشكلة يف الرعاية الصحية الطارئة. 
ولحسن الحظ، مل تطرأ أية حاالت طوارئ. وعالوة عىل ذلك، فإنه يكلف املوظفني وقت العمل وجعل 
مدينتنا تبدو غري فعالة، ومدير أعامل املدينة، الذي كان معنا أكرث من خمسة عرش عاماً، كان عاجزاً 

بشدة عن فعل أي يشء عن الوضع بسبب نقص املعدات )أبِد االستياء(.
ميكن حل هذه املشكلة برشاء أربعة محاريث إضافية. وقد تم تقديم هذه املحاريث بسعر خاص 
من التصنيع األخري يف مينيابوليس، التي لديها أكرث من عرشين عاماً من الخربة مع محاريث الثلج، 
كام أنها توفر التوصيل املجاين للمحاريث وضامن ملدة ثالث سنوات عىل جميع النظام الهيدرولييك، 
وضامن ملدة مثاين سنوات عىل الشفرة الرئيسية وجميع املكونات الهيكلية. وبعبارة أخرى، هذا الرشاء 

سوف يلبي احتياجاتنا لفرتة طويلة.
ومع هذه اإلضافة وحل مشكلة إزالة الثلوج، سُينظر إىل هذا املجلس كمجموعة متلك الرؤية والقدرة 

عىل التخطيط بعيد املدى، بدالً من ردود الفعل عىل املدى القصري )تصور(.
فإنني أطلب منك املوافقة عىل مبلغ إضايف قدره 300.000 دوالر أمرييك مليزانية العام املقبل؛ حتى 
ميزانية  من  جزءاً  ذلك  بعد  يصبح  أن  ميكن  وهذا  أخرى،  ثلجية  محاريث  أربعة  من رشاء  نتمكن 
املقبل ولسنوات  للعام  لدينا  الثلوج  إزالة  العمل حل مشكلة  )فعل(، وهذا  املدينة  معدات أعامل 

عديدة يف املستقبل.
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متغيرات اإلقناع:

كام أشــارت املناقشة السابقة، تختلف املداخل اإلقناعية املناسبة باختالف املناسبات أو 

الظروف. ولتكون محاولة إســرتاتيجية حقيقية يف اإلقناع، يجب أن تخضع جهودك ومن ثم 

نجاحك لبعض املتغريات، وتصنف هذه املتغريات تحت تصنيف املرِسل والرسالة واملستقبل 

والسياق )انظر الشــكل 5-2()7(. ويقدم منوذج االتصال اإلسرتاتيجي الذي نوقش يف الفصل 

)2( معلومات أساســية عن كل من هذه املتغريات. يتم وصف الســياق كعامل يف النموذج 

األول بالطبقــة الخارجية، واملرِســل واملتلقــي واملتغريات املوصوفة يف الطبقــة الثانية من 

النموذج، وتظهر متغريات الرسالة يف الطبقة الثالثة.

ومن بني املتغريات املرتبطة باملرِسل لرسالة مقنعة، والذي قد يكون املتغري األكرث أهمية 

هو مصداقية املتكلم. وتشــمل أبعاد مصداقية املتحدث: الكفاءة والجدارة بالثقة، التعليم 

واملهنة والخربة، واالستشــهاد باألدلة واملوقف املطلوب )بعبــارة أخرى، ما حجم التغيري يف 

املوقف الذي يطالب به املتحدث؟(. كون املتحدث مرغوباً من عدمه، قد يؤثر عىل النجاح 

يف اإلقنــاع. أيضاً، درجة التشــابه بني املتحــدث والجمهور، يف كثري مــن األحيان تؤثر عىل 

النجاح، حتى الجاذبية الجسدية قد ارتبطت باإلقناع يف بعض الدراسات.

املرِسل

اإلقناع

املستقِبل

السياق

السياق

شكل )5-2( متغريات االقناع
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وميكن أن يسهم عدٌد من متغريات الرسالة يف نجاح أي جهد إقناعي. ترتيب املعلومات 

أحــد تلك املتغريات. هل ينبغــي أن يكون املقنع مبارشاً أم غري مبارش؟ تشــري البحوث إىل 

أن النهــج غري املبــارش أفضل عموماً للجامهري العدائية. هناك عامل آخر ينطوي عىل ما إذا 

كان الشــخص يجب أن يكون رصيحاً أو ضمنياً يف ذكر ما هو مرغوب فيه. وعىل الرغم من 

أن معظم الدراســات تشــري إىل أن الرصاحة هي أفضل عموماً، فبعض األدلة تدعم ضمنية 

الجامهري التي هي ذكية للغاية ومتعلمة ومألوفة مع هذا املوضوع.

هناك مسألة أخرى ذات صلة مبحتوى الرسالة، هي ما إذا كان يجب عىل املقنع تجاهل 

الُحجــج املعارضة أو دحضها، وعــادة ما يكون من األفضل دحضها. ويتوقع جمهور األعامل 

عادة أنه من املقنع معالجة العقبات ذات الصلة. وأخرياً، خلصت معظم الدراســات إىل أن 

األمثلة امللموسة هي أكرث إقناعاً من امللخصات اإلحصائية؛ ألنها أكرث وضوحاً وتقديم بعض 

قصــص العمالء. وغالبــاً ما يعتقد مقدمو األعامل أن األرقام مقنعــة تلقائياً، ومع ذلك فإن 

حــاالت محددة، وقصص من العمالء غري راضني وما شــابه ذلك، ميكن أن تكون أكرث إقناعاً 

بكثري بسبب تأثريها العاطفي.

وبني متغريات املســتقبل ميكن للمــرء أن يأخذ يف االعتبار قدرة الشــخص عىل اإلقناع. 

ببســاطة، بعض األشــخاص أكرث عرضة لإلقناع من البعض اآلخر. هل هناك سامت شخصية 

تتعلق بالســهولة أو الصعوبة التي يقتنع بها املستقِبل؟ توفر البحوث إجابات غري متناسقة 

عىل هذا الســؤال. عىل ســبيل املثال، تظهر بعض الدراسات أن احرتام الذات يرتبط ارتباطاً 

إيجابياً باإلقناع، يف حني تظهر دراســات أخرى بأنها عالقة سلبية، وهناك تفسري محتمل هو 

أن بعض الســامت الشــخصية توفر آثاراً تعزز وتحظر اإلقناع. عىل سبيل املثال، فإن أجهزة 

االستقبال الذكية ستكون أكرث قدرة عىل فهم الرسائل املقنعة، ولكنها ستكون أيضاً أكرث قدرة 

عىل رؤية نقاط ضعف يف الرسالة والتفكري يف التحركات املضادة.

إن اســتعداد املســتقِبل لقبول النداءات يعترب عاماًل معقداً. يقوم املتحدثون الناجحون 

بإجــراء تحليالت مكثفة للجامهري، ويخططون لعرض النــداءات التي من املرجح أن تحفز 

مســتمعيهم. يجب أن تؤخذ الدميوغرافيات الجامهريية ومســتويات املعرفة واملواقف يف 

االعتبار عند اختيار املواد للعرض. فعىل ســبيل املثال، حني يجب عىل املدير إقناع جمهوره 
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من عامل املصانع باعتامد عملية جديدة، يفرس فوائد العملية للعامل، مثل تحسني السالمة 

بــدالً من الفوائد التــي تعود عىل الرشكة، ومثل زيــادة الربحيــة أو اإلنتاجية. وقد يفرس 

املوظفون بالساعة مصطلحات اإلدارة غري املفهومة مثل الكفاءة عىل أنها ترسيح املوظفني، 

أو يفرسون الجودة عىل أنها املزيد من العمل.

وتشمل متغريات الســياق التأثريات األولية / الحداثة، وسائل اإلعالم وتأثريات املقاومة. 

وبشــكٍل عام، فإن ترتيب النقاط يف رســالة إقناعية )األوىل أو الثانية( ال عالقة لها بالنجاح، 

ولكن هناك بعض األدلة عىل أن التأثريات األولية أكرث فائدة يف املوضوعات املثرية لإلعجاب، 

وتلــك املثرية للجدل أو املألوفة. لذلك، ابدأ بأقوى ســبب لديك عند إقنــاع جمهور ُمعاٍد. 

وتظهر تأثريات الحداثة بشــكٍل أكرب يف العروض غري الشــيقة وغري الجدلية أو غري املألوفة، 

ولهذا ابدأ بأقوى سبب لديك عند إقناع جمهور متعاطف.

فيام يتعلق بالعديد من وسائل اإلعالم املتاحة 

اليوم، تبني البحــوث أن الجامهري أكرث إقناعاً يف 

املواقــف وجهــاً لوجه، أكرث مــن أن يتم تصفية 

الرســالة من خالل وســائل اإلعــالم مثل املؤمتر 

عن بعــد أو الفيديو. اســتثناء واحد هو الكلمة 

املكتوبة – الجامهري متيل لتصديق ما تقرأ، سواء 

يف الكتب، عىل الشاشــة أو عــرب اإلنرتنت، ولكن 

يبــدو أن وســائل اإلعالم اإللكرتونيــة والبرصية 

والســمعية تكون مبثابة مادة عازلة، وقد يكون 

الصــوت املجرد أو الصورة التلفزيونية ذات تأثري 

قوي، ولكــن أقــوى املتحدثني يفضلــون النظر 

مبــارشة إىل مســتمعيهم أثناء عــرض قضيتهم. 

تســاعد هذه الظاهرة عــىل رشح مقدار الوقت 

واملال والجهد الذي يقضيه املرشحون السياسيون 

يف السفر، والتحدث إىل الناخبني بدالً من االعتامد فقط عىل التغطية اإلعالمية.

توقَّف وفّكر

مقابلة العمل هي حالة إقناعية عالية املخاطر. 

حلل إســرتاتيجية االتصــال الخاصة بك خالل 

آخــر مقابلة عمل لك، عن طريق اإلجابة عىل 

هذه األسئلة حول متغريات اإلقناع األربعة:

1-كيف عززت مصداقيتك )مرسل(؟

2-عند اإلجابة عىل األســئلة، هل اســتخدمت 

نظاماً مبارشاً أو غري مبارٍش؟ ملاذا؟ )الرسالة(.

3-يف أي الطــرق قمت بتكييف رســالتك إىل 

املتلقي؟ )جمهور(.

4-أين أنت؛ واحد من املتقدمني اأُلول أو األخري 

الذين متت مقابلتهــم؟ كيف تعتقد أن ذلك 

أثر عىل قرار التوظيف؟ )سياق الكالم(.
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إن متغــري الســياق األخري هو مــدى إرصار الرســالة املقنعة. وعموماً، ســوف تنخفض 

املؤثــرات اإلقناعية مبرور الوقت. وبالتــايل، من أجل تحقيق أقىص قدر من الفعالية، ينبغي 

إرسال الرسائل املقنعة يف أقرب وقت ممكن إىل نقطة اتخاذ القرار أو اإلجراء، ولذلك ينفق 

السياسيون عادًة الجزء األكرب من ميزانيتهم اإلعالنية يف األسبوع السابق لالنتخابات.

عىل الرغم من أنه ال ميكن ألحد أن يصف خطة مضمونة إلقناع الناس، يجب عىل املدراء 

النظــر يف املتغريات التي وصفت يف وقت ســابق، بينام يطورون إســرتاتيجياتهم اإلقناعية.

وبقــدر مــا تقوم بذلك، يفرتض أنك ســتجد معدل نجــاح اإلقناع الخاص بك يزيد بشــكٍل 

ملحوظ.

اإلقناع األخالقي:

قبــل التحــول إىل موضوع العروض املعلوماتية، فمن املناســب النظــر يف أهمية اتخاذ 

الطريق الرسيع يف التحدث االقناعي؛ حيث يدعو اإلقناع األخالقي املتحدث لقول الحقيقة، 

والحقيقة كلها، وال يشء ســوى الحقيقة. إن املتحدث املقنع الذي يضلل املســتمعني، سواء 

عمداً أو بصورة مقصودة، سوف يفقد املصداقية ويفقد األعامل.

وتقرتح د. آن برادســرتيت جرينولس Dr. Anne Bradstreet Grinols، وهي أســتاذة 

إدارة األعامل يف جامعة Baylor واملتخصصة يف األخالق، إسرتاتيجيات لإلقناع األخالقي التي 

تقوم عىل تحليل الجمهور، باســتخدام مصطلحات من تحليل حقل القوى؛ فإنها تويص ببدء 

تحديد "القوى الدافعة" وراء التغيري يف االعتقاد أو السلوك الذي يدافع عنه املتكلم: ما الذي 

يحتاج أن يعرفه املستمعون؟ مباذا يهتمون؟ القوى الدافعة هي أسباب وجيهة لقول نعم.

ثانياً، تويص بتحديد "قوى املقاومة" التي تشكل حواجز أمام التغيري املطلوب يف املعتقد 

أو السلوك: ما الذي مينع املستمعني من الترصف؟ ما هي الحجج ضد التغيري التي سيجدها 

املستمعون مقنعة؟ ُقوى املقاومة هي أسباب لقول ال. 

وثالثاً، تويص جرينولس بأن يروي املتحدثون املقنعون القصة التي يحتاج املستمعون إىل 

سامعها، من خالل تعزيز فوائد إجراء التغيري املدعو وإزالة الحواجز إلجراء التغيري املطلوب. 

وبالطبع، فإن القصة يجب أن تكون دامئاً صادقة وتحرتم املستمعني)8(.
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العروض المعلوماتية:

رأينــا أن املدراء يســتخدمون عموماً ثالثــة أمناط تنظيمية لتطويــر مجموعة عروضهم 

املقنعة: حل املشكلة، وتحديد ثم إثبات القضية، والنمط التقدمي النفيس. ولكن ماذا لو كان 

الهــدف من العرض هو وصف أو إبالغ بدالً مــن إقناع؟ يف حاالت الحديث املعلومايت، فمن 

األفضــل لتنظيم املعلومات أن تكون يف تسلســل مختلف. قد يتطلب بوضوح أن يتم عرض 

موضوع بطريقة واحدة بدالً من موضوع آخر، أو أن املوضوع نفسه قد يقرتح أفضل منط أو 

ترتيب. يتم رسد بعض االحتامالت واألمثلة من املوضوعات املناسبة لكل تسلسل فيام ييل:

- املكانية أو الجغرافية:  وصف تخطيط منشأة جديدة لدينا.

- الفئات السياسية واالقتصادية:  مبيعات خط منتجاتنا ملختلف الفئات االجتامعية.

- األهمية:  تغيريات عىل حزمة مزايا املوظفني.

- التسلسل الزمني:  تاريخ ومستقبل رشكتنا.

- العيوب واملميزات:  مناذج مختلفة من أجهزة الفاكس يف السوق.

- املقارنة والتباين:  حيث نقف بني املنافسني يف صناعتنا.

- الهيكل والوظيفة:  طبقة اإلدارة الجديدة التي تضاف إىل رشكتنا.

حالة منوذجية للحديث املعلومايت، هي عندما يجب عىل املدير رشح إجراءات العمل أو 

العمليات الجديدة. قد يكون إعطاء التعليامت تحدياً. اإلسرتاتيجية الخاطئة هي ببساطة أن 

تقول للموظفني يف إحدى املرات ما يجب عليهم القيام به، ثم تنهي حديثك بســؤال: "هل 

لديك أي أســئلة؟". قد يرتدد املستمعون يف طرح األســئلة خوفاً من أن يبدوا غري متعاونني 

أو غــري أذكياء. وبدالً من ذلــك، فإنهم يعودون إىل مهامهم، ومحاولــة تجربة إجراء جديد 

وارتكاب األخطاء. وبدالً من أخذ مخاطرة بانتقاد الرئيس لهم، قد يطلبون من زميل العمل 

املساعدة، وهو ما يضاعف غالباً املشاكل واألخطاء.

وهناك إســرتاتيجية أفضل إلعطاء املعلومات، وهي اســتخدام: أخرب، اعرض، افعل. أوالً، 

يرشح املدير الخطوات يف اإلجراء الجديد. عىل النقيض من اإلجراء الحايل، إذا كانت املهمة 
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معقــدة، يجب عىل املديــر تجميع الخطوات إىل مجموعات أو مراحل. عىل ســبيل املثال، 

بــدالً من وصف إجراء يتضمن اثنتي عرشة خطوة، يســتطيع املتحدث وصف ثالث مراحل 

مع أربع خطوات يف كل مرحلة، وتقســيم مجموعة مــن املعلومات إىل مجموعات صغرية 

يجعلها أخف وطأة عىل املســتمعني. بعد إخبار الجمهور عن اإلجراء الجديد، يظهر املدير 

للجمهور كيفية القيام بذلك، إما إظهاره شخصياً أو باستخدام منوذج. واملزيد من الجامهري 

هم متعلمون برصياً أكرث من املتعلمني ســمعياً، لذلــك املظاهرة غالباً ما تكون فعالة جداً. 

وأخــرياً، يتيح املديــر للموظفني محاولة اإلجراء الجديد بأنفســهم. وينبغي للمديرة تقديم 

ردود الفعل املتحررة والتشــجيع، بينام تالحظ جهودهم، مبا أن التعزيز اإليجايب يعد حافزاً 

قوياً للتعلم.

أيــاً كان تقســيم املوضــوع أو الرتتيب الذي ســيعرض به، فمن املهــم أن يكون هناك 

خطة محددة ومنطقية وإســرتاتيجية لشــكل العرض التقدميي، مضيفاً أن االنتقال السلس 

هــو مفتاح واضح لتنظيم الخطة. يجب وجود جــرس أو وصلة بني الوحدات، بحيث ميكن 

للجمهور متابعة تنظيم الخطة، حيث ينتقل املتكلم إىل وحدة جديدة. قد يأخذ هذا الرابط 

شكل إعالن بسيط بأن وحدة جديدة سوف تناقش اآلن. ويعد االنتقال مفيداً للجمهور، إذا 

كان يفرس كيف ســتقارن النقطة التالية مع سابقتها. إن االنتقال الذي يبدأ مبراجعة تتبعها 

املعاينة ُيعرف أحياناً باسم: بيان جانوس، نسبة إىل اإلله جانوس يف األساطري الرومانية، الذي 

كان له وجهان. وهناك جهاز آخر هو تكرار الكلامت الرئيســية أو العبارات للتأكيد. وتظهر 

يف الجدول )5-2( أمثلة للتحوالت عىل أربعة مستويات من التعقيد. إن املتحدث املعلومايت 

الحكيم سيستخدم التحوالت بشكٍل متحرر للحفاظ عىل الجمهور يف املسار الصحيح.

جدول )5-2( أنواع التنقالت

املثال الوظيفة

وباإلضافة إىل ذلك، أو، من ناحية أخرى، وباملقارنة، وعالوة عىل ذلك. إظهار العالقة بني األفكار.

أوالً، أن أبدأ، نقطتي الثانية هي، أخرياً، يف الختام. تعدد األفكار.

واآلن بعد أن ناقشنا معاملها، دعونا نلفت انتباهنا إىل فوائدها. تلخيص األفكار.

إذا كنت ال تتذكر أي يشء آخر، يرجى تذكر هذا... التأكيد عىل األفكار.
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الدليل:

ســواء كان الغرض منه هو اإلبالغ أو اإلقناع، فيجــب أن يتضمن عرضك العميل األدلة.

فإن نوع املعلومات والبحوث املناظرة املطلوبة يعتمدان إىل حٍد كبري عىل نوعني من األدلة 

املطلوبــة: الحقيقة أو الرأي. والدليل عىل الحقيقة هو وصف موضوعي ليشء، باســتخدام 

األدلــة التجريبية دون تفســري أو حكم. كام ميكن إثبات الحقيقــة، أي أنها صحيحة أو غري 

صحيحة. والدليل عىل الرأي هو تطبيق التفسري والحكم بدالً من الحقيقة.

ومــن املتوقــع أن يقدم املتحدثــون يف مجال األعــامل أحياناً كثــرية، الحقائق وخاصة 

اإلحصاءات كدليل عىل النقاط الرئيســية. الجمهور يحرتم املتكلمني الذين يسلمون األرقام، 

ومع ذلك، تظهر البحوث باستمرار أن الحقائق املنتجة، مثل ميزات املنتج ليست مقنعة يف 

حد ذاتها. وميكن للجامهري أن يكون لديهم قيمة عقالنية عىل الرغم من اتخاذ قرارات بدالً 

من ذلك عىل أساس مشاعرهم.

قامــت مجموعة من األبحاث الحديثة يف علم األعصاب وعلم النفس، بتســليط الضوء 

عــىل الدور الهام الذي تلعبه العواطف يف صنع القرار)9(، عىل وجه الخصوص. فالدراســات 

التجريبية للمســتثمرين اتخذت القرارات لدعــم االعتقاد بأن األفراد ال يترصفون بعقالنية، 

أو يأخــذون باالعتبار جميع املعلومات املتاحة عند تداول األســهم، فكل من املســتثمرين 

املحرتفني والهواة سمحوا للعواطف بدفع قراراتهم االستثامرية بدالً من ذلك. ويشري ويتني 

تيلســون، املدير املــايل األمرييك الناجح للغاية ومؤســس رشكاء العاصمة تيلســون، إىل أن 

اإلفــراط يف الثقة هو العاطفة التي غالباً ما تتغلب عــىل العقالنية. وعالوة عىل ذلك، كلام 

زادت صعوبــة املهمة )مثل التنبؤ بســعر الســهم(، كلام زادت درجة الثقــة الزائدة؛ فإن 

الزيادة يف القيمة هي مثال واحد. تيلســون 

كتب تقريراً عن 78.000 مســتثمر يف وسطاء 

الوســاطة يف الواليات املتحــدة الكبرية، التي 

بلغ معدل اســتبعادها السنوي حوايل 80 يف 

املئة. أما الرشائح الخمس األقل نشاطاً، التي 

يبلــغ متوســط مبيعاتها الســنوية 1٪، فقد 

توقَّف وفّكر

1- فكــر يف آخر مرة قمت بهــا بعملية رشاء 

كربى؛ سيارة، منزل، عطلة شاملة وما شابه 

ذلك.

2- ما هي أنــواع األدلة )الحقائــق أو اآلراء( 

التي كانت األكرث أهمية عند اتخاذ قرارك؟
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بلغت عائداتها السنوية 17،5٪، بينام بلغت عائدات ستاندرد آند بورز 16.9 يف املائة خالل 

نفس الفرتة  األكرث نشاطاً 20 يف املئة من املستثمرين، مع مبيعاتها السنوية أكرث من 100 يف 

املئة، وسجلت فقط 10 يف املئة عائداً سنوياً. ويلخص القول أن املستثمرين عادة يف أداء غري 

عقالين. عىل الرغم من أنها طريقة ال تعمل)10(، فإن نقطة اتخاذ القرار هنا هي أن املتحدثني 

يف قطاع األعامل الذين يعتمدون عىل األدلة الواقعية، يجب أن يكونوا عىل بينة من حدوده 

يف إقناع الناس بأن يترصفوا بطرق معينة.

باالنتقال إىل اآلراء كشــكل من أشــكال األدلة، ميكن اســتخدام ثالثة أنواع من اآلراء يف 

العرض: شخيص، عرض، وخبري. يف حني أن جميع املدراء رمبا يدعمون عروضهم مع وجهات 

النظر الشخصية من وقٍت آلخر، فالنجاح يف استخدام اآلراء الشخصية للدعم يعتمد إىل حٍد 

كبري عىل مصداقية املدير مع الجمهور، ويستخدم املدير الرأي العادي عند االستشهاد بآراء 

الناس العاديني )غري الخرباء(، مثل العمالء أو العامل أو الجمهور. هذا املصدر هو السائد يف 

العروض عىل التسويق أو مشاكل املوظفني. 

يستخدم املدير رأي الخرباء عند االستشهاد بسلطة لتقديم األدلة، وهذا النوع من األدلة 

يعمل بشــكٍل جيد يف حال فقدان حقائق موضوعية، أو عندما يكون املتحدث غري معروف 

للجمهــور. ومع ذلــك، يجب أن يكون الخبــري املختار محرتماً وموضوعيــاً وأن ميتلك خربة 

فعلية. عىل ســبيل املثال، العب البيسبول قد يكون خبرياً يف البيسبول ولكن ليس ىف نوعية 

الطالء أو اإلعالنات.

حيــث إن إســرتاتيجيات العرض املختلفة تتطلــب أدلة مختلفة، يف العــروض املقنعة، 

والنمــط التقدمي النفيس عمومــاً، يتطلب معلومــات أقل واقعية واملزيــد من النداءات 

العاطفيــة، وبالتايل فإنه يركز أكرث عىل الرأي من املعلومات التجريبية. فإثبات حالة القضية 

وحل املشــكلة يســتدعي معرفة حقائق واسعة يف معظم الحاالت. من املستحسن يف الرأي 

للحــاالت األخرية عندما يكون املدير لديه درجة عالية من املصداقية. ورأي الخرباء له قيمة 

عندما ال يكون هناك شك حول سلطة الخبري.

يحكــم الجامهري األدلة، ســواء كانت حقيقــة أو رأي، وفقاً لتوقيتهــا ومصدرها. الرأي 

الشــخيص هو أضعف نوع من األدلة، إال إذا كان املتكلم لديه املصداقية العالية والسلطة، 
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والدينامية، والثقة والخربة. وبالتايل، فإن من الحكمة أن يستشهد املدير بالتفاصيل املتعلقة 

بالبحوث التي أُجريت، مبا يف ذلك متى وأين تم اسرتجاع األدلة. ويف الحاالت التي ال يعرف 

فيها الجمهور املتكلم، تصبح مصداقية األدلة حاسمة ملصداقية املتكلم.

للتلخيص، فإن منت العرض التقدميي هو أطول وأكرث جزء تعقيداً، ويجب تنظيمه بعناية 

ويجــب أن يكون النمــط التنظيمي واضحاً للجمهور. يتم تحديد خيــارات املتكلم لتنظيم 

النقاط الرئيســية يف املنت من عرضها من قبل الغرض منها )باملعلومات أو اإلقناع(. بعد أن 

يتم اختيار النقاط الرئيســية وترتيبها يف تسلسل منطقي، يجب دعم كل منها وتطويره من 

خالل األدلة )الرأي أو الحقائق(. وتظهر األمناط التنظيمية األكرث شــيوعاً للمنت من العروض 

املقنعة واملفيدة يف الجدول )3-5(.

جدول )5-3( خيارات التسلسل للنقاط الرئيسية

الهدف املعلومايت. الهدف اإلقناعي.

املكانية / الجغرافية. حل املشكلة.

السياسية / االقتصادية. تحديد القضية وإثباتها.

األهمية – املزايا التاريخية / العيوب: مقارنة / التباين: هيكل/ وظيفة. النمط التقدمي النفيس.

الخاتمة:

من الســهل نســبياً يف نهاية العرض إحــداث التأثري النهايئ. ينبغــي أن يتضمن ملخصاً 

موجزاً للغرض والنقاط الرئيســية املشــمولة يف ترتيبها املناسب. مبجرد االنتهاء من العرض، 

تأكــد مــن أنه انتهى. ال تقدم أية معلومات جديدة أو ترتك ســؤاالً دون إجابة. كرر أهمية 

الرســالة للجمهور كام هــو مذكور يف املقدمة، لضامن االحتفاظ بهــا. إذا كان هناك حاجة 

إىل اتخــاذ بعض اإلجراءات من الجمهــور، فاجعل التوقعات واضحــة، واترك الجمهور مع 

الفكــر النهايئ القوي أو التحديات. أياً كان الطابع املحدد لإلنهاء، فإنه يجب أن يعلن بقوة 

وبوضوح أن املتكلم ينتهي. يف كثري من األحيان، يلجأ املتكلمون إىل "حســناً، هذا كل يشء. 



الفصل الخامس

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات226

شــكراً لالستامع" إنهاء. فإن جمهورك عن كثب يف هذه املرحلة، سيتأثرون بانطباعك النهايئ 

باإلضافة إىل انطباعك األول.

ويلخص الجدول )5-4( أجزاء استنتاج العرض.

جدول )5-4( أجزاء الخامتة

بيان الهدف.

النقاط الرئيسية.

أهمية الرسالة.

طلب اتخاذ إجراء )اختياري(.

الفكرة النهائية / التحدي.

األسئلة:

يطلب املتحدثون من الحضور توجيه األسئلة بعد العرض للسامح باإلضافات واإليضاحات 

املناســبة، يف حالة قد تكــون فيها املجموعة مثبطة، ولكن األســئلة مهمة لفتح الحوار. قد 

يرغــب املتكلم مــن أحد أفراد الجمهور أن يكون مســتعداً، مع ســؤال لتحفيز املزيد من 

األسئلة.

وهناك العديد من االقرتاحات مفيدة عند اإلجابة عىل األسئلة: 

- إذا كان السؤال األصيل غري مسموع للجميع، كرر ذلك.

- استقبل األسئلة من جميع أجزاء القاعة، وليس فقط من قسم أو شخص واحد. 

- ال تقيم سؤاالً بالقول: "هذا سؤال جيد". ميكن أن تكون مثل هذه االستجابة من غري قصد 

لآلخرين بأن أسئلتهم ليست جيدة.

- ال ُتِجب عىل ردود مثل: "قلت يف وقت ســابق" أو "حســناً، من الواضح" أو "أي شــخص 

يعرف الجواب عىل ذلك". ميكن أن تكون هذه الردود مهينة متاماً.
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- ننظر إىل املجموعة بأكملها عند اإلجابة عىل السؤال، وليس فقط الشخص الذي طلب ذلك.

- عندما تنتهي، ال تسأل: "هل هذا يجيب عىل سؤالك؟"؛ ألن ذلك يجعلك تبدو انتقائياً. إذا 

كنت مل ُتجب عىل سؤالهم بشكًلٍ مقنع، فمن املرجح أن يعلموك بذلك.

- ال ُترش باإلصبع للسامح لشخص بتوجيه سؤال؛ فقد يظهر ذلك االستبدادية، وبدالً من ذلك 

األفضل دعوة السائل عن طريق اإلشارة بيد مفتوحة.

-  إذا مل يكن لديك إجابة عىل ســؤال، فمن األفضل أن تعرتف بذلك. أخرب الســائل أين يجد 

اإلجابة.

- اسمح بوقت كاٍف للرد عىل جميع األسئلة.

إعداد المساعدات البصرية الخاصة بك:

املســاعدات البرصية أمر ال بد منه للجميع، باستثناء العروض التقدميية غري الرسمية يف 

مجال األعامل؛ فهي توفر طريقة إضافية للحفاظ عىل اهتامم الجمهور ومشــاركته. ومبا أن 

الكلمة املنطوقة هي –يف أحســن األحوال– محدودة يف االتصال والتواصل، ومبا أن الصوت 

انتقايل، قد يفقد املســتمع الرســالة، وفرصة لســامع ذلك مرة أخرى قد ال تنشأ أبداً. ومع 

ذلك، ميكن دعم املســاعدات البرصية عــىل التغلب عىل هذه القيــود. باإلضافة إىل ذلك، 

ميكن للمساعدات البرصية توضيح املعلومات املعقدة. ميكنك استخدام املساعدات البرصية 

بنجاح يف املقدمة واملنت منتصف العرض وخامتة العرض التقدميي.

المعايير: 

تعطي الوسائل البرصية املســاعدة الجيدة انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور، وتربر الوقت 

الذي يقضيه يف إعدادها. الوســيلة املســاعدة الفعالة هي تلك املصممة لتناســب املتكلم، 

والجمهور، والقاعة. أربعة معايري تجعل املساعدة البرصية فعالة:

1- الرؤية: يجب أن تكون الوسيلة البرصية املساعدة سهلة القراءة. يحاول بعض املتحدثني 

تقديم مساعدات برصية من املواد املطبوعة، وهذه عادة ما تكون ضعيفة؛ ألن الحروف 

الخاصــة باملســاعدات البرصية يجب أن تكــون أكرب وأكرث جرأًة من حــروف الطابعة 
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العادية. أيضاً، ال ميكن اســتخدام الرســومات الفنية بســهولة. يتم فقدان خطوط عىل 

العديد من الرســومات؛ ألنها خافتة جداً قلياًل، وهذا أكــرث إثارة للجمهور من أن يقال: 

هناك يشء مهم عىل املســاعدات البرصية التي ال ميكن أن ُترى. يجب أن يكون العمل 

الفني مرسوماً للقضاء عىل خطوط ال لزوم لها. ولجعل خطوط أساسية أثقل عىل الرسم، 

اســتخدم خطاً قاباًل للقراءة ومتســقاً، وخصوصاً عند استخدام باور بوينت عموماً. خط 

Sans serif مناسب، مثل: Calibri، Arial، أو Helvetica. احرص عىل عدم اإلفراط يف 

استخدام األحرف الكبرية، والجريئة، واملائلة؛ فقراءتها كلها أصعب من الخط العادي يف 

حالة كتابة جملة)11(. 

2- الوضوح: يشــري الوضوح إىل ما يفهمه الجمهور بالرؤية والنظر. اجعل النقاط الرئيســية 

سهلة للتحديد. إن اللون وسيلة جيدة لرتكيز انتباه الجمهور عىل األجزاء الهامة البرصية. 

عىل الرغم من أن اإلحصاءات تشري إىل أن يتذكر الجمهور 20 يف املئة فقط مام يسمعون، 

ولكــن يتذكــرون 80 يف املئة مام يرونه، يجــب أن يكونوا قادرين عــىل فهم ما يرونه 

ليتذكروه)12(. عند تصميم رشيحة باور بوينت، استخدم األلوان األساسية، القامتة، األلوان 

الصلبــة. اخرت األلوان الخفيفة للنــص، تجنب الخلفيات املزدحمة، وتشــتيت تركيبات 

األلوان، ومجموعات األلوان ذات التباين املنخفض، مثل األســود عىل األحمر أو األزرق 

املتوسط    عىل األزرق الداكن)13(. 

3- البســاطة: بعد تحديد محتوى الوســيلة البرصية، اتخذ سباًل لتبسيطها. ال يشء يجب أن 

يظهر عىل الوسيلة البرصية باستثناء املحتوى ذي الصلة إىل أفكار محددة ليتم توصيلها. 

تزيني رشيحة باور بوينت بقصاصة فنية، حدود، حتى شــعار الرشكة، ميكن أن يشــتت 

معظم قوالب عروض رشائح الكمبيوتر، وتشمل عنارص التصميم اإلضافية التي قد تكون 

ملونة، ولكن ال عالقة لها برسالة رئيس مجلس اإلدارة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للقوالب 

والنامذج املفرطة التأثري عىل نقص اإلبداع.

4- الصلة: ال تستخدم الرسم أو تأثري الصوت فقط؛ ألنه مفيد أو جميل بينام يف األصل أُعد 

لغــرض آخر. ميكن أن تكون املؤثرات الخاصة املثرية لإلعجاب عكســية إذا اســتخدمت 

فقط لإلقناع. عىل ســبيل املثال، يف دليل لباور بوينت، أشار املؤلفان ماري مونرت وديف 

بارادي إىل عدم اســتخدام أي من الرســم البياين ثاليث األبعاد )D -3(، أو تأثريات الرسم 
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البياين يف عرض تقدميي لباور بوينت؛ ألنها غري رضورية ومربكة للجمهور)14(. 

ضــع عــدة قواعد يف االعتبار عند تصميم الوســائل البرصية الخاصة بك. هذه ليســت 

الصيــغ الســحرية، ولكنها مبــادئ توجيهية مفيــدة. أوالً، ال ينبغي أن تحتوي أي وســيلة 

مســاعدة برصية نصية عىل أكرث من ســتة أســطر. ثانياً، ال ينبغي أن تحتوي عىل أكرث من 

ســت كلامت. لتلبية هذه القواعد األولية، قد يحتاج املتحدث الســتخدام أكرث من واحدة 

من الوسائل البرصية أو تصاميم مركبة لبناء وسيلة مساعدة مرئية أكرث تعقيداً من الناحية 

البرصية. يف عرض تقدميي باســتخدام باور بوينت، ســيؤدي تحميل رشيحة بعدد كبري جداً 

من أسطر النص إىل تحويل انتباه الجمهور من االستامع إىل القراءة. تجنب الجمل الكاملة، 

إال إذا قــررت أن تقتبس القطعة كاملــة. التفكري يف الرشيحة كام لو كانت لوحة، فقط ألن 

لديك املساحة، ال يعني أنه يجب عليك ملؤها. يف الباور بوينت، كلام استخدمت مساعدات 

ووسائل أقل، كلام كان العرض سهاًل ويسرياً وبسيطاً ويعنى الكثري ملن يرونه.

ثالثــاً، يجب أن تظهر صفوف أعمدة البيانات عىل ســطر واحد يف كل مرة، باســتخدام 

تقنية الرتكيز إلبقاء انتباه الجمهور عىل نقطة النقاش. تتضمن تقنيات التشــديد البســيطة 

اإلشــارة مبــؤرش قلم رصاص أو مؤرش ليــزر، مام يؤدي إىل قطع نافــذة عىل ورقة من ورق 

الرســم البياين، للكشــف فقط عن العنارص 

قيد املناقشــة، أو باستخدام ميزة إنشاء باور 

بوينت. أثنــاء عرض تقدميي لبــاور بوينت، 

ميكنك تغيــري املؤرش من ســهم إىل قلم عن 

طريــق الضغط عىل كونرتول )p +)ctrl عىل 

لوحــة املفاتيح، ثم ميكنك اســتخدام املؤرش 

إىل دائــرة أو تســطري البيانــات أو الكلامت 

لالستمرار اضغط E + ctrl. بتغيري املؤرش إىل 

ممحاة، اضغط A+ ctrl  يعيد السهم.

 باإلضافــة إىل عنــارص تصميــم الرؤية، 

والوضــوح، والبســاطة، واألهمية، يســاهم 

توقَّف وفّكر

حيث  إليه  استمعت  قد  لألعامل  عرضاً  تذكر 

استخدم املتحدث املساعدات البرصية.

البرصية، - 1 الوسائل  وجدت  مدى  أي  إىل 

مفيدة، أم مشتتة أم مربكة؟

التي - 2 البرصية  الوسائل  عنارص  هي  ما 

إيجابية  كانت  سواء  األثر،  أكرب  لها  كان 

أو سلبية، فيام يخص االنطباع الذي تركه 

املتحدث لديكم؟

ما هي عنارص الوسائل املساعدة البرصية - 3

االحتفاظ  يف  األكرب  التأثري  لها  كان  التي 

بالرسالة؟
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توقيت املســاعدات البرصية يف فعاليتها؛ حيث إن املســاعدات البرصية هي رســالة بيانية 

تهــدف إىل تكملة الرســالة اللفظية. ينبغي تقديم كلتا الرســالتني يف نفــس الوقت. يجب 

أال تكون املســاعدة مرئية حتى يتم اســتخدامها، وينبغي إبعادهــا عن النظر بعد أن متت 

مناقشتها حتى ال تشتت الجمهور. خطأ شائع يقع فيه العديد من املتحدثني، هو ترك البيان 

التوضيحــي مفتوحاً أو إبقاء الرشيحة عىل الشاشــة بعد أن متت رؤيتها)15(. طريقة ســهلة 

إلخفاء رشيحة باور بوينت أثناء التقديم، هو ضغط B عىل لوحة املفاتيح - تتحول الشاشة 

إىل اللون األســود. اضغط B مرة أخرى تعود الرشيحة مرة أخرى. وباملثل، مفتاح W يجعل 

الشاشة تتحول إىل اللون األبيض.

األنواع:

معايري املســاعدات البرصية الفعالــة عاملية، ولكن اختيار املتحدث للوســائل البرصية 

سوف يتأثر بحجم ونوع الجمهور ونوع املعدات املقدمة يف قاعة العرض.

معظم مكاتب رجــال األعامل مجهزة بألواح الكتابة البيضاء و / أو املخططات البيانية. 

هذه هي أدوات الحديث املرتَجل الســتخدامها فقط عندما يكون هناك وقت كاٍف إلعداد 

أي يشء آخر. يجب أن يكتب املتحدث عىل اللوحة أو الرســم البياين باليد اليمنى عىل ميني 

املخطط أو الجدار الذي يواجه الجمهور. إذا أدار املتحدث ظهره وفقد التواصل بالعني، قد 

يتضاءل انتباه الجمهور. نادراً ما تبدو املساعدات املرئية املكتوبة بخط اليد محرتفة املظهر. 

ومــع ذلك، ميكن أن تكون الرســوم البيانية العفوية واملخططات االنســيابية أحياناً طريقة 

درامية؛ إليضاح العمليات املعقدة قيد املناقشــة، كام ميكن أن تكون فعالة خالل جلســات 

العصف الذهني.

النوع األكرث شــيوعاً من املساعدات البرصية املستخدمة يف عروض األعامل، بالطبع هو 

الرســومات التي تم إنشاؤها بواســطة الكمبيوتر، مثل ميكروسوفت باور بوينت، ووسائط 

أخــرى حديثاً.  قدمت بريزي من خالل ثالثة مصممني إعالميني من هنغاريا )املجر( يف عام 

2009. بريزي هو عرض ســحابة املستند إىل أداة الربمجيات لتقديم األفكار عىل لوحة رسم 

افرتاضية. يستخدم ويوظف املنتج واجهة املستخدم التي تسمح للمتحدثني بتكبري وتصغري 
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وســائل العرض الخاصة بهم، والتنقل من خالل املعلومات داخل مســاحة D -3. واملســح 

بشــكٍل أفقي ورأيس، والتكبري، وتناوب األشــياء ميكن أن يكون فعاالً جداً، ولكن اإلفراط يف 

مثل هذا التحفيز البرصي قد يكون خطراً، ويعمل عىل تحريض الغثيان وملل الجمهور.

 PowerPoint يف العرشين عاماً املاضية أو حتى منذ عرضه وتقدميه، أصبح باور بوينت

برنامج العرض القيايس. قــاَرن كاتب تقديم العرض دون رشائح باور بوينت، بتقديم عرض 

عن البطاطا املقلية بدون الكاتشب. يف إعدادات الرشكات املزدحمة، من املعروف أن أفراد 

الجمهور الغائب يطلب نســخاً من الرشائح، عىل افرتاض أن الوســائل البرصية تحتوي عىل 

جميع املعلومات ذات الصلة من العرض التقدميي. سبب آخر لشعبيته هو أن الربنامج سهل 

االستخدام للغاية، ورمبا األهم من ذلك، تقريباً، اإلتاحة عاملياً. ووجدْت إحدى الدراسات أن 

أكرث من 90 يف املائة من الرشكات املســتجيبة التي تقدم عروض تقدميية تستخدم رسومات 

بــاور بوينــت)16(. ويف الواقــع، تقوم الرشكات اآلن بــإدراج برامج الرســومات التقدميية يف 

اتصاالتها الداخلية اليومية، ويف عملية اتخاذ القرارات فيها)17(. 

ومع ذلك، حدث يف اآلونة األخرية رد فعل عنيف ضد اســتخدام باور بوينت، أو بشكل 

أدق، إساءة استخدامه يف العروض التجارية. إدوارد ُتوفِت، أحد الذين ميلكون السلطة عاملياً 

يف مجــال عرض املعلومات املرئية، يدين الربنامج ألنــه يقلل من الجودة التحليلية للعرض؛ 

وألن مــا يــرتاوح بني خمس وثالثني إىل أربعني كلمة فقط يتناســب مــع كل رشيحة، وألنه 

ينظــر إىل رشيحة منوذجية ملدة مثاين ثواٍن فقط، فإنه يجــادل بأن الجامهري ال ميكنها ربط 

املعلومات بشــكل مناسب، يف حجة متامسكة تنتقد نهج منط - أكرث من جوهر من املبادئ 

التوجيهية لتصميم باور بوينت، وتشــري إىل أن روتني الرشائح والقوائم املتعددة املستويات 

ليس فقط اإلفراط يف تبسيط األفكار للجمهور، ولكن أيضاً يرض مصداقية املقدم. هناك قلق 

متزايد من أن مقدمي العروض قد يلجأون إىل االعتامد عىل باور بوينت كعكاز، واستخدامه 

بدالً من التقارير التفصيلية والتقنية)18(. 

ومن األمثلة املأساوية عىل سوء استخدام باور بوينت تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 

2003. وأفــاد مجلس التحقيق يف الحوادث يف كولومبيا بأن مهنديس ناســا، املكلفني بتقييم 

األرضار املحتملة للجناح أثناء البعثة، قدموا النتائج التي توصلوا إليها يف رشيحة باور بوينت 
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ُمربكة. لذا، فقد تم تكديســها مع عنارص نقطية كان من املســتحيل تقريباً تحليلها. وأشار 

تقرير مجلس التحقيق ىف حوادث كولومبيا إىل أنه "من الســهل أن نفهم كيف ميكن ملدير 

قراءة رشيحة باور بوينت هذه، وال يدرك أنها تربز وضعاً يشكل خطراً عىل الحياة")19(. 

هناك بديل واحد للقامئة التقليدية للنقاط عىل رشائح باور بوينت يكتسب شعبية. وتدعو 

إســرتاتيجية التصميم إىل وضع "تأكيد"، كعبارة كاملة يف العنوان أو العنوان الرئييس يف أعىل 

الرشيحة، ثم الصور، أو املعادالت، أو املخططات التي توفر أدلة دعم تأكيد تظهر يف جسم أو 

منتصف من الرشيحة. تتم إضافة وسائل الرشح باألسهم أحياناً إىل رشح الصور )انظر الشكل 

5-3(. إن تصميــم هذا التأكيد عىل األدلــة )AE( ما ال يقل عن مقومات جزئية من تحديات 

ُتوفِت Tufte؛ ألنه يعرض بيانياً العالقات بني األفكار عىل الرشيحة. وتبني البحوث التي أجراها 

مايــكل آيل Michael Alley وفريقه يف جامعة بني الحكومية Penn State University، أن 

الجامهري تفهم وتحتفظ مبعلومات أكــرث، من العروض املصحوبة بالرشائح املصممة بطريقة 

التأكيد عىل األدلة، عنها يف العروض التقدميية بطريقة رسد النقاط)20(.

نقطة أخرى من الجدل، قد لفت ُتوفِت Tufte االنتباه إىل عدم وجود ضوابط االنتحال 

املدرجة يف برنامج باور بوينت. ويعتقد أن الربنامج التقدميي يجب أن يعقد لنفس املعايري 

مثــل أي ورقة بحثيــة أو تقرير بحثي آخر)21(. أفضل أو أســوأ من ذلك، بــاور بوينت هو 

املعيار يف الرسومات يف عروض األعامل األمريكية. وعىل هذا النحو، يحتاج املدراء إىل تعلم 

استخدام عروض الرشائح التي ينتجها الكمبيوتر بشكٍل صحيح وفقاً للمبادئ املوضحة هنا.

النرشات هي شــكل آخر من أشكال الوسائل البرصية. تختلف هذه املواد املكتوبة عن 

الوســائل البرصية األخرى؛ ألن كل عضو من الجمهور يتلقى نسخة، والتي ميكن استخدامها 

كمرجــع أثناء وبعــد العرض التقدميي. النــرشات هي قيمة خاصة عندمــا يدعو املوضوع 

للمخططات والرسوم البيانية املعقدة، واللوائح التفصيلية، ونقاط القانون، وسياسة الرشكة، 

وما شــابه ذلك. يف كثري من األحيان، ميكن توزيع املواد عىل املشــاركني قبل االجتامع، لذلك 

يتــم قضاء وقت أقل خالل االجتامع للمراجعة، ومن ثم ميكــن االنتقال مبارشة إىل مرحلة 

مناقشة العرض.
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تقوم هذه الجملة بالتأكيد عىل املوضوع من خالل سطرين ال أكرث.

شكل رئييس يدعم 
التأكيد السابق

ميكن إظهارها 
عند الحاجة

شكل )5-3( منوذج تصميم رشائح باور بوينت

إذا لزم األمر، الخلفية أو النص التوضيحي فيام ال يزيد عن سطرين.

عنــد التخطيط لتوزيع املواد خالل االجتامع، والحد مــن املعلومات إىل ما هو مطلوب 

وعدم توزيعه حتى يكون هناك حاجة إليها. وهناك الكثري من املواد التي قد تشتت انتباه 

الجمهور عن الرســالة اللفظية. ســيتم إغراء الجمهور ملراجعة النــرشة ملوضوع واحد أثناء 

مناقشة مختلفة. وبطبيعة الحال، هذا يقلل من تأثري الرسالة.

تقديم عرضك:

اآلن هو الوقت املناســب لالختبار الحقيقي؛ تقديم الرســالة. ســوف يســمح التحضري 

الشامل بالرتكيز عىل عدد من العنارص التي تتطلب اهتامماً أثناء إيصال املعلومات. وسوف 

يقوم املتحدث الجاهز بتحليل الجمهور، وسيكون لديه فكرة عام ميكن توقعه من مختلف 

األعضــاء. وقد تــم تحليل الغرض والجمهــور، والبيان االفتتاحي يكون جاهــزاً. يتم تنظيم 

الرسالة، ويتم إعداد الخامتة، وإعداد الوسائل البرصية.
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القلق من التحدث: 

مــاذا عن رهبة املرسح؟ قد يكون أمــراً صعباً أن نعرف أن حوايل 60 يف املئة من جميع 

املتحدثني يشــعرون بالقلق إىل حٍد ما قبل التحدث. كشفت دراسة استقصائية لثالثة آالف 

من األمريكيني أن احتامل تقديم خطاب يستحرض رابع أكرب مخاوف الناس، والذي يخشونه 

حتى أكرث من املوت)22(. جورج جيسيل، الرتفيهي املتأخر، قال ذات مرة: "الدماغ البرشي هو 

عضو رائع، ويبدأ العمل مبجرد أن تولد وال 

يتوقف حتى تلقي خطاباً". 

أفضــل حل للقلق هــو التحضري؛ حيث 

تصبــح عىل اســتعداد أفضــل ألداء مهمة، 

وتــزداد ثقتك عموماً، والــذي بدوره يقلل 

من القلــق. بروفة العرض بأكمله تســبب 

قلقاً مرتفعاً بشــكل خاص. يجب أن تصبح 

أكرث راحة مع كل بروفة)23(. 

ولكــن مهام أعددت جيــداً، قد يبقى بعض القلق. القليل من التوتر أو القلق جيد؛ ألنه 

يحافظ عىل انتباه املتحدث. ومع ذلك، قد تستخدم العديد من التقنيات عندما يزيد القلق 

بحيث ميكن أن تتداخل مع فعالية العرض.

أوالً، انظر إىل قيمة العرض وتذكر أن املادة مهمة. اعتِقد بأن الجمهور هناك لالســتامع 

وأن لديــك فرصــة لتقديم خدمة قيمــة.  كاريل فيورينا، الرئيس التنفيذي الســابق لرشكة 

هيوليت باكارد، توضح توازنها واإلقناع عندما كانت أمام الجمهور بذلك. ال يهم ما إذا كنت 

أتحدث إىل شخصني، عرشة أشخاص، أو اآلالف من الناس. أفكر يف ذلك كام لو أنني أتحدث 

إىل شخٍص واحد فقط. كل اتصال هو محادثة)24(.

ثانياً، يساعد الجلوس وعيناك مغلقتان وأخُذ أنفاٍس عميقة، مع اسرتخاء اليدين والتديل 

إىل الجانب، وتناوب رأســك ببطء، بينام ترّكز خاصًة عىل األفكار اإليجابية )وادي جبيل مع 

الزهور الجميلة، شــعور مريح، غيوم رقيقة تطفو عرب السامء وتكرس األمواج عىل الشاطئ(

)25(. التنفس العميق يُضخ األوكســجني ملخك، وبالتايل زيادة اليقظة، كام أنه يريح العضالت 

توقَّف وفّكر

الفرق  واملوسيقيون  املمثلون،  الرياضيون،  يعرف 

بني الخوف واإلجهاد اإليجايب والضيق أو الضغط. 

هذا هو الفرق بني اإلجهاد املفيد واإلجهاد الضار. 

فّكر يف الوقت الذي اضطررَت فيه إىل أداء وعمل 

عرض أمام الجمهور.

هل مستوى القلق الخاص يجعل أداءك أفضل؟ أم 

إنه كان ضدك؟
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املتوتــرة يف الحلق والرقبة. وكمكافأة إضافية، فإن زيــادة كمية الهواء يف الرئتني يضمن أن 

صوتك ســوف يكون أبعد من ذلك. دقيقة واحدة من االســرتخاء ميكن أن توفر ســاعة من 

التحضري املضطرب.

الطريقة الثالثة للحد من القلق هي حفظ املالحظات القليلة األوىل يف العرض التقدميي، 

يل يجب أن يكون  مــن خالل عرض عنوان هذه التعليقات املحفوظة. وبعض من القلق األوَّ

ساكناً. عىل الرغم من أن هذا الجزء من العرض قد تم حفظه، قد يكون من الجيد أن تكون 

املالحظات متاحة لزيادة الثقة.

رابعاً، ميكن أن يساعد النشاط البدين املخطط يف الحد من القلق. والحركات اإلسرتاتيجية 

أثناء االســتالم وإيصال املعلومات، ميكن استخدامها للسيطرة عىل مستوى أعىل من الطاقة 

التــي ينتجهــا القلق. قد تتخذ هذه الحركة شــكل اإلمياءات املناســبة أو االتجاه إىل جهاز 

كمبيوتر محمول أو مخطط بياين أو شاشة.

مالحظات المتحدث:

كيف ميكن ترتيب املالحظات بشــكٍل أفضل واستخدامها لدعم عرض األعامل؟ تقليدياً، 

دعا البعض إىل مخطط دقيق بعد كل القواعد املناسبة، ويتم املحافظة عىل آخرين، عىل أن 

5-8 بوصة بطاقات رضورية. ميزة صفحات املالحظات يف باور بوينت مفيدة؛ مينحك ورقة 

مطبوعــة لكل رشيحة، مع متثيل الرشيحة يف الجزء العلوي من الورقة واملالحظات الخاصة 

بــك حول تلك الرشيحة تظهر أدناه. العديد من املتحدثني يقوم باســتخدام مجرد الرشائح 

املكتوبــة عىل باور بوينت مثل النامذج. يجب عىل كل شــخص العثور عىل ما هو األفضل 

بالنسبة له أو لها.

ستساعدك املالحظات الجيدة عىل توجيه الجهود نحو التسليم الفعال.  تسهل املالحظات 

املكتوبــة بوضوح وإيجاز يف الحفاظ عــىل االتصال بالَعني مع الجمهور. الحاجة إىل الحفاظ 

عــىل االتصال بالَعني مــع الجمهور يدعم التوصية التي تالحظ رئيس بدالً من الرســومات. 

اســتخدامك الوقوف بظهرك للجمهور أثناء قراءة خطاب قبالة الشاشــة، هو أسلوب شائع 

جداً وغري مهني كأسلوب للتحدث.
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بالرغم من أن املالحظات ميكن أن تكون مصدراً قيِّام، فإنها ميكن أن تصبح بسهولة عائقاً 

نفسياً. للتأكد من عدم حدوث ذلك، تذكر املحاذير التالية:

ال تحرف أو تحني أو متسح أو تطوي ورقة املالحظات بطريقة ال طائل منها بسبب التوتر. 	 

هذا السلوك ال يفعل شيئاً لتخفيف قلق املتحدث، بل إنه قد يزيد من قلق الجمهور.

ال تنظر إىل املالحظات بشكٍل قد يدل عىل الشعور بعدم األمان. إن النظر إىل أسفل بدالً 	 

من النظر إىل الجمهور ميكن أن يصبح عادة ســيئة، وميكن أن يفصلك جســدياً ونفسياً 

عن الجمهور.

ال تكتب مالحظاتك )أو العروض التقدميية( يف جمل كاملة. سوف متيل إىل قراءة العرض 	 

بصوت عاٍل بدالً من التحدث يف وقٍت الحق من النقاط الرئيسية.

ال تحاول أن ُتخفي عن الحضور حقيقة أنك تستخدم املالحظات. ملاذا متارس الحيل مع 	 

الجمهور؟ أفضل إجراء هو استخدام املالحظات رصاحة، ولكن فقط عند الرضورة.

الجوانب غير اللفظية:

يجــب النظر يف العديد من جوانب االتصال غري اللفظي أثناء تقديم العرض، مبا يف ذلك 

االتصال البرصي، وتعبريات الوجه، ووضعية الجســم واإلميــاءات والحركة. ميثل املتحدثون 

جزءاً ال يتجزأ من الرسائل التي ينقلونها، وبالتايل فإن طريقتهم يف التعبري عن أنفسهم يؤثر 

عىل الرسالة بشكٍل مبارش.

كام سرتى، مكونات االتصال غري اللفظية التي نوقشت يف الفصول )9( و )10(، ميكن أن 

تنطبق عىل التحدث مثلام تنطبق عىل االستامع. عىل سبيل املثال، متاماً مثل أهمية االتصال 

بالَعني عند االستامع للرسالة اإلجاملية، ميكن استخدام االتصال بالعني لتكملة تسليم الرسالة. 

من خالل النظر إىل مختلف أعضاء الجمهور، يســتخدم املتحدثون الذين يتحدثون بفعالية 

االتصال بالَعني إلرشاك الجمهور يف العرض. ميكن للمتحدثني أيضاً اســتخدام بقية وجوههم 

إلظهار القلق أو اإلثارة حول الرسالة، االبتسامة، والعبوس املحري، وعدم الضحك - كلٌّ ُيكمل 

الرسالة اللفظية.
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راجع الفصل )10( ملعرفة كيفية موقف املتكلم، واإلمياءات، وحركة الجســم قد تضيف 

أيضاً إىل الكلمة املنطوقة. قد يؤكد املوقف الذي مييل إىل األمام أو يظهر املشــاركة، وامليش 

نحو عضو من الجمهور، قد يرسم نفسياً هذا الشخص واآلخرين يف الرسالة. أهم يشء يجب 

أن نتذكره هو أن حركات الجســم لها معنى، وينبغي أن ُتســتخدم لتعزيز الرســالة وليس 

لرصف االنتباه عنها.

جانب آخر من االتصال غري اللفظي هو القرب. وال شك أن قلة من الناس يتساءلون عن 

حاجة رئيس املجلس إىل الوقوف، عندما يضم الجمهور أكرث من سبعة أو مثانية أشخاص، إال 

أن العديد من العروض اإلدارية تشــمل جامهري أقل من سبعة أشخاص يف قاعة املؤمترات. 

وتدعو هذه الحالة األخرية املدراء إىل تحليل املجموعة، والغرض، وأنفســهم؛ لتحديد ما إذا 

كانوا سيقفون أو يجلسون.

جودة الصوت:

تســتقر يف صوتك جوانــب غري لفظية أخرى مهمة لتقديم العــرض التقدميي. ومن بني 

االعتبــارات الصوتية الرئيســية لالتصال غري اللفظي التي نوقشــت يف الفصل )10( املعدل 

ودرجة الصوت وحجمه.

يعتمــد أفضل معدل يف التحدث عىل املــواد الخاصة بك. عموماً، اعــرض األفكار التي 

يصعب فهمها مبعدل أبطأ من األفكار التي تكون سهلة الفهم. التباطؤ يف التأكيد عىل نقطة 

هامة و/ أو االبتدائية والتحدث بشكٍل أرسع عند تقديم املعلومات الثانوية. إذا كنت تشعر 

ع معدل كالم املتحدث،  بالتوتــر، ابذل جهداً خاصاً لإلبطاء، حيث إن العصبية عادة ما ترسِّ

وأنت ال تريد أن تبدو خارج الســيطرة. كام أنك قد تبطئ من معدل صوتك، ليتناســب مع 

الجمهــور الذي قد يواجــه صعوبة يف فهم لهجتك أو املصطلحــات الخاصة بك. من ناحية 

أخــرى، إذا كانــت لهجتك الخاصة بطيئة، ابذل جهداً لزيــادة املعدل الخاص بك ملزيد من 

الحيويــة والطاقة. يختلف املعــدل للحفاظ عىل انتباه الجمهور. الصــوت الذي يتغري أبداً 

رسعة يصبح مماًل. 

املتحدثــون الذين يتحدثون بصوت حاد وثابت ســيجدون أيضاً صعوبة يف جذب انتباه 

الجمهور. اســتخدام التنوع الواســع يف نربة الصوت للرتكيز والفائدة. عادة، الفشل يف تغيري 
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نربة الصوت هو عادة ُتعرف باســم الحديث بشــكل أحادي النطق. اقرأ الجملة التالية مع 

رفع الصوت عىل الكلمة بخٍط مائل يف كل مرة. من السهل أن نرى كيف أن الفهم ميكن أن 

يتأثر بشكٍل كبري بنربة الصوت.

مل أقل أبداً:  إنه قام برتقيتها. )امنحه بعض التقدير. لديه رؤية أفضل من ذلك(.

مل أقل أبداً:  إنه قام برتقيتها. )قلت بأنها حصلت للتو عىل ترقية وليس بواسطة من...(.

مل أقل أبداً:  إنه قام برتقيتها. )ولكن رمبا كنت قد ملحت إىل ذلك بطرق مختلفة(.

 امليــزة الثالثة للصوت هي درجة الصــوت التي ميكنها أن تضيف للعرض التقدميي، من 

خالل جعله أكرث حيوية وســهولة يف املتابعة. الدرجــة الصحيحة للصوت تعتمد عىل حجم 

املجموعة والبيئة املحيطة. ومع ذلك، ُيغض الطرف عن الوضع والتغريات يف حجم تحســني 

الرتكيــز واإلضافة املتنوعــة، وميكن أن ينظر 

إىل املتكلــم الــذي يصعب ســامعه بأنه غري 

ُكفء وخجول. نضع يف اعتبارنا تحذيراً خاصاً 

حول حجم ودرجة الصوت، وال يكتسب أحد 

املتكلمني االهتامم أو يركز بقوة عىل مجرد أن 

يكون بصوت عاٍل. يف الواقع، ميكن للمتحدث 

الفعال خفــض صوته أثناء االنحرافات، لذلك 

يضطر جمهوره إىل الهدوء لسامعها.

ميكنك اســتخدام العديد من التامرين إلعداد صوت التحدث الخاص بك. تقنية بسيطة 

ولكنها فعالة، هي قراءة بضع فقرات من قســم التحريــر أو الرياضة من الصحيفة بصوت 

عــاٍل كام لــو كنت تعطي عرضاً. يلفت هــذا التكتيك االنتباه إىل جــودة صوتك. يجب أن 

ُتــويل اهتامماً لطريقة املتحدثــني املهنية، مثل ُقراء نرشات األخبــار التلفزيونية واملذيعني، 

واستخدام أصواتهم لنقل املعلومات والعاطفة.

باختصــار، تظهر األبحاث أن 55 يف املئــة من انطباعك هو نتيجة لكيفية نظرتك، 38 يف 

املئــة هي نتيجة لكيفية الصــوت، و7 يف املئة فقط هو نتيجة ملا تقوله. لذلك عندما تعلن: 

توقَّف وفّكر
ما - 1 الصوت،  ودرجة  والحدة  املعدل  إىل  باإلضافة 

التي تؤثر عىل  هي الجوانب األخرى من الصوت 
االنطباع الخاص بك عن املتحدث؟ ماذا عن اللهجة 

اإلقليمية؟
مختلفة، - 2 بلغة  يتحدث  مقدم  إىل  تستمع  عندما 

كيف يؤثر ذلك عىل انطباعك؟
هل تستمع بعناية أكرب أم أنك ممن َيهيم انتباههم - 3

عىل وجوههم؟



إعداد وتقديم العروض 

239 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

"أنــا مرسور لكوين هنا الليلــة"، بينام يهتز صوتك وتتجه عيناك إىل الباب وكنت تتلعثم مع 

املالحظات الخاصة بك، فإن الجمهور أكرث ُعرضة لالعتقاد بأنك غري مرسور لكونك هنا.

الممارسة:

تنطبق املقولة الســائدة: "املامرسة توصلك إىل الكامل" عىل العروض بالتأكيد. املامرسة 

أمــٌر رضوري للعــروض اإلدارية؛ ألنه يف األعــامل التجارية يف الواليــات املتحدة، يجب أن 

تتحدث بشــكٍل ارتجايل دون ســابق إنذار. ال تعِط تالوة الحفظ أو القراءات الَحرفية، كام 

هــو الحال يف الثقافات األخرى. لســوء الحظ، يتخطى العديد من املدراء املامرســة؛ ألنهم 

يعتقدون إما أنهم مشغولون جداً أو أن املامرسة ليست مهمة.

حتى يف حالة انشــغال املدراء التنفيذيني، تبقى املامرســة أمراً رضورياً. إنها تســمح لك 

بزيادة الثقة بالنفس واالزدهار وتحسني الصياغة، بحيث يتدفق الكالم بسالسة. باإلضافة إىل 

ذلك، تســمح املامرســة لك بتحديد أي عيوب أو ثغرات يف العرض للتعامل مع االنحرافات، 

والتأكد من أن الوسائل البرصية متكاملة عىل نحو سلس.

يل أياكوكا Lee Iacocca هو رائد األعامل األمرييك، الذي كان الرئيس التنفيذي لرشكات 

السيارات كرايسلر Chrysler وفورد Ford، الذي قال مرة بأن املامرسة املثالية تجعلك تصل 

إىل الكامل)26(. املامرسة ال تعني ببساطة استعراض املخطط األسايس، أو عرض الرشائح أثناء 

الجلوس عىل مكتب. بدالً من ذلك، فهذا يعني إعادة التدريب بصوٍت عاٍل يف الوضع الذي 

ُيحايك الوضع الفعيل قدر اإلمكان. أيضاً، هذا يعني تطبيق جميع املبادئ التوجيهية املتاحة 

لتطوير عرض جيد وإيصال املعلومات.

ابحث بني زمالء العمل ممن ميكنهم أن يلعبوا دور الجمهور ويقومون بطرح األســئلة. 

وبوجه عام، فإن أي جهد ُينفق عملياً ميكن أن ُيحدث الفرق بني العرض املتوســط   والعرض 

املتميز.

كلــام كان ذلك ممكناً، اســتخدم القاعة الفعلية وجميع الوســائل البرصية املخطط لها 

خالل جلســة املامرســة. القيام بذلك يسمح لك لرتتيب القاعة بشــكل صحيح. عىل سبيل 

املثال، عىل الرغم من أن ترتيب نصف دائري من شأنه أن يتيح االتصال بالَعني بسهولة مع 
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جميع املشاركني، إال أن القاعة قد تفرض ترتيبات عىل طريقة املرسح. إن معرفة مثل هذه 

األمور يف وقٍت مبكر يسمح لك بإجراء التعديالت وتجنب القلق يف اللحظة األخرية.

إن حصة مامرسة مع املساعدات البرصية قد تساعدك أيضاً عىل تقييم التوقيت والتعود 

عىل جهاز التحكم عن ُبعد. ميكنك أيضاً تحديد مثل هذه األشياء البسيطة، كام يف املكونات 

يف جهــاز العرض الكمبيوتر وحيث يكون الضوء باهتاً. ميكن أن يســاعد اتخاذ االحتياطات 

عىل منع الكوارث بعد ساعات وساعات ذهبت إىل إعداد عرض تقدميي.

أخرياً، سوف تساعدك املامرسة عىل ترتيب املالحظات لتحقيق أقىص فائدة. وقد ينتهي 

الوضــع باملدراء الذين هم عىل دراية تامة مبوضوعهم ويشــعرون بأنهــم ال يحتاجون إىل 

مالحظات إىل إحراج أنفســهم وجمهورهم ومنظمتهم. تســاعد "الربوفة" عىل تحديد عدد 

املالحظــات املطلوبــة وإىل أي حد يفرتض أن تكــون مفصلة. أيضاً، ميكن إجــراء ترميزات 

إضافيــة لالنتقاالت أو األفكار التي تحتاج إىل أن ُتقال ببطء أكرث أو بصوت عاٍل أو بوضوح. 

كام أنك لن تشعر بالرغبة يف القراءة من الرشائح خالل العرض التقدميي.

عروض وسائل اإلعالم:

تظهــر الكامريا وامليكروفون يف كل مكان. يحتاج املدير إىل تعلم كيفية اســتخدام هذه 

األجهزة لتحقيق أقىص قدر من إمكاناتها. لســوء الحظ، ال يزال العديد من املديرين يتخذ 

موقفــاً دفاعياً نحــو هذه االحتامالت وعــرض الصوت والفيديو. معظــم الناس ال يريدون 

االنخراط يف األلعاب التي ال يعرفون القواعد الخاصة بها. وبالتايل، فإنها تخجل من الكامريا 

أو امليكروفون.

ولكن توفر وسائل اإلعالم العديد من اإلمكانيات، من إعالنات الخدمة العامة إىل رسائل 

إعالمية أو تحفيزية داخلية للموظفني. ويتلقى املدراء يف بعض األحيان طلبات من محطات 

اإلذاعــة املحلية أو التلفزيون لعروض معلوماتية أو إقناعية. يف حني أن التلفزيون واإلذاعة 

شكالن مختلفان من أشكال االتصال، فإنها ميكن أن تكون مجزية وقّيمة لرسالتك.

لالســتفادة من هذه الوســائط، يحتاج املدراء إىل معرفة القواعــد الخاصة التي تنطبق 

عــىل امليكروفون والكامريا. القاعدة األوىل هي التحدث كام لو أن الجمهور عىل حق هناك. 
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فكر يف امليكروفون أو الكامريا كصديق ودود. يقلل هذا النهج من احتامل غري الئق، مفرط 

الدراماتيكية، وأساليب التواصل الغري الئقة.

القاعدة الثانية هي استخدام الوجه واليدين والجسم، كام هو الحال يف املحادثة العادية 

للحفاظ عىل العرض الطبيعي كام ســيكون يف شخص. يســاعد اإلمياء العادي عىل االتصال 

الصادق، وميكن أن تكمل األفكار التي يتم التعبري عنها. بيد أنه ينبغي توخي الحذر يف بعض 

م من قبل الكامريا ونادراً ما يكون  الحاالت. االبتســامة العريضة والعبوس، واإلمياءات ُتضخَّ

مناســباً. أبِق اإلمياءات قريبة من الجزء العلوي من الجســم، حتى ميكن رؤيتها يف لقطات 

عن قرب.

القاعدة الثالثة، هي اســتخدام نص برمجي. قد يبدو ما يقدم عىل أنه عرض رسمي من 

ِقبل فني محرتف نتيجة لكتابة موســعة. الســيناريو هو وسيلة لتنسيق املتغريات السمعية 

والبرصية والوقت واملحتوى، واملتغريات البرشية، باإلضافة إىل الكلامت. فكام أنه يحتوي عىل 

تعليامت حول مسائل اإلنتاج ألعضاء الطاقم، ومتكينهم من تصور كيفية دمج مسؤولياتهم 

مع املعرض العام، فإنه يســاعد عىل إنشاء هيكل للمناســبة، والتنظيم، والتوقيت. وبعبارة 

أخرى، يســاعد الســيناريو جميع األطراف عىل معرفة التسلســل - كيف ســيبدأ، وينتقل، 

وُيختتم)27(.

هنــاك قاعدة رابعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإلعداد واملامرســة الثالثــة. وقد رأينا بالفعل 

أهمية املامرســة فيام يتعلق بالعرض وجهاً لوجه. ومع ذلك، فإن املامرســة هي أكرث أهمية 

لعرض التلفزيــون أو الفيديو عن طريق كل املحفزات الجديدة، تجعل من الصعب الرتكيز 

عىل هذه املهمة، حتى تكون مستعداً لعوامل التشويش.

ومثة ســبب آخر للمامرســة اإلضافية، هو القيود الزمنية الصارمــة. يجب أن يتم تنفيذ 

العروض اإلعالمية من حيث الثواين، يف رد فعل عىل جدول محدد. وسائل اإلعالم للمبتدئني 

يجب أن تقاوم االتجاه إىل التحدث برسعة، وبالتايل تظهر العصبية.

املامرســة املكثفة مطلوبة بسبب املستوى العايل من الصقل الذي يتطلبه عرض وسائل 

اإلعــالم. ويتوقع الجمهور متحدثني مهنيني مصقولني عــىل الهواء. تذكر أيضاً، كل التفاصيل 

ستصبح سجاًل دامئاً عندما يتم تسجيلها.
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الجدول )5–5( تقديم العروض اإلعالمية

تأثري الصورة املرئية التأثري غري اللفظي التأثري الصويت

-  صمم مساعدات مرئية نظيفة 

قراءتها يف  غري مشوشة ميكن 

ثالثني ثانية. 

 40 يف  النص  بجميع  احتفظ    -

نقطة.

من  النصية  القوائم  تجنب   -

النقاط النقطية، الرسم البياين، 

التسمية، األعمدة والصفوف، 

رسعة  يف  للمساعدة  واألجزاء 

الفهم )تجنب األساطري(.

-  حافظ عىل الجانب األمين من 

يستطيع  حتى  فارغاً  املرئيات 

بصورة  صورة  تقديم  املقدم 

)PIP( ال يغطي الشكل املريئ.

عىل  صور  إىل  باإلشارة  قم    -

مستند الكامريا أو ارسمها عىل 

رشائح الكمبيوتر.

واألسود،  األبيض  تجنب   -

التي  األمناط   - والرشائط 

تهتز عىل شاشة التلفزيون.

بالَعني  التواصل  عىل  حافظ     -

مع الكامريا.

القامة  منتصب  بشكل  قف   -

وبشكل مستقيم. 

- استخدم بشكٍل طبيعي ولكن 

الصدر  إشارات  بطيء 

املرتفعة.

إطار  يف  وابَق  ببطء  تحرك   -

تغطية امليكروفون والكامريا.

الوجه  تعبريات  استخدم   -

الطبيعية وحركات الرأس.

-    حافظ عىل حجم صوت عادي 

)ال ترصخ يف امليكروفون(.

- استخدم معدل املحادثة )حوايل 

110 كلمة يف الدقيقة(.

صوتية  وطاقة  حامساً  أظهر    -

إضافية. 

-   تحدث بوضوح. 

وتجنب  الطالقة،  عىل  حافظ   -

الوقفات املشغولة )آه، أوىك، 

لذلك(.

املهمة  النقاط  قبل  توقف   -

للتأثري الدرامي.

تتعلق القاعدة الخامســة واألخرية باملالبس املناسبة ملظهر الوسائط. التوصية الواضحة 

هي ارتداء ما تريد أن يراه اآلخرون عليك، ولكنك تريد أيضاً أن يكون الزي غري مزعج. وفيام 

ييل بعض النصائح:

ال ترَتِد أنواعاً كبرية من املالبس؛ فهذه األمناط لديها تأثري اضطرايب ويجب أن تبدو 	 

يف زي مريٍح للحركة.

ال ترَتــِد األلــوان املتناقضة أو الصاخبــة )خاصة اللون األحمر(؛ ميكن أن تتشــوه 	 

بسهولة عىل الشاشة.
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تجنب ارتداء األسود واألبيض؛ األسود ميتص الكثري من الضوء بينام يعكس األبيض الضوء.	 

تجنب وضع املجوهرات الكبرية أو الالمعة أو املتحركة.	 

قام الربوفيســور توم هاجدوك، مدير مركز اتصاالت األعامل يف جامعة كارنيجي ميلون، 

بتطوير منــوذج تدقيق االتصال لتقييم العروض التلفزيونيــة / مؤمترات الفيديو)28(. وتوفر 

املراجعة قامئة مرجعية مفيدة للمتطلبات الفريدة للعروض اإلعالمية، عىل النحو املوجز يف 

الجدول )5-5(.

ُيفرتض أن تســاعد هذه القواعد املدراء عىل االســتفادة الكاملة من الفرص التي توفرها 

الكامــريا وامليكروفون. مثل هــذه املظاهر ميكن أن تكون صعبة، ولكن تجارب ممتعة التي 

توفر خدمة قيمة لرشكتك، يف حني توفر فرصة هائلة لتطوير الذات املهنية.

عروض الفريق أو المجموعة:

ال يتم التخطيط لجميع العروض وتقدميها من خالل شخص واحد. عندما تكون الرهانات 

مرتفعة والوضع معقد، قد ال يكون مقدم واحد قادراً عىل إنجاز املهمة. عىل ســبيل املثال، 

تقوم رشكة الهندســة املعامرية بتقديــم عطاءات عىل عقد لتصميــم مجمع علمي جديد 

لجامعة، وترســل الرشكة فريقاً من الخرباء لتقديم عــرض تقدميي للعميل املحتمل. يتكون 

الفريــق من املدير املســؤول عن املرشوع أو مديــر التصميم، أو مديــر املرشوع ومصمم 

الديكــور الداخــيل ومصمم املخترب ومهنــدس ميكانييك، وســيتحدث كل عضو من أعضاء 

الفريق عن مجال خربته، وكل منها سيساعد عىل تحقيق الهدف. والفوز يف محاولة العروض 

كفريق تسمح باملسؤولية املشرتكة، ولكن من الصعب أن تتفاعل بشكل جيد. ومن الواضح 

أن يتطلب التقديم كفريق مهارات متقدمة يف االتصال والتنظيم والتخطيط.

ميكن تقســيم مراحل العروض التقدميية للفريق إىل الخطوات الثالث التالية: التخطيط 

والتصميم والتسليم.

املرحلــة األوىل: مرحلــة التخطيط، يحــدد الفريق غرضه ويحلل مناســبة العرض، . 1

ويختار املرشف، ويؤسس قنوات االتصال فيام بينها، ويعني قطاع املتحدثني.
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خالل املرحلة الثانية: مرحلة التصميم، يقوم كل متحدث يف الفريق بتقديم خطط . 2

العرض الفردي الخاصة به، ثم يشــاركها مع أعضــاء الفريق اآلخرين, فريق يخلق 

الجوانب البرصية املناســبة )عــرض واحد للرشائح(. املالبس املنســقة، والندوات، 

واملظاهــر، يتدرب الفريق مرة أو مرتني معــاً، ويتبادل األفكار حول كيفية التعامل 

مع جلسة )األسئلة واألجوبة(.

املرحلــة الثالثة: مرحلة التقديم، خالل هذه املرحلة، يقــدم الفريق العرض. يبقى . 3

كل متحدث ىف الحدود الزمنية للوقت الخاص به. يســتخدم كل متحدث معاينات 

أو ملخصات لسالســة الفقرات. يبدأ عرض الفريق ويختتم مع مدير الجلسة. يبدو 

أن جميع أعضاء الفريق يســتمعون بشــكل وثيق إىل اآلخريــن، عندما ال يقدمون 

الفقرات الخاصة بهم. بعد عرض الفريق، يكون كل عضو عىل استعداد لإلجابة عىل 

أسئلة الجمهور وفقاً لخربته الشخصية. 

وفيام ييل ملخص لخصائص العروض الناجحة للفريق)29(:

- املحتوى:  منظم، مدعوم، وذو صلة بالجمهور.

- املساعدات البرصية:  إبداعية ومهنية وفعالة. 

- التقديم:  مرتابط، مصقول، ودينامييك.

الحديث المرتجل:

 ركــز هــذا الفصل حتى اآلن عىل إســرتاتيجيات التخطيط والتنظيــم وتقديم العروض 

الرسمية. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع يف كثري من األحيان دعوة املهنيني يف قطاع األعامل 

لتقديم بيان موجز، عندما ال يكون لديهم الوقت للتحضري. كمدير، ســوف ُتدعى فجأة إىل 

تقديم بعض املالحظات يف بعض مناســبات األعامل واملناسبات شبه االجتامعية. ماذا يجب 

أن تفعل؟ رد الفعل الطبيعي هو أن تعرب عن الفكرة األوىل التي خطرت ببالك، ثم تأَمل أن 

تجد فكرة أخرى ميكنك أن تقولها بشــكٍل أفضل، ويسمى هذا النهج بحديث "تيار الوعي"، 

والــذي يفي بالغرض يف املحادثات العادية. ولكن يف مناســبات األعامل، ســوف تحتاج إىل 

معرفة كيفية تقديم العروض غري الرسمية املرتَجلة بأسلوٍب جيد. 
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 االرتجال: هو عرض شــفهي قصري لآلراء 

والحقائق مــع الحد األدىن من اإلعداد، ويتم 

استخدامه عادة خالل االجتامعات ومقابالت 

التوظيــف، واألحــداث مثــل االحتفــاالت، 

والتجمعات غري الرسمية. ميكن ألدائك خالل 

هذه املناســبات أن يكون لــه تأثري كبري عىل 

الصــورة املهنية الخاصة بــك، يف حني ال أحد 

يتوقــع منك أن تقول شــيئاً عميقــاً؛ فإنك ال 

ترغب أن تضع نفســك يف موقف صعب بحضور زمالئك ورؤســائك والعمالء، عندما ُيطلب 

منك املشاركة بتعليق. 

وفيام ييل بعض التقنيات لتقديم العروض غري الرسمية واملالحظات املرتجلة املوجزة:

اســتعد ذهنياً. اســتخدم أدوات االتصال غــري اللفظي )منط الصوت، لغة الجســد، . 1

واملظهر( للنظر والصوت الواثق. يتم مناقشة االتصاالت غري اللفظية يف الفصل )10(. 

كام سرتى، 93 يف املئة من االنطباع فيام تقوم به ُتحدده العنارص غري اللفظية.

ُقم بعمل السؤال املوضوع لتناسب املعرفة واملصالح الخاصة بك. أعد كتابة السؤال . 2

عند التخطيط لالســتجابة. إذا كنت ال تســتطيع التحدث والتفكــري يف مرة واحدة، 

تأخر لوقت من خالل طرح الشــخص الذي دعا لك لتكرار السؤال. يف معظم حاالت 

التحدث املرتجل، سوف يسمح لك لتكييف املوضوع ليناسب خربتك.

ابدأ بنقطة رئيســية. وينبغي أن تكون الجملة االفتتاحية هي تعميم أو بيان رأي أو . 3

معتقد، يف الكتابة. وتســمى النقطة الرئيسية: جملة املوضوع أو أطروحة، وعادة ما 

يظهر يف بداية فقرة. وباملثل، يف الكالم، يجب أن تبدأ ببيان واسع.

ادعم النقطة الرئيســية الخاصة بك، من خالل تطويرهــا عرب الحقائق واإلحصاءات . 4

واألمثلة واملقارنات واألســباب والرسوم التوضيحية، أو قصصاً شخصية. أفكار الدعم 

أكرث تحديداً، ملموسة، ومحددة أكرث من األفكار الرئيسية، كام أنها تساعد املستمعني 

عىل فهم بيان االفتتاح الخاص بك.

توقَّف وفّكر
بضع  "قول  ما  شخٍص  من  ُطلب  وقت  يف  فكر 

كلامت" يف اجتامع، أو يف حدٍث خاص من األحداث 

التي حرضتها.

ملا - 1 وفقاً  املتحدث  أي مدى حكمَت عىل  إىل   

قالته يف مقابل كيف قالت؟

ما مدى أهمية محتوى الرسالة مقارنة بأسلوب - 2

تسليم املتحدث يف إعدادات مرتَجلة؟
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ُعد إىل النقطة الرئيسية الخاصة بك، من خالل إعادة صياغة الفكرة الرئيسية؛ فإنك . 5

سوف تعززها وتساعد عىل االحتفاظ باملستمعني.

التوقف عن الكالم خطأ شــائع أثناء الحديث املرتَجــل، خاصة لفرتة طويلة جداً أو . 6

تكرار نفسك. إن تعليقاً موجزاً جيُد التنظيم سيخلق انطباعاً أقوى من خطاب طويل 

عشوايئ، ميلء باألفكار املتناثرة.

يلخص الجدول )5-6( تقنيات العرض املرتجل.

الجدول )5–6( تقنيات العرض املرتجل

استعد عقلياً. ُكن واثقاً من نفسك. ُخذ نفساً عميقاً.- 1

ُقم بعمل السؤال / املوضوع ليناسب املعرفة واملصالح الخاصة بك. قم بإعادة السؤال كام كنت - 2
تخطط لالستجابة.

 اخرت نقطة رئيسية.- 3

ادعم النقطة الرئيسية الخاصة بك عن طريق تطويرها بالحقائق، واألمثلة، والتشبيهات، واألسباب، - 4
وغريها.

ُعد إىل النقطة الرئيسية الخاصة بك.- 5

توقف عن الكالم.- 6

ملخص:

لضــامن عرض فعــال، يجب عىل املديــر تحليل هدف العــرض، واملحــددات الزمنية، 

والجمهور، واستكامل جميع االستعدادات الالزمة، واستخدام تقنيات العرض املناسبة. يعنى 

التحليــل الدقيق لهذا الغرض أن عىل املتكلم أن يحدد ما إذا كان املوجودون يشــرتكون يف 

نفس الهدف من العرض.

ما أن يتم تحديد الهدف بوضوح، يجب أن ُتستكمل األعامل التحضريية الالزمة. ويشمل 

اإلعداد: إعداد مقدمة، وسلســلًة من النقاط الرئيسية التي تكون مناسبة لغرض إعالمي أو 

مقنع، وإغالقاً قوياً. يجب أن يتم تحديد تسلسل النقاط الرئيسية من ِقبل املتحدث، ودعم 
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لكل نقطة رئيســية يأخذ شــكل دليل، والتي ميكن أن تكون حقائــق أو آراء. يجب إضافة 

التحوالت لتحقيق الوحدة والتامسك لُخطة العرض املكتملة.

وباإلضافة إىل ذلك، يجب إعداد الوســائل البرصية. تســاعد املســاعدات البرصية عىل 

الحفاظ عىل االهتامم ودقة تواصل األفكار الرئيســية، الرؤية، الوضوح، البساطة، واألهمية، 

والتوقيت، وهي عنارص مهمة لضامن أن الوسائل البرصية ُتكمل التواصل اللفظي.

لــكل من الخصائــص غري اللفظية واللفظيــة للمتحدثني أهمية بالنســبة لتقديم فعال 

ومهني. التواصــل بالَعني، وتعبريات الوجه، والحركة واإلمياءات، كلها بحاجة إىل النظر فيها. 

معدل الصوت، وحّدُتة وحجمه يؤثر عىل تأثري العرض التقدميي.

يجــب عىل املتحدث تحديد وقت كاٍف لألســئلة واألجوبة يف نهايــة العرض التقدميي. 

وعندما تتم إدارة هذا الجزء بشكل جيد، فإن ذلك سيحفز ردود الفعل واالتصال باتجاهني 

من اتجاهات التطوير.

الوضع التقدميي الخاص الذي يواجهه املزيد واملزيد من املدراء اليوم، هو التحدث أمام 

الكامــريا وامليكروفــون. وتنطبق معظم القواعد التي تنطبق عــىل وضع التحدث التقليدي 

وجهاً لوجه أيضاً عىل هذا الشكل من العرض التقدميي. ومع ذلك، فإن العديد من القواعد 

اإلضافية التي تتناول اإلشــارات غري اللفظية واستخدام النص املكتوب، ستساعد املدير عىل 

تقديم رسالة فعالة عرب الوسائط اإللكرتونية.

أمــا حالة التحدث الخاصــة الثانية فهي عرض الفريق. معاً، يجــب عىل أعضاء الفريق 

تخطيط وتصميم وتقديم رســالتهم. عروض الفريق الناجحة تكون منظمة جيداً، ومدعمة 

وذات صلة بالجمهور. املســاعدات البرصية إبداعية واحرتافية وفعالة. أما أســلوب تقديم 

أعضاء الفريق فيجب أن يكون متسقاً وناصعاً وديناميكياً. 

ورقة تحليل الجمهور:

1- كم تتوقع عدد الجمهور؟

2- من هم األعضاء األقوى أو املؤثرون؟
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3- ما هي معرفتهم مبوضوع املحتوى؟

- عايل، قد تكون أعىل مني.

- نفس معرفتي.

- أقل من معرفتي باملوضوع.

- رمبا ليس لديه حتى املعرفة األساسية.

- االختالفات.

4- ما هي أنواع األدلة التي ستبهر هذه املجموعة؟

- معلومات تقنية.

- املقارنات اإلحصائية.

- أرقام التكلفة.

- املعلومات التاريخية.

- التعميامت.

- التوضيحات.

- قصص وأمثلة.

- آراء املتحدث.

5- ما هو موقف املجموعة تجاه املوضوع؟

- إيجابية بشكٍل استثنايئ.

- إيجابية إىل حٍد ما.

- محايد.

- سلبي إىل حٍد ما، مرتدد.
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- بالتأكيد سلبي.

- اختالف املجموعة، بعضها إيجابية وبعضها سلبية.

6- ما هو موقف املجموعة مني كمقدم؟

- تنظر إيلَّ عىل أنني ذو مصداقية وأملك املعرفة.

- محايد، رمبا مل يكن لديك رأي.

- انظر إيل وجود القليل من املعرفة واملصداقية.

7- ما هو موقف املجموعة تجاه املنظمة التي أمثلها؟

- تنظر للمنظمة عىل أنها موثوقة وجديرة بالثقة.

- محايدة.

- قد تشكك يف قدرات وموثوقية املنظمة.

8- ماذا سيكون الترصف يف املجموعة وقت تقديم العرض التقدميي؟

- سبق وأن استمع إىل العديد من العروض األخرى املشابههة لهذا العرض، وقد تكون 

متعبة.

- قد تكون جالسة لفرتة طويلة، قد تحتاج إىل دقيقة لتسرتيح.

- هــذا العرض ســيكون فريداً مــن نوعه، لذلك يفرتض أن يكون من الســهل جذب 

انتباههم.

- هذا بند مبكر يف جدول األعامل. يفرتض أن تكون املجموعة نشيطة. 

9- ما هي أهم خصائص الجمهور التي يجب مراعاتها يف العرض التقدميي؟
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حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 5-1: العروض والتكنولوجيا:
سارت جيسيكا دونهام Jessica Dunham، وهي التي أمضت اللحظات القليلة املاضية، 

قبــل عرضها عــىل مجلس اإلدارة، يف محاولة لتهدئة نفســها. كانت قــد أعدت عرض باور 

بوينــت PowerPoint وقد تدربت مرات عديدة. مل يكــن مختلفاً عن العديد من عروض 

الباور بوينت PowerPoint التي قدمتها يف الجامعة، ولكن هذه املرة كان العرض يف العمل 

وأمام رئيس رئيسها!

سارت يف الغرفة. كان الجميع جالساً وجاهزاً. وقد بدأت جيسيكا العرض يف وقت سابق 

وتأكدت بأن كل يشء كان يعمل بشــكٍل صحيح "صباح الخري، للجميع". وما أن بدأت حتى 

اختفــت األضواء. نظرت إىل جهاز العرض برعب؛ لقد انطفأ، أعادت تشــغيل الجهاز والذي 

كان جاهزاً يف غضون دقيقة واحدة من الصمت. كانت جيسيكا تشعر بالحرج بل أصبحت 

أكرث قلقاً اآلن.

"دعونا نحاول ذلك مرة أخرى"، وقالت مع ابتســامة: "صبــاح الخري للجميع" ، وقالت: 

"لدي عرض أعددته لكم اليوم يلخص خدماتنا اللوجســتية". قامت جيســيكا بالضغظ عىل 

زر تشــغيل الرشائح ولكن مل يحدث يشء. ضغطت الزر مراراً وتكراراً. "حســنا، ال يبدو أن 

هذا سيعمل". تقدمت جيســيكا أمام جهاز العرض، وقد أعامها الجهاز مؤقتاً، لكنها كانت 

قادرة عىل امليض قدماً يف الرشيحة مع أزرار األسهم عىل لوحة املفاتيح من جهازها املحمول. 

"ُيظهر هذا العرض أمناط حركة املرور التاريخية قبل افتتاح املرىس رقم 43". نظرت جيسيكا 

يف الشاشــة برعب، وكان املعــرض تقلص إىل حجم صفحة من كتابــة الورق. عندما عادت 

الطاقة، كان جهاز العرض قد أعيد ضبطه بأعىل دقة. تحول وجه جيسيكا إىل اللون األحمر. 

"عفواً، اعذروين للحظة لو ســمحتم" قالت جيسيكا. قضت الدقيقة التالية ونصف يف املرور 

عىل القوائم إلعادة ضبط العرض، "واآلن دعونا نراجع أمناط حركة املرور. وتشــري الخطوط 

الزرقــاء إىل حركة املرور قبل افتتاح املرىس 43، والخطوط الحمراء تظهر أمناط حركة املرور 

بعد االفتتاح".
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بدأت جيسيكا Jessica بالنظر يف الشاشة مرة أخرى. الخطوط الحمراء كانت غائبة عن 

عرضها. وعىل مدى الدقائق األربع القادمة، اعتذرت عن التأخريات حيث أعادت فتح ملف 

البيانات املرتبط بها، الذي أغلق أيضاً عندما انقطعت الكهرباء.

للفرتة املتبقية من العرض، مل تحدث حوادث، ولكن جيسيكا شعرت بالرضر فعاًل. عادت 

إىل مكتبها ووضعت رأســها بني يديها، وظهر رئيســها بعد دقيقتني. "يبني الشخصية، هاه، 

جيس؟". "قالت: حدث نفس اليشء بالنسبة يل بعد عام تقريباً من البدء. علمت برسعة أن 

أحد أخطار االعتامد عىل التكنولوجيا هو أن التكنولوجيا ميكن أن تخذلك. ومنذ ذلك الحني، 

لدي نسخة احتياطية مطبوعة، فيام لو حدث شئ".

أجابت جيســيكا Jessica: "كان ذلك محرجاً جداً، وأنا مندهشــة ألنه مل يتم فصيل من 

العمل".

"ال، مل تقومي بعمل أي يشء مل يسبق لهم أن رأوه من قبل. جيس، ال تقلقي بشأن األمر. 

تعلمي منه. خذي نفساً عميقاً. اذهبي لتناول قهوة بالحليب، ثم واصيل العمل!".

أسئلة:

1- ما الذي ميكننا أن نتعلمه من تجربة جيسيكا Jessica السلبية؟

2- كيف سيتم بناء "خطة النسخ الورقية االحتياطية" مثلام اقرتح مدير جيسيكا Jessica؟

تمارين للمجموعات الصغيرة:

التمرين 1-5:

قــم بإعداد عرض تقدميي ملــدة خمس دقائق للصف الخاص بك، عن التطورات يف بيئة 

العمل يف املكتب. تبــدأ من تحليل جمهورك واختيار املواضيع الخاصة بك وهدف العرض. 

يجب أن تتناول مناقشتك العنارص التالية:

	 كيف ستعرض موضوعك بحيث تسرتعي انتباه الجمهور؟
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	 ما نوع املعلومات الداعمة التي ستبهر جمهورك؟

	 أي نوع من اإلغالق يجب أن تستخدم؟

	 كيف ستشجع األسئلة يف نهاية العرض التقدميي؟

	 ما هو أفضل نوع من الوسائل البرصية للحفاظ عىل انتباه الجمهور؟

التمرين 2-5:

اخرت حزمة رســومات عرض الكمبيوتر أو حزمة الوســائط املتعــددة التي كنت معتاداً 

عليهــا. افرتض أنك ممثل مبيعات جديد لرشكة تطور هذا الربنامج. عىل ســبيل املثال، باور 

بوينت هو منتج ميكروسوفت. يف ثالثة أيام، سوف يكون تقديم عرض املبيعات عىل أحدث 

نســخة من هذا الربنامج، ملجموعة من املدراء التنفيذيــني يف رشكة كربى. من الواضح أنك 

ترغــب يف إبالغهم عن كافــة الخصائص التي يقدمها الربنامج ومزاياها التنافســية، وكذلك 

مزاياها مقارنة باإلصدارات الســابقة، كام ســرتغب يف إقناعهم برشاء الربنامج. كيف ميكنك 

تحقيق أهدافك؟

التمرين 3-5:

اخرت أحد املوضوعات التالية الستخدامها يف إعداد عرض تقدميي مدته خمس دقائق.

	 ينبغي أن تســتخدم أجهزة الكشــف عن الكذب )أو ال ينبغي استخدامها( يف عملية 

التوظيف.

	 ينبغي أن تســتخدم أجهزة الكشــف عن الكذب )أو ال ينبغي( استخدامها يف محاولة 

لردع رسقة املوظفني.

	 ينبغــي عىل الرشكات )أو ال ينبغي( الســامح للموظفني مبوضوع االختبار العشــوايئ 

للمخدرات.

	 يجب أن يكون كبار املســؤولني التنفيذيني )أو ال ينبغي(، أن يكونوا مســؤولني جنائياً 

عن أعاملهم غري القانونية )أو غري األخالقية(.
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	 ينبغــي أن تكون املســؤولية االجتامعية )أو ال ينبغي أن تكــون( مصدر قلق رئييس 

للمدراء التنفيذيني اليوم.

	 يجب عىل املدير )أو ال ينبغي أن يكون( قلقاً بشأن املشاكل الشخصية ملوظفيه.

	 ينبغي )أو ال ينبغي( وضع مدونة أخالقيات دولية.

	 النقابة مناسبة )أو ليست مناسبة( للعاملني من ذوي الياقات البيضاء اليوم.

بعــد اختيار املوضــوع، تصور الجمهور الذي ســتتحدث إليه. من بــني أمناط العروض 

اإلقناعية الثالثة املوصوفة يف هذا الفصل، أيها ســيكون األنســب لعرضك التقدميي؟ بالنظر 

إىل املوضوع الذي اخرتته والجمهور الذي تصورته، ما نوع األدلة التي ستستخدمها إلقناعهم 

بقبول وجهة نظرك؟

التمرين 4-5:

اخرت إحدى السيناريوهات التالية وطور عرضاً تقدميياً ملدة عرش دقائق.

لجمهــور من قدامى الخريجــني يف تخصص إدارة األعامل، ناقــش موضوع اللباس 	 

املناسب ملقابالت التوظيف.

لجمهور من مدراء األعامل التنفيذيني، ناقش موضوع اللباس املناســب للمقابالت 	 

التلفزيونية.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل السادس

الكتابة اإلدارية المعاصرة

إذا كان ال بد للكتابة أن تكون شــكاًل قياًم من أشــكال االتصــال، ال بد أن تعامل كأداة 

مثينة. يجب أن ُتشحذ كام ال يجب أن يتم استخدامها برعونة.

.New York Times صحيفة نيويورك تاميز ،Theodore M. Bernstein ثيودور م. برينستاين

يقــي املدراء ما نســبته 75% من أوقاتهــم يف االتصال)1(. وكلــام ازداد ترقي املدراء يف 

منظامتهــم، كلام زاد الوقت الذي يقضونه يف االتصــال. وبينام يتضمن الكثري منها االتصال 

الشــفوي واالتصال وجهاً لوجه، يتطلب بعضهــا االتصال من خالل الربيد االلكرتوين الخّطي 

واملذكــرات والخطابــات والتقارير. وتقــوم كل هذه االتصاالت بدور هــام يف نجاح املدير 

واملنظمة.

وبالنظر إىل الوقت واملجهود املطلوب للتعبري عن األمور بشكٍل مكتوب، رمبا يتعجب القراء 

من ســبب تفضيل املدراء للكتابة أكرث من االتصال الشــفهي. ولكن اتصاالت املدراء املكتوبة 

)الكتابية( تتمتع مبزايا إسرتاتيجية عدة: األداء االقتصادي والكفاءة، والدقة واألداء الرسمي.

مــن ناحية اقتصادية، تعتــرب الكتابة أقل تكلفة مــن االتصاالت التليفونية، أو الســفر 

ملســافات بعيدة. عالوة عىل ذلك، فهي توفر اآلنية بحيث يســتطيع املدير كتابة الرســالة 

بغض النظر عن متكن الشخص املستقِبل من استالمها فوراً من عدمه.

والكتابة فعالة؛ ألنها متّكن املدير من العمل باستقاللية كام متّكنه من اختيار أية مفردات 

يرى اســتخدامها.  باإلضافة إىل ذلك، يســمح الربيد اإللكرتوين ملستلمي الرسائل بقراءتها يف 

األوقات التي تناسبهم، وهكذا يتم تجنب هدر الوقت يف إجراء املحادثات التليفونية. 

وتعترب الدقة ميزة أخرى من مزايا الكتابة. تسمح الكتابة بالتحكم يف املفردات وطريقة 

تنظيمها بشكٍل أفضل من االتصاالت الشفهية. ويف املقابل، فإن الدقة ُتزيل االلتباس وتضمن 

الوضوح مثلام تساهم يف تطوير اقتصاديات األداء والكفاءة. 
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وأخرياً، توفر الكتابة ســجاًل رسمياً ميكن الحفاظ عليه أو طلبه أو مراجعته يف أي وقت. 

ويف مجتمعنا الذي يــزداد مياًل إلقامة الدعاوى، فإن أهمية الوثائق ال تفوقها أهمية. يجب 

عــىل املدراء فهم أن جميع الوثائق التي أصدرتها منظامتهم ميكن كشــفها. وهذه الحقيقة 

تتضمــن رضورة دقة ووضوح الســجالت الرســمية، مع قدرتها عىل الوقــوف أمام الفحص 

والتمحيص من ِقبل اآلخرين. لقد أصبح الفرق بني الحكم القضايئ لصالح أو ضد املنظامت 

ومدرائها مسألة توثيق جيد فحسب.

ومبجرد أن يقرر املدير االستفادة من مزايا الكتابة كقناة اتصال، فعليه األخذ يف االعتبار 

ســمتني فريدتني للكتابــة يف مجال األعامل هام: التعــاون وتفرد الكتابة اإلدارية. وســيتم 

متحيص هاتني السمتني يف مجال األعامل يف األقسام التالية من هذا الفصل. 

الكتابة التعاونية: 

شــّكل ظهور الكتابة التعاونية تطوراً رئيســياً يف عامل األعــامل الحديث، وأصبحت أكرث 

انتشاراً بسبب التأكيد املتزايد عىل العمل بروح الفريق. كام أن هذه الِفرق تتكون عادة من 

أشخاص ذوي خصائص فريدة، للقيام مبا يلزم إلنجاز املشاريع الرئيسية بنجاح.

وبالرغم من تعدد أشــكالها، فإن الكتابة التعاونية راســخة يف الكتابة املهنية املعارصة. 

بعد إجراء املقابالت الشــخصية مــع مائتي رجل أعامل يف واليتــني أمريكيتني، وجد فريق 

مــن الباحثني أن نســبة 73,5% ممن متــت مقابلتهم، يتعاونون مع شــخص آخر عىل األقل 

يف الكتابــة)2(. كام توصل فريق آخــر من الباحثني إىل أن نســبة 78% ممن متت مقابلتهم، 

يكتبون أحياناً من خالل كونهم أعضاء يف ِفرق أو مجموعات)3(. ويف الخطوط الجوية الغربية 

األمريكيــة American West Airlines، ُكتبت أغلب التقاريــر بطريقة تعاونية، وينطبق 

 .Accenture نفس اليشء عىل رشكة اكسنترش

 وتأيت الكتابة التعاونية بأشــكاٍل عدة؛ فقد يقوم أحد املوظفني بكتابة املســتند ومن ثم 

يقوم مديره باملراجعة. وأحياناً يكون التعاون يف تخطيط املســتند؛ حيث يقوم أحد أعضاء 

الفريق بكتابته ومراجعته. ويف أوقات أخرى قد يقوم أحد األعضاء بتخطيط وكتابة املستند، 

بينام تتم مراجعته بشــكٍل تعاوين. كام يقوم الزمالء بنقد أعامل بعضهم البعض، وميكن أن 
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يشمل التعاون كامل عملية الكتابة من البداية حتى النهاية)4(. وتدل البحوث املعارصة عىل 

أن املســتند العادي املكتوب مير بثالث إىل خمس مراجعات ملحتواه، قبل إرســاله إىل القراء 

املستهدفني.

مزايا الكتابة التعاونية: 

تزداد شــعبية الكتابة التعاونية وانتشارها نظراً ملزايا اتخاذ القرار بشكٍل جامعي، حيث 

تتم العملية غالباً بشــكٍل أفضل مــام لو كان القرار فردياً، بســبب األفكار ووجهات النظر 

اإلضافية التي يتم االســتفادة منها يف إعداد الوثيقــة املكتوبة.  وعالوة عىل ذلك، فإن فهم 

الُكتاب املشاركني ودوافعهم تكون أكرب لدى املساهمني يف تطوير املستند. وللكتابة التعاونية 

مزاياهــا خاصــة، عندما يتطلب حجم املهمة و/ أو موعدها النهايئ ألكرث من شــخص واحد 

للقيــام بها، وكذلك حينــام يتضمن نطاق املهمة أكرث من تخصــص، أو عندما يكون هدف 

املهمة دمج اآلراء املتعددة معاً يف رأي واحد)5(.

وقد الحــظ جيبهاردت Gebhardt أن مــا يدعم الكتابة التعاونيــة، هو معرفة الحس 

الخطايب للجمهور والطاقة النفسية لتأثري األقران ومبدأ نقل التعليم؛ حيث يكتسب الشخص 

القــدرة عىل النظر بعمق مبا يكتبه، بينام يقوم بالتعليق عىل كتابات اآلخرين، وكذلك مبدأ 

التغذية الراجعة والتي تساعد يف إدراك مدى الكفاءة االتصالية ملا يكتبون)6(.

كــام وجد تريي باكون Terry Bacon أن الكتابة التعاونية تخلق صداقات بني املوظفني 

بطرٍق عدة. كام تســاعد عىل تثقيف القادمني 

الجدد، من خالل توعية الُكتاب بقدرات الرشكة 

وتاريخها، وعن طريق منذجــة قيم واتجاهات 

الرشكــة، من خالل مــا يقوم بــه األعضاء ذوو 

الخربة. كام تســاعد يف كرس الحواجز الوظيفية 

وتعزز القنوات غري الرسمية لالتصال والسلطة، 

والذي تنجز املنظمة عملها من خالله)7(.

توقَّف وفّكر

تقوم . 1 املنظامت  بأن  تعتقد  ملاذا 
بتدوير وثائقها جيداً قبل إعالنها؟

ما مدى أهمية أن يكون للوثائق التي . 2
تنتجها املنظامت “صوت” أو أسلوب 

واضح وثابت؟
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وأخــرياً، ورمبا األكرث أهمية، ميكن للتعاون أن يحّســن جودة الكتابة)8(. وحيثام ال يكون 

هناك توجيه خارجي، قد يقوم الزمالء مبراجعة مسودات زمالئهم بشكل واضح وناقد، ورمبا 

إبداء املالحظات ذات الصلة)9(. وتســهل التطورات التقنية الحديثة الكتابة التعاونية، ومنها 

بيئــات اإلنرتنت الجديدة مثل مســتندات جوجل Google Docs، التي تســمح ألكرث من 

شخص بكتابة ومراجعة وتدقيق املستندات، مام ينتج عنه مستندات مكتوبة بشكٍل أفضل. 

وال تساعد املالحظات يف كتابة مستندات أفضل فحسب، بل إنها ُتسهم يف تفادي الرصاعات 

العاطفية بني الكتاب املشاركني.

عيوب الكتابة التعاونية: 

إن بعــض عيوب الكتابة التعاونية هي نفســها تلك املرتبطة باتخــاذ املجموعة للقرار، 

حيث ال يقوم بعض األعضاء بإنجاز حصتهم بشــكٍل عادل. كام أن الجدول الزمني للتعاون 

بخصوص االجتامعات قد يكون معقداً ومزعجاً. وميكن للرصاعات الشــخصية أن تؤدي إىل 

أية نتيجة باســتثناء تقدم املجموعة. ويعتقد البعض بأن شــخصاً واحداً يستطيع استكامل 

العمل الروتيني يف وقٍت أقل مام تستغرقه املجموعة ألداء ذلك. وأخرياً، وعىل الرغم من أن 

شخصاً واحداً ميكن أن يقوم مبهمة بسيطة يف جزء من املرشوع، فإن كل األشخاص مسؤولون 

عن النتيجة الكاملة.

واعتقد األشــخاص الذين أُخذت آراؤهم يف إحدى الدراسات، بأن الوقت واألنا ميكن أن 

يصبحا الثمن األسايس للتعاون. وقد علق أحدهم بأنه يتوجب عليك مراجعة األنا عند الباب 

وقبل الدخول، وأن تثق بقدراتك الشخصية وتتقبل النقد يف نفس الوقت)10(.

ويف اســتقصاء ملجموعة من الكتاب املحرتفني، تم تحديد العديد من املشــاكل املرتبطة 

بالكتابة التعاونية. وقد تحدثوا عن صعوبة إيجاد حل لالختالفات يف طريقة الكتابة والعمل 

اإلضــايف املطلوب للعمل مع املجموعة، والتقســيم غري العادل للمهــام وانعدام الرضا عن 

الذات واملِلكية والشعور باإلبداعية)11(.

ومن املحتمل وجود مشــكالت خطرية مصاحبة للكتابة التعاونية، والتي تفتقد للفعالية 

يف تعاملها مع الرصاعات الناجمة. والبعض من الناس يرى أن كل الرصاعات سيئة واملحاولة 
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يف تجاهلها أو إخفائها، غري مدركني أن بعض الرصاعات وظيفية، وقد تســاعد املجموعة يف 

التوصل إىل حل أكرث إبداعاً للمشكلة.

إرشادات للكتابة التعاونية الفعالة: 

يف بحثهم املكثف يف الكتابة التعاونية بواســطة عــدة أفراد مهنيني محرتفني، قامت ليزا 

ادي واندري لونزفورد Lisa Ede & Andrea Lunsford بتحديد مالمح الكتاب التعاونيني 

الفعالــني. إنهم مرحــون ويحرتمون اآلخرين. يســتمعون بانتباه ومحللــون وقادرون عىل 

التحدث والكتابة بوضوح وببالغة، مستقلون وقادرون عىل إنهاء األعامل املطلوبة يف الوقت 

املحدد، قادرون عىل تحديد املســؤوليات ومشاركتها، قادرون عىل القيادة واتباع القادة يف 

نفس الوقت، متقبلون للنقد ولكنهم واثقون من قدراتهم، وعىل استعداد للتفاعل يف رصاع 

إبداعي)12(. وبوجه عام، يتضمن هذا الوصف الناس القادرين عىل العمل مع اآلخرين، وهم 

الذين سيصبح عليهم الطلب كبرياً، وحيث يصبح التعاون هو األصل ال االستثناء.

باإلضافــة إىل النصيحــة الضمنية يف الوصف 

الســابق للكتاب املتعاونني الفاعلني، هناك طرق 

أخرى للحصول عىل خربات يف الكتابة التعاونية. 

ومن اإلرشادات الرئيسية: أوالً، التأكد من توزيع 

العمل بالتســاوي بني أعضاء املجموعة. ال ميكن 

ألي يشء أن يضمن تدمري معنويات الشــخص أكرث من الشــعور بأنــه يعمل أكرث من بقية 

األعضاء يف الفريق.

ثانيــاً، يجــب عىل فرق الكتابة اســتخدام التقنية اإللكرتونية للتعــاون، حيث يبدو بأن 

وسائل اإلعالم تعزز العواطف وتزيد الكفاءة. 

ثالثــاً، يجب عىل مجموعات الكتابة التعاونية أن يكــون لديها قائد فريق، حتى وإن مل 

ميلك أية سلطة رسمية. ويجب أن يكون القائد مسؤوالً عن تنسيق جهود الفريق التعاونية 

وتشــكيل رؤيته، وحل الرصاعات بــني األفراد، وكذلك األقســام واإلدارات. وتتطلب املهمة 

األخرية عادًة مهارات شخصية جيدة يف حال عدم وجود سلطة رسمية للقائد)13(.

توقَّف وفّكر

ما هي بعض مجتمعــات النقاش التي 

شاركَت فيها؟



الفصل السادس

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات264

وبالرغم من أن ال أحد يضمن أن جميع تجارب الكتابة التعاونية تخلو من املشــكالت، 

فإننا واثقون بأن أي شخص يتبع اإلرشادات السابقة سيواجه مشكالت أقل، وسيحقق نجاحاً 

أكرب يف مشاريع الكتابة الجامعية )التعاونية(.

الدور الفريد للكتابة اإلدارية:

يف السنوات األخرية أْولت الحقول املهتمة بالكتابة اهتامماً أكرب لجامعات الحوار. وجامعة 

الحوار هي مجموعة من الناس الذين يفكرون بطرق متشابهة، حول كيفية االتصال للتعامل 

مــع املوضوعات وطريقة النظر فيهــا، باإلضافة إىل طرق تكوين املعرفة الرشعية. وقد تكون 

هذه الجامعات كبرية أو صغرية، وقد تضم بعض املنظامت عدداً من جامعات الحوار.

يقــوم املدراء بأدوار معروفة، ويعملون يف أطٍر معروفة نســبياً لــي يصبحوا أعضاء يف 

جامعــة مميزة.  املدراء أشــخاص يخططــون لتحقيق أهداف منظامتهــم، وتنظيم مهامها 

وقيادة املوظفني لتحقيق هذه األهداف، ومراقبة األنشطة لضامن سريها يف االتجاه الصحيح.

وعنــد تعريف جامعة الحــوار لُكتاٍب إداريني، ال بد من الرتكيز عىل محيط العمل الذي 

يقومــون بأعاملهم فيه. قد يكون محيط العمل هو العنــرص األكرث تأثرياً فيام يكتبه هؤالء 

الكتاب وما يقومون به، وكذلك يف كيفية نظرتهم وتفسريهم وتقديرهم ملنظامتهم. وتوضح 

الفقرات التالية عدة جوانب للمحيط املتميز الذي تتم فيه الكتابة اإلدارية. 

أحــد أهم االعتبارات يف مجال الكتابة اإلدارية، هي الطبيعة املتشــظية )املتناثرة( أليام 

العمــل اليومي للمدراء. يعتقد أغلب الناس بأن املدراء وخاصــة كبار التنفيذيني يتمتعون 

بأيام عمل منظمة، وتتم مراقبتها ومتابعتها بواسطة مساعدين. وقد الحظ هرني مينتزبرغ 

Henry Mintzberg بأن العكس صحيح. فعندما قام هو وزمالؤه بتســجيل أنشــطة عدد 

من املدراء، وجدوا أيامهم مليئة باملقاطعات. ويف املتوســط، فإن لديهم نصف ســاعة فقط 

 Gloria من الوقت املتواصل )بدون مقاطعة( كل أربعة أيام)14(. كام الحظت جلوريا مارك

Mark أن املوظفــني يف رشكات التقنيــة، يقضون فقط إحدى عــرشة دقيقة يف أي مرشوع 

ُمقدم قبل االنزعاج واملقاطعات، وتسوء الحالة عند عامل تقنية املعلومات؛ حيث يتعرضون 

للمقاطعات كل ثالث دقائق)15(. والعديد من الناس يواجهون ذلك يف بيئة العمل، وخصوصاً 

يف املهام الكتابية. هذه الرفاهية ال تتوافر للمدراء. 
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ويعترب مســتوى التعــاون والتفويض املعمول به عنرصاً آخر مــن عنارص محيط الكتابة 
اإلدارية. وكام الحظنا مســبقاً، فإن التعاون يصبح أكرث شــيوعاً يف مجــال األعامل، ويحتاج 
للمــدراء القادرين عــىل العمل جيداً مع اآلخريــن. باإلضافة إىل ذلك، ميلــك املدراء خيار 
تفويــض مهــام الكتابــة الروتينية)16(. ويفرتض أن يقــوم هذا التفويض عــىل معرفة املدير 

بقدرات املوظفني املختلفة، ومدى رغبتهم بالقيام بتلك املهام.

ويعتــرب حجم وثقافة املنظمة عنرصين هامــني يف محيط االتصال اإلداري. وتقوم بعض 
الرشكات الصغرية باتصاالتها شــفوياً يف كثري من املوضوعــات، ولكن كلام كرب حجم الرشكة 
كلــام زادت الحاجــة للقيام بتلــك االتصاالت بشــكٍل مكتوب وتوثيقها. ومــع الحجم تأيت 
القابلية للرســمية يف العديد من الوثائق املكتوبة. بالنســبة للثقافة، تعيش البريوقراطيات 

عىل الرسمية، بينام متيل املزيد من املنظامت التعاونية إىل أن تكون غري رسمية.

كام تلعب السلطة والسياسات دوراً بارزاً يف نص الكتابة اإلدارية. وقد وصف ماكس ويرب 
Max Weber ثالثة أنواع من الســلطة: التقليدية، الكاريزمية والرســمية)17(. وتتأثر طريقة 
اتصال املدراء كثرياً بنوعية السلطة التي ُينظر عىل أنهم ميلكونها. ويجب النظر إىل املنظامت 
التجارية عىل أنها أنظمة سياســية)18(، وأن املدراء الذين ينسون االهتامم باملواقف السياسية 

خالل عملهم يف الرشكة، قد يجدون رشكاتهم غري راغبة بأن يعملوا بها.

ونظــراً لتعاظم دور الحكومة يف األعامل، فإن االعتبارات القانونية متثل عنرصاً هاماً آخر 
يف محيط الكتابة اإلدارية. كام يعترب املدراء وكالء رسميني ملؤسساتهم يف العديد من أشكال 
الكتابة التي يقومون بها، وعليهم أن يكونوا واعني ألمور مثل الحامية ضد الغري والخصوصية 

والفرصة العادلة )املتكافئة(.

جدول )6-1( عنارص مجتمع النقاش بالنسبة للمدير

يوم عمل متشظي )متناثر(.

تعاون مكثف.

الخيار للتفويض.

حجم املنظمة وثقافتها.

خطوط السلطة.

القوى السياسية.

االعتبارات القانونية.
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بالنسبة للمدراء، فإن ظاهرة جامعات الحوار تعني بأنهم أمام بيئة كتابية فريدة )انظر 

جــدول 6-1(، ويجب عليهم تحليــل ثقافة املنظمة التي يعملون فيهــا بعناية وحذر، كام 

يجــب عليهم إيجاد أفضــل وقت ومكان للكتابة، والتذكر دوماً بــأن للكتابة دوراً فريداً يف 

وظيفة املدير. 

إن املدير امللتزم باســتخدام قنوات االتصال الكتايب، واملهتــم باملزايا الفريدة للكتابة يف 

البيئات التنظيمية –كام تم وصفه يف األقسام السابقة من هذا الفصل– هو اآلن جاهز للبدء 

يف عمليــة الكتابة. وتتكــون هذه العملية من ثالث مراحل: التخطيــط، الكتابة واملراجعة. 

ويف حال اتباع املدير لهذه العملية، فإن املســتند الذي سيكتبه سينجح غالباً يف الوصول إىل 

هدفه.

المرحلة األولى: التخطيط:

تشــبه عملية التخطيط للكاتــب اإلداري إىل حٍد كبري ما تــدرب الصحفيون عىل فعله. 

ويصبح التشــابه منطقياً؛ ألن االثنني ُيصنَّفان عــىل أنهم ُكتاب مهنيون، وكالهام يقي وقتاً 

كبــرياً يف الكتابة يف العمل، وكالهام يكتب للقراء الذين يف عجلة من أمرهم. ولذلك، يتوقع 

منهام معرفة األسئلة الخمسة:

ماذا؟

يتعلق السؤال ب "ماذا؟" بطبيعة الرسالة. يجب أن تكون الرسالة ذات فكرة واضحة إىل 

حٍد ما، ويحتاج املدير لتكوين صورة واضحة عن فحوى االتصال يف املراحل األوىل للتخطيط. 

هل يحتاج إىل معلومات معينة؟ وهل ســيقوم بقبول الطلب أم رفضه؟ هل يخرب مرؤوسيه 

عن تغري السياسة؟ وهل يحاول تأمني تعاون العامل من أجل تنفيذ مثل هذه اإلجراءات؟

يف أي وقت يرى القراء بأن الرســالة تقفز من أحد جوانب القضية لجانب آخر؟ ويف أي 

وقت يتم دفع القراء للخوض يف مثل هذه الرســالة إىل ما ال نهاية؟ ويف أي وقت يتســاءل 

القراء: "ما الذي يحاول قوله هذا الشــخص؟"، فــإن االحتامالت كبرية بأن الكاتب ال يعرف 

بالضبط ما الذي كان يحاول قوله أو ما الهدف الذي كان يحاول تحقيقه. 
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لماذا؟ 

ال تِقل اإلجابة عن سؤال "ملاذا؟" أهمية عن اإلجابة عىل سؤال "ماذا؟". عالوة عىل ذلك، 

فإن اإلجابة يجب أن تكون واضحة للقارئ كام هي لدى الكاتب. ولسوء الحظ، فإن العديد 

من االتصاالت غري الناجحة تحدث إما ألن املرِسل ال يعرف ملاذا يتم إرسال الرسالة، أو ألنه 

مل يكلف نفسه عناء مشاركة القاريء يف هدف هذه الرسالة.

وهناك العديد من السياسات واإلجراءات واللوائح يتم فرضها عىل املوظفني بدون تربير 

مناســب. ورمبا كان املوظفون أكرث قبوالً لهذه التوجيهات فيام لو فهموا ملاذا هي رضورية. 

تعترب البرشية مخلوقات معقدة تتعامل بســبب وبتأثــري. وعندما يتم فرض تأثري وُيحجب 

السبب، فرمبا تجد معارضة.

َمن؟

تعترب اإلجابة عىل ســؤال "َمــن؟" من أهم عنارص التخطيط، التي يجب أن تســبق أية 

عملية اتصال إداري. َمن يستلم الرسالة؟

رمبا توفر الخواص الدميوغرافية مثل: العمر والجنس والتعليم وامليول السياسية واملسمى 

الوظيفي مؤرشات لكيفية تفســري القارئ للرســالة، ويف إطار تنظيمي. عىل أية حال، قد ال 

تخربنا هذه الخواص عن العالقة بني الكاتب والقارئ، وخصائص املنظمة والقســم املختص 

بنجاح الرسالة. 

وللقيــام بتحليل معّمق للقارئ والتأكد من قبوله للرســالة، يجب عىل الكاتب األخذ يف 

االعتبار النقاط التالية:

تناُسب قوة املنصب بني الكاتب والقارئ.	 

متطلبات االتصال التي تفرضها املنظمة عىل القارئ والكاتب.	 

املهام الوظيفية للكاتب والقارئ.	 

مدى تكرار االتصال بني الكاتب والقارئ.	 

رد فعل القارئ عىل الرسائل السابقة من الكاتب.	 
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مدى حساسية الرسالة:

يختلف الوقت املســتغرق يف تحليل القارئ بناًء عىل أهمية الرسالة. وبخصوص الرسائل 

بالغــة األهميــة، فــإن الكاتب ميعن النظــر يف جميع املعلومــات املتاحــة لتحديد أفضل 

املفردات، التنظيم املناسب، الوسيلة األنسب، الوقت األنسب، وكذلك أفضل مصدر ونقطة 

وصول الرسالة. وعىل كل حال، فإنه حتى الرسائل الروتينية ستتطور نتيجة لتحليل الجمهور 

والتأقلم معه.

متى؟ 

تختلف أهمية اإلجابة عىل الســؤال "متى؟"، بناًء عىل مدى روتينية املعلومات املنقولة. 

وهنــاك العديد من الرســائل الروتينية، ومنها تقارير املبيعات يتــم توزيعها دورياً. وال يتم 

اتخاذ قرار حقيقي حول وقت اإلرســال؛ ألنه يتم تحديد هذه التواريخ مسبقاً. وباملثل، فإن 

املعلومات عدمية األهمية يتم استالمها بنفس الطريقة بغض النظر عن الوقت.

وبخصوص الرسالة غري الروتينية، وعىل الرغم من القرار حول متى يتم اإلرسال بطريقة 

مبارشة تؤثر عىل استالم الرسالة. عىل سبيل املثال، كان عىل أحد مدراء مصانع النسيج إبالغ 

املوظفني بأنهم لن يحصلوا عىل عالوة يف األجر، بالرغم من أن الرشكة قد حققت أرباحاً يف 

الربع املنرصم. كام اختار املدراء إيصال هذه الرســالة عىل شكل خطاب قبل متتع املوظفني 

باإلجازة، ولن يكون اختيار هذا التوقيت مدمراً إلجازات العديد من املوظفني فحســب، بل 

من املحتمل أنه شجع عدداً منهم لقضاء إجازاتهم يف البحث عن وظيفة أخرى.

وبخصــوص التوقيت، يحتاج املدراء األخذ يف االعتبار حول إرســال الرســائل مبكراً جداً 

وباملثل متأخرا جداً. عىل ســبيل املثال، فإن أجندة االجتامع واملواد الداعمة ميكن إرســالها 

مبكراً، حيث إن املســتقبلني قد ينسون االجتامع، وذلك عن طريق تحديد الوقت. ولكن إن 

تم إرسال املادة متأخراً جداً، فرمبا ال يكون لدى املستقبلني وقت كاٍف يف التجهيز لالجتامع. 

وبصفة عامة، فإن إصدار إشعار يف غضون يومني إىل خمسة أيام يعترب آمناً، ولكن كلام كان 

االجتامع أطول واملواد الداعمة أكرب، كلام كان الوقت املطلوب أكرب.
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أين؟

يجب التطرق لســؤال "أين؟" عند طريف الطيف االتصايل. من يجب أن يرســل الرسالة؟ 

وإىل من يجب توجيهها؟ هل يجب أن ترســل من املدير يف مســتوى تنفيذي معني، أو رمبا 

من شخص أعىل منصباً يف املنظمة، مام مينحها أهمية وقوة إضافيتني.

ويف الطــرف االتصــايل اآلخر، فإنه يجب علينا اتخاذ القرار بشــأن املكان الذي يســتلم 

القارئ الرســالة فيه. وللتوضيح، فإن بعض الرشكات تتعرض ملشــكلة توزيع الخطابات: يتم 

إرسالها إىل منازل املوظفني أو توزيعها يف العمل. قد يكون إرسالها للمنازل مسلياً للعائالت، 

ولكن رمبا يحدث انتهاك لخصوصية املوظف أو وقته الشخيص. 

كيف؟

يعتــرب ســؤال "كيــف؟" مســألة اختيار 

للوســيلة الناقلة للرســالة. حتى عندما يقرر 

املــدراء تحديد ذلــك كتابياً. فهــم ال يزالون 

يواجهون عدداً من خيارات االتصال املكتوب: 

الخطاب، املذكــرة، التقرير، الربيد اإللكرتوين، 

املطوية، النرشة اإلخبارية ودليل االســتخدام 

وحتى لوحة اإلعالنات. كام يتم تحديد خيار 

الوســيلة عىل األقل يف جزء بواســطة كيفية 

احتياج الرسالة الشخصية، وكيفية توزيعها وكيفية رسعة وصولها إىل الجمهور. 

وعالوًة عىل ذلك، فإن املدراء يجب عليهم أن يتذكروا قاعدة أساسية عند اختيار الوسيلة 

االتصالية تحديداً. يف حالة استخدام املدير وسيلة معينة بصفة دورية، فإن استخدام وسيلة 

د مدير ما عىل  اتصالية مختلفة قد يوحي بالعجلة أو األهمية. عىل سبيل املثال، يف حالة تعوُّ

االتصال مبوظفيه وجهاً لوجه بشــكٍل منتظم، فإن قيامه بإرســال مذكرة مكتوبة قد يوحي 

بأمر غري عادي ويستحق اهتامماً إضافياً. 

توقَّف وفّكر

فكر يف موقف –عدا عن مامرسة األعامل– 

حيث يكون التخطيط هو مفتاح النجاح. 

حــاول أن تجيب عن األســئلة الخمســة 

5Ws وسؤال H املتعلقة باملوقف، بعدها 

قرِّر إىل أي مدى ميكــن لقيامك بالعملية 

أن يساعدك يف الوصول إىل هدفك.
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وعىل الرغم من مناقشة اهتاممات التخطيط السابقة بشكٍل تفصييل وترتيب معني، إال 

أنهــا جميعاً مرتابطــة وال يجب عزل أي منها عند التعامل معها. املدير املتصل الجيد يتعلم 

رؤية العالقات املتداخلة، وكيفية التعامل مع األسئلة الخمسة عىل شكل حزمة. 

المرحلة الثانية: الصياغة )البناء والتركيب(:

ومبجرد تنفيذ مرحلة التخطيط بطريقة مرضية، يصبح املدير جاهزاً للبدء يف بناء الرسالة 

التي تحقق الهدف الذي تم تحديده. وخاصة فإن املدير يقوم برتكيب الرسالة ويتم اختيار 

املفردات برعاية، وتنظيمهام بوضوح مع اســتخدام الشــمولية والتامســك. كام يجب عىل 

املديــر اتباع التوجيهات املرشوحــة جانباً، عند اختيار املفردات وتركيبها عىل شــكل جمل 

وفقرات. النتيجة هي وثيقة مكتوبة بشكٍل عرصي.

اختيار المفردات:

املفــردات عبارة عن رموز تحدد محتوى الرســالة، ومن ثم يجب اختيار هذه املفردات 

بعنايــة وحرص حتى يحقق املحتــوى هدف االتصال. وتحمل كل كلمة إســهاماً يف فعالية 

الرســالة، وأيٌّ منها قد يتســبب يف حدوث سوء فهم. يجب بذل املزيد من االهتامم لضامن 

فعالية الرسالة وتجنب سوء الفهم. املعايري التالية ستساعد الُكتاب يف إنجاز أهدافهم:

المبدأ األول: اختر المفردات بدقة: 

بينام تســتدعي بعض املســتندات التجارية مثل: )العقود، خطابات العروض الوظيفية، 

وتقييم األداء( مســتوى عالياً من الدقة، يجب أن يدرك املــدراء أهمية اختيار املفردات يف 

جميــع كتاباتهم. ومن منطلق هذه الدقة، فإنه يجب عليهــم تذّكر أن مثل هذه الكلامت 

ميكن أن تحمل معاين داللية أو ضمنية.

املعاين الداللية موضوعية، فهي تشري إىل يشء أو تصفه. وعندما يفكر العديد من الناس 

مبصطلحــات القاموس، فإنهم يرونها تحمل معاين دالليــة؛ ألن هذه التعريفات منبثقة من 

االستخدامات الشائعة ذات الصلة بالكلمة. والعديد من الناس يوافقون عىل أن املصطلحات 
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والتعاريف الداللية ال تحتوي كلامت متشــابهة، وال تظهر بشــكٍل يربك القضية. عىل سبيل 

املثال، هل ميكنك تحديد الكلمة الصحيحة يف كٍل من الجمل التالية؟

وكالة اإلعالن التي اشــرتيناها يجب أن تكون ربحية )مكملة، ثناء( ملصلحة التصنيع 	 

والتوزيع.

تم تشــغيل طابعة حاسبي اآليل )باستمرار، بشــكٍل متواصل( طيلة الخمس سنوات 	 

املاضية.

أكد لنا املدير بأنه )مدح، أخرب( رئيسه األعىل عن مشكلة الشحن.	 

صنع السكرتري )خداع، تلميح( مبا وقع يف الكافيرتيا.	 

إلقناع اإلدارة العليا باتخاذ هذا القرار، فإننا سوف نحتاج إىل شهادة خبري يكون متاماً 	 

)غري مباٍل، نزيه(.

وعىل نفــس املنوال، دقق يف املقتطفات املأخوذة مــن الخطابات املوجهة إىل جهة 	 

حكومية.

لقــد انزعجت كثرياً يف وصفك البني باألّمي. هذه نكتــة قبيحة حيث إنني تزوجت 	 

قبل والدته بأسبوع. 

إن مل أحصل عىل مال زوجي عاجاًل فإنني سأضطر لحياة خالدة.	 

ويف الكتابــة التجارية، فــإن اختيار الكلمة الخطأ ميكن أن ينتــج عنه فكاهة محرجة يف 

أحسن األحوال، وارتباك ملحوظ يف أسوئها. كال األمرين لن يتسببا بدفع وظيفة املدير لألمام.

وعىل جانب آخر، فإن املعاين الضمنية ذاتية ورمبا تختلف باختالف األشــخاص؛ ألنه يتم 

فهمها حسب خربات الشخص السابقة أو ارتباطه بكلمة معينة ومعناها.

وعــىل الرغم من أن هذه املعاين الضمنية تحمل معاين، فإن الناس يســتطيعون احتكار 

اللغــة يف الحصول عىل الجانب اإليجايب والجانب الســيئ، ويســمى: لطف التعبري. وتعترب 

املفردات األكــرث ضآلة هي التي تحمل لطف التعبري من هذه الكلامت الســطحية. وبينام 

يحاول املعلنون واألطراف ذات العالقة تصوير الحياة بأكرث الطرق إمتاعاً، أصبحت جزءاً من 
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الحياة األمريكية. ولكن عندما تستخدم اللغة لتغطية مآٍس إنسانية أو بيئية، يتوجب علينا 

مالحظة هذا التعدي عىل اللغة. عىل سبيل املثال، عندما ُيستخدم مصطلح "الرضر املوازي" 

لوصف موت املدنيني األبرياء يف الحرب، يتوجب علينا التســاؤل عن قيمة األرواح البرشية 

لدى هؤالء الذين يستخدمون أوصافاً كهذه. 

واملدراء كغريهم من البرش يف الوظائف األخرى؛ لديهم مســئولية تجاه الجمهور تتمثل 

يف اســتخدام اللغة بشــكٍل دقيق ما أمكن. ويجب عىل املدراء السعي لالتصال بدقة وأمانة 

وتفادي االستخفاف بذكاء القاريء. باإلضافة إىل ذلك، عليهم محاولة الترصف بشكٍل مسؤول 

قدر ما يستطيعون عند استخدام املفردات كأدوات للسيطرة )التحكم( والتغيري)19(.

المبدأ الثاني: استخدم المفردات القصيرة بداًل عن المفردات الطويلة: 

قال وينســتون ترششل: "العظامء يستخدمون مفردات بســيطة والبسطاء يستخدمون 

كلامت كبرية". وإن الناس الذين لديهم الحس املرهف يف استخدام املفردات البسيطة ذات 

املعاين الســهلة يتم فهمها بســهولة. كام تعترب املفردات القصرية أقــل إرباكاً عن الكلامت 

الطويلة، خاصة عندما ترافق املفردات الطويلة العديد من الكلامت الطويلة، تخلق عوائق 

اتصالية بني الكاتب والقارئ.

يجــب أن تكون اتصاالت األعــامل الكتابية أكرث اقتصادية وكفــاءة. وتقدم الجداول يف 

الصفحــة التالية املزيد من البدائل حول اســتخدام الكلامت الطويلة، وإســاءة اســتخدام 

الكتابة التجارية.

وال نؤكد عىل أن استخدام أي مفردات يف الجانب األيرس سوف يفسد الرسالة ويؤدي إىل 

غموضها. يشري التحذير هنا إىل االستخدام غري الرضوري للمفردات الطويلة املختلفة. وعند 

زيادة االستخدام فإنها تؤدي إىل نفاذ صرب القارئ وفهمه، وتخلق حاجزاً لالتصال الفعال.

ولقــد عــرف الكونجرس األمريــي أهمية اللغة البســيطة يف النــامذج الحكومية، ويف 

الطلبات والتطبيقات والتقارير واللوائح واملستندات األخرى. ومنذ بداية عام 2007، أصدر 

الكونجرس ترشيعات تجرب املنظامت الحكومية عىل اســتخدام لغــة واضحة ومرتبة جيداً، 

وتتبع أفضل املامرســات الكتابية. وإن اللغة البسيطة يف فواتري االتصاالت الحكومية 2007، 
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برعاية مشــرتكة بواســطة عرشة من أعضاء مجلس الشــيوخ، من خالل التصويت يف دورة 

الخريــف 2008. وعــىل جانب معاكس، فإن عضو مجلس الشــيوخ روبــرت بينيت صّوت 

باالهتامم مبثل هذه اللوائح التي تنتج املصطلحات القانونية، والتي تضيع يف الرتجمة.

استخِدمبداًل من استخدام

يخربينصح

يحسنيخفف

قبولاستحسان

يبدأيرشع

يظهريثبت

يقابليواجه

أملتوقع

يرشحيفرس

مكانموضع

تغيريتعديل

فهمحدة الذهن

بعدالحقاً ل

نهايةإنهاء

استعاملاستخدام

يستعمليستخدم

 وعــىل الرغم من موافقته عىل ذلك، فإن هذا القياس ســوف يفيــد توصل األمريكيني 

إىل حكوماتهــم، وأيضــاً يف فاتورة أخرى )اتــش ار 946( التي تم إنتاجهــا يف فرباير 2009، 

وتم التوقيع عليها قانونياً بواســطة الرئيس باراك أوباما يف أكتوبر 2010. وتم إصدار قانون 

الكتابــة الواضحة الذي تدرب عليه املوظفون الفيدراليون لتوضيح الكتابة، والرتتيب الجيد 

املوجز للمســتندات املوجهة إىل العامة، بخصوص مزاياهم أو خدماتهم أو بخصوص تعبئة 

مناذج الرضائب. وتشــتمل املستندات )ســواء الورقية أو النسخ اإللكرتونية( عىل خطابات، 
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نــرشات ومناذج وإشــعارات وتعليامت. ويف مســتوى الدولة، فإن هناك مــا يزيد عن اثنني 

وعرشين والية اآلن لديها لوائح اللغة البسيطة التي تستخدمها يف كتبهم، وال سيام نيويورك، 

كونيتيكت، بنسلفانيا، فلوريدا، مينيسوتا، كاليفورنيا، أوريغون وواشنطن.

املبدأ الثالث: استخدم الكلامت املحددة بداًل عن الكلامت املجردة: 

عند مناقشــة موضوع ما، فإن الكاتب يســتطيع االختيار من مدى واسع من الكلامت، 

وميكن تخيل هذا املدى عىل أنه درج يصعده الكاتب. وهذا الدرج )انظر شكل 6-1( يتحرك 

من الكلامت املحددة يف الدرجات السفلية إىل مزيد من الكلامت العامة يف الدرجات العليا. 

ومتيل الكلامت املتامسكة إىل أن تكون واضحة يف عقل القارئ، وتكون الكلامت املجردة أقل 

تحديداً وتنتج تفسريات واسعة وعامة للمعاين. كام ينتقل السلم من اليشء الواضح إىل يشء 

أكرث عمومية ورمبا غموضاً كام يتضح يف شكل )1-6(.

يعتمد مســتوى التحديد والتجريد عىل خلفيــة القارئ واحتياجاته وتوقعاته. كام تهدد 

الكلــامت والجمــل املجردة بعض القراء وتخلق عدم الثقة واالرتباك، مام ينتج عنه أســئلة 

حول إمكانية الرد أو عدم الرد عىل: متى؟ كم عدد؟ من؟ كم السعر؟ أي واحد؟ الحظ كمية 

االختالف يف املعلومات يف الفقرات والتعبريات التالية:

تخلق املفردات والجمل املحددة باســتمرار صوراً حادة وقوية وتجذب اهتامم القارئ. 

وقد يســتغرق تأليف الجمل املحددة املزيد من الوقت والتفكري، ولكنها أكرث فعالية وتبقى 

مع القارئ فرتة أطول من الجمل املجردة)20(. وعالوة عىل ذلك، فإن الكتابة املحددة تستغرق 

وقتاً أقل لقراءتها وينتج عنها فهم أفضل للرسالة، ومن غري املرجح أنها تحتاج إلعادة قراءتها 

كام يف الكتابة املجردة)21(.

املحددةاملجردة

حصل الطالب عىل أعىل مجموع تراكمي يف فصل يتألف من ستة ومثانني طالباً.طالب جيد.

يف يوم الجمعة، 19 من يونيو.يف املستقبل القريب.

هامش ربح قدره 28 باملائة.ربح كبري.

50 باملائة من السعر العادي.توفري جدير باملالحظة.

يف نهاية العمل الجمعة هذه.يف أقرب وقت ممكن.



الكتابة اإلدارية املعارصة

275 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

المبدأ الرابع: اقتصد في الكلمات:

كتب العامل باســكال Pascal خطاباً مكوناً من عرشين صفحة إىل صديقه يف عام 1656، 

وقــد ذيله باعتذاره لطول الخطاب قائاًل: "آمل أن تقبل اعتذاري لكتابة مثل هذه الرســالة 

الطويلة، ولكني ال أملك الوقت لكتابة واحدة أقرص". لقد كان باســكال شاهداً عىل حقيقة 

أن الوعي باختيار الكلامت يستغرق وقتاً ومجهوداً.

ويوجد سبب عميل ومخترص ألن تكتب بشكل مرتابط ومتامسك، حيث يكلف اإلطناب 

الرشكات ماالً، ورمبا تستغرق الكلامت غري الرضورية وقتاً مثيناً يف كتابتها وكذلك يف قراءتها، 

باإلضافة إىل أنها تستهلك الورق واملوارد األخرى.

الحظ النسختني )الطريقتني( املختلفتني التاليتني:

يرجــى التعرف عىل الشــيك املرفق مببلــغ 82,56 دوالراً أمريكيــاً. ويف حالة كون املبلغ 

صحيح أو غري ســاري، قم مبراجعة ســجالتك. الرجاء إبالغنا يف حالة إيجاده يف أرسع وقت 

ممكن.

املرفق شيك مببلغ 82,56 دوالراً أمريكياً. إذا كان هذا املبلغ غري صحيح الرجاء إبالغنا.

اســتخدمت النســخة الثانية خمس عرشة كلمًة لقول نفس اليشء الذي قيل يف النسخة 

األوىل، باستخدام إحدى وأربعني كلمة. اختصار مبا يزيد عن %63.

                                مرتفع 
             مستويات

             املجرد
                                منخفض

بيئةوسائل النقل

موردنقل بري

خشبسيارة

أداة كتابةشاحنة

قلم رصاصمثانية عرش دوالباً

شكل )6-1( سالمل التلخيص )التجريدي(
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ملاذا يستمر الناس يف عامل األعامل يف استخدام املزيد من الكلامت، بينام يوجد مثل هذا 

االختصار؟ يوجد ســببان لذلك: الســبب األول، غالباً ما يستخدم الُكتاب ُجماًل ذات كلامت 

طويلة نتيجة للعادات املكتسبة يف املدرسة، حيث كان الطالب يكتبون مقاالت طويلة. ويف 

تقييم عمل الطالب، فإن الكمية أحياناً مهمة، مثل: الجودة لدى بعض املعلمني.

السبب اآلخر، يتعلق بالُكتاب غري املدربني الذين يبحثون عن منوذج معني مع مهمة خطية 

يف الوظيفة، وعند تعبئة امللفات بواســطة اســتخدام املصطلحات واملفردات املعربة، ومحاكاة 

املبتدئــني من خالل النامذج الكتابية. الحظ يف األمثلة التالية كيف ميكن اســتبدال التعبريات 

الكثرية / الزائدة يف الجانب األيرس، بواسطة البدائل األكرث اختصاراً عىل الجانب األمين. 

إن التأكيد اليوم عىل إدارة التكاليف يجب أن يطبق يف الكتابة التجارية. يجب استبدال 

التعبريات يف الجانب األيرس بواســطة البدائل املوجــودة يف الجانب األمين)22(. وكلام كانت 

الكلامت موجزة كلام وفرت يف الوقت، وتصبح أكرث فعالية وعادة سهلة.

البدائلجمل مطنبة / زائدة

ألن.ويعود ذلك إىل حقيقة أن.

ل.لغرض.

حيث، طاملا.لغرض أن.

ل.من أجل. 

إذا.يف حال.

عن.باإلشارة إىل.

كام طلب.وفقاً لطلبك.

بعد. يف وقت الحق.

مثل.عىل غرار ذلك. 

وقائع.وقائع حقيقية.

املتطلبات.الخطوات الالزمة املطلوبة.

املبادئ.املبادئ األساسية.

هنا.تجدون مرفق طيه.
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البدائلجمل مطنبة / زائدة

ونتطلع.نتطلع ُقدماً مع األمل.

اإلجامع.إجامع اآلراء.

من.من وجهة نظر.

حيث، ألن.بقدٍر ما.

مثل.وفقاً ل.

ألن.عىل أساس أن.

الحقاً )أو الوقت(.يف وقت الحق.

خالل سنة. خالل مدة سنة واحدة.

يدرس.الوضع يف االعتبار.

شيك ب.شيك مببلغ وقدره.

بال فائدة.التي مل يكن لها استخدام.

يتعذر تحصيله.ذلك مل ميكن تحصيله.

مع أن.وعىل الرغم من أن.

مثال جيد لالقتصاد يف الكتابة هي الرسائل النصية. وعىل الطالب والعامل عىل حٍد سواء 
أن يتعلموا تلخيص األفكار الرئيسية، من كتل املعلومات والخربات وإيصال هذه األفكار يف 
رسائل غري مبارشة. وكام متت مناقشته يف الفصل )3(، فإن النص استبدل الربيد اإللكرتوين يف 
العديد من املنظامت، مثل: قناة االختيار بســبب البســاطة والفورية. ومبا أنهم يعيشون يف 
عرص زيادة املعلومات، يتساءل القراء: ما الذي يجب علينا معرفته؟ وملاذا نحتاج أن نعرفه؟ 

ومن ثم يقوم ُكتاب الرسائل النصية باختصار رسائلهم تبعاً لذلك.

وقد يجادل أحدهم بأن االقتصاد يف الكتابة سيتســبب بالرضورة يف فقدان املعاين. وعىل 
  Larry Smith & Rachel Fershleiser أية حال، فقد وضح الري سميث وراشيل فريشليزر
أنه ميكن للرســائل أن تكون قليلة الكلامت، بينام تحمل املعاين العميقة. وطلب مؤسســو 
مجلة Smith  عرب اإلنرتنت من الراغبني إرســال مذكرات من ســت كلامت. وقد استخدموا 
مثال ارنســت هيمينجواي كنموذج لذلك. وطبقاً لألسطورة، فعندما طلب منه كتابة رواية 
من ســت كلامت فقط، جــاء هيمينجواي مبا ييل: تخفيضات: أحذيــة أطفال، مل ترتدى. ما 
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يزيــد عن 15,000 من النــاس ردوا عىل هذا 
التحدي. وتتضمــن بعض األمثلة التي وردت 

يف املجلة ما ييل:

كان معلمــي يف الصــف الثــاين عىل 	 

صواب - جانييل براون.

رس الحياة: تزوج إيطالية - نورا أفرون.	 

استخدمُت الطريق ذا املناظر الخالبة 	 

فوصلُت متأخراً - ويل بليت.

كوين فعاًل أمي. أرجــوِك أطلقي النار 	 

عيل - سينتيا كابالن.

إنها عالية جداً. اذهب أنت األول- آالن إيجل)23(.	 

المبدأ الخامس: تجنب التعبيرات المأثورة )الكليشات( واللهجات:

التعبــريات املأثورة أو الكليشــات لها معنــى مقبول. وعىل الرغم مــن ذلك، فإن هذه 
الكلامت تشكل رسائل مملة ينقصها اإلبداع. رمبا يفهم القراء ما هو مكتوب، ولكن الرسالة 

تبدو مبنية للمجهول )غري خاصة( حيث مل يضّمنها الكاتب أي يشء أصيل.

توضــح األمثلة الســابقة تناقصاً ملحوظاً يف اســتخدام مثل هذه الجمــل، والتي تحمل 
أكرث من معنى. وعالوة عىل ذلك، أحياناً تكون ببســاطة غامضة وأحياناً يجب اختبار مدى 

منطقيتها. ويتم توضيح نقاط الضعف هذه يف األمثلة التالية: 

"يف وقٍت مبكر" أو "يف أرسع وقت مناسب )يناسبك(". 

وعادًة تتبع مثل هذه الجمل طلب خدمة معينة، وتستخدم عادة بواسطة الناس الذين 
ال يرغبون بالظهور مبظهر الشخص اللحوح. ومثل هؤالء الناس ال يدركون أمرين: األول، قد 
يكون أقرب وقت بالنسبة للقارئ شيئاً مختلفاً عام يفكر فيه الكاتب إىل حٍد ما. والثاين، أن 
رجــال األعامل يتعاملون مع املواعيد النهائية طوال الوقت، وال يبدو أنهم ينزعجون عندما 
يطلــب منهــم يشء ما يف وقت محــدد، إذا قام الكاتب بتوضيح الســبب وراء تحديد هذا 

املوعد بوضوح ولطف، كام يف املثال التايل:

توقف وفكر

1- أي من الجملتني الالحقتني أكرث قوة؟

- حســناً، أرجوك أوقفني إن كنت سمعت 
بهــذا من قبــل، ولكننــي فكــرت كثرياً 
باملوضوع وأتســاءل فيــام إذا كان الحل 
الذي نراه سيساعدنا يف تحقيق أهدافنا. 

أال توافقني الرأي؟ 

- لن يفيد ذلك.

 2- إذا اخرتت الجملة الثانية، ما هي الخالصة  
التي خرجت بها عن أهمية الرتابط؟
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"حتــى نتمكن من تنفيذ )إرســال( طلبــك يف أرسع وقت ممكن، ُيرجى إرســالنا هذه 
املعلومات قبل 21 مارس".

البعض من الناس يفرسون هذه الكليشيهات عىل أنها صلفة: "شكرا مقدماً..."، "دعني أقول ...".

وبجانب كونه قديم وآيل ومبني للمجهول، فإن التعبري األول يبدو أنه يقول: "إنني أتوقع 
منك االمتثال لطلبي، ولكن ال أرغب يف أخذ الوقت لشكرك مرة أخرى. لذلك، سأفعلها اآلن". 
يبدو التعبري الثاين طلباً لترصيح، ولكن الكاتب يريد قول ما الذي يرغب يف قوله قبل الحصول 
عــىل هذا الترصيــح أو اإلذن. ويجب تجنب التعبري الثاين، كام ميكن اســتبدال األول ب: "أنا 
ُأقدر أية مســاعدة ُتقدمها يل بهذا الخصوص". وتعترب اللهجة هي اللغة الفنية أو مصطلحات 
محددة متثل جزءاً من املفردات اليومية ملنظمة أو تخصٍص ما. ويعرف املطلعون معاين هذه 
الكلــامت ولكــن رمبا غري املطلعني / العمــالء ال يدركون معناها. تشــتمل اللغة االصطالحية 
عــىل املصطلحات واأللفاظ الفنية املســتخدمة بطــرق خاصة. وعند الكتابــة إىل قراء خارج 
املنظمة، يجب عىل املدراء تجنب اســتخدام هــذه اللغة االصطالحية. وعالوًة عىل ذلك، فإن 
عليهم اختيار إصدارات الشــخص العادي كلام أمكن؛ لتقليل احتاملية إساءة فهم هذا القارئ 
للرســالة)24(. وباإلضافــة إىل ذلك، فإن بعض املنظامت كبرية جداً، حيث إن األشــخاص داخل 
الوحــدة الوظيفية الواحدة ال يفهمون اللغة االصطالحية الخاصة بالوحدات األخرى. وتوضح 

القوائم التالية كيفية استخدام بعض اللغات االصطالحية يف األعامل وكيفية تبسيطها.

وباستثناء واحد فقط، فإن األوصاف املوجودة يف الجهة اليمنى تستخدم كلامت أكرث من 

اللغــة االصطالحية يف الجانب األيرس. وإن كانت هذه اإلصدارات كثرية الكالم تؤمن بالفهم 

ومتنع االستفسارات الهادفة للتوضيح، فيمكن بذل جهود مضاعفة وكلامت مستخدمة تكون 

جديرة باالهتامم. يجب عىل املدراء اتخاذ هذا القرار عند الكتابة.

ميكــن لالختصــارات والكلامت املركبة أن تصبح مزعجة يف بعــض املواقف، ورمبا يكون 

االختصار مناســباً متاماً، ويف مواقف أخرى رمبا يســبب مشكلة. عىل ســبيل املثال، يف أحد 

أقسام رشكة إكســون، فإن مصطلح DHR يعني مدير املوارد البرشية، بينام يعني يف قسم 

آخر مرحلة من مراحل الكشط الكيميايئ.

وأخرياً، فــإن مفردات التنبيه والتعبريات واملصطلحات ميكن أن تصبح مألوفة برسعة يف 

الدوائــر التجاريــة، ومن ثم تصبح مجردة فقط يف أرسع وقت. ولقد قدم رون ســتورجون 
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1200 مثــاٍل حول املصطلحــات يف هذا الكتاب، وتعترب أكرث إمتاعــاً وألواناً )رعي القطط - 

الــدوران حــول نقطة ترصيف املياه – إرضاع الفأر(، والبعض منها متســمة باالعتدال كثرياً 

)التخفيف - FTI - التآزر()25(. وأحياناً يف محاولة مضللة وغري مهنية وتجارية تصنع كلامت 

أطــول من تلك القصــرية، مثل: وظيفياً لكلمة "وظيفة"، وهادفــة لكلمة "األهداف"، وعند 

اإلقرار ســواء باســتخدام األلفاظ التجاريــة عن طريق توقعات املســتلم ومناخ االتصاالت 

والسياق الثقايف )انظر الفصل 2(.

البدائلاالستخدام املفرط

شاحب.أبيض كالورقة.

مشغول، يعمل.مشغول كالنحلة.

ذيك.ذيك رغم حداثة سنه.

يتبع نفس املسار.يسري عىل ُخطى.

يصبح منظاًم، يحل املشكلة.الحصول عليها جميعاً معاً.

يبالغ، يكذب.مط الحقائق.

صحي، نظيف.نظيف كام الصافرة.

يعتمد عليه، موثوق.صخرة جبل طارق.

واقعي، أمني، ويّف.حقاً منفتح وأمني.

لحسن الحظ.كم سيكون محظوظاً لينال ذلك.

نسخة الشخص العاديلغة اصطالحية

.)TQM(  إدارة الجودة الشاملة.يت. كيو. ام

رشكات أو أشخاص مدينون للرشكة.حساب الذمم.

مبالغ مستحقة للرشكة.املبالغ واجبة السداد.

دفع إضايف مقابل مقدار كبري من اآلليات.حافز اتش. يف. آى. 

التاريخ الذي يستحق فيه السداد النهايئ.تاريخ االستحقاق.
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نسخة الشخص العاديلغة اصطالحية

مواد خام تستخدم للتصنيع يف صناعة البرتوكيامويات.املواد الوسيطة )األولية(.

مصطلح عامل النسخ، أي النسخ عىل جانبي الورقة.طباعة عىل وجهني.

.)FAA( إدارة الطريان املدين.إف.أيه.أيه

تاريخ العقار.مجرد.

يومياً.كل يوم.

قيمة العقار ألغراض الرضائب.التقييم املقدر.

نسبة األصول املتداولة إىل املطلوبات.النسبة الحالية.

.)CRM( إدارة عالقات العمالء.يس.آر.ام

المبدأ السادس: استخدم الكلمات اإليجابية التي تنقل المجاملة:

كام ذكرنا سابقاً، فإن االتصاالت الكتابية متثل محفزاً وتولد ردود الفعل. وبوجٍه عام، كلام 
زادت إيجابية املحفز، كلام زادت إيجابية الرد. والعكس صحيح؛ فكلام كان املحفز ســلبياً، 
كلام كان الرد كذلك. وعىل ســبيل املثال، فإن ســلوكيات العلامء تخربنا عن أن املرؤوســني 

سيتأقلمون مع االتصاالت املتوقعة بواسطة مدرائهم)26(.

وســواء تعامل املدير مع املرؤوســني ومع رؤســائه وزمالئه، أو مع العمالء واملوردين أو 
آخرين، فإن الرغبة بأن تكون الرســالة جيدة االستالم موجودة، ومفردات طلب املعلومات 
اإليجابيــة، مام يوجب زيادة احتاملية رد الفعل اإليجــايب، أو عىل األقل رد الفعل الحيادي 

بواسطة املستلم.

إن الفرق بني الصيغة اإليجابية والسلبية ليست مسألة املضمون بل التأكيد، حيث تؤكد 
الرسائل السلبية عىل الجوانب األقل رغبة يف املوقف. وعىل هذا النحو، فمن املرجح أن تثري 

استجابات دفاعية أو عدائية من القارئ.

فيجب عىل املرســل الفعال للرســالة االتصالية الفعالة أن يثبت املصداقية وحسن النية 
مــع املتلقي. كام أن اإليجابية واملجاملة تســاعد املدير عىل تطويــر هذه الجوانب. توضح 
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األمثلة التالية اآلثار املختلفة التي ميكن أن تتولد عن الصيغ اإليجابية والسلبية للرسائل:

- ال أستطيع أن أُحرِض التقرير صباح الغد.

- ال أستطيع أن أُحرِض التقرير يوم األربعاء الساعة 3.30 مساًء.

- يجب عليك عدم اســتخدام النموذج "أ" لتقديم تقرير املبيعات األسبوعية. النموذج "ب" 
هو النموذج املطلوب.

- نأٍســف إلبالغك بأنه يجــب علينا رفض طلبك للرتقية؛ ألنــك مل تحصل عىل ما يكفي من 
االعتامدات التعليمية املســتمرة. مبجرد أن تكسب 6 اعتامدات تعليمية مستمرة، سوف 

تحصل عىل الرتقية.

يف كٍل من البيانات البديلة يف األمثلة السابقة، يذكر الكاتب ما ميكن القيام به أو ما تم 
القيام به، بدالً مام ال ميكن القيام به أو ما مل يتم القيام به.

دعونــا ننظر إىل مثال واقعي: يف مجال إدارة الضيافة، رسقة وســائل الراحة يف الفنادق 
مبثابة تكلفة كبرية ملامرسة األعامل التجارية، حيث يرسق الضيوف بشكل روتيني املناشف، 
واألقالم، وحتى األثاث من غرف الفندق. بدالً من نرش التحذيرات أو التهديدات، فإن تعبري 
"هوليداي إن اكسربس" يأخذ نهجاً إيجابياً، كمالحظة ُوضعت لُتقرأ عىل مداخل الحاممات، 

أليست أفضل من كتابة: "ال ترسق أشياء من الغرفة؟".

عزيزي النزيل، نظراً ألن من أهم أولوياتنا هي راحة الضيوف، يعرض قســم خدمة الغرف هذه 
األشياء للبيع:

كواية: 40 دوالراً.

لوحة الي: 30 دوالراً.

مجفف الشعر: 30 دوالراً.

منشفة الحامم: 15 دوالراً.

منشفة اليد: 10 دوالرات. 

كل نزيل يف غرفته مســؤول عن الحفاظ عىل أجزاء الغرفة. إذا قررت أن تأخذ أشــياء من غرفتك 
بدالً من رشائها من خدمة العناية بالغرف، سنفرتض أنك توافق عىل دفع رسوم مقابل لحسابك. شكراً.
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ألن بعــض العبــارات تبدو مزعجة، فمــن املرجح أن تثري غضب القــراء، ونتجنب ذلك 
لضامن مناخ إيجايب ومهذب. عىل الرغم من أننا ال يجب أن نتجنب الســلبيات متاماً، لكن 
ميكننا تقليلها. والكلامت والعبارات مثل: "ال غنى عنه"، "ميكنك االدعاء بأن"، "امللهم الخاص 
بــك"، "فشــلت يف"، و "من الواضح أنــك تتجاهلها"، ينبغي تجنبهــا إن أمكن. فإن الفصل 
التايل عن الرســائل سوف يفرس هذه النقطة بعد من ذلك. كونها إيجابية وتنقل مجاملة يف 
اختيار الكلامت، ينطوي أيضاً عىل اســتخدام لغة محايدة بني الجنسني. فنادراً ما يكون من 

الرضوري للكتاب تحديد القارئ ذكراً كان أو أنثى.
فاليوم نســتخدم املصطلحات املحايدة بني الجنســني لوصف الوظائف. كام أن الضامئر 
واألسامء التي تشري إىل جنس واحد، عندما يتم وصف كل من )القوى العاملة( غري مقبولة. 
وباملثــل، ينبغي تجنب العبارات التي تقلل من ســلوك أو نوع جنــس واحد. متثل القوائم 

التالية عبارات غري مقبولة ومقبولة:
عبارات يجب تجنبها:

ساعات عمل الرجل. "رجل" )عند اإلشارة إىل األنواع(.    

مضيف، مضيفة.  من صنع اإلنسان.                          

باين )مشيد( املنزل. األيدي العاملة.                               

الجنس األعدل. بلغ الرجولة.                             

الجنس األضعف. رجل أعامل.                              

شيخ، عائل. مصور.    

امرأة عاملة. رجل إطفاء.                                 

طبيبة، محامية. رئيس العامل.                              

تعويضات لعمل العامل. رجل مبيعات.                      

عبارات مقبولة:

ساعات العمل. مدير أعامل تنفيذي.                              

وظيفة يف الوالية )طبيب، محامي، محرر(.  مشغل آلة التصوير.

رجل اإلطفاء. اإلنسانية، البرشية، برش، الناس.          

مرشف. القوة البرشية، الطاقة البرشية.              

مندوب مبيعات، موظف مبيعات، بائع  عامل، القوى العاملة، املوظفني.          

تعويضات للعاملني. مضيف الطريان.                                     
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بشــأن موضوع التحيز الجنيس يف الكتابة، يعترب الضمري "هو" واحد من أهم املشكالت 
الشائكة عىل وجه الخصوص. منذ حوايل ثالثني عاماً كان الضمري "هو" ُيستخدم بشكٍل عام 
لكال الجنســني يف املوضوعات الشخصية: "كل شخص لديه مشــاكله الخاصة لحلها"، حيث 

الحظت السلطات أن مثل هذه الكتابات ُتشعر املرأة بالتجاهل يف عامل العمل.

لحســن الحظ، ميتلك املــدراء العديد من الخيارات املتاحة لتجنب اســتخدام مثل هذا 
الضمري. فهناك شخص يستخدم أسامء الجمع والضامئر. فمثاًل، بدالً من كتابة: "مدير يحفز 

موظفيه"، ميكن أن ُيكتب: "يجب عىل املديرين تحفيز موظفيهم".

وهنــاك خيــار آخر مثل: "هي أو هو"، "لها أو له"، "هي/ هــو"، "لها / له". وإن مل يكن 
األفضل متاماً، ُيعترب هذا الخيار مقبوالً. فيجب عىل الُكتاب أن يكونوا حذرين يف اســتخدام 

هذا الخيار كثرياً؛ لئال يعوق األسلوب والقراءة.

وهناك تقنية أخرى تســتخدم عىل نطاق واسع يف هذا الكتاب، وهي التقليل من ضامئر 
املذكــر واملؤنث يف فقرة واحدة، بحيث ميكن اســتخدام الضمــري "هي" كضمري عام، يف حني 
أن الفقــرة التالية تســتخدم الضمري "هــو". وبينام تتجنب هذه الطريقة اســتخدام الضمري 
"هو"بشكٍل عام، ففى بعض األحيان يكون هو االستخدام التقليدي عىل األقل بطريقة جزئية. 

الطريقة الرابعة غري املتحيزة جنســياً، هي ليســت إحدى الطرق املفضلة لدى اللغويني 
الصارمني. وتســتخدم ضامئر الجمع للحصول عىل مراجع ســابقة تقليديــة، مثل: كل، كل 
شــخص، جميع، أي شــخص. عىل ســبيل املثال، "كل شخص لديه مشــاكله ليحلها"، فهذه 

الطريقة املنطقية والشائعة يف االستخدام.

االقــرتاح االخري واألفضل هو اســتبدال الضمري الشــخيص الثالث "هــو/ هي" بالضمري 
الشــخيص الثاين "أنت"، ال يؤدي ذلك إىل تجنب مســألة نوع الجنس فحســب، بل يرشك 
القــارئ أيضاً بطريقة مبارشة، وهكذا. فمثاًل، "إذا كنَت تنوي التأخر، اتصل باملرشف عليك" 

أفضل من: "إذا كان أي موظف ينوي التأخر، عليه االتصال باملرشف عليه".

المبدأ السابع: استخدم أسلوب المحادثة:

تحقق التعبريات والجمل االتصال الفعال عندما تســتخدم اللغة اليومية، أي عندما تكون 
الكلامت هي تلك التي تستخدم يف االتصال وجهاً لوجه. وينطوي أسلوب املحادثة عىل الكتابة 
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مــع الكلــامت من املفردات التي يتحدث بها الشــخص، وعادة ال ينبغي أن تشــمل الكلامت 
العامية، حيث يجب أن تكون اللغة التي يستخدمها معظم الناس يف إدارة األعامل اليومية.

من أنجح رجال األعامل الذي جســد الكتابة بأسلوب التخاطب، هو امللياردير املستثمر 
"وارن بافيــت"، رئيس مجلس إدارة بريكشــاير هاثاواي ىف عــام 2005. ولقد كرمت اللجنة 
الوطنية بافيت عىل كتابة التقرير الســنوى، حيث قال "بوب كريري" رئيس اللجنة ورئيس 
املدرســة الجديدة، وهي جامعة يف نيويورك: "مل يكن هناك ألي تقرير سنوي تأثري أكرب عىل 

األعامل التجارية األمريكية")27(. 

رسالة بافيت السنوية للمساهمني عام 2013 كانت اإلبالغ عن إسرتاتيجيته ىف االستثامر، 
مع الحفاظ عىل منط عالمته التجارية، ودعوته اللتزام الهدوء يف بيئة الفوىض واتخاذ وجهة 
نظــر طويلــة األجل. ولقد كتب بافيــت: "إن اللعبة تنتهي بالفوز مــن قبل الالعبني الذين 

يركزون عىل امللعب، أو من أولئك الذين تركز أعينهم عىل لوحة النتائج")28(.

ومل تكــن كتابة بافيت الخطابية شــاذة. فقد أعجب بها املــدراء التنفيذيون الناجحون، 
مثــل: بيل غيتس ىف مقابلة مع ماريــا بارتريومو ىف فرباير عام 2009. لقد اعرتف غيتس بأن 
كتابة رســالة ســنوية عن نشاطات مؤسســته كانت فكرة بافيت، حيث سار عىل نهجه ألن 

النصيحة كانت مفيدة)29(.

ألسلوب املحادثة أهمية خاصة يف رسائل األعامل؛ ألنه يعتمد بشكٍل أسايس عىل تطوير 
"وجهة نظرك"، حيث تنطلق وجهة نظرك من وجهة نظر القارىء. فهي تســاعد الكاتب يف 

رسائل العمل عىل تخصيص الخطابات وتقدير أشياء معينة ملعظم القراء)30(. 

قبل الكتابة، يحدد املرسل الشخص الذي سيستقبل املعلومات؛ حاجته للمعلومات، واملعرفة 
التي ميلكهــا، والخربة، واالهتاممات، والثقافة والنظام القيمي، حتى شــكل الفقرات والحروف 
يجب أخذها يف االعتبار عند الكتابة لفئة محددة من القراء لديها نفس املشاغل واالهتاممات.

ميكن كتابة الفقرات والحروف بأسلوب املحادثة، كام لو كانت تتألف من إنسان بدالً من 
جهاز كمبيوتر محشــو باللهجات. وقد ســهلت التكنولوجيا أكرث من أي وقت مىض إمكانية 

تخصيص شكل الفقرة أو الخطاب.

ركزت تلك املبادئ الســبعة األوىل عىل اختيار الكلامت. فكل كلمة تســتحق االهتامم؛ 

ألن كل كلمة تؤثر عىل الرســالة اإلجاملية. ويحتاج املدير أيضاً إىل تحليل الرتكيبات وتنظيم 
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الكلامت بطريقة محكمة لضامن التواصل الفعال، وســوف تعالــج املبادئ املتبقية الطرق 
التي ميكن بها تجميع الكلامت من أجل تحقيق أفضل النتائج.

نّظم الكلمات من أجل التأثير:
 تناقش املبادئ األربعة التالية اإلرشادات التنظيمية لوضع الكلامت مع بعضها من أجل 

نقل الرسالة، ويتحدد الفهم لحٍد كبري تبعاً الستخدام الكاتب ألي من هذه املبادئ.

المبدأ الثامن: أبق الجمل قصيرة:

نواجــه أحياناً جماًل طويلة يف كتابات األعامل، فتبدو هذه الكتابات التي ال تنتهي أبداً، 
حيث تنبع من عدة أسباب محتملة. ولقد ذكرنا سابقاً أحد هذه األسباب، وهو الحاجة إىل 

إعادة النظر. املثال التايل من تقرير حكومي:

فمن الواضح من االختالف فيام يتعلق بالعمق القصري للمجال، أن الكفاف من شأنه أن 
يحول دون أي إمكانية تطوير معقولة لالستخدام االقتصادي.

ويجب عىل املرء أن يدرس الرســالة الســابقة طوياًل، حيث يصعــب معرفة ما إذا كان 
الكاتب يف الواقع، قائاًل:

الحقل شديد االنحدار نحو الُجرف.

ومــن ناحية أخرى، يكتبها بعض الناس طوياًل لتفادى ظهور هذه الجمل، أو دفعها كام 
ىف املثال التايل:

خالل األسبوعني املاضيني، كنا نتساءل عام إذا كنت قد وجدت نفسك حتى اآلن يف وضع 
ميّكنك من إعطائنا مؤرشاً، عىل ما إذا كنَت قد توصلت إىل قرار بشأن عرضنا.

فإن معظم رجال األعامل الذين يواجهون مواعيد نهائية يومياً، لن يشعروا باالستياء إذا 
ما طرح عليهم سؤاٌل آخر حول هذه النقطة:

هل قررت بشأن العرض الذي قدمناه قبل أسبوعني؟ 

هناك ســبب آخر محتمل للجمل الطويلة غري الرضوريــة، وهو الحاجة إىل قول كل ما 
ميكن قوله عن موضوع ما يف جملة واحدة. الحظ االرتباك الذي أنشــأه املثال التايل، والذي 

تحسن يف صيغة بديلة.
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"عىل الرغم من أن سبعة عرش شخصاً من قسمنا )قسم الرشاء( حرض ورشة العمل، فإن 

تسعة منهم مبا فيهم جريى ستوف ليس لديهم أية خلفية عن موضوع ورشة العمل )تقنية 

التفاوض املتقدمة(، التي تقدمها جمعية رشاء شيكاغو". 

"حرض األســبوع املايض سبعة عرش شــخصاً من قسم املشرتيات. لدينا ورشة عمل حول 

مة من قبل الجمعية الرشائية بشيكاغو. حرض من السبعة  تقنيات التفاوض املتقدمة، واملقدَّ

عرش شــخصاً جريي ســتوف ومثانية آخرون، والذين افتقروا إىل الخلفية الالزمة حول ورشة 

العمل".

طريقة واحدة لتقصري الجمل، هي تجنب اإلنشــاءات البدائية: "أنه ..." و "هنالك.." أو 

"هناك...". والكلمة البذيئة ليست لها سابقة نحوية يف الجملة. وغالباً ما ينرش تركيز الرسالة 

عن طريق إزاحة أو حتى إزالة الناس من الجملة. عىل سبيل املثال، "من املحتمل أن أسعار 

الفائدة ســوف تنخفض"، كلمة ليس لها سابقة لكنها تحصل عىل الرتكيز الرئييس، والشخص 

الذى يحمل هذا الرأي غري معروف. فمن األفضل أن تكون هكذا: "أعتقد أن أسعار الفائدة 

سوف تنخفض"، وبدالً من: "يقرتح إعادة كتابة هذا االقرتاح" قل: "من فضلك أِعد كتابة هذا 

االقرتاح". بشــكٍل عام، فإن اســتخدام كلمة "هناك..." تضيف طوالً للجملة وتضيع الوقت. 

فبدالً مــن أن تقول: "هناك ثالثة اختيارات فأي منها ســتختار؟" ميكنــك القول: "بإمكانك 

االختيار من هذه االختيارات الثالثة".

تتطلب الجمل الطويلة التي ال داعي لها للقراء قضاء الكثري من الوقت يف محاولة لفهم 

الرســالة، واملزيــد من الوقت والصرب املطلوب لفهمها، مام يقلــل من احتاملية فهم القارئ 

لهدف الرسالة. 

الكتابة الفعالة سهلة ورسيعة للقراءة، وتظهر الدراسات أن الجمل التجارية الجيدة هي 

خمس عرشة إىل عرشين كلمة، كام أنها تســتخدم ما ال يزيد عن عرش جمل طويلة )ثالث 

أو أكرث( من الكلامت يف كل مائة كلمة.

الجمــل الفعالة تعرب عن نقطة رئيســية واحدة، وبالتايل فــإن أية عبارات متصلة يجب 

أن تفــرس تلك النقطة. وعندما نضع اثنني أو أكرث من األفكار الهامة يف نفس الجملة، فنحن 

نقلل غالباً من أهمية األمور التي ميكن أن تلتبس عىل القارئ.
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المبدأ التاسع: استخدم صيغة المبني للمعلوم بداًل عن المبني للمجهول:

تعــرض صيغة املبنــي للمعلوم أجزاًء من الجملة يف الرتتيــب الطبيعي املتوقع من ِقبل 

األشــخاص الناطقــني باللغة اإلنجليزية. فموضوع الجملة هو الفاعــل، الذي يترصف بعيداً 

ويصوره الفعل ويتم توجيه الفعل نحو املفعول، حيث توضح الجمل التالية املبنى للمعلوم:

- أدار ديفيد لوبيز David Lopez االجتامع.

- فرض دونا هيربت Donna Hebert السياسة.

- دعم ريدىل جروس Ridley Gros الجامعة.

أمــا صيغة املبنى للمجهول، فهــي تعكس ترتيب األجزاء ىف الجملــة، حيث إن الفاعل 

ُيسبق بكلمة "بواسطة"، واملفعول ميثل حدث الفعل:

.David Lopez  أدير االجتامع بواسطة ديفيد لوبيز -

.Donna Hebert  تم فرض السياسة بواسطة دونا هيربت -

.Ridley Grosتم دعم الجامعة بواسطة ريدىل جروس -

بجانــب الرتتيب املعكوس يف الجملة واإلطالــة الطفيفة، إال أن املبنى للمجهول يضعف 

بنــاء الجملة، من خالل جعل الفاعل هو املفعول املســبوق بكلمة "بواســطة". عالوة عىل 

ذلك، فصيغة املبنى للمجهول تحمل خطر استدراج الكاتب إىل تعبريات لها أكرث من معنى 

بدالً من كتابتها. عىل سبيل املثال)31(، "نظم الرئيس الجديد اإلدارة الجديدة". فها نحن نرى: 

"تم تنظيم اإلدارة الجديدة بواسطة الرئيس الجديد".

وعــىل الرغم من أن الُكتــاب اإلداريني يفضلون صيغة املبنى للمعلوم يف معظم الجمل، 

فمن املفضل أحياناً اســتخدام صيغة املبنى للمجهــول، حيث إن املبنى للمجهول يعد أكرث 

دبلوماسية. الحظ عند استبعاد جملة "بواسطة" من صيغة املبنى للمجهول، فنحن نستبعد 

بذلك من قام بالفعل يف الجملة، وقد يكون ذلك مناســباً يف املسائل املتعلقة بالحساسية أو 

عند التعامل مع أشخاص السلطة العليا. الحظ التحول الدبلومايس التايل: 
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صيغة املبنى للمعلوم: يقوم مدير الرشاء بطلب املناقصات من بائعني غري مرخص لهم.

صيغــة املبنى للمجهول: يتــم طلب املناقصات من البائعني غري املرخص لهم بواســطة 

مدير املشرتيات.

صيغة املبنى للمجهول بدون "بواسطة": يتم رشاء املناقصات من البائعني غري املرخص لهم.

م الفقرات بطريقة منطقية: املبدأ العارش: نظِّ

تجمع الفقــرات أفكاراً منفصلة وُترتبها لنقل فكرة مهمــة واحدة. فالفقرة الواحد هي 

أداة الجمع بني الجمل مع بعضها لتكوين الرســالة. فالجملة وحدها ال تصبح غري منطقية 

وال تصل للمعنى املطلوب.

وتساعد اإلرشادات الخمسة الُكتاب ىف تطوير فقرات فعالة )انظر الجدول 2-6(.

  جدول رقم )6-2( تطوير فعالية الفقرات

قدم فكرة رئيسية ىف الفقرة الواحدة.

قرر ما إذا كان النمط االستنتاجي أو االستقرايئ مناسباً.

استخدم مجموعة متنوعة من هياكل الجملة يف نفس الفقرة.

قم ببناء الفقرات للتأكيد عىل النقاط الهامة.

أبق الفقرات قصرية نسبياً.

أوالً، تقديم فكرة رئيسية واحدة يف فقرة. كام أن أي دعم رضوري لتطوير تلك الفكرة)32(. 

وتسمى جودة الفقرة هذه الوحدة.

ثانياً، تحديد ما إذا كان النمط االستنتاجى أو النمط االستقرايئ هو املناسب. فإن الفقرات 

االســتنتاجية تعرض الفكرة الرئيســية يف الجملة األوىل، واألفكار الداعمة يف الجمل التالية، 

حيث تبــدأ الفقرات االســتقرائية بالتفاصيل أو الدعم وتنتهي بالفكرة الرئيســية. والنمط 

االستنتاجي هو األكرث شيوعاً، بينام يفيد النمط االستقرايئ ىف عملية اإلقناع. 
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ثالثاً، اســتخدم مجموعــة متنوعة من طرق بناء الجملة يف فقــرة واحدة. فالفقرة التى 

تحتوي عىل جميع الجمل البسيطة ميكن أن تكون مملة، حيث ُيبنى االهتامم عند استخدام 

مزيج من تركيبات الجملة معاً.

رابعــاً، قــم ببناء الفقرات للتأكيــد عىل النقاط الهامة، حيث ميكــن أن يتم الرتكيز عىل 

مجموعة من األساليب املتنوعة:

- كرر املفاهيم األساسية.

- استخدم كلامت تنبيهية مثل: أفعال الحركة والضمري الشخيص "أنت".

- استخدم أدوات تحريرية مثل: النقاط، مربعات النصوص، حروف مائلة، خطوط عريضة أو أرقام.

تأكد من أن القوائم النقاطية والعبارات املتكررة وبناء الجملة يف شــكل متواٍز، وهذا ما 

يســمى بعنارص الجملة والتي هي عىل حد سواء يف الوظيفة، كام يجب أيضاً أن تكون عىل 

حٍد سواء يف البناء)33(. انظر لألمثلة التالية:

الشكل املوازي: لدى الرشكة بيان مهمة ومدونة أخالقية:

غري املوازي: يشــعر املواطنون بالقلق فيام إذا كان الرئيس قد يلجأ إىل القســم أو ينظر 

مبارشة إىل الكامريات.

ميكــن العثــور عىل أمثلة ممتازة من تركيبات مشــابهة يف كلامت العظــامء. انظر لهذا 

التوقع من املوقر: د. مارتن لوثر كينج Rev Dr. Martin Luther King، ىف خطبته الشهرية 

)لدي ُحلم(: "دع الحرية ترن من قمم تالل هامبشــاير الجديدة. دع الحرية ترن من جبال 

نيويــورك العظيمــة. دعها ترن من امتداد أليغينس بنســيلفانيا. دعها ترن من جبال الروىك 

الثلجية ىف كولورادو".

الحظ كيفية التكرار والتوازى التي أضافت للجملة اإليقاع والتوازن وبناء العاطفة.

خامساً، إبقاء الفقرات قصرية نسبياً، حيث تعترب الفقرات القصرية سهلة للقراءة وتعطي 
تركيزاً للمعلومات التى تحتويها. فقد يحتاج القراء إىل فواصل برصية وعقلية حتى يتمكنوا 

من استيعاب الرسالة.
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وعادة ما يكون طول الفقرات يف املتوســط أربعة أو ســتة أسطر، يف حني يبلغ متوسط 
الفقرات ىف التقارير إىل مثانية وعرشة أســطر، إال أن االســتثناءات قد تربر أحياناً الحاجة إىل 

الرتكيز )الفقرات األقرص( أو تعقيد املادة )الفقرات األطول(.

وتتبع هذه املبادئ االرشــادية إلنشــاء رســائل قصرية وقوية وواضحة، مــن ِقبل قادة 
 Gus بارزيــن يف مجاالت أخرى غري األعامل، ومن األمثلة عىل ذلك: الفريق غوس باغونيس
Pagonis، الذي كان هو الضابط املســؤول عن األمور اللوجســتية خالل حرب الخليج عام 
1991، حيث يحىك كتابه "الجبال املتحركة" عن دروســه وكتاباته ىف حرب الخليج، بأنه قام 
بتسليم الوجبات والوقود والذخائر واإلمدادات األخرى إىل 541.000 قوة عسكرية أمريكية 
ىف الكويت، خالل الحرب املشتعلة التى استمرت 100 ساعة، وكتب أن مبدأ التشغيل كان: 
دعها بسيطة وغبية )بدالً من مقولة: دعها بسيطة وقصرية(، وكانت أمناط اتصاالته من أهم 
التطبيقــات لهذا املبدأ. فقد حدد لكل تقرير ورقة مذهلــة 5X3 بوصة. وعالوة عىل ذلك، 
أنه اخترص جميع رســائل الربيد اإللكرتوين إىل ســتة أســطر فقط. وكام يبدو، ال أحد سوف 
يستغرق وقتاً طوياًل للتمرير يف ظل ظروف الحرب املروعة، ولقد لعب إرصاره عىل الكتابة 

الجيدة دوراً مهاًم يف نجاحه.

المبدأ الحادي عشر: كن مترابطاً:

تصبح العالقة بني الجمل واضحة من خالل الكتابة املتسقة، حيث تيل كل جملة األخرى 
بســهوله وسالســة. هذه الحركة من ِفكــر إىل آخر يتم إنجازها من خــالل االنتقال، والذي 

يوصف أحياناً بأنه جرس يربط األفكار، وهذا االنتقال ميكن أن يكون طبيعياً أو آلياً.

حيــث يحدث االنتقــال الطبيعى، عندما يتدفــق محتوى األفكار التاليــة مثل: البداية 
بسالســة وسهولة. الحظ الحركة السلســة من الفكرة األوىل إىل الثانية يف الفقرة االفتتاحية 

التالية، بخصوص خطاب طلب وظيفة:

"اآلن، رشكــة ديلون الدوائية Dellon Pharmaceutical توســع منطقتها الغربية. ألن 

تحتــاج ممثيل مبيعات مدربني وذوي خربة إلدارة الحســابات يف اإلقليم الجديد؟ بشــهادة 

جامعية يف التسويق وخربة مثاين سنوات ناجحة ىف مبيعات األدوية، أعتقد بأنني مؤهل متاماً 

ألن أكون أحد هؤالء املمثلني بالرشكة".
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نالحــظ أن الجملــة األوىل كانت عن التدريب والخربة، وتليهــا الجملة الثانية التي تيل 

طلب املقدمة.

ولكــن يف كثــري من األحيان، ال ميكن للكاتب االعتامد عــىل محتوى األفكار إلظهار صلة 

واضحــة بينهام، وقد يظهرها بطريقة آلية )1(. تكرار الكلامت الرئيســية إلظهار القارئ أن 

نفس املوضوع ال يزال يجري تناوله )2(. استخدام الضامئر واملرادفات لتجنب كونها متكررة 

جداً، أو )3( اســتخدام الكلامت االنتقالية، والكلامت التي تستخدم لتوصيل األفكار وإظهار 

نــوع معني من العالقــة بينهام. الجدول )6-3( يرسد بعض الكلامت االنتقالية املســتخدمة 

بشكٍل متكرر.

باإلضافة إىل التأكد من أن األفكار داخل الفقرة تتدفق بسالســة، يجب أن يقلق الكتاب 

من أن هذه النوعية من االتساق تنرش الوثائق بأكملها. وبشكٍل أكرث تحديداً، تحتاج الفقرات 

مثل الجمل إىل أن تكون ذات صلة واضحة. وأحياناً تظهر هذه العالقة من خالل اســتخدام 

األدوات التحريرية، مثل تلك التي سبق مناقشتها. ويف أحيان أخرى، تستخدم جملة بأكملها 

يف بداية أو نهاية الفقرة إلظهار عالقة تلك الفقرة بالعالقة التي تسبقها أو تتبعها.

بينام ننتقل إىل وثائق أطول وأكرث تعقيداً، مثل: التقارير، فتصبح مهمة ضامن االتســاق 

أكرث إقحاماً. عىل ســبيل املثال، قد يحتاج قســم من خمس صفحات من تقرير يبلغ خمساً 

وعرشين صفحة إىل فقرة متهيدية لعرض ما تم تضمينه يف هذا القسم.

جدول )6-3(  كلامت انتقالية تستخدم بشكل متكرر

بالرغم من ذلك وفقاً لذلك لكن

من ناحيٍة أخرى مرة أخرى التايل

عالوة عىل ذلك بناًء عىل ذلك وهكذا

باختصار من ناحيٍة أخرى ثم

اختصاراً باإلضافة لذلك أخرياً

كنتيجة ل عىل العكس بالتايل

عىل النقيض للتوضيح ما يزال

بعد ذلك باإلضافة إىل ذلك أيضاً

عىل سبيل املثال ومع ذلك و
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قد تحتاج أيضاً إىل فقرة ختامية لربط القســم وإظهار مدى ارتباطه بالغرض األكرب من 
التقرير)أ(. أبسط أنواع األدوات االنتقالية هو "بيان جانوس Janus statement" وهو اسم 
لإللــه الروماين ذي الوجهني - وجه ينظر إىل الوراء واآلخــر يتطلع إىل األمام. ميكن للكاتب 
إنجاز كٍل من املراجعة واملعاينة باســتخدام بيان جانوس، مثل: "واآلن بعد أن وصفنا )س(، 

دعونا نلتفت لوصف )ص(".

الطريقة النهائية لبناء االتســاق يف الوثائق الطويلة، هي اســتخدام العناوين األساســية 
والعناوين الفرعية. يتنــاول الفصل الثامن التقرير وكتابة املقرتح مبزيد من التفصيل، مبا يف 

ذلك استخدام العنوان.

قد تكون كلمة التحذير يف الرتتيب قبل أن ننتهي من موضوع االتساق. عىل الرغم من أن 
األدوات التحريرية التي نوقشت هنا، ميكن أن تظهر العالقات للقراء. فإن التنظيم املنطقي 
هو أســاس الكتابة املتســقة. يجب أن يفهــم الكتاب بوضوح ملاذا يتــم ترتيب املعلومات 
بطريقة معينة. يجب أن يكون لديهم خطة منطقية لعرض األدوات التحريرية؛ فال ميكن أن 

تظهر العالقات التي ال وجود لها.

المرحلة الثالثة: المراجعة:

تعد املرحلة الثالثة –املراجعة والتصحيح– األكرث أهمية يف املامرســة. فقليل من الكتاب 
لديهم املهارة يف كتابة نسخة واضحة يف املرة الواحدة)34(. تتطلب العديد من مبادئ الكتابة، 
والنهج، والقواعد النحوية من ِقبل جميع الكتاب للتحقق من عملهم، حيث تخدم املراجعة 
القــارئ. وبالتايل، فإن الكاتب يجــب أن يبدأ املرحلة الثالثة من خالل خلق منظور االبتعاد 
عــن الكتابة وتويل دور القارئ، فإنه يصعب الدراســة املوضوعية للرســالة من وجهة نظر 

القارئ. ومع ذلك، ميكن أن تساعد األسئلة التالية يف عملية املراجعة:

- ما هو هديف؟

- هل أدرجت جميع املعلومات التي يريد أو يحتاج القارئ إىل معرفتها لفهم رسالتي؟ 

- هل رسالتي تجيب عىل جميع أسئلة القارئ؟

- هل هناك أي معلومات غري رضورية للقارئ ميكنني حذفها؟

- هل أضفت ما يفيد القارئ؟ 
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تنطــوي املراجعة عــىل اآليت: )1( قراءة مــا ُكتب من أجل الوضــوح وااللتامس ونغمة 

املحادثــة، )2( تحديد الدقة والواقعية، )3( الرتتيب لضامن االتســاق)35(، )4( إعادة صياغة 

الجمــل والعبارات، )5( إعادة ترتيب املحتوى وإضافة الرســوم التوضيحية والتحوالت. وال 

ينبغي عىل الُكتاب أن يصيغوا كتاباتهم مبسودة أو مسودتني. فالبعض يكتب جيداً من غري 

ذلك)36(. 

جدول )6-4( سبعة C,s من أجل كتابة جيدة لألعامل

.H و W’s اإلجابة عىل جميع أسئلة القارئ وتشمل خمسة الكامل.

تقصري أو حذف تعبريات، تجنب التكرار. اإليجاز.

الرتكيز عىل الضمري "أنت"، أي القاريء. -
اعرض للقارئ الفوائد واملنافع. -
 ركز عىل اإليجابيات. -

االعتبار.

استخدم الحقائق والبيانات املحددة. -
استخدم صيغة املبنى للمعلوم وليس املبنى للمجهول. -
اعتمد عىل كلامت بنَّاءة ذات صورة حية. -

الواقعية.

استخدم كلامت مألوفة قصرية. -
تجنب العامية. -
اتبع ترتيباً منطقياً لعرض النقاط. -

الوضوح.

كن لبقاً وأظهر التقدير. -
تجنب اللغة التمييزية. -
استجب بشكٍل فوري. -

املجاملة.

حافظ عىل آليات الكتابة الدقيقة. -
تجنب أخطاء "الكلامت الخطأ". -

الدقة.

إن الخطوة األخرية هي تحرير املستند للتأكد من صحته. سيؤدي تشغيل املدقق اإلماليئ 

واملدقق النحوي إىل التقاط معظم األخطاء الســطحية. ومع ذلك، هذه الوســائل غري كافية 

)حتى اآلن(؛ فإنها ال تتنبأ دامئا باملعاين املقصودة، حالة معروفة حيث تغري عالمات الرتقيم 

من معنى الجملة كام ييل:
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- املرأة، بدون رجل، ال يشء.

- املرأة: بدونها، الزوج ال يشء)37(.

تعتمــد رضورة مراجعــة وتصحيح النص عىل مهــارات الكاتب الفرديــة. ومع ذلك، فإن 

معظم الكتاب الجيدين يعيدون كتاباتهم، أو حتى يتكلف بها قارئ آخر ملراجعتها قبل وضع 

اللمســات األخرية، والبعض اآلخر ميكنه الكشــف عن أخطاء أو بيانــات مربكة؛ ألن الكتاب 

يقــرأون يف رســائلهم ما يريدون التواصل بــه. عىل أقل تقدير، يجب عــىل الكاتب أن يضع 

مسودة جانباً ويدعها "تهدأ" للحظات قبل املراجعة. ففي حالة إرسال الربيد اإللكرتوين، ميكن 

للكاتب أن يصف الرســائل إلعادة قراءتها بدالً من إنشائها، وعىل الفور ينقر عىل زر اإلرسال، 

حيث ترسل رسائل الربيد اإللكرتوين بصورة عاجلة، فتصبح ناقصة أو غري دقيقة بشكل ُمحرج.

عىل الرغم من املراجعة والتنقيح قد تبدو مضيعة للوقت ومملة؛ فإن النتائج تســتحق 

هذا الجهد. من خالل جعل الرســالة أكرث وضوحاً وأســهل للفهــم، فإن املراجعة تعود عىل 

القــارئ بالنفع وتقلل احتامل طلبات التوضيح يف وقت الحــق. وعىل املدى الطويل، فإنها 

توفر الوقت واملال مع تعزيز صورة الكاتب. 

ولي تبقى املراجعة والتعديل أمراً ســهاًل وســلياًم، ُيرجى مراجعــة جدول )6-4( الذي 

يقدم اإلرشادات السبعة لطرق الكتابة يف مجال العمل.

ملخص:

ميلك االتصال اإلداري املكتوب العديد من املزايا اإلسرتاتيجية: االقتصاد والكفاءة والدقة، 

واالستقرار الرسمي، باإلضافة إىل أن الكتابة اإلدارية تتصف باثنتني من الخصائص املميزة: 

)1( تستخدم عملية التعاون يف كثري من األحيان عند كتابة املستندات.

)2( يعمل املدراء يف بيئة تفرض مطالب خاصة عىل مستنداتهم.

أوالً، يعــد التعــاون حقيقة من حقائق الحيــاة التنظيمية الحديثــة. باإلضافة إىل مزايا 

اتخاذ القرار الجامعي، فإنه أيضاً يربط املوظفني بعدة طرق. وميكن تحســني نوعية الكتابة 
باإلضافــة إىل العيــوب املرتبطة، باتخــاذ القرارات الجامعيــة )مثل الهيمنة واملســاهمني 
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املامنعني(، والوقت واحتامل األرضار باألنا، واالختالفات يف النمط، والنزاعات. كل هذا ميكن 
أن يعمل ضد التعاون الفعال.

إال أنه ميكننا تحديد الكتاب األكرث فعالية واملتعاونني، والذين يتسمون باالحرتام واملرونة، 
وتحمل املسؤولية والثقة بالنفس، بالرغم من املخاطر املحتملة.

حيث تتضمــن املبادئ التوجيهية للتعاون الفعال تقســيم العمل عــىل نحٍو عادل بني 
األعضاء. وينبغي النظر إىل الرصاع عىل أنه قد يكون بّناًء؛ فيجب عىل قائد املجموعة تنسيق 

الجهود، وتشكيل رؤية الفريق وحل النزاعات.

ثانيــاً، املدراء أعضــاء يف مجتمع الحوار، بحيث تعد الطبيعــة املجزأة لوقتهم يف العمل 
إحــدى جوانــب الكتابة اإلداريــة، باإلضافة إىل مــدى التعاون والتفويــض، وحجم وثقافة 
املنظمة، والسلطة والسياسة التي يجب التعامل معها، واالعتبارات القانونية التي يجب أن 

يبقوا عىل علم بها أثناء كتابتهم.

ومبجــرد أن يدرك املدير هذه الجوانــب الفريدة، فهو عىل اســتعداد للكتابة. وتتكون 
عملية الكتابة من ثالث مراحل: التخطيط والتأليف واملراجعة، حيث يحدد املدير يف مرحلة 
التخطيــط: ماذا، ملاذا، من، متــى وأين وكيف. وىف مرحلة التأليــف، يختار بعض الكلامت 
ويرتبها معاً من أجل التأثري الســليم، مع مراعاة بعض االعتبارات اإلسرتاتيجية. فإن املبادئ 

التالية توجه اختيار وترتيب الكلامت من أجل وضوح الرسالة وفهمها واتساقها.

اختيار الكلمات:
1- اخرت الكلامت بدقة.

2- استخدم كلامت قصرية بدالً من كلامت طويلة.

3- استخدم كلامت محددة بدالً من مجردة.

4- اقتصد يف الكلامت.

5- تجنب اللهجات واألقوال املأثورة.

6- استخدم الكلامت اإليجابية التي تحمل التهذيب.

7- استخدم أسلوب املحادثة.
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تنظيم الكلمات:

1- حافظ عىل جمل قصرية نسبياً.

ل صيغة املبنى للمعلوم بدالً من صيغة املبنى للمجهول. 2- فضِّ

3- ضع فقرات منظمة منطقياً.

4- كن متسقاً.

يف مرحلة املراجعة، يدرس الكاتب الرســالة عن طريق تحسني هذه املبادئ األحد عرش. 
عــالوة عىل ذلك، يقوم املدير بتحرير مدى صحة التعبريات. فاألخطاء الســطحية تؤثر عىل 

نجاح املستند يف تحقيق أهدافه، وميكن أيضاً أن ترض بعالقة القارئ والكاتب.

تمرين: اإلنجليزية في لمحة:

واحدة من أهداف لجنة األوراق املالية والبورصات األمريكية، هي مساعدة املستثمرين 
يف اتخــاذ قرارات ماليــة جديدة. وبالتايل، يف عــام 1998 نرشت اللجنــة دليل اإلنجليزية 
البســيط الذي تم تصميمه؛ ملساعدة الكتاب عىل كتابة منشــورات أكرث وضوحاً يف مجال 
األعــامل وغريها من وثائق الكشــف. ونتيجــًة لذلك، أصبحت وثائــق اإلفصاح أكرث إفادة 
وأســهل يف القــراءة. يوجد دليل اإلنجليزيــة الخاص بلجنــة األوراق املالية األمريكية عىل 
املوقــع:  www.sec.gov/pdf/handbook.pdf. يعزز الدليــل املبادئ التي قرأتها يف هذا الفصل 

من أجل الكتابة البسيطة.

ُيرجى اتباع مبادئ هذا الدليل لتحسني الجمل أدناه:

1- قم بتحويل الجملة التالية من املبني للمجهول إىل املبني للمعلوم: 

تم اتخاذ قرار بواسطة مجلس اإلدارة، بارتداء قمصان البولو عند فحص املسائل الهامة. 

2- قم بتغيري األسامء )الضامئر املسترتة( يف الجملة التالية:

أدركت أن أداء الصندوق هو انعكاس لرسوم املبيعات القصوى البالغة 5 يف املائة.

3- تعامل مبارشة مع القارئ )اســتخدام وجهة نظر "أنت"( يف الجملة التالية، وقم بتحويل 
الضامئر املسترتة إىل أفعال. قم بتحويل كل مبني للمجهول إىل مبني للمعلوم:

http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf
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يجب أن تؤخذ تقلبات الســوق بعني االعتبار من ِقبل املستثمرين عىل املدى القصري يف 

اختيار ورشاء األسهم.

4- أعد كتابة الجملة التالية باإلنجليزية البسيطة:

يجب عدم تحميل مستشارك املايل املسؤولية، يف حالة حدوث انخفاض يف دخل االستثامر 

أو خسارة صافية يف إجاميل املوجودات.

5- استبعد الكلامت غري الرضورية يف الجملة التالية:

من أجل إحراز تقدم يف تحســني مهــارات الكتابة الخاصة بك، فمن الرضوري أن تكرس 

نفسك لدراسة مبادئ الكتابة الجيدة.

6- قم بتحسني لهجة الجملة التالية عن طريق تغيري الكلامت السلبية إىل إيجابية:

كنا نأســف ملعرفة الخدمة املخيبة لآلمال لديك من طاقم املبيعات لدينا، والتي تخيفنا 

بأنها لن تتحسن حتى يتم إقالة املوظفني الحاليني.

7- ضع الجملة التالية يف بناء مواٍز:

إذا كنــت ترغــب يف معرفة املزيد عن عروضنا، ُيرجى زيــارة موقعنا عىل اإلنرتنت بعد 

االتصال برقمنا املجاين لطلب كلمة املرور.

 8- أعد كتابة الجملة التالية يف سياٍق أقرص:

وفقاً لنانيس سميث Nancy Smith، مديرة مكتب االستثامر يف التعليم، ثالثة أشخاص: 

آن واالس Ann Wallace من شــعبة متويل الرشكات؛ كارولني ميلر Caroline Miller من 

املجلس األعىل للتعليم؛ وأستاذ ويليام لوتز William Lutz من اللغة اإلنجليزية يف جامعة 

روتجــرز  Rutgers، الذيــن وضعوا كل ما يف قلوبهم وعقولهم يف كتيــب اللغة اإلنجليزية 

البســيط، الذي ألهمني إلنشــاء هذه التامرين التي تســتمتعون بها، وكذلــك العثور عىل 

معلومات -كام أمتنى- ومن ثم كل الفضل لهم، وال يشء من اللوم عليهم.

9- راجع الجملة التالية ملعالجة مبارشة القارئ )أنت(:

يرسنــا أن نعلــن أنه اعتباراً مــن اليوم، ســوف تعطي الرشكة خصــم 20% عىل جميع 

املشرتيات التي يقوم بها املوظفون.
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حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 6-1: العودة للمدرسة:

ألنــك معروف ككاتب جيد، فإن مدير املوارد البرشية طلب منك إعداد حلقة دراســية 

حــول االتصال املكتوب للعاملني يف الرشكة الذين يحتاجون للمســاعدة. ســتغطي الحلقة 

الدراســية املبادئ األساســية لالتصال الكتايب والرســائل واملذكرات والتقارير الرســمية عن 

األعــامل. يشــتي املدراء إىل مدير املــوارد البرشية بأن موظفيهم ال يكتبــون جيداً، بدليل 

قيامهــم بكتابة رســائل إلكرتونية غري متقنــة. من ناحية أخرى، يشــتي املوظفون من أن 

وجودهم لحضور ندوة الكتابة سيكون مثل الذهاب إىل املدرسة الثانوية، حيث كان مدرس 

اللغة اإلنجليزية القديم يزعجهم مبالحظاته عن أخطاء عالمات الرتقيم الطفيفة.

األسئلة:

1- كيف ميكنك تحديد من يجب أن يحرض الندوة؟

2- كيــف ميكن تســويقه بحيث يكون املشــاركون راغبني يف الندوة وليســوا مجربين عىل 

حضورها؟

3- كيف ستنظم الندوة؟ ما هي املواد التي ستستخدمها؟

4- ما هي املواضيع التي ستتناولها يف الندوة؟

تمارين للمجموعات الصغيرة:

أ- أعد كتابة الجمل التالية للحد من الكلمات المربكة والطويلة:

ى بيل Bill أجراً مبالغاً فيه عن عمله مقارنًة بزمالئه املهنيني. 1- تلقَّ

2- أي شكل من أشكال النقل الشخيص يجب أن نسعى لتوفريه، بني املطار والفندق؟

3- أفضل وحدة تشغيل لهذا التفاعل هو نظام التخزين مبساعدة الكمبيوتر.

4- إكستيل Extel رشكة الكمبيوتر، لها تأثري مفرط عىل وكيل الرشاء.
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5- قامت الرشكة بإنهاء عقدها مع املدينة كنتيجة إلجراءات الدفع غري الفعالة. 

6- كان الجمهور يتظاهر باالنغامس مع العرض السمعبرصي.

7- تلقينا موافقة من اللجنة التنفيذية.

8- هذه اإلجراءات العتيقة ميكن تصفيتها مع نظام معالجة الكلامت الجديدة.

9- كانت أرباح العام املايض باهظًة يف هذا الفصل.

10- ال ميكن استخدام أصولنا إىل الحد األقىص؛ نظراً لعدم توفر املوارد البرشية املدربة.

 ب- أعد كتابة الجمل التالية باستخدام كلمات ملموسة:

1- تلقينا الكثري من الردود عىل استطالع الرأي.

2- توسعت دائرة شئون املوظفني يف السنوات القليلة املاضية.

3- األرباح تصل إىل جميع أنحاء القطاع الصناعي.

4- إذا مل نتلقَّ النظام قريباً جداً، سنضطر إللغاء الطلب.

5- الرجاء إرسال الرد يف أقرب وقت ممكن.

6- نود أن نتلقي أكرب عدد ممكن من الصفقات.

7- نحن بحاجة إىل شحنة يف وقٍت ما الشهر املقبل.

8- إكستل هى رشكة كبرية.

9- هل ميكن أن نتقابل األسبوع القادم؟

10- فإننا نتوقع معدل تضخم رسيع.

ج- قلل طول الجمل التالية:

1- سجلت مبيعات قياسية من قبل القسم العلوي، من 48.2 مليون دوالر إىل 551.4 مليون 

دوالر، وقسم األجهزة املنزلية انخفضت من 67.2 مليون إىل 58.4. وكانت الصدمة الكبرية 

يف قسم اإللكرتونيات، والتي شهدت انخفاضاً من 17.2 مليون إىل 14.9 مليون، ولكن كل 

مايف اإلدارة العليا كان يرسى بشكٍل عام.



الكتابة اإلدارية املعارصة

301 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

2- عــزَت اإلدارة االنخفاض إىل العديــد من الظروف االقتصادية الهامة لبيئة األعامل، مبا يف 

ذلك ارتفاع نسبة الفائدة عىل القروض.

3- يف الوقــت املحدد وفقاً لطلبك، نجد أنه من الصعب تلبية طلباتك املعلنة كام وردت يف 

رسالتكم.

4- أُعطيت فرقة العمل املسؤوليات الخاصة لتحقيق األهداف، عىل النحو الوارد يف الرسالة 

التي أرسلها أمس نائب الرئيس التنفيذي إىل رئيس فرقة العمل الذي عني للمنصب.

5- عىل أساس أن هذا اإلجراء ميكن أن ينتهي متاماً يف غضون سنة واحدة، فإنه ال ينظر إليه 

عىل أنه إجراء عميل متاماً يتعني اتخاذه.

6- التاريخ املايض من االبتكارات الجديدة، يشــري إىل أنه يجب إنهاء قسم ابتكار املنتجات، 

وانتهت بالفعل.

7- تلقينا استفسارك األخري األسبوع املايض بشأن منتجاتنا الجديدة التي طرحناها مؤخراً.

8- لسبب أن جميع املعلومات مل تكن متاحة متاماً، ال ميكن اتخاذ قرار فوري بعد ذلك.

د- أعد كتابة الجمل التالية باالستغناء عن التعبيرات المملة بشكل واضح:

1- مرفق شيك مببلغ 40 دوالراً.

2- ُيرجى أخذ العلم بأن طلبك سيتم شحنه يف غضون فرتة زمنية قصرية.

3- ُأرِفق طيه األمر الذي ســوف ُيرجى إعطاؤه اهتاممكم وإىل األمام، مع أقل تأخري ممكن 
وفقاً لتعليامت الشحن املرفقة.

4- تم استالم رسالتكم املؤرخة يف 25 يوليو / متوز عىل النحو املطلوب.

5- باإلشارة إىل رسالتكم الخامسة، نود أن نذّكر أن هناك خطأً يف بيانكم.

6- باإلشارة إىل رسالتكم العارشة، اسمحوا يل أن أذكر أنه لن يكون هناك أي تدخل يف شئون إدارتك.

هـ- قم بتغيير اللهجة السلبية واستخدام كلمات أكثر تهذيباً في الجمل التالية:

1- ال ميكننا تسليم جميع املائة وحدة بحلول يوم الجمعة 6 مارس.

2- نحن ال نقدم الرهون العقارية الثانية.

3- نحن نأسف؛ ألن إجاميل مقدم الرحلة الذي دفعته ال ميكن رده.
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4- ال، ال ُيسمح بأي متديد.

5- نحن ال نشعر بأنك مؤهل للحصول عىل طلبك املفرِط الذي قدمته.

6- أنت لست مؤهاًل لهذا املنصب.

7- وفرْت املنافسة عطاًء أفضل بكثري، ولها سمعة جيدة للخدمة الجيدة.

8- آسف، ولكن املنتج الذي طلبته مل يعد متوفراً.

و- وضح الرسالة التالية باستخدام الفقرات والتحوالت، وباتباع المبادئ التوجيهية الواردة 
في هذا الفصل بشكٍل عام:

يتفق معظم املدراء عىل أن هناك مزايا لكل من الهاتف والرسائل، حيث تكون الرسائل 

أكــرث فعالية يف بعض الحاالت، يف حني أن اســتخدام الهاتف هــو األفضل يف حاالت أخرى. 

يكمن الســؤال هنا: "ما هي مميزات كٍل منهام". فالهاتف لديه مزايا الرسعة، وردود الفعل 

الفورية تســتهلك وقتاً وتكلفًة  أقل. أما ميزة الرســائل، فهي أنها تحتفظ بنسخة مطبوعة، 

كام ميكن اإلشــارة إليها يف املســتقبل كمرجع قانوين. كام تتضمن املرفقات أيضاً واحدة من 

عيــوب الهاتــف، هو أن املحادثة ال ميكن حفظها للمراجع يف املســتقبل. هناك ميزة أخرى 

من الرســالة، هو أنه ميكن تعميمها عىل أشــخاص آخرين، والذين قد يكونون متورطني يف 

املوضــوع املقصود. عيٌب آخر من الهاتف، هــو أنك قد ال تعرف إذا كنت تزعج املتلقي يف 

وقت عمله أثناء النهار، بينام ميكن القراءة عندما يكون املتلقي جاهزاً لقراءة الرســالة. كل 

هــذه املزايا والعيوب يجب أن تؤخــذ يف االعتبار، عند تحديــد أداة االتصال األكرث فعالية 

بطريقة إســرتاتيجية. قد يكون أكرب خطأ هو االتصال عرب وســائل اإلعالم األكرث مالءمة دون 

النظر يف البدائل. فإن تحليل املواقف مطلوب لضامن استخدام أكرث التقنيات فعالية.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل السابع

كتابة الرسائل الروتينية

وبالطبــع، لديك اإلعالنات التجارية حيث ينجح فيها رجال األعامل األذكياء باســتخدام 

حاسباتهم املاكنتوش، إلنتاج أفضل منتج أمرييك. حقيقة، إنها مذكرة واضحة بامتياز. 

- ديف باري Dave Barry، فكاهي وكاتب عمود.

كام أوضحت الفصول السابقة، فإن االتصاالت املكتوبة جزء هام من عمل املدير. وقد 

وجدت دراسة أجريت عىل )837( من خريجي كلية إدارة األعامل يتفاوتون بعدد سنوات 

الخــرة، أنهم يقضون أكرث من ربع وقتهــم يف العمل يف الكتابة)1(، ويقومون بعمل جميع 

أنواع الكتابة املختلفة مثل رســائل الريد اإللكــروين، الخطابات. وبالتأكيد، فإن املذكرات 

هي أكرث ما ُيكتب يف االتصاالت اإلدارية التحريرية)2(. ويف دراسة أخرى )من 188 مشاركاً 

يف حلقة دراســية عن الكتابة(، أظهرت أن 63.1 يف املائة من املدراء الذين أُجريت عليهم 

الدراســة كتبوا الخطابات بشــكٍل يومي، و )76.3( يف املائة كتبوا املذكرات بشــكٍل يومي 

أيضاً)3(.

رســائل الريد اإللكروين، الخطابات واملذكرات هي مناذج االتصال اإلداري التي تستفيد 

من االعتبارات اإلســراتيجية التي نناقشــها يف هذا الكتاب. إن ترابط هذه الرسائل والبيئة 

املنفصلة نســبياً التي يكتب فيها املدراء عادة، ميكن أن تساعد يف تحقيق أن مبادئ التأقلم 

مع القارئ والتحليل اإلسراتيجي قد استخدمت. 

ولألســف، يعتر العديد من املدراء مهام الكتابة الروتينية أمراً مفروغاً منه، ولذلك رمبا 

يكتــب املدراء العديد منها. إن رســائل الريد اإللكروين والخطابــات واملذكرات، ميكن أن 

تصبح أشــياء غري شــخصية تنقل معلومات بطريقة جامدة، عوضاً عن أن تكون استجابات 

ملوقف اتصايل معني. تســتجيب العديد من الرســائل –بالكاد– ألنــواع من املواقف. لذلك، 

فــإن بعض املدراء يكتبون جملة من اإلجابات للمطالبات والتجاهل، أو عىل األقل الخصم. 

العوامل التي تجعل املطالبة متفردة وتدعو للتأقلم. 
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إضافًة لذلك، وألن رســائل الريد اإللكروين )الخطابات واملذكرات( هي عامة ووســائط 

غري رســمية نســبياً، فإن املدراء يف بعض األحيــان يتهاونون فيام يتعلق بجودة رســائلهم. 

أظهرت دراسة عن املراسالت يف ثالث عرشة صناعة، أن هناك أخطاء يف الرقيم بنسبة 43.7 

يف املائة من املراســالت التي أُجريت عليها الدراســة، وأخطاء يف اســتخدام الكلامت بنسبة 

52.2 يف املائة، وأخطاء يف بناء الجمل بنسبة 45.3 يف املائة)4(. 

ورمبا ألن املراســالت الروتينية مقيَّدة مبصطلحات الصيغة، فإن اللغة املســتخدمة فيها 

تثري مشــكلة أخرى. هذه الوسائط ميكن أن تصبح متشبعة بكل سهولة مبا فيها من الجمل 

والعبارات املتكررة التي تحول الرســالة إىل تعابري مراســمية. "حســب طلبكم"، "باإلشــارة 

إىل خطابكــم" ، "نرجو تأكيد اســتالم الخطــاب"، "نرجو عدم الــردد يف االتصال يب". هذه 

املصطلحات ال تنقل يف بعض األحيان سوى االنطباع السلبي عن كاتب ضيق األفق. 

يتخذ هذا الفصل مدخاًل إسراتيجياً لكتابة رسائل الريد اإللكروين، الخطابات واملذكرات، 

ويوضح الطرق التي ميكن أن يصيغ فيها الكاتب املراســالت، ليك تتناسب بقدر اإلمكان مع 

احتياجات القارئ املســتهدف. الفصــل يقدم أيضاً منطني عامني ألوضاع املراســالت، والتي 

من املحتمل أن تواجهها أنت كمدير، وأنواعاً محددًة ميكن أن تســتخدمها كدليل يف بعض 

الحاالت. بالطبع، استخدم هذه النامذج كأساس فقط، كام اقرحنا يف الفصل )2(. كل رسالة 

يكتبها املدير يجب تعديلها ليك تتناسب مع الجمهور واملوقف. 

تأقلم المتلقي:

 يف العديد من مواقف الكتابة، فإن الكاتب ال يعرف قارئ الرســالة جيداً. وعموماً، فإن 

الكاتب رمبا ال يعرف القارئ بتاتاً. لذا، يجب عىل املدراء أن يعتنوا بإســراتيجيات الرســائل 

التــي يرســلونها لتحقيق أقىص قدر من الفائدة. لحســن الحظ، ميكننــا التعرف عىل بعض 

إسراتيجيات الكتابة التي تتناسب مع معظم مواقف املراسالت. 

أســلوب "أنت" هو األساس لإلسراتيجيات التنظيمية التي يرشحها هذا الفصل. ويكتب 

الُكتاب الذين لديهم هذه املواقف رســائل تتطابق مع مصالح قرائهم، وهم يقومون بذلك 
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بوضع أنفسهم مكان القراء. الكاتبة مبوقف "أنت" تبدأ الكتابة بسؤال نفسها: "كيف سأشعر 

فيام لو كنُت هذا الشخص يف هذا املوقف؟ وما الذي أريد أن أقرأه يف هذه الرسالة؟". 

أســلوب "أنــت" يتطلب التعاطــف والقدرة عىل تفهم مشــاعر اآلخريــن. نحن ُنظهر 

التعاطــف عندما نقول لزميل يعاين يف حل مشــكلة يواجهها: "أنا أعرف ماذا تعني" أو "أنا 

أعرف بأنك سوف تحلها". 

أساس أسلوب "أنت": 

ذكر املخرج السيناميئ األمرييك الكبري بييل وايلدر Billy Wilder "أن الجمهور ال يكون 

مخطئاً أبداً". إضافة لذلك، فإن كل جمهور متفرد وله خصوصيته. وكام أنك لن تعطي نفس 

هدية عيد امليالد لكل فرد من أفراد عائلتك، فإنه يجب عليك عدم إعطاء نفس الرسالة لكل 

موظف. املشــاهدون يريدون أن يعرفوا أنك تتفهــم احتياجاتهم واهتامماتهم الخاصة، لذا 

عليك تلبيتها بصورة شخصية. 

ه القارئ، نشــأ من اإلعتقاد بأن معظم األشخاص خصوصاً  موقف "أنت" والذي هو توجُّ

أولئك الذين ميارســون األعامل التجارية، من املرجح أنهم يســعون وراء مصالحهم الخاصة. 

عندما يقرأون الرسالة، فإنهم يرغبون يف معرفة كيف سريبحون، أو عىل األقل كيف يقللون 

الخســارة. لذلك، عند التواصل يف موقف إيجايب، 

فــإن الكتــاب الجيدين يســعون لزيــادة األثر 

اإليجايب لألخبار. يف املوقف السلبي، فإن الكتاب 

يســعون لتقليل األثر الســلبي مــع التأكيد عىل 

مصالح القراء.

قلة من الناس لديهم مشــكلة يف اســتخدام 

موقــف "أنت" يف مواقف إيجابية، ولكن البعض 

يردد يف استخدامها يف مواقف سلبية، تخوفاً من 

أن ُيظهــر موقف "أنت" نوعاً من الضعف. هذه 

النظرة هي مفهوم خاطئ. 

توقَّف وفّكر

تذّكــر عندما تتصفح مجلــة: ما الذي . 1

يجعلــك تتوقــف لقــراءة مقالة ما؟ 

لمــاذا يلفــت انتباهك رســالة لوحة . 2

إعالنيــة أو إعالن تجــاري تلفزيوني 

معين؟
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توقع األسئلة: 

ليكونوا فاعلني، عىل الُكتاب توقع األســئلة من القارئ. لذا، وأثناء الكتابة، عليهم سؤال 

أنفســهم: ما الذي قد يكون القارئ غري متأكد منه، ومن ثم اإلجابة والتوضيح. وهنا تنتفي 

الحاجة ألية مراسالت إضافية. تذكر Ws الخمسة: َمن، ماذا، متى، أين وملاذا. 

التأكيد على مصالح القارئ:

كام يعتقد، فإن الســؤال األكرث احتامالً من متلقي الرســالة هو: "ماذا ينطوي عليه ذلك 

بالنســبة يل؟" أو WII-FM. مبوقــف "أنت"، يســعى الكاتب دوماً إلظهار كيف يســتفيد 

القارئ. هذا ال يعني أن الكاتب قد انقاد للقارئ. فضاًل عن ذلك، فإن الكاتب يصمم الرسالة 

إمــا بالركيز عىل أو التغلب عىل مواقف القارئ حول الكاتب إضافة للمســألة القامئة. لذا، 

فإن رجل األعامل الذي يحاول أن يتحصل عىل مبلغ مســتحق سابقاً، ميكن أن يركز عىل أن 

القــارئ يحتاج ألن يدفع رصيد الحســاب لإلبقاء عىل امتيــازات األجل يف املحل، إضافًة إىل 

الحفــاظ عىل تصنيفه االئتامين الجيد. إمكانية النجاح يف هذه الحالة أكر بكثري مام لو ركز 

مدير االئتامن فقط عىل مصالح الرشكة، والتأكيد كتابًة عىل حاجة الرشكة الستالم املبلغ. 

تفادي السلبيات: 

عــىل الكاتب تفادي الســلبيات والكلامت ذات املضامني الســلبية، خصوصاً يف املواقف 

الســلبية. هذه الكلامت ميكــن أن تجعل القارئ يتجــاوز الصفحة ويتخذ موقفــاً دفاعياً. 

فكلامت مثل: لألسف، مطالبة، يزعم، مشكلة، رضر وأسف، ميكن أن تؤثر عىل رؤية القارئ 

بشدة بحيث ال يستطيع قراءة بقية الرسالة بصورة موضوعية. من ناحية أخرى، الركيز عىل 

اإليجاب سوف يؤدي إىل تعزيز عالقة الكاتب بالقارئ، ويزيد من احتامالت تحقيق الكاتب 

لهدفه. 

ومن الطرق الســهلة للعثور عىل كلامت إيجابية لرسالة ســلبية هي أن تقول: ما الذي 

سيحدث، بدالً عام سوف لن يحدث. لذا، بدالً عن أن تقول لعميل: "بكل أسف لن نستطيع 

أن نفي باملوعد املحدد يوم الجمعة"، ميكن أن تقول: "شــحنتكم ســوف تصل يوم االثنني". 
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كام ذكرنا يف الفصل السابق، هوليداي إن أكسريس Holiday Inn Express تستخدم هذه 

اإلسراتيجية بصورة جيدة. بدالً عن تحذير ضيوف الفندق بعدم رسقة املناشف من الغرف، 

فــإن هناك مذكــرة خطية توضح "إذا قررت أخذ هذه األشــياء من غرفتك ... فإننا ســوف 

نفرض بأنك موافق عىل قيمتها التقديرية وخصمها من حسابك". 

الحــظ الكلامت اإليجابية يف الرســالة: "أخــذ" ، "موافق". من املرجــح أن الضيوف لن 

يشعروا باإلهانة من هذا اإلعالن. 

هناك مثال آخر للرســالة الســلبية معر عنه بكلامت إيجابية. يف يوليو 2013م، أعلنت 

رشكة شــيفرون Chevron بأنها سوف تقوم ببناء برج مكاتب، مكون من خمسني طابقاً يف 

وســط مدينة هيوسنت بوالية تكســاس، وتوقعت أن يضيف املرشوع حوايل 1.700 وظيفة 

للمدينة. وبعد ســتة أشــهر من ذلك أعلنت رشكة شيفرون أن املرشوع، مع بضعة مشاريع 

عقارية أخرى يف أنحاء الواليات املتحدة األمريكية ســوف يتم تأجيلها، وأن الرشكة ســوف 

"تركز مواردها يف مكان آخر". النرشة اإلخبارية ذكرت "تســتمر رشكة شيفرون يف املحافظة 

عىل ميزانية قوية وتدفقات نقدية تشغيلية، ولكن الرشكة اآلن يف مرحلة تكثيف رأس املال، 

والذي سيقود إىل إنتاج مشرك ومنو يف القيمة")5(. وضعت اللغة املستخدمة يف هذه الرسالة 

ملسة إيجابية عىل األخبار السيئة ملدينة هيوسنت. 

العناصر غير اللفظية وأسلوب "أنت": 

يظهر أســلوب "أنت" نفســه بعدة طرق، بعضها يكون أكرث وضوحاً من األخرى. إحدى 

هذه الطرق هي ما وراء االتصال. بدون قراءة كلمة، ميكن للشخص املتلقي للرسالة أن يخر 

الكثري عن املرسل وموقف املرسل تجاه القارئ. 

تقــوم كٌل من املطبوعات املســتخدمة يف املراســلة واملهمة املطلوبة بإرســال رســائل 

إىل القــراء. الخطاب اإليجايب املشــوب بطباعــة ملطخة أو باهتة، أخطــاء طباعية، بقع أو 

تصحيحات يدوية أو ورق رخيص، يخلق حالة ســاكنة يف قناة االتصال، بينام تقول الرســالة 

املكتوبــة بأن الكاتب حريص عىل ما يكتبه. إن العنــارص املادية للقناة االتصالية تدل عىل 

الالمباالة يف أحسن األحوال. من ناحية أخرى، الخطابات الخالية من األخطاء بطباعة سوداء 

واضحة عىل الورق األبيض ذي الجودة العالية، تدل عىل املهنية واالهتامم مبشاعر القارئ.
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وعىل نحو مامثل، فإن العنارص غري الشــفهية لرســالة الريــد اإللكروين ميكن أن تخلق 

انطباعــاً إيجابياً أو ســلبياً عىل القارئ. الكاتب الذي يطبق أســلوب "أنت" يقوم بإرســال 

رســائل بريد إلكروين مخترة. ما املقصود مبختــرة؟ معظم القراء يفضلونها محدودة يف 

شاشة واحدة حتى ال يقوموا بالتنقل بني الصفحات. الفقرات املخترة مع مسافات فاصلة 

تحسن من عملية القراءة. إذا كانت رسالة الريد اإللكروين رداً، أو كانت األخرية يف سلسلة 

من املحادثات، عىل الكاتب حذفها جميعاً واإلبقاء عىل آخر رســالة تم الرد عليها. يف بعض 

األحيان يضيع التنســيق عندما يفتح القارئ رسالة بريد إلكروين خارجية. لذا، عىل الكاتب 

أن يحد من استخدام عالمات التبويب والتصميم األخرى وعنارص التنسيق األخرى. 

الصياغة: 

يؤثر أســلوب "أنت" عىل صياغة الرسالة. إذا كانت مصلحة القارئ ذات اهتامم أسايس، 

قــم بإظهــار ذلك بجعل القارئ أســايس أيضاً. وإذا كان القارئ يســأل: "ما الذي يهمني يف 

ذلك؟"، ســوف يواجه صعوبات ليك تحدد ما إذا كنت تكتب حرياً عن نفسك باستخدام 

)أنا، يل، أو نحن، لنا(. الركيز األفضل يكون عىل "أنت، لك، خاصيتك". لذلك، بدالً من القول: 

"نحن نرسل لكم عينات من اإلعالنات صممناها ملضخات املصنع الجديدة"، عىل الكاتب أن 

يستبدلها بـ "سوف تســتلمون قريباً ثالث عينات من إعالنات املجلة ملضخاتكم الجديدة". 

املراجعة تجعل القارئ باألحرى محل اهتامم الكاتب. 

اإلستراتيجيات: 

حتــى اآلن، أخذنا بعني االعتبــار عدة طرق متّكن املدير من إضفاء طابع شــخيص عىل 

الرســائل، لــيك ُتفهم وتســتقبل بصورة أفضل من ِقبــل القراء، ولكن يبقــى عنر رئييس: 

اإلسراتيجية الكلية. االقراحات املعطاة حتى اآلن لإلشارة إىل اهتامم القارئ، سوف تتضاءل 

إذا مل تقــم بتنظيم الرســالة بالطريقة التي تتنبأ برد فعل القــارئ. دعنا ننظر إىل اثنني من 

اإلســراتيجيات األساســية، والتي إذا استخدمت بصورة ســليمة ميكن أن تستجيب بصورة 

مناسبة لرد فعل القارئ. اإلسراتيجيات هي التي توصل الرسالة وأيضاً تعزز الصورة اإليجابية 

للكاتب. 
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اإلستراتيجية المباشرة: 

تســتخدم اإلســراتيجية املبارشة للرسائل التي تنقل أخباراً ســارة أو معلوماٍت محايدة. 

يصبح الشخص املتلقي لألخبار السارة مرسوراً بعد قراءتها، ويقدر استالمها بالرسعة الالزمة. 

ومع ذلك، إذا تم دفن فكرة الرســالة الرئيســية يف الوسط أو تم وضعها بالقرب من النهاية، 

فــإن القاريء الذي بدأ ببعض الحامس قد يفقد االهتامم، ويصبح محبطاً لهدر وقته الثمني 

يف البحــث عن املوضوع الرئييس. هــذا اإلحباط ميكن أن يؤثر عىل موقــف القاريء تجاه 

الكاتب: "ملاذا مل تدخل مبارشة يف صلب املوضوع؟". لذا، فإن مثل تلك الرســالة قد تضعف 

أو حتى تدمر األثر اإليجايب، بدالً من بناء السمعة الطيبة.

االفتتاحية: 

اإلســراتيجية الجيدة هي طرح املوضوع الرئييس يف: "أوالً". قد تحتاج ملقدمة مخترة 

لتعريــف القــارئ، ولكن يجب أال تؤخر هــذه املقدمة عرض املوضــوع الرئييس. الطريقة 

السهلة لتذكر هذا املبدأ هي االختصار BIF "الفكرة الكبرية أوالً". 

المتن:

الرسالة التي تســتخدم اإلسراتيجية املبارشة 

توفر بعد ذلك التفاصيل الداعمة الالزمة: األسباب 

للقــرار، خلفية أو نبــذة تاريخية، تفصيالت عن 

املوقــف، أو اإلجــراءات التي يحتاجهــا القارئ 

للمتابعة. بالطبع، هــذه التفاصيل تعزز الكاتب 

أو الرشكــة التي تقوم بتمثيلهــا، خصوصاً عندما 

تقدم الرسالة خدمًة ما. 

الخاتمة: 

الرســالة املبارشة لها نهاية إيجابية. ومن بني الخيارات ميكن أن يكون عرضاً للمساعدة؛ 

رسالة شكر، أو دعوة ألي إجراء آخر يقرر القارئ اتخاذه.

توقَّف وفّكر

باإلضافة إلى رسائل األعمال الروتينية، أين 

رأيت رســائل نظمت وفقاً لإلســتراتيجية 

المباشــرة، والتي تضع الفكرة الكبيرة أوالً 

)BIF(؟
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اإلستراتيجية غير المباشرة:

لســوء الحظ، ال تنقل جميع الرسائل أخباراً ســارة أو حتى معلومات محايدة. يف بعض 
األحيان يتم رفض طلبات أو رفض عروض أو رفض طلبات توظيف، ومن الطبيعي أن يكون 
القارئ غري مرسور، ولكن ال بد من كتابة هذه الرســائل عىل أية حال. وميكن للرســائل أن 
تحمل أخباراً ســيئة ولكنها تتجنب إثارة ســخط القارئ. وإن أمكن، فإن الرسالة ُيفرض أن 

توضح حسن نوايا الرشكة؛ فقد يكون القارئ عمياًل متميزاً أو موظفاً مستقبلياً. 

اإلسراتيجية الجيدة للمواقف السلبية هي تلك غري املبارشة. باستخدام هذه اإلسراتيجية، 
يرشــد الكاتب القارئ بصورة منطقية إىل األخبار الســيئة. وإذا ُطورت بنجاح، فإن الرسالة 
تقلــل من ردود أفعال القارئ الســلبية وتزيد احتامالت بناء الســمعة الطيبة. املقارنة بني 
األساليب املبارشة وغري املبارشة موضحة يف الجدول ) 7-1(. ليست كل الرسائل غري املبارشة 
تنقل أخباراً ســيئة. الرســالة اإلقناعية هي نوع متخصص من الرســائل غري املبارشة، والتي 

سوف يتم رشحها بالتفصيل الحقاً يف هذا الفصل. 

االفتتاحية:

بــدالً من )BIF( "الفكرة الكبرية أوالً"، يجب عىل الكاتب اســتخدام صيغة )BILL( "فكرة 
كبرية يف وقت الحق قلياًل". تبدأ الرسالة غري املبارشة بفاصل. بعض الرسائل املحايدة أو اإليجايبة 
تتعلــق بصورة واضحة بالهدف الذي يتفــق عليه كل من الكاتب والقارئ، والبداية رمبا تكون 

اتفاق مع القارئ. رمبا تعر عن رصاحة القارئ يف الكتابة أو رمبا تكون إطراًء. 

الجدول )7–1( مقارنة األسلوب  املبارش باألسلوب غري املبارش 

غري املبارشةاملبارشة

االفتتاحيةاالفتتاحية

فاصل محايدنقطة رئيسية

املنتاملنت

الرشح واألخبار السلبيةاملعلومات الداعمة

الخامتةالخامتة

نوايا حسنةرسالة إيجابية
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االفتتاحيــة الجيدة هي التي تبدأ بدعوة القارئ ألن يسرســل بتمهل، ثم تصوغ الرشح 
براعة الحقاً يف جســم الرســالة. وكام رأينا مع إسراتيجية األخبار السارة، فإن القارئ يتوقع 
أن تسري األمور بهذه الطريقة. وعندما تفشل البداية غري املبارشة يف تعزيز ذلك التوقع، فإن 

ذلك يهيئ الوضع للرفض أو متابعة األخبار السيئة. 

المتن:

بعد ذلك، ترشح الرســالة الظروف أو تقدم الحقائق املفصلة التي أدت إىل نقل األخبار 
الســيئة. التحدي هنا أن تكون مقنعاً. أســلوب هذا الجزء هو تعاوين. ليس عىل الكاتب أن 
يقول: "دعنا ننظر إىل الحقائق"، ولكن يجب أن يكون لدى القارئ ذلك اإلحســاس أساســاً. 
ويف موجز لكّم هائل من البحوث لخصه الروفيســور كيتي أو لوكر Kitty O. Locker من 
جامعة أوهايو الحكومية Ohio State University، يبني أنه ميكن أن ُتحّسن من استجابة 
القارئ لألخبار الســيئة عندما: )1( تقدم ســبباً للنتيجة، )2( تقدم بدياًل أو تســوية حيثام 

أمكن ذلك)6(. 

بعد ذلك، يعر الشــخص بصورة مبارشة عن املعلومات الســلبية بأسلوٍب إيجايب بقدر 
اإلمكان. بالطبع، ُيفرض أن يرع الكاتب يف تضمني األخبار السيئة بحيث يرك القارئ معلقاً، 
ولكن أي رسالة مبارشة يجب أن تكون لبقة وليست جافة. أفضل أسلوب هو وضع املوضوع 
الفعيل الذي تذكر فيه األخبار الســيئة يف وســط الفقرة، بدالً من الســامح لها بالظهور يف 

البداية أو النهاية. 

الخاتمة: 

الخطــوة التاليــة مهمــة. يف النهايــة، ابذل 
قصارى الجهد إلعادة بناء النوايا الحســنة. وبناًء 
عىل املوقــف تتوفر عدة خيــارات. أحدها، هو 
اقراح مســار عمل مفتوح للقارئ عند االستجابة 
ملطالباتنــا لبضائــع. اقرح بضائع أخــرى تكون 
أكرث متانة أو مناســبة الستخدام القارئ. خطاب 
برفض الطلب، كمثال، ميكن أن يعطي منفذاً آخر 

للفكرة. 

توقَّف وفّكر

باإلضافة إلى رســائل األعمال السلبية، أين 

رأيت رســائل ُنِظمت وفقاً لإلســتراتيجية 

غير المباشرة أو وفقاً إلستراتيجية "الفكرة 

الكبيرة في وقت الحق قلياًل BILL"؟
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اختم الرسالة غري املبارشة مبذكرة إيجابية وودية. يف بعض األحيان، يكون الجهد املبذول 

لبناء سمعة طيبة كافياً. ويف بعض األحيان يلزم جهد أكرث بقليل. رمبا يرغب املدير يف تقديم 

خدمــات أو معلومات. كمثال، خطاب ُكتب إىل عميل قديــم ورمبا به دليل مرفق، ويختم 

بالتطلع إىل طلبية القارئ التالية.

التعامل مع السلبيات: 

مبــا أن الرســالة غري املبــارشة تنقل أخباراً ســيئة، فإنها من املحتمل أن تكون ســلبية جداً. 

لتخفيف الرضر عىل ســمعة الرشكة، فإن الكتاب الجيدين عادة ما يتفادون الكلامت الســلبية. 

عىل الرغم من أن املهمة تعتر تحدياً، فإن عملية تفادي السلبيات تؤيت أكلها عىل املدى الطويل؛ 

ألن املامرسة تساعد عىل إبقاء األسلوب الكيل إيجابياً. فيام ييل القواعد الثالث الرئيسية: 

ضع املعلومات السلبية يف املواضيع ذات االهتامم املنخفض. 	 

تجنب "ال" أو "ليس" بقدر اإلمكان. 	 

تجنب الكلامت ذات املضامني السلبية. 	 

قلل من أهمية الحقائق الســلبية، وذلك بوضعها يف هيكل ثانوي )فقرة مستقلة، تعبري 

بني قوســني أو معــدل(، بدالً من الفقرة الرئيســية أو جملة. يف الفقــرة، يجب عدم وضع 

املعلومــات الســلبية يف موقع بارز. قــارن الفقرتني القصريتني التاليتــني، والتي تخر مقدم 

الطلب لوظيفة بأن الرشكة ليست لديها وظائف شاغرة يف مجاله. 

نحن ال نتوقع أي وظائف شاغرة يف رشكة بايتاون Baytown يف الوقت القريب، مبا أننا 

نقوم بترسيح األشــخاص الذين يعملون يف نفس مجالك. ميكنك التقدم يف رمفيلد ورشكائه 

أو رشكة بينينجتون Bennington، حيث إنهم يقومون بإضافة عاملة لطاقمهم العامل. 

استطاع الكاتب أن يخفف السلبيات، وذلك بوضعها يف مكان أقل بروزاً، كام ترون أدناه. 

نرجو التقديم ألحد الوظائف الهندســية الشــاغرة حالياً يف رمفيلد ورشكائه، أو يف رشكة 

بينينتون بــدالً عن رشكة بايتاون. احتياجات رشكة بايتــاون Baytown لطاقم العمل حالياً 

هي يف مجاالت أخرى. 
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االقراح الثاين لتجنب الكتابة الســلبية )تجّنب ال وليس(، من الســهل اتباعه عىل عكس 

مــا يبدو. تذكــر مثال هوليداي إن إكســرس Holiday Inn Express الذي ذكرناه يف هذا 

الفصل يف الســابق، والذي يطلب من الضيوف عدم رسقة أشياء من الغرف ولكنه يستخدم 

كلامت إيجابية. يف مراجعة األمثلة التالية، يركز الكاتب عىل ماذا تستطيع أن تفعل، وليس 

ما الذي ال تستطيع فعله. 

نحــن ال نســتطيع تلبية طلبك حتى تخرنا ما هو حجم الشــواية التي يســتخدمها 	 

مطعمك حالياً. 

نحن سوف نقوم بتلبية طلبك مبجرد أن تزودنا بحجم شواية مطعمك. 	 

الرجاء تحديد حجم الشواية حتى نستطيع رمبا تلبية طلبك بأرسع ما ميكن.	 

االقــراح الثالث )تجنب الكلامت مبضامني ســلبية(، هــو ذات أهمية قصوى، حيث إن 

كلمــة مطالبــة وحالة ميكن أن تكون لها دالالت مشــابهة؛ فإن مضامينهــا منفصلة بصورة 

كبرية. الكتابة إىل شخص والقول: "ادعيت فيام بعد أن..." يجعلها تبدو كأن القارئ مخطىء. 

الكلامت العديدة من املرجح أن تثري السخط، أو حتى الغضب إن ظهرت يف رسائل األخبار 

السيئة )انظر أمثلة لهذه الكلامت يف املربع املوجود يف األسفل(.

يجادل يزعم  

خطأ فشل  

رضر مطالبة 

خطأ أسف  

مكسور تهاون  

أنواع محددة: رسائل مباشرة:

 اإلسراتيجيات املبارشة وغري املبارشة مفيدة ملعظم مواقف الكتابة التي يواجهها املدراء. 

ومع ذلك، وألن بعض املواقف تكون متكررة )مثل االستفســار(، وألن بعضها يكون حساساً 
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جداً )مثل االســتجابات الســلبية للمطالبــات(، فقد تطورت ُنســخ متخصصة متعددة من 

األمناط املبارشة وغري املبارشة. الجدول )7 –2( يوضح سبع نسٍخ محددة متت مراجعتها هنا. 

األمناط املقرحة هنا ليســت نهائية. بعد التحليل اإلســراتيجي، رمبــا يقرر مدير ما أن 

أسلوباً مختلفاً هو املناسب. يجب تشجيع ذلك النوع من التأقلم؛ ألنه يساعد عىل منع اتباع 

منٍط ميكانييك. أوالً، ننظر إىل الرســالة باســتخدام النمط املبارش، ثم نأخذ يف االعتبار أولئك 

الذين يتبعون النمط غري املبارش. تذكر أن تســتخدم أســلوباً مبارشاً لرسائل األخبار السارة 

واملعلومات املحايدة. 

االستفسارات والطلبات: 

رمبا تكون أكرث املراســالت املبارشة شــيوعاً هي االستفسار. يحتاج املدراء للمعلومات يف 

كافة مجاالت العمل بصورة روتينية للقيام بشئونهم. رمبا يكون هناك مدير يف حاجة ملعرفة 

أداء منتــج مــا، ومدير آخر رمبا يريد معلوماٍت ائتامنية عــن عميل ما، أو يرغب يف معرفة 

مؤهــالت املتقدم للوظيفة. مبا أن معظم القراء يــرون أن هذه الطلبات روتينية ومعقولة، 

فمن املرجح أن يستجيبوا لها مبحض اختيارهم. 

إذا وضعت نفســك يف مكان قاريء متلٍق الستفســار، ســوف ترى ملاذا يكون األسلوب 

املبارش مناســباً جداً، ورمبا تكون مشغوالً بأمور أخرى وتحتاج ملعرفة ما هو املطلوب منك. 

عندمــا تتلقى استفســاراً، فأنت تقّدر جهود القاريء ألن تكــون مبارشة وتركك تعرف من 

البداية ماذا تريد. 

الجدول )7 –2( أنواع الرسائل املبارشة وغري املبارشة 

غري املبارشةاملبارشة

االستفسارات والطلبات. 

االستجابات اإليجابية لالستفسارات والطلبات.

املطالبات.

االستجابات اإليجابية للمطالبات.

االستجابات السلبية لالستفسارات والطلبات. 

املطالبات املرفوضة.

الرسائل اإلقناعية.
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االفتتاحية: 

اجعل االستفســار واضحاً منذ البداية. هناك طريقة فعالة، هي أن تبدأ بســؤال يلخص 

هدف الكاتب. كمثال، استفسار عن موظف محتمل ميكن أن يبدأ بـ "هالَّ تفضلت بالتعليق 

عىل مؤهالت ماري كينيز لتصبح متدربًة يف اإلدارة؟ نحن يف انفوفيند ندرس مؤهالتها لهذه 

الوظيفة، وقد أعطتنا اســمك كمرجع لها". الســؤال الذي يبدأ باالستفســار يجعل الهدف 

واضحاً مبارشًة. 

المتن:

يف العديــد مــن الحــاالت، الخطوة التالية هــي رشح الغرض من االستفســار. يف املثال 

املذكــور، قد جعلته واضحاً بأنــك تدرس مؤهالت كينيز للوظيفة. مقــدار املعلومات التي 

يعطيهــا الكاتب تعتمد عىل املوقف. يف استفســار عن موظــف محتمل، من املحتمل أنك 

ترغب يف طأمنة القاريء بأن استجابته سوف يتم حفظها برسية تامة)7(. 
العزيز البروفيسور رينتون. 

هال تفضلت بالتعليق على مؤهالت ماري كينيز لكي تصبح متدربة في اإلدارة؟ نحن في انفوفيند    

ندرس مؤهالتها لهذه الوظيفة، وقد أعطت اسمك كمرجٍع لها. بالطبع، أي معلومات تقدمينها لنا 

سوف يتم حفظها بسرية تامة. 

1. كيف تدير كينيز وقتها؟ هل عملها دقيق؟ 

2.  هل سنحت لك الفرصة ملراقبتها تحت الضغط؟ إن كان كذلك، هل تدير أعاملها بصورة جيدة أم 

هل يؤثر عليها الضغط سلبياً عىل أدائها؟ 

3. كيف هي عالقتها مع زمالئها؟ أرجو التعليق عىل عالقتها معهم: هل هي قائدة أم تابعة، اجتامعية 

أم خجولة، وغري ذلك؟ 

في انتظار ردكم على مؤهالت كينيز وأقدر لكم أية أفكار يمكنكم مشاركتنا إياها.  

المخلص، تيم إنمان

مدير الموارد البشرية
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يجب تنظيم منت االستفسار بصورة فاعلة، حيث ال ميكن أن تكون ببساطة "بعثة صيد" 
ملعلومــات. وحتى بعد توضيح الغرض، فإن القاريء عادة مــا يحتاج للتوجيه لإلجابة عىل 
االستفســار بصورة مرضية. وبالنظر إىل خطاب ماري كينيز كعينة لدينا حتى اآلن، فقد تتم 
اإلجابــة عنها بعدة طرق اعتامداً عىل كيفية توقع القارئ الحتياجاتك، ورمبا ال يتم تفصيلها 
عــىل اإلطالق. لذا؛ فإن الجزء التايل من االستفســار يجــب أن يوضح املجاالت التي تتطلب 
معلومات، باإلضافة إىل أية معلومات إضافية الزمة. ترقيم األســئلة رمبا يســاعد أيضاً عىل 

استجابة القاريء. 

الخاتمة: 

خامتة االستفســار تكون ودية وتبني الســمعة الطيبة. يف بعض الحاالت، من املناســب 
تقديــم خدمات مشــابهة. يف املواقف التي تتبع الرشاء، فإنك رمبــا تطلب رداً رسيعاً. دعنا 
ننظر إىل االستفســار الكامل عن ماري كينيز. الحظ أنه ويف هذا االستفســار عن شخٍص ما، 

فقد ركزت عىل الرسية، وهي مامرسة ُينصح بها يف هذا النوع من املراسالت. 

االستجابات اإليجابية على االستفسارات والطلبات: 

االستفســارات عادة ما تتطلــب إجابات. اإلجابــة املفضلة ألي استفســار هي اإلجابة 
املبارشة؛ ألن القاريء يكون مرسوراً للحصول عىل املعلومات أو اليشء املطلوب. 

االفتتاحية: 

يجب أن تبدأ بتحديد الطلب الذي ســوف تستجيب له. هذا التحديد يظهر يف الجملة 
األوىل من الرسالة. االفتتاحية أيضاً توضح أن طلب القاريء قد متت املوافقة عليه. 

وجدت أن ماري كينيز، موضوع استفســاركم بتاريخ 5 يونيو، هي واحدة من أكرث الطالب 	 
الواعدين الذين قمت بتدريسهم. 

ومبــا أن خزائن امللفات لها أفضل املواصفات املذكورة يف خطابكم بتاريخ 4 مارس، وهناك 	 
العديد منها والتي رمبا ترغب يف معرفتها. 

أكتب لكم استجابتي الستفساركم بتاريخ 14 سبتمر حول خراتنا مع نظام أم-102 األمني.	 
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ميكنك أن تبدأ باإلجابة مبارشة عىل أكرث األســئلة عمومية، والتي عادة ما يتم طرحها )كام يف 
املثالني األولني(، أو عن طريق املوافقة عىل الرد عىل السؤال املطروح أساساً )كام يف املثال الثالث(.

المتن:

الطريقة التي تنظم بها منت الرســالة تختلف اعتامداً عىل االستفســار األصيل. بالنســبة 
لالستفســار الذي يطرح ســؤاالً واحداً، التفاصيل للرد عىل السؤال تظهر يف ترتيب األهمية. 
وإذا كنت تجيب عىل سلسلة من األسئلة عادة، فأجب عليهم بنفس الرتيب الذي ُطِرحت 
بــه، إذا كان األصل هــو يف الحقيقة طلب )كمثال: هل ميكننا اســتخدام مرافقكم الجتامع 

النادي؟(. املنت هنا يعطي األحوال الالزمة لالستخدام. 

ليســت كل اإلجابات عىل االستفســارات هي أخبار سارة أو ســيئة بالكامل. لذا، وعىل 
الرغــم من أن املدير يرغب يف اإلجابة عىل معظم األســئلة، إال أن هناك بعض املوضوعات 
قد تكون رسية. يف هذه الحاالت، يوضع الرفض يف ترتيب أدىن ويظهر بعد أن يقوم الكاتب 
برشح الســبب. كمثال، اإلجابة عىل استفسار حول خرات الرشكة مع نظام أم-102 األمني، 

ميكن أال تكشف عن بعض التفاصيل وذلك ألسباب أمنية. 

الخاتمة: 

االســتجابة اإليجايبة عىل استفســار تظل إيجايبة يف الخامتة. الحظ الخواتيم التالية يف 
الرسائل والتي قدمنا بداياتها آنفاً. 

إذا كان ميكنني مساعدتك بأية معلومات أخرى عن ماري، أرجو االتصال يب. 

إذا احتجــت أليــة معلومات أخــرى عن أفضل خزائــن امللفات، والتــي ميكن أن تلبي 
احتياجاتكم التخرينية، أرجو إفاديت بذلك. 

سوف أكون يف غاية السعادة لإلجابة عىل أية أسئلة أخرى عن خراتنا مع نظام أم-102 
األمني، وأعتقد بأنكم سوف تكونون مرسورين بهذا النظام. 

المطالبات: 

النوع الثالث من الرسائل هو املطالبة. عادة، العميل الساخط يكتب عن مشكلة ويطلب 
حاًل أو مطالبة. تصور نفســك كمدير وتخيل كيف ستشــعر عند استالم خطاب مطالبة. إن 
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عــدم رضــاء العميل ال يؤدي فقط إىل ضياع الســمعة الطيبة، بل يعكس صورة ســيئة عن 
قدرتك كمدير. وبالطبع، فأنت ترغب يف معرفة املشكلة بالرسعة الالزمة وحلها. 

االفتتاحية: 

عــىل الرغم من أن املطالبات تتعامل مع يشء ســلبي، فإنها تكتــب مبارشة. من وجهة 
نظرك، فإن الراحة تقوي املطالبة. يف الحقيقة، بعض القراء يفرسون عدم الراحة بانعدام 

للثقة يف املطالبة التي متت. لذا، فإن عدم الراحة سوف تكون بذلك خطأً إسراتيجياً. 

يف افتتاحية املطالبة، يجب عليك تضمني تفاصيل عن منتج، خدمة أو مبيعات، وما هي 
تلــك التفاصيل التي يجب تضمينها اعتامداً عىل املوقــف، لكن رمبا يذكرون أرقام الفواتري، 

التواريخ، وتعريف املنتج والرقم التسلسيل. 

وهناك أســلوب آخر يجعل الرســالة مقنعة، وهو تضمني أهمية املشكلة بالنسبة لك أو 
ألعاملك. كمثال، مدير مستودع حدث له عطل بجهاز اإلنركوم الجديد فيمكن أن يكتب. 

جهاز اإلنركوم الجديد الذي أرســلته )فاتــورة # 16789( قد تعطل؛ لذلك فقد تبأطات 
عملية إنهاء الطلبيات بصورة كبرية يف مستودع رشكتنا. 

المتن:

الخطوة التالية منطقية: حقائق الحالة تحتاج لتفصيل. يف مثال اإلنركوم، عليك مناقشة 
كيف تعطل النظام والسبب املحتمل. وبالطبع، فأنت لست بحاجة ألن تكون محلاًل خبرياً، 
لكن كلام كانت الحقائق أكرث، كلام كان نقاشــك أكرث إقناعاً. وإن كان مناســباً، فأنت أيضاً 

ترغب يف توضيح الرضر الذي نتج عن ذلك. 

بالطبــع، فإن تفصيل املشــكلة يتطلب أســلوباً وتحماًل، وتشــعر بارتيــاح بالكتابة عن 
املشــكلة، ولكنك ال تهاجم الشــخص الذي قام ببيع أو تركيب املنتــج أو مصنعه. لذا، فإن 
إشانة السمعة أو االتهامات ال تجدي. إن وجدت فإنها ميكن أن تثري سخط القاريء، والذي 

عادة ما يفضل تسوية مناسبة للمشكلة. الرسائل املهينة من األفضل عدم إرسالها. 

الجزء التايل من الرســالة يوضح ما الذي ترغب فيه: كيف تعد األشياء بصورة صحيحة؟ 
لألســف بعض الرســائل ُتختتم قبل هذه النقطة. الكاتب الحزين يشكو ثم ينىس أن يقول 
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ماذا يريد. تحديد الفعل أو مقدار املال املطلوب لإلرضاء عادة ما يكون مستحسناً. يف بعض 
األحيان ميكن ترك التسوية للقاريء إذا كان املوقف منطياً "روتينياً". 

رمبا أيضاً ترغب يف تحديد موعد نهايئ لإلجراء عن املسألة. بالطبع، املوعد النهايئ يحتاج 
لــيشء يدعمــه. أحد الصالحيات تقرح أن يقوم الكاتب بعمــل تهديد أو إنذار نهايئ، وأنها 
ترغــب يف تنفيذه إذا مل يتم حل املوقف)8(. فكر يف التهديدات بعناية؛ فإنها ميكن أن تكون 

ذات نتائج عكسية. 

الخاتمة: 

مرة أخرى، تجنب الســلبية يف الخامتة. إذا ُهددت بأخذ أعاملك إىل أي مكان آخر، فإن 
القــاريء رمبــا يفقد أي دافع للتعــاون. اختم بالتعبري عن الثقة يف حســن نية القاريء، أو 

بالتعبري عن االمتنان للحل الرسيع للمشكلة.

دعنــا ننظر لبقيــة املطالبة عن جهــاز اإلنركوم املتعطل، ونرى كيــف أنه يوضح هذه 
النقاط. 

عزيزي السيد باكارد. 

جهاز اإلنتركوم الجديد الذي أرســلته )فاتورة # 16789( قد تعطل. لذلك، فقد تبأطات    

عملية إنهاء الطلبيات بصورة كبيرة في مستودع شركتنا. 

علــى الرغم من أن النظام قد عمل بصورة جيدة مباشــرة بعد التركيــب، إال أننا بدأنا    

نالحظ مشــاكل بالجهــاز خالل الطقس العاصــف. وعند نزول المطر، فإن الشــحنات 

الكهربائية الســاكنة أدت لحذف أجزاء من عدة رســائل. أخيــراً، وخالل هطول المطر 

الغزير، فإن المرسل الرئيسي توقف عن العمل وبدأ يخرج دخاناً. 

نحن قمنا بشــحن المرســل إليكم عن طريق براون إكســبريس. نحــن نرغب إما في    

إصالحه أو اســتبداله. اهتمامك السريع سوف يساعد مستودعنا في العودة إلى العمل 

بالصورة الطبيعية.

المخلصة، باتريسيا مورانكا

 مدير المشتريات
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يف هذه الرسالة، قامت املديرة برشح املشكلة التي واجهت إدارتها، ولكنها قاومت اللغة 

االتهامية، حيث ذكرت خرتها مع الجهاز وقدمت معلومات كافية للمصنع وذلك لتشخيص 

املشكلة. النهاية تعتر إيجابية ولكنها حازمة. 

االستجابات اإليجابية للمطالبات: 

النوع الرابع من الرسائل املبارشة هو االستجابة اإليجابية ملطالبة ما. بينام يعتر استخدام 

األمر املبارش مؤكداً، فإن هذا النوع ما زال ميثل تحدياً للكاتب، والذي يعلم مبقدار السخط 

الــذي واجهــه القاريء. القــاريء رمبا يكون قد فقــد مبيعــات أو كان يف وضع غري مريح. 

التحدي هنا هو إعادة بناء الســمعة الطيبة، ويف العديد من الحاالت، إعادة الثقة للمنتج. 

القاريء الذي ال يثق يف املنتج سوف يقوم بالرشاء من مكان آخر يف املرة القادمة. يف بعض 

األحيان، خصوصاً عند التعامل مع عمالء ســاخطني، أنت تجيب عىل رسالة ساخطة جداً أو 

موجهة التهام. يجب أال تستدرج لذلك. 

االفتتاحية: 

ابدأ مقدمة التســوية بأخبار ســارة. يحتاج القاريء للتذكري ليك يستعيد املوقف، ولكن 

هــذا التذكري يجب أن يتم برسعــة. لذا، فإن الرد عىل خطاب مبطالبــة عن جهاز اإلنركوم 

املتعطل رمبا يبدأ بالطريقة التالية: 

تم إصدار أمر إرســال جهاز اإلرســال الخاص بكم. إنه اآلن بحالة صالحة للعمل وسوف 

يصل يف سيدار رابيدس عن طريق الشاحنة يف خالل األيام القليلة القادمة. 

المتن:

بعد األخبار السارة، فإن تطور املنت يعتمد عىل املوقف. الحاالت الروتينية تحتاج لقليل 

مــن الرشح. يف العديد من الحــاالت، يحتاج القاريء للمزيد. عــادة، ومن الرضوري، رشح 

مــا الذي تعطل، ويف بعض األحيان تكون فكرة جيدة إذا ذكرت أن املشــكلة قد ُحلت ولن 

تتكرر. 
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يف بعض األحيان، يجب عليك أن ترشح للقاريء االستخدام السليم للمنتج، والذي أساء 

استخدام املنتج بغري قصد أو عمد. يف مثل هذه الحاالت، فإن حسن الظن بالقاريء يستحق 

التكلفــة. هــذا الرشح ال بد أن يكون لبقاً وفعاالً جداً عند تقدميه بصورة شــخصية، كام يف 

املثال الثاين الذي ييل: 

لقد تركــت الصاممات مفتوحة يف الوحدة. ونتيجة لذلك، فإن الســخان كان يعمل 	 

بصورة مستمرة ثم تِلف. 

الصاممات الخارجة مــن الوحدة يجب أن تغلق بإحكام؛ لتقليل الطلب عىل وحدة 	 

التسخني. 

يف املادة الشارحة والخامتة، حافظ عىل األسلوب إيجابياً. اللباقة العامة يبدو أنها توجب 

اعتــذار، ولكنهــا يف بعض األحيان تفتح الجروح القدمية. بدالً عن ذلك، انظر إىل املســتقبل 

بكل ثقة وبأسلوب إيجايب. 

ميكنك أن تتوقع املزيد والعديد من السنوات لخدمة خالية من املشاكل لجهازكم املرسل. 

الخاتمة: 

خامتة التسوية تكون إيجابية. فهي تتوقع عالقة جيدة ومستمرة مع العميل، وميكن أن 

تتضمن معلومات عن منتجات أو خدمات أخرى تقدمها الرشكة. وأنت تقوم ببناء السمعة 

الطيبة عن طريق مناقشة مزايا املنتج، وأيضاً متتنع عن ذكر أن العطل كان بسبب الكهربايئ 

وليس املصنع، عىل الرغم من أنك قد اتخذت خطوات لحامية الجهاز يف املستقبل. 
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عزيزتي اآلنسة مورانكا. 

جهاز اإلرســال الخاص بكم اآلن في حالة صالحة للعمل، وســوف يصل في سيدار رابيدس عن    

طريق الشــاحنة في خالل األيــام القليلة القادمة. نرجو االتصــال بالكهربائي الخاص بكم عند 

وصولها؛ ألن تركيبه هو الذي يعطي حماية للضمان. 

ذكرتم بأن الجهاز قد تعرض لشــحنات كهربائية ســاكنة فيه خالل األمطار، وأخرج دخاناً عندما    

توقف الجهاز عن العمل. قمت بفحص المنصهر الخاص بقصيب األرضي ووجدته منصهراً. فهو 

قد صمم لذلك، وحماية المرسل وحمايتكم من الصدمات الكهربائية. 

عند قيام الكهربائي الخاص بكم بتركيب المرسل، دعه يقوم بفحص وحدة األرضي. حالياً وعند    

نزول األمطار، يحدث التماس كهربائي بالوحدة؛ وذلك بسبب التأريض غير المكتمل. 

ربمــا ترغبون في جهاز اإلنذار األمني الجديد الخاص بنا، والذي يمكن توصيله بجهاز اإلنتركوم    

الحالي. الكتيب المرفق يوضح لكم التفاصيل. ويسرنا أن نناقش تركيبه معكم. 

المخلص، روبيرت باكارد

مدير خدمة العمالء

أنواع محددة: رسائل غير مباشرة: 
معظــم املدراء ال ميكنهــم االلتزام بكل الطلبات التي ُترفع لهــم. يف هذه املواقف، من 

األفضل تنظيم الرد وفقاً للخطة غري املبارشة. 

االستجابات السلبية عىل االستفسارات: 

إسراتيجية بناء ردود سلبية عىل االستفسارات تتطلب تفكرياً وتخطيطاً. عندما تكون الطلبات 

بحاجة للرفض، استخدم إسراتيجية األخبار السيئة؛ ُتظهر األسباب أوالً، يتبع ذلك الرفض. 

االفتتاحية:

االفتتاحيــة يجب أن تذّكر القاريء بالطلب. هذه اإلفــادة األولية يجب أن تكون كواٍق 

أيضاً وال تتضمن رداً إيجابياً أو ســلبياً. إضافة لذلك، فــإن االفتتاحية يجب أن تقود بصورة 

منطقية إىل املنت. 
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فرضاً، وكمثال، اســتلمت خطاباً من باحث يســتفرس عن عينة من الســكان، ُتستخدم 

لتحديد إســراتيجيات رشكتكم التسويقية. مبا أن مثل هذه األســئلة تتعامل مع معلومات 

ملكيــة تحتفظ بها الرشكــة يف رسية، يجب عليك رفض الطلــب. يف نفس الوقت، فأنت ال 

ترغب يف الرفض مبارشة. طلبك ميكن أن يبدأ بأحد األساليب التالية: 

نشكرك عىل استفسارك عن إسراتيجياتنا وبحوثنا التسويقية.	 

يفرض أن تكون نتائج دراستك لعينات من السكان نتائج مشوقة. 	 

هذه املقدمة ال تعطي أماًل كاذباً لرد إيجايب، ولكنها مل ترفض الطلب بعد، وتضع األساس 

لذلك الرفض. بقية الرسالة ُتطور األسلوب. 

المتن:

من هذه البداية، تنتقل إىل مناقشــة أســباب عدم االســتجابة للطلب. يجب أن تأخذ 

القاريء يف الحســبان وتختار أمثلة أو أسباباً؛ إلقناع القاريء بأن الحل الخاص بك هو الحل 

القابــل للتطبيق. كمثال، يف الخطاب الســابق ميكنك بخرة القاريء كباحٍث قىض ســاعاٍت 

يف تطويــر أفكار. وعىل نحو مامثــل، وبعد مصاريف كبرية، فقد طورت رشكتك أفكاراً ميكن 

تطبيقها عىل احتياجاتهم الخاصة.

ومبجرد إعطاء األسباب، ميكنك أن تذكر الرفض. يف بعض األحيان، يرفض الكتاب الطلبات 

بصورة غامضة حتى إن القاريء ال يزال ينتظر أماًل بالنســبة لطلبه. أسباب الرفض املكتوبة 

بصورة جيدة تســتدل القاريء مــن الطلب األصيل. ومع ذلك، فإن األســباب ال تقرح بأن 

الطلب األصيل كان غري حكيٍم أو مضلاًل. 

الخاتمة: 

اختم بصورة إيجابية لبناء الســمعة الطيبة. الخامتة ميكن أن تنظر إىل املســتقبل، مثل 

متّنــي النجاح يف عمل القاريء أو اقــراح لبعض مصادر املعلومــات األخرى التي ميكن أن 

يستخدمها القاريء.
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عزيزيت اآلنسة لير. 

نتائج دراســة عينات من السكان يجب أن تبرهن أنها مفيدة؛ ألن معظم الشركات تقوم بحماية   

هذه المعلومات؛ ألنها محورية بالنسبة لهم في إستراتيجياتهم التسويقية. 

يف مصانع فلو-شني لألقمشة، فإننا نقوم بتطوير إسراتيجيتنا التسويقية فقط، بعد أن تسنح لنا   
الفرصة الختبار منتجاتنا الجديدة. وكباحث، وبكل تأكيد ميكنك أن تقدر الساعات الطوال التي 

نقضيها يف أي حملة تسويقية. 
نحن نحتفظ بعينة السكان املستخدمة يف تحليلنا التسويقي بكل رسية، وذلك لحامية خصوصيتهم   
عادلة  غري  تنافسية  بفرص  منافسونا  وسيحظى  التنافسية.  عىل  املحافظة  عىل  ملساعدتنا  وأيضاً 
أو  السوق،  يف  إلطالقها  نخطط  التي  املنتجات  هي  ما  معرفة  من  هؤالء  متكن  إذا  لنا،  بالنسبة 

اإلسراتيجيات التي سوف نستخدمها. 
يجب عىل  التي  االعتبارات  ملعرفة  اإلحصائية؛  العينات  عن  نص  أي  النظر يف  عليكم  يجب  رمبا   

املدراء األخذ بها يف اختيار عينات السكان. 

املخلص، شيال هيرت
 نائب الرئيس

يف الخطــاب الــذي يرفض طلب ملعلومات عن إســراتيجيات تســويقية، انتبه لتضمني 

الرفض بدالً عن ذكره مبارشة، وانتبه أيضاً بعدم إبداء أي اعتذار للرفض. 

المطالبات المرفوضة: 

التحــدي األكــر من الردود الســلبية عىل استفســار هو املطالبــة املرفوضة. يف معظم 

الحاالت، الشخص الذي يقوم بعمل املطالبة يعتقد بأنه عىل حق، وأن مصالحه قد ترضرت 

من املنتجات أو الخدمات الســيئة حســب اعتقاده. ومع ذلك، وألي سبب كان، فقد قررت 

بأنه يجب عليك رفض املطالبة. 

وبالقيام بذلك، عليك املحافظة عىل أســلوب إيجايب لبناء الســمعة الطيبة. املفتاح هو 

التعاطف. وتخيل كيف ترغب يف أن تتعامل يف هذا املوقف. وليك تجيب بأسلوب استبدادي 

أو لطيف، ســوف يكون ذلك غبياً. يجب أن تكون اللغــة إيجابية ومنتقاة. عىل األرجح أن 

القارئ سوف يكون حساساً ألي فروقات دقيقة محتملة. 
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االفتتاحية: 

يجب أن يبدأ رفض املطالبة كام تبدأ معظم الرسائل السلبية بسبب، وهذا السبب ميكن 

أن يرجــع إىل مطالبة القارئ األصلية، أو ميكن أن تكون تعبري بإشــادة – بعض االفتتاحيات 

تجمع بني القارئ والكاتب بطريقة حيادية. 

االفتتاحيــة الفعالة تشــري أيضاً إىل تسلســل األســباب الذي يجب اتباعــه. خذ كمثال: 

جملــة االفتتاحية "رشكة ويتلو تضَمن مضخاتها ملدة مثانية عرش شــهراً، يف حالة التشــغيل 

العادي وتحت ظروف عادية". تم تذكري القارئ باملطالبة األصلية وأُعطي التسلسل املنطقي 

"التشــغيل العادي" و "الظروف العاديــة". افتتاحية أخرى ميكن أن تكون كام ييل: خطابك 

األخري أظهر أنك شخص يقدر أن يعامل بصورة عادلة ورصيحة. سوف تكون راغباً يف معرفة 

ما هي نتائج استقصائنا عىل أسئلتكم. 

المتن:

املــنت يفصل نتائجك. هــذا الرشح ال بد أن يكــون موضوعياً ومقنعــاً. ولكن يجب أن 

تتجنب انقســاماً جانبياً، جانبكم. أحد األساليب الفاعلة يف بعض املواقف هو وصف الجهد 

الذي بذل يف التقيص عن املســألة. كمثال، الرد الســلبي عىل مطالبة ضامن ميكن أن يؤكد 

عــىل الفحوصات املخرية التي متت عىل جزء متعطل. هذا التفصيل مفيد؛ ألنه يظهر مثاالً 

للعناية. القرار الذي اتخذ ليس هو بعض الردود اآللية. 

أعط الرفض مبجرد أن تكون األســباب واضحة. بالطبع، الرفض يجب أن يظهر يف نقطة 

ذات اهتامم أقل. إذا ُبني الرفض عىل سياســة الرشكة، يجب رشح تلك السياســة بوضوح، 

لكن تذكر أن العمالء عادة ما يســخطون من املدراء الذين "يختبئون وراء سياسة الرشكة". 

استخدم املنطق كلام أمكن بدالً عن ذلك. 

الخاتمة: 

معظــم حاالت الرفض للمطالبات ُتختتم بجهود إلعــادة البيع. إذا متت معاملة العميل 

بطريقــة عادلة ومعقولة، ســوف يظل مع املنتــج طاملا أن الرشكة غــري مخطئة. يف أغلب 
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األوقات، تكون فكرة تجاوز املوضوع املبارش جيدة، وذلك بذكر عروض قادمة أو عن طريق 

إرسال كتالوج حديث. 

عزيزيت اآلنسة كالرك. 

وتحت ظروف  العادي  التشغيل  حالة  يف  شهراً  مثانية عرش  ملدة  مضخاتها  تضمن  ويتلو  رشكة   

تشغيلية عادية. بعد خطابكم األخري، قمنا بتدارس األسئلة التي طرحتموها. 

قام معملنا بفحص املضخة املرتجعة، ووجد أن كامل الوحدة قد غمرت باملياه لبعض الوقت.   

هذا الغمر كان بسبب االلتزام بتنبؤات الصحف بفيضانات غزيرة يف مدينتكم الشهر املايض. من 

الواضح أن املكان الذي وضعتم فيه الوحدة كان مغموراً أيضاً. وتم تصميم الوحدة للتعامل مع 

الترسب العادي، ويتم تركيبها عىل األقل 18 بوصة أعىل أرضية القبو لحامية صندوق املضخة. 

مثل معظم األجهزة التي تعمل مبحركات، يجب حفظ املضخة جافة بالكامل، كام هي يف ظروف 

التشغيل العادية. 

أن  للمياه ميكنه  العازل  رمبا ترغبون يف مضخة من نوع آخر نقدمها لكم سبمريسو. صندوقها   

يتحمل حتى الغمر لفرات طويلة. الكتيب املرفق يوضح لكم قدراتها. ويرسنا أن نجيب عىل أي 

أسئلة لديكم عن املنتج. 

املخلص، ليونيل ناكوين 

ممثل خدمة العمالء 

االعتذارات:

عند كتابة رســالة تحمل أخباراً ســيئة مثل رد سلبي عىل استفسار أو رفض مطالبة، رمبا 

ترغب يف تضمني اعتذار. هذا القرار يعتر جدلياً. وعادة ما يتم تحذير محامي الرشكات من 

االعتذار؛ ألنه يدل عىل املســؤولية بالخطأ أو رمبا الذنب، مام يستدعي رفع دعوى قانونية 

عــىل الكاتب ورشكته. العاملون يف العالقات العامة يتفقون عىل أن االعتذار ميكن تفســريه 

كاعراف بالخطأ أو اإلهامل، مام ييسء إىل سمعة الرشكة. يف عام 1997م ويف دراسة بعنوان: 

"املســؤولية تعني عدم القدرة عىل قول آسف"، خلص الكاتب إىل أن نظامنا القانوين الحايل 

ال يشجع عىل االعتذارات)9(. 

مؤخــراً، تغري االتجــاه نتيجة إثبات بأن االعتذار ميكن أن يســاعد أكرث من أن يســبب 
رضراً، من ناحية الســمعة واألحكام القانونية. يف مجال الطب، املؤيدون إلصالحات األخطاء 
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الطبية ذكروا بأن االعتذار ميكن أن يســاعد األطباء يف تفادي املقاضاة، وميكن أن يقلل من 
التسويات. هذا األسلوب يبدو ناجحاً. كمثال، منذ العام 2002م، فإن املستشفيات يف النظام 
الصحي التابع لجامعة ميتشيغان، تشجع األطباء عىل االعتذار عن أخطائهم. أتعاب املحامي 
الســنوية للنظام قد انخفضــت بواقع الثلثني، وقضايا األخطاء الطبيــة قد انخفضت بواقع 
النصف)10(. واعتباراً من 2014م، قامت ســت وثالثون والية بســن قوانني خاصة باالعتذار، 
حيــث إن هــذه القوانني قد ُصممت لحاميــة مقدمي الرعاية الصحيــة، الذين يرغبون يف 

التحدث مع املرىض وأرسهم، عند حدوث أي عواقب عكسية بدون الخوف من املحاكمة.

شــهدت الواليات املتحدة ارتفاعــاً كبرياً يف عدد اعتذارات الــرشكات العامة. خالل عام 
2000م "صيف االعتذارات"، اعتذر مسئولو الرشكات عن رحالت الطريان غري الجديرة بالثقة، 
خدمات هاتف ســيئة، وانفجار إطارات. ومنذ ذلك الوقت، اســتمر ذلــك النمط. يف يناير 
2014م، وبعــد اخراق كبري للبيانات والتي أثرت عىل أكرث من 100 مليون من املتســوقني، 
قام املدير التنفيذي لتارجيت بإصدار اعتذار عام برسعة. "أولويتنا القصوى هي العناية بكم 
ومســاعدتكم عىل اكتساب الثقة للتسوق يف تارجيت ... وإننا مل نلتزم بتلك املسؤولية، وأنا 
آســف حقاً)11(. وقــام املدراء التنفيذيون باالعتذار عن أخطــاء مل تكن لها صلة بهم، كام يف 
2005م عندما أعلن كني تومبسون، املدير التنفيذي لواتشفيا، بأن اثنني من الرشكات التابعة 

له قد امتلكت عبيداً، وقال: "نيابة عن رشكة واتشفيا، أعتذر لكل األمريكيني")12(.

إذا اتخذ مدير ما قراراً إســراتيجياً لالعتذار، ســواء بصورة شخصية أو نيابة عن الرشكة، 
ما هي بعض املوجهات؟ االعتذار الجيد هو الصادق والذي يأيت يف وقته، ويجب أن يحتوي 

عىل أربعة أجزاء: 

إدراك الخطأ والعلم به.	 

قبول املسؤولية. 	 

تعبري عن أسف. 	 

وعد بأن ذلك الخطأ لن يتكرر)13(.	 

رمبا تكون مسألة قبول املسؤولية أو الخطأ هي األكرث أهمية. االعتذار الجزيئ حني يقوم 
املدير بالتعبري عن تعاطف أو أســف بدون االعــراف بالذنب، تلطف الصدمة ورمبا تكون 
من الحكمة عندما يكون هناك رضر كبري أو إصابة. االعتذارات الجزئية ميكن أيضاً أن تحل 
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نزاعات عندما يكون حجم الخطأ غري واضح أو من الصعب إثباته. يف ظروف أخرى، عندما 
يرتكب مدير أو رشكة ما فعاًل شنيعاً، عندها يكون االعتذار الكامل مناسباً. 

يف أي مــن املوقفني، يجب أن يكون الركيز عىل املســتقبل وإجــراء تعديالت)14(. ومثال 
ممتاز العتذار رشكة حدث يف فراير 2006 م. توقف موقع هاملارك عىل شبكة اإلنرنت عن 
العمل تحت ضغط الحركة يف يوم فالينتني. تم إرسال رسالة بريد إلكروين يف اليوم التايل إىل 
كافة العمالء الذين حاولوا إرسال تحياتهم. وبدأت بـ "نحن مدينون لكم باعتذار" وواصلت 
بوصف اليشء الذي حدث وعواقبه: "نحن نأســف لخيبة األمل التي تسببنا فيها"، وختمت 
بنظرة إيجابية للمستقبل: "نحن اآلن يف تحدٍّ مع فريقنا إلعادة تقييم كل خطوة". وموخراً، 
ويف قضية رسقة هوية تارجيت املوضحة أعاله، قدم بائع التجزئة لكل عمالئه –سواء تأثروا 
بصورة مبارشة أم ال– ســنة من اآلجل بدون مقابل؛ رغبًة منه يف تعويض مخاطرهم بخرق 

البيانات.

الرسائل اإلقناعية: 

اإلســراتيجية املبارشة هي املناســبة للرسائل 
اإلقناعية. يســتخدم املدير اإلسراتيجية اإلقناعية 
غري املبــارشة، عند محاولة إقنــاع آخرين للقيام 
بأشــياء ال يرغبون عادة يف القيام بها. رمبا تحتاج 
لكتابــة خطاب إلقنــاع عميل متأخر يف ســداد 

فاتورته، أو رمبا تكتب رســالة بريد إلكروين إقناعية للحصول عىل دعم ومســاندة زميل يف 
مرشوع. 

االفتتاحية: 

نبدأ الرسالة اإلقناعية بجذب انتباه القارئ)15(. إحدى الطرق الفعالة للقيام بذلك هي أن 
ُتظهر للعميل أن أهدافه هي أهدافك. وأفضل طريقة إلظهار هذه الهوية لألهداف هي أن 
تبدي له بأن الرسالة تتناول أموراً يرغب فيها. يف نفس الوقت، ومبا أن الرسالة تجذب انتباه 

القارئ، فإن االفتتاحية يجب أن تكون مخترة. 

توقَّف وفّكر
فّكر يف موقف متت تخطئتك فيه. 

ماهي أهمية ذلك بالنسبة ملرتكب . 1
الخطأ لالعتذار لك؟ 

فيام لو مل تتلق اعتذاراً، ماذا فعلت؟ . 2
هل كنت ستتخذ خطوات مختلفة . 3

إذا كنت قد تلقيت اعتذاراً؟  
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المتن:

يتكون املنت من عدة أجزاء: أوالً، يجب أن تحدد املشكلة التي تتشاركها مع القارئ. بعد 
ذلك، يجب أن تفصح عن الحل للمشــكلة، الحل الذي تريد القارئ أن يعجب به. ويعكس 
هذا الجزء اإلسراتيجية بعناية؛ ألن رفض القارئ املحتمل يجب أن يتم توقعه واإلجابة عليه. 
يف هذا الجزء )الذي قد يتكون من عدة فقرات( يجب أن تركز عىل الفوائد للقارئ كنتيجة 

لهذا الحل)16(. 

الخاتمة:

الخامتة مهمة. الرســالة اإلقناعية الفاعلة ال تختتم بعد الكشف عن اإلجابة املقرحة. يف 
النهايــة، وبعد إثارة انتباه القارئ، فإن االنتباه يجب أن يوجه إىل فعل. خالف ذلك، االنتباه 
ســوف يتضاءل وبدون حل أي يشء. مادة اإلجراء يجب أن تكون محددة: اجتامع، طلبية، 
سداد، مقابلة، تعديل يف إجراء. اإلجراء ال بد أن يكون فورياً. التأخري يقلل فقط من احتاملية 

القيام بذلك اإلجراء)17(. 

الخطاب التايل للتقديم عىل وظيفة يوضح تطبيق اإلسراتيجية اإلقناعية.

 .Harris السيد هاريس  
اآلن ترشع لينش Lynch يف فتح محلها الثالث يف جونسبورو Jonesboro. هل تحتاجون لطاقم   
عمل كاٍف من العاملني بوقت جزيئ لدعم ومساندة عاملتكم النظامية؟ أنا أعتقد بأن لدي الخلفية 

والتحفيز الالزم ليك أصبح أحد موظفيكم املنتجة بوقت جزيئ. 
كمختص يف التسويق بجامعة الوالية، فأنا حالياً أدرس يف دورات عن التسويق، وميكنني تطبيق ما   
سوف أتعلمه يف خالل السنتني القادمتني يف عميل باملبيعات لدى لينش. املراجع الوظيفية مذكورة 

يف السرية الذاتية املرفقة، وجميعها سوف ترهن لكم بأين مجتهد ومتحمس يف عميل. 
وسبب آخر؛ أعتقد بأنني سوف أكون عاماًل بوقت جزيئ جيداً معكم، هو أنني أرغب يف االنضامم   
للعمل مع لينش Lynch بعد تخرجي، وسوف أعتر هاتني السنتني كفرة اختبار يل ليك أثبت ذايت، 

ويكون لكم الخيار يف هاتني السنتني وُتقرروا إذا ما كنتم ترغبون يفَّ أم ال. 
 ،Lynch إذا كنت قد رشحت لكم نوع مسؤول املبيعات بوقت جزيئ، والذي ترغبون فيه يف لينش  
هل ميكنني مقابلتكم ملناقشة املزيد عن الوظيفة؟ ميكنكم االتصال يب عىل 8403-992، وسوف 

أكون متواجداً يف الوقت املناسب لكم. 

  املخلص، جون موريس 
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صيغ الرسالة: 

حتى اآلن، ناقشــنا إســراتيجيتني لتنظيم الرســائل النمطية "الروتينية" –املبارشة وغري 

املبارشة– وأبرزنا كيفية اســتخدامهام عند إرســال رســائل إىل ُقراء خارجيني، مثل:  العمالء، 

الوكاالت النظامية، وأصحاب املصلحة اآلخرين. إجامالً، هذه الرسائل تكون يف صيغة خطاب 

أو رســالة بريد إلكروين. الُكتــاب الجيدون يعلمون أن مظهر املســتند ميكن أن يؤثر عىل 

رد فعــل القــارئ وعىل محتواه. بنفــس الطريقة، فإن مظهر املتحدث يؤثر عىل اســتجابة 

املســتمعني عىل رســالته. كلمة عن صيغة الخطاب املعارص رمبا تكون مناسبة. العديد من 

الرسائل التجارية النمطية يتم إرسالها إلكرونياً، إما كرسالة بريد إلكروين أو كمرفقات بريد 

إلكروين. عنارص التنســيق مثل عالمات التبويب والتوسيط؛ ميكن أن تتغري أو حتى تختفي 

وفقاً للتقنية املســتخدمة يف فتح الرســالة. لذا، فإن مظهر الرســالة يجب أن يكون مبسطاً، 

وواضحاً، وســهل القراءة قدر اإلمكان. األســلوب القيايس املعارص هو أن تبدأ كل جزء من 

الخطاب التجاري عىل الهامش األيرس )تنسيق أيرس، وضبط أمين(. 

االعتامد عىل مفهوم املسافة البيضاء يبدو معقوالً أيضاً. أسلوب خطاب األعامل القيايس 

يقتيض مســافة واحدة بني الفقرات، ومســافة مزدوجة ما بني الفقــرات وعنارص الخطاب. 

هذه الصيغة للمسافات بني السطور تنفي الحاجة لإلزاحة عندما تبدأ فقرة. باملحافظة عىل 

الفقرات قصرية، كام تناولنا ذلك يف الفصل )6(، ســوف يبني أيضاً مســافة بيضاء. الخطاب 

اإلقناعي يف الشكل) 7–1( يوضح اإلسراتيجيات املمتازة لكل من املحتوى والصيغة.  
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مركز السال LaSalle للمسنني

1111 شامل شارع ويلس، جناح 500 ، شيكاغو ، الينوي 60610

جريي هينس، 3780 طريق كوبرفيلد د.، وحدة 1018بريان، تكساس 77802. 

عزيزي جريي. 

كانوا  لقد  العام.  هذا  توفوا  الذين  السن  كبار  من  اثنني  يف  أفكر  فأنا  السنة،  نهاية  اقراب  مع   

متميزين بأسلوبهم الخاص، ولقد كان لكل واحد منهم دور رئييس يف مركز LaSalle للمسنني، 

واستفاد كل منهم من الخدمات التي نقدمها، كام استفدنا من هداياهم، ولقد كانوا مثل العديد 

من الرؤساء الذين عملنا معهم. 

مارك ستيورات Mark Stuart، كان متطوعاً منتظاًم يف وجبات أيام األربعاء واألحد. له خرة    

 LaSalle إدارية، أوكل له العمل باإلرشاف عىل العمالء واملتطوعني. لقد كان جزءاً من نسيج مركز

حيث أظهر دعمه بتواجده واهتاممه بكبار السن اآلخرين. مركز LaSalle قدم ملارك مكاناً ليخدم 

ويقوي إميانه، وقال يل يف عدة مناسبات بأن أولويته األوىل هي كنيسة شارع LaSalle ومن ثم 

مركز املسنني. 

ألني هاليس Allen Hales كانت متميزة بأي معيار: بتعليم رسمي قليل، ووسائل بسيطة    

جداً، وصحة معتلة. فقد جمعت الناس يف مركز سينيور ويف حّيها السكني. كانت تعرف الجميع؛ 

 LaSalle كانت دامئاً ما تساعد اآلخرين؛ تعطي كلامت لطيفة؛ تشارك املال أو الطعام. أقر مركز

مبا تقدمه من منح وقدم لها مساعدة حقيقية يف املسائل اليومية.

وجد كل من مارك Mark وألني Allen مستَقراً لهام يف مركز LaSalle. لقد وجدا مكاناً يقدم    

 LaSalle لدعمكم. مركز السال  إليه. شكراً  ينتمون  فيه ومكاناً  يخدمون  مكاناً  املساعدة،  لهام 

استمر يف أن يكون ذلك املكان ألكرث من 200 من كبار السن املحليني كل شهر. 

نرجو التفكري يف هدية للمساعدة يف استمرار مهمتنا ألصدقائنا كبار السن يف حّينا.   

املخلص، كيث جيس-زيولوك، املدير

املترع الكريم هو من سيصل أوالً ملبلغ 5000 دوالر عىل شكل هدايا.

المصدر:  Chase-Ziolek، طبعت بموافقة المؤلف.

الشكل )7–1( عينة خطاب إقناعي



الفصل السابع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات336

فيــام يتعلق بفن الطباعــة، فإن أفضل خط للمراســلة التجارية يعتمــد عىل الطريقة 

التي ســتتم بها قراءة الرســالة، عىل الورق أم عىل الشاشــة )انظر الجدول 7-3(. بالنســبة 

للمســتندات الورقية، فإن خط تاميز نيو رومان بحجم 12 هو القيايس يف عامل األعامل. خط 

TNR الذي صدر يف 1932م له مظهر تقليدي، مهني ورســمي. إنه خط ســرييف، بروز يف 

أطــراف الحروف الذي يجعل الطباعة ســهلة القراءة، خصوصــاً يف األحجام الصغرية. بعض 

خطوط سرييف الشائعة األخرى هي جاراموند وكامريا. باإلضافة إىل خطابات األعامل، فإن 

املستندات الورقية مثل النرشات اإلخبارية، املطويات واألدلة تستخدم خط سرييف. 

بالنســبة للرسائل اإللكرونية، فإن خط كاليري بحجم 12 هو القيايس. كاليري هو خط 

معارص لسانس سرييف. خطوط سانس سرييف ليس لها بروز عىل أطراف الحروف. خطوط 

سانس ســرييف سهلة القراءة عىل الشاشة، وتســتخدم أحياناً للمواقع عىل شبكة اإلنرنت 

لإلعالنات واللوحات. الخطوط الرئيسية والعناوين والتي عادة ما تكون بحجم خط أكر من 

النص املصاحب لها، أيضاً ميكن أن تكون بخط سانس سرييف. رشائح البوربوينت، كام تبني 

لك يف الفصل )5(، هي إجامالً تكتب بخط إيريال، أحد أكرث خطوط سانس سرييف شيوعاً. 

خطوط سانس سرييف الشائعة األخرى للكتابة التجارية هي فرياندا وهيلفيتيكا. 

إذا كنت تعتقد أن الخط أمر تافه، انظر لحالة إيكيا، أحد أكر متاجر التجزئة السويدية. 

يف عام 2010 م انتقل كتالوج املفروشات املنزلية للرشكة من النسخة املخصصة بخط فيوتورا 

إىل خط فرياندا، وهو أســلوب ابتكر من ِقبل مايكروســوفت مخصص لالســتخدام للرسائل 

التي تقرأ عىل الشاشــات وليس عىل الورق. هذا التغيري أثار االســتياء حول العامل. أخصائيو 

التصميــم إضافة إىل العمالء اشــتكوا من أن الخط الجديد كان بســيطاً وقبيحاً يف شــكله، 

خصوصــاً عند تكبريه إىل حجم عنــوان كتالوج أو لوحة إعالنية. دافعــت إيكيا عن التغيري 

وذكرت أن خط فرياندا ُيســتخدم يف كل الدول ويف العديد من األبجديات. "إنه أكرث فعالية 

وذو تكلفة معقولة". ذكر ذلك متحدث إيكيا مونيكا جوكيك. "باإلضافة إىل أنه بسيط، فهو 

خط أكرث حداثة")18(. 
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الجدول )7–3( أساليب الخطوط لرسائل األعامل 

االستخدامات الفئة الخط 

 Times رومان  نيو  تاميز 

.New Roman

.Serif املستندات الورقية والخطابات التجارية. سرييف

.Garamond جاراموند.Serif املستندات الورقية والخطابات التجارية. سرييف

.Cambria كامريا.Serif املستندات الورقية والخطابات التجارية. سرييف

.Calibri سانس سرييف كاليري

.Sans serif

اإلعالنات،  اإلنرنت،  مواقع  اإللكرونية،  الريد  رسائل 

العناوين واللوحات اإلعالنية. 

.Arial سانس سرييف إيريال

.Sans serif

مواقع  اإللكرونية،  الريد  رسائل  باوربوينت،  رشائح 

اإلنرنت، اإلعالنات، العناوين واللوحات اإلعالنية. 

.Veranda سانس سرييف فرياندا

 .Sans serif

اإلعالنات،  اإلنرنت،  مواقع  اإللكرونية،  الريد  رسائل 

العناوين واللوحات اإلعالنية. 

.Helvetica سانس سرييف هيلفيتيكا

.Sans serif

اإلعالنات،  اإلنرنت،  مواقع  اإللكرونية،  الريد  رسائل 

العناوين واللوحات اإلعالنية. 

المراسالت الداخلية: 

تنطبق إســراتيجيات الكتابة املوضحة يف هذا الفصل عىل املراســالت الداخلية إضافة إىل 

الخارجية. وبينام تعتر الخطابات الوسيلة األكرث استخداماً لالتصال بني املنشآت، فإن املذكرات 

ورســائل الريد اإللكروين هي األكرث اســتخداماً داخل املنظــامت)19(. املذكرة هي نوع فعال 

ومبارش من االتصال. يف بعض األحيان، ترسل املذكرات إلكرونياً مثل رسائل الريد اإللكروين. 

رســائل الريد اإللكروين أصبحت تستخدم بصورة واسعة لالتصاالت الخارجية الروتينية أيضاً. 

الصيغة الهجينة هي الخطاب التجاري أو مذكرة ترســل كمرفق لرســالة بريد إلكروين، وهي 

املامرسة التي تسمح للمرسل أن يثبت التصميم وعنارص التنسيق عند فتح املستند. 
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وألن قــاريء املذكرة هو إنســان، فإن القاريء يحتاج ألن يتكيف بطريقة إســراتيجية. 
ويصبح ذلك حقيقة خصوصاً عندما يكتب الشــخص إىل موظفني يف عدة مســتويات داخل 
الرشكة، أو الذي ميتلك خرة متخصصة قليلة يف املوضوع، أو عندما تتناول املذكرة مســائل 
حساســة. وفيام تعتر الرسائل الداخلية يف بعض األحيان روتينية، وكنوع غري رسمي لتبادل 

املعلومات، فيجب أن تصاغ بعناية تامة. 

صيغة المذكرة: 

تختلف صيغ املذكرات من واحدة إىل أخرى بتفاصيل بســيطة، ولكنها عموماً لها أربعة 
عناوين قياسية: إىل، من، املوضوع والتاريخ. يف رسائل الريد اإللكرونية، توجد هذه العناوين 
بصورة تلقائية. سطر "ِمن" يقدم مشاكل قليلة. ومع ذلك، وإذا كانت هناك حاجة، ميكن أن 
يضيف الكاتب إليها وذلك بتضمني مسامه الوظيفي بعد اسمه. وميكنه إضافة أسامء آخرين 

أيضاً – بافراض الحصول عىل موافقتهم. 

ســطر املوضوع له قيمة واضحــة يف توجيه انتباه القاريء. كــن محدداً حول موضوعك 
والغرض منه. كمثال، املوضوع: طلب لجداول اإلجازات، من املرجح أن يحفز استجابة القاريء 
بشــكل أكر من عنوان مبهم، مثل: "املوضوع: الجداول". إن اســتخدام كلامت مفتاحية يف 

سطر املوضوع يساعد عادًة يف استعادة املذكرة الحقاً من ملفات الكمبيوتر أيضاً. 

ومثل التفاعالت وجهاً لوجه، فإن املذكرات التي ترســل داخل الرشكة لها برتوكول خاص 
يجب االلتزام به. هذا يعني االنتباه للصيغة التي تســتخدم بصورة عامة، إضافة إىل االنتباه 
إىل أي عناوين فرعية تتعلق بالشــخص الذي ترســل له املذكرة أو نســخاً منها )نسخة إىل( 
)20(. يف بعــض األحيان، ومبالحظة نســخة "إىل" وهو الســطر الذي ترســل فيــه املذكرة إىل 

املدير، ويرســل الشــخص أيضاً رســالة إىل الشــخص الذي ميكن التواصل بسهولة مع ذلك 
املدير. وبالطبع، تأكد من نسخ الرسالة إىل مرشفك املبارش إلطالعه عند االتصال مبديره. من 
ناحية عامة، انســخ الرســالة ملرشفك إلْطالعه عىل ما يدور. حتى يف الحاالت التي ال يكون 
فيها ذلك الشــخص مشاركاً بصورة مبارشة، فهو يقدر معرفته بتلك األحداث. مع ذلك، فإن 
انتشار رسائل الريد اإللكروين "النسخ" والرد إىل الجميع يف معظم الرشكات، هو تحفظ من 

اإلرسال املبالغ فيه للرسائل وتكون هي مجرد رسالة للعلم باليشء. 
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 وعنر الصيغة اآلخر الذي يجب االنتباه له، هو الحاجة إما لكتابة اســمك أو التوقيع 

عىل ســطر مــا يف املذكرة الورقية. هذا يضفي طابعاً رســمياً عىل املســتند مثــل ما يفعله 

التوقيع عىل خطاب. ومع ذلك، إضافة اســمك يف نهاية املذكرة أو رســالة الريد اإللكروين 

يعتر إســهاباً إذا ظهر عىل ســطر "من". الكلامت املقتبســة البليغة، واإليضاحات، وعنارص 

"التوقيع" املشــابهة يف أسفل رســائل الريد اإللكرونية، تضيف نوعاً من التشويش وترف 

انتباه القاريء التجاري. تذكر أن الرسائل القصرية والبسيطة يكون لها أكر األثر. 

أخرياً، تذكر أن عنارص التصميم مثل عالمات التبويب والتنقيط، رمبا ال يتم مالحظتها يف 

رســائل الريد اإللكرونية من جانب املســتلم. وبدالً عنها، اعتمد عىل املسافة املزدوجة بني 

األقسام لتأطري فقراتك مبسافة بيضاء. 

صيغة رسالة البريد اإللكتروني: 

صيغة رســالة الريد اإللكروين القياســية تختلف من رشكة إىل أخرى، ويف بعض األحيان 

من كاتٍب إىل آخر. ورمبا الحظت فروقات يف فئات األسلوب التايل: 

صيغ العنوان – الَتحايا وخامتة الرسالة.	 

االبتكارات اللغوية – األيقونات، اللغة اإلصطالحية واالختصارات. 	 

عالمات الرقيم وتكبري الحروف. 	 

 	 ."IM التهجئة – التقليدية أو "اختزال

النهايات – فكرة اليوم، الشعارات اللفظية، الصور. 	 

 ،Netiquette ظهرت قواعد ألساليب رسائل الريد اإللكرونية، أو آداب التعامل عر الشبكة

ولكــن يف بعــض األحيان يتم تجاهلها. كمثــال، يبدأ بعض الكتاب رســالة الريد اإللكروين 

بســطر التحية )أو عزيزي(، عىل الرغم من وجود سطر يف األعىل. ظهرت كلمة عزيزي قبل 

ألف سنة مضت، وتعني "املكرَّم، النبيل" وأخذت معنى "املحرم، الكريم"و"العزيز". يف عر 

قلم الريشــة، ووفقاً لويليام سافري، استخدمت كلمة عزيزي كصيغة مهذبة يف التخاطب مع 

أي شــخص: أصدقاء، معارف العمل، أو الغرباء. رســائل الريد اإللكروين يف هذه األيام عىل 
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األرجح أنها تبدأ بنهار سعيد، أهاًل، مرحباً، كام مع عزيزي. يف بعض األحيان، يخاطب املدراء 

عدة قراء بالجميع أو حتى يا أيها الناس. 

جوديت مارتن، مؤلفة: "دليل الترفات الخاطئة لتصحيح الســلوك بشــكل ال يطاق"، 

ث أخرياً، ترى إمكانية بدء رســالة الريد اإللكــروين بأي يشء مدين تقريباً، أو حتى ال  املحدَّ

يشء؛ ألن رســالة الريد اإللكروين هي مثل املذكرة وال تحتاج لتحية، ولكن ذلك مع افراض 

فهم رفع الكلفة عىل أنها ليست حسنة التعبري لوقاحة أو إهامل)21(. إذن، النصيحة الجيدة 

لُكتاب رسائل الريد اإللكرونية، هي أن تكون لطيفاً ولكن بصورة موجزة. الصياغة الرسمية 

املبالغ فيها تصبح غري مناسبة مثل الصياغة غري الرسمية املبالغ فيها. 

استخدامات المذكرة ورسالة البريد اإللكتروني: 

املذكرات ورسائل الريد اإللكرونية تخدم عدة استخدامات داخل الرشكة، وقد أوضحنا 

أكرثها شيوعاً أدناه. ميكنك مراجعة مامرسات أخرى حيث تعمل أيضاً. 

االتصال مع المجموعات: 

يجد املدراء املذكرات ورســائل الريــد اإللكرونية مفيدة يف نقــل نفس املعلومات إىل 

عدة أشــخاص يف آٍن واحد. املذكرة ورسالة الريد اإللكرونية ال ترشد الوقت عن التخاطب 

فحسب، ولكنها تؤكد أيضاً أن كل شخص قد حصل عىل نفس املعلومات. 

تحديد المسؤولية: 

ميكــن للمذكرة أو الرســالة اإللكرونية أن تكون أداة إدارة قيمــة بطرق أخرى. كمثال، 

ميكنها أن تحدد املســؤولية عن اإلجراءات. فاملدير الذي يســتخدم املذكرات إلعطاء مهام، 

لديه سجل مكتوب إذا طرحت أسئلة عن املسؤولية الحقاً. 

االتصال مع الخصوم: 

يفضل املدراء اســتخدام املذكرة ورســالة الريد اإللكرونية، كوسيلة لالتصال مع أولئك 

الذين ال يتفقون معهم. يظهر النفور الشــخيص يف أي رشكة من وقت آلخر، لكن املذكرات 
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ورسائل الريد اإللكروين تجرس الفجوات التي تظهر. ترسل الرسالة بدون أن تجمع الفريقني. 

ومع ذلك، من غري املناسب أن "تلهب" القاريء برسالة بريد إلكرونية مليئة باملشاعر. تذكر 

دوام )بقاء( كافة املذكرات، سواء كانت ورقية أو إلكرونية. ال تكتب شيئاً ال تستطيع الدفاع 

عنه يف اجتامع أو قاعة محكمة. 

االتصال مع األشخاص المتعذر الوصول إليهم: 

املذكرات ورســائل الريــد اإللكرونية متاحــة للتعامل مع أشــخاص )خصوصاً املرشفني(، 

والذيــن يصعب الوصول إليهم. األشــخاص املنشــغلون أو الغائبون ميكــن الوصول إليهم عن 

طريق املذكرة أو رســالة الريد اإللكروين، أو بصورة متزايدة عن طريق رســالة نصية. سلسلة 

من املذكرات ميكن أن ترهن عىل املحاوالت السابقة لالتصال مبدير إذا طرأت أي مشكلة)22(. 

فيام ييل مثال ملذكرة واضحة، موجزة وخرية: 
مذكرة

إىل:  جميع املوظفني 

من:  آالن رينولدس، مدير املوارد البرشية 

التاريخ:  3 أكتوبر 2014م 

املوضوع: تعديالت يف طريقة إعداد كشف الرواتب 

قمنا بإجراء العديد من التعديالت عىل طريقة إعداد كشف الرواتب، وذلك لتخفيف بعض    

االختناقات التي أدت إىل تأخري دفع الرواتب يف األشهر القليلة املاضية. 

 شيكات دفع الرواتب لن يتم إرسالها عر الريد مرة أخرى، وسوف تستلم الشيك الخاص بك . 1

عن راتب الشهر يف آخر يوم عمل لذلك الشهر، وسوف يتم الدفع عر اإليداعات املبارشة أيضاً 

إىل حسابك، برشط أن تستخدم اإليداع املبارش لحساب واحد فقط. 

يتم . 2 وسوف  شهر،  كل  من  العرشين  قبل  استالمها  سيتم  واملصاريف  السفر  نفقات  جميع   

إدراجها يف شيك راتب الشهر. الطلبات ملصاريف لن يتم دفعها بواسطة شيكات شخصية كام 

كان يف السابق. بالطبع، فإن هذه املصاريف ليست عليها رضائب. 

هذه التعديالت يف كشف الرواتب سوف تساعد عىل ضامن دفعها يف الوقت الالزم.   
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أنواع المراسالت الداخلية: 

تنقسم املذكرات ورسائل الريد اإللكرونية إىل مجموعتني: إعالنات وطلبات. وكال هذين 

النوعــني العامني ميكن توجيههام إىل مجموعات كبرية داخــل الرشكة )خصوصاً اإلعالنات(، 

وميكن أيضاً توجيهها إىل أفراد. 

اإلعالنات: 

تهتــم اإلعالنات بتعديــل السياســات، االجتامعات واملؤمتــرات، اإلجــراءات الجديدة 

والتعديالت يف شــئون املوظفــني )مبا يف ذلك الرقيات(. وبطبيعتها هي رســائل معلوماتية 

وتتبع إســراتيجية األمر املبارش. أنواع اإلخطارات األخرى تشمل تقارير الحالة، مثل: تقارير 

تقدم سري العمل والتقارير الدورية. املذكرة املعلوماتية التي ظهرت يف القسم السابق تعتر 

مثال إلعالن.

ظهر إعالن الوداع يف رســالة الريد اإللكــروين مؤخراً كنوع جديد، وذلك نتيجة لحاالت 

ترسيــح املوظفني املتزايدة من العمــل. خالل أزمة 2008 م االقتصاديــة، فَقد أكرث من 45 

مليــون أمريــيك وظائفهم. وبدالً مــن إبالغ الزمالء عــن طريق الهاتــف أو املذكرة، تلقى 

املوظفون رســائل بريد إلكرونية عاصفة، بعضهم كان حزيناً بشــكٍل غري مفهوم، والبعض 

اآلخر كان غاضباً أو حاداً يف أسلوبه. حذر أحد الخراء من أن تلك السلبية يف هذه الرسائل 

ميكن أن ترض بالبحث عن وظيفة. وتقرح دونا فالج، استشاري أعامل وإدارة بنيويورك، بأن 

تكون احرافياً ومتفائاًل، وتعلن بكل بســاطة بأنك مغادر وكيف ميكن التواصل معك. رسالة 

الريد اإللكرونية الوداعية ميكن أيضاً أن تساعد يف البحث عن وظيفة)23(. 

طلبات القيام بإجراءات: 

تحتم طبيعــة مذكرة طلب القيام بإجراء وجوب تنظيمهــا. فعندما يطلب مدير اتخاذ 

إجراء يقع تحت سلطته، يكون األمر املبارش مناسباً وتبدأ املذكرة أو رسالة الريد اإللكروين 

بســطر موضوع واضح. وعندما يواجه اإلجراء املطلوب أي مقاومة، يكون ســطر املوضوع 

بتحديد أقل وإسراتيجية أكرث إقناعاً هي املناِسبة، املبارشة وغري املبارشة. هذه املذكرات أو 
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رسائل الريد اإللكروين يف بعض األحيان تتطلب ذكر خطوات وصياغة بعناية إلجراء ناجح. 

تذكر أن اللغة الواقعية تكون محبذة دوماً للتعبريات الغامضة مثل: "أرجو الركيز عىل هذا 

األمر" و "أرجو الرد بأرسع وقت عندما تحني لكم الفرصة"، عندما تطلب تغيرياً يف السلوك 

)راجع الفصل 6(. 

استخدامات سياسية في األعمال: 

تذكر من الفصل الســابق أن املدراء ينتمون إىل مجتمع اتصايل، وبخواص واستخدامات 

متفــردة يف كتاباتهم. وتعتر املذكرة ورســالة الريــد اإللكرونية مثال األداة اإلســراتيجية 

للمــدراء. وإلنجاز مهمتهم يف إرســال إعالن وطلبات إلجراء داخــل الرشكة، فإنهم يف بعض 

األحيان يفضلون اســتخدامات إســراتيجية أخرى. هذه االســتخدامات سوف يتم تفصيلها 

الحقاً. 

إحدى األدوات السياســية هي قامئة النسخ. ميكن للمدراء حامية أنفسهم، واإلعالن عن 

تحالفات، وإبداء املعروف وذلك بتضمني – أو عدم تضمني أشــخاص محددين يف مستلمي 

"نسخة إىل".

وهناك مامرســة أخرى مســتخدمة بصورة واســعة، وهي كتابة مذكرة أو رســالة بريد 

إلكروين تلخص فيها مادار باالجتامع. ومبا أن الرســالة هي فقط "للسجالت"، فإن تسجيلها 

لالجتــامع أو املحادثــة ميكن أن يؤثر عــىل املفاهيم. محرض االجتــامع أصبح حقيقة ورمبا 

كمثال، أن يثبت ملكية فكرة ما. 

مازال هناك أســلوب ســيايس آخر هو إرفاق مذكرة غالف لتلك املشــابهة لزميل. وإذا 

انعكســت املذكرة األصلية بصورة ســيئة عىل الكاتب، فإن املامرسة ميكن أن تعطي وجهة 

نظر أخرى. 

ويســتخدم املدراء يف بعض األحيان املذكرات لتشــكيل آراء املوظفني. ومثال بارز لذلك 

هو دونالد رامســفيلد، كوزير دفاع الواليات املتحدة األمريكية من 2002 حتى استقالته يف 

2006 م. لقد كتب ما يقارب عرشين ألف مذكرة ورسالة بريد إلكروين إىل العاملني معه. أي 

مبتوسط 20 –60 يف اليوم. كتب رامسفيلد أفكاره عن حرب العراق يف املذكرات، والتي يشار 
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إليهــا يف بعض األحيان "بقطع الثلج". وقد علل ذلك بالحاجة للمحافظة عىل رفع مســتوى 

التهديد "ربط العراق بإيران"، وطور بيانات ملصقات كثرية لكســب الدعم الشعبي للحرب 

غري املرغوبة بصورة متزايدة)24(. 

ر مرتني  ومن الدروس القيمة للمدراء هو أن وضع أي يشء يف الكتابة يجعله مستدمياً. فكِّ

بكيفية إلزام نفســك بورقة أو رسالة بريد إلكروين يف املواقف الجدلية. املستندات النمطية 

"الروتينية" ميكن أن يكون لها تأثري بالغ عىل فعالية املدير. 

ملخص:

ميكــن أن تســتفيد الخطابات ورســائل الريد اإللكرونيــة واملذكرات مــن االعتبارات 

اإلسراتيجية بصورة كبرية، ومع ذلك فهي يف بعض األحيان مجرد رسائل غري شخصية ُكتبت 

بصــورة تلقائية. أحد االعتبارات الرئيســية لتأقلم القارئ يف الرســائل النمطية هي ســلوك 

"أنت". الكاتب بهذا الســلوك يضع نفســه مكان القارئ، وُيعد الرســالة لتتناسب مع ذلك 

القارئ. 

طريقة "أنت" تؤثر أيضاً عىل تنظيم األفكار. األمر املبارش يكون مناســباً لألخبار الســارة 

واملعلومات املحايدة، وغري املبارش يكون لرســائل األخبار الســيئة والرسائل اإلقناعية. األمر 

املبارش يضع املوضوع الرئييس أوالً، وغري املبارش الحقاً. 

األنواع الشائعة من الرسائل املبارشة هي: االستفسار، الرد اإليجايب عىل استفسار، مطالبة 

والرد اإليجايب عىل مطالبة.

وتشــمل الرسائل غري املبارشة: الرد السلبي عىل استفســار، املطالبة املرفوضة، والرسالة 

اإلقناعية. 

يجب التعامل مع الســلبيات بعناية يف املراســالت. الكاتب يجــب أن يقلل من أهمية 

الســالب باســتخدام التبعية، وبتجنب مصطلحات مثل: "ال" و "ليس"، وبتجنب صياغة أو 

كلامت تحمل مضامني ســلبية. االعتذارات تعتر إســراتيجية، ميكن أن تحســن من سمعة 

املدير والرشكة، وميكنها أيضاً أن تعطي انطباعاً بالذنب واملسؤولية. 
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املذكرات ومثيالتها اإللكرونية، ورسائل الريد اإللكروين، هي األكرث استخداماً يف االتصال 

التحريري الداخيل. رسائل الريد اإللكروين واملذكرات تكون رسائل فعالة ورصيحة تتطلب 

بعض االعتبارات اإلســراتيجية يف كتابتها، ولها عدة استخدامات بالنسبة للمدير، مبا يف ذلك 

التواصل مع مجموعات، تحديد املســئولية والتواصل مع الخصوم، والتواصل مع األشخاص 

الذين ُيتعذر الوصول إليهم، وهي تنقسم إىل فئتني: اإلعالنات والطلبات إلجراءات. 

ُتستخدم املذكرات ورسائل الريد اإللكروين بصورة متكررة يف سياسات املكتب. 

حاالت دراسية للنقاش يف مجموعات صغرية:

الحالة 7–1: خطاب رفض مطالبة: 

أنت مدير مبيعات ملصنع أثاث واســتلمت للتو خطاب مطالبة بصيغة قوية من هريام 

 Blalock الــذي ميتلك فندقاً كبرياً يف املدينة املجــاورة. باللوك ،Hyram Blalock باللــوك

يقوم بتجديد فندقه، وأرســل لك طلبية خاصة لرشاء 115 لوحة لرأس الرسير، لتتناسب مع 

املواصفات التي أرسلها.

وطلب هذه األلواح مبقاس أقــل ببوصة ونصف لألرسة ذات الحجم الكبري، وحدد أيضاً 

التشــطيب والذي يختلف عادة من ذلك املســتخدم يف هذا النوع مــن األلواح. أخرياً، هو 

يرغب يف طباعة شــعار ُفندِقه عىل كل لوح. وقد أكملت هذه الطلبية وقمت بشــحنها له 

من قبل أسبوع تقريباً. 

وقــد طلب املراتب مبارشة من مصنع خرج من العمل منذ الطلب، وقد قاموا بتســليم 

تلك املًراتب قبل أن يعلنوا إفالســهم، أي قبل أسبوع واحد من وصول األلواح التي طلبتها. 

املشكلة تكمن يف أن هذه املراتب كان قد تم تصنيعها باألبعاد التقليدية، بدالً عن املقاسات 

الضيقة التي ُصممت عليها األلواح. 

الســيد باللوك Blalock يطلب منك اسرجاع الشــحنة الحالية، وإما تعديل األبعاد ليك 

تتناســب مع املَراتب التقليدية أو إرســال مجموعة مختلفة )والتي بالطبع يجب أن تكون 

بتشطيب كام حدده مع طبع شعار فندِقه عليها(. 
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من الواضح أنك ال تســتطيع االلتزام بطلبه. اكتب رفض مطالبة إســراتيجية مناســبة. 

الحقائق موجودة بجانبك – فقد اســتلم األلواح بنفس املقاس والتشطيب الذي طلبه. ومع 

ذلك، التحدي هو أن تخره ذلك بدون إعطاء محارضة أو استخدام كلامت سلبية. إذا اخرت 

أن تقوم بتعديل األلواح يف الطلبية األصلية، فأنت حر يف القيام بذلك– ولكن تأكد أن تطلب 

مثن ذلك. واألهم من ذلك كله أنك ترغب يف االحتفاظ بباللوك كعميل. 

مذكرة الحالة: 

هذه الحالة ُتغري الكاتب بالرد عىل باللوك Blalock بنفس نوع الخطاب الذي أرسله. 

وأولئك الذين يســتخدمون الرد الســلبي املبارش املناسب، ســوف يتجنبون إلقاء محارضة 

للقاريء أثناء تذكريه بدوره يف هذه املشــكلة. الخيار املقرح )إعادة تصميم األلواح( يعتر 

أحد اإلســراتيجيات، ولكــن ال يجب تقدميه كام لو أن الكاتب يشــعر بالذنب. إذا أظهرت 

الرسالة ذنباً، عندها ميكن أن يتوقع الكاتب املزيد من املشاكل. 

الحالة 7–2: خطاب استفسار: 

تعمل مساعداً ملدير املوارد البرشية لرشكة تأمني تشمل منطقة عملها مقاطعتك وثالثة 

مقاطعــات مجاورة. قامت رشكتك مؤخــراً بتجديد ِحزم التقاعد واملزايــا الخاصة بها. وتم 

تكليفك مبهمة إيصال هذه التعديالت إىل جميع املوظفني. 

ومبا أن بعض التعديالت معقدة، فإنك سوف تسافر إىل أربعة مواقع يف منطقتك ملقابلة 

وكالء الرشكة وعامليهم، ويجب عليك تدبري الســكن بالفندق لألفراد يف كل موقع، وســوف 

تحتاج لغرفة اجتامعات بشاشة وجهاز بروجكتور لعرض رشائح البوربوينت. ومبا أن الرشكة 

مــرت بســنة تعتر جيدة جــداً، فإن اإلدارة ترغب يف أن يســتمتع املوظفــون بإقامتهم يف 

الفنادق. لذا، يجب عليك أيضاً أن تستفرس عن املرافق الرفيهية والطعام والرشاب املتوفر. 

اكتب خطاب استفســار ملرشد الفندق يف مدينة رئيسية يف إحدى الواليات املجاورة لك. 

الخطاب يجب أن يوضح املعلومات التي ســوف تحتاجها، ليك تقرر إذا ما كان الفندق هو 

املناسب لالجتامع. وضح األمر بأنك سوف تبحث عن فنادق أخرى، بحثاً عن أفضل األسعار 

للخدمات املطلوبة. 
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إيضاح الحالة: 

العقبة األكرث شيوعاً يف هذه الحالة هو عدم الوضوح. الخطاب فعلياً يكون أكرث تعقيداً 

مام يبدو. اإلغراء للبعض سيكون هو كتابة خطاب موجز. لن يكون مدير التسويق بالفندق 

قــادراً عىل الرد عليــه بالتفصيل. باإلضافة إىل كونه شــاماًل، الخطاب يجــب أيضاً أن يبني 

السمعة الطيبة؛ فرمبا يرغب الكاتب يف القيام مبزيد من األعامل يف املستقبل مع القاريء. 

الحالة 7–3: خطاب رفض طلب: 

 Flo- رئيس مصنع فلو-شني ،R. D. Spencer أنت مساعد إداري للسيد آر. دي. سبنرس

Sheen لألقمشــة. يوظف مصنع فلو-شــني  Flo- Sheen لألقمشة أكرث من ثالمثائة شخص 

يف مصنعه ومكاتب رشكته. كل عام يســاهم هؤالء املوظفون بسخاء يف حملة جمع األموال 

الســنوية للمدينة. ســبنرس Spencer طور أيضــاً برنامجاً للتطوع، ســمح لبعض املوظفني 

بالعمل يف املشاريع الخريية يف وقت الرشكة. 

عىل مكتبك اليوم وجدت خطاباً كان قد أرسل إىل سبنرس Spencer من منظمة شبابية 

تعمــل عىل نطاق واســع من الوالية، تطلب إذناً للقيام بحملــة لجمع األموال يف مصنعكم 

ملرشوع جديد تقوم بتطويره. املنظمة ترغب يف إنشاء صندوق منح ألعضائها األذكياء.

كتب سبنرس Spencer مالحظة يف أسفل الخطاب يطلب منك رفض الطلب. قم بذلك، 

ولكن ابن الســمعة الطيبة. كــن إيجابياً ومع ذلك قاطعاً. ال ترك املنظمة تتســاءل إذا تم 

رفض الطلب. 

مذكرة الحالة: 

مبــا أن عىل الخطاب بناء الســمعة الطيبة، عىل الكاتب أن يســتخدم أســلوباً يف رفض 
الطلب. أحد الخيارات هو رفض تحمل مســؤولية وضع املنظمة الشــبابية يف قامئة الســنة 
التاليــة، لكن ال تدع القاريء يشــعر بأن خطاباً آخر ميكن أن يصــل لنتائج أغفلها الخطاب 

األول. الخطاب أيضاً يجب أن يوضح ملاذا رفض رئيس الرشكة االستجابة. 
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تمرين للمجموعات الصغيرة:

التمرين 8–1: 

بينام أنت تســتعد ملراجعة املذكرة املوجودة عىل أعىل الصفحة التالية، ضع يف اعتبارك 
الغــرض، القاريء، املنظمة واألســلوب. قم بتعديل العناوين إىل الصيغة القياســية. فكر يف 
اســتخدام عنارص التصميم، مثل: عالمــات التنقيط، العناوين الرئيســية، أو جدول كلامت 

لتوضيح املعلومات يف منت املذكرة.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 
عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرنت والحاالت الدراسية.

مذكرة الفصل )7(:

مراسلة داخلية بني املكاتب: 

سانت لويس، ميسوري 

إىل: املشريات                                من: 

التاريخ: 21 يناير 

املوضوع: الجداول 

حسناً، لقد كان اجتامع فريقنا كاملعتاد هذا األسبوع. وتحدثنا عن الكثري من األمور، ولكنني 

أظن أنه يجب عيل أن أذكركم بأشياء قليلة ملحة. ال تنسوا أنه من املفرض عليكم إرسال جداولنا 

لهذا األسبوع إىل بويف، وهذه الجداول يجب إرسالها عن طريق الريد اإللكروين كل يوم اثنني أو 

جمعة إذا مل تستطيعوا اإلرسال قبل ذلك. حقاً ومن املفيد أن نعرف أين أنت عندما ال نجدك. 

بنهاية األسبوع  لذا، أرجو إرسالها إيل  أنها قد تم توقعها اآلن.  جداول إجازاتكم من املفرض 

القادم. 

نسخة إىل: 

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الثامن

كتابة التقارير والعروض اإلدارية

ال يحتاج أيٌّ ممن قرأوا وثائق رسمية ألن يخربهم أحٌد عن مدى سهولة إخفاء الحقيقة، 

تحت العبارات الرصيحة التي ترد يف التقارير الكبرية املختصة.

- وودرو ويلسون Woodrow Wilson، الرئيس الثامن والعرشون للواليات املتحدة األمريكية.

التقاريــر هــي إحدى أدوات االتصال األكــر أهمية لدى املنظمة، فهي تظهر بأشــكال 

متنوعة، وتقوم بعدد كبري من الوظائف، كام تضمن نقل البيانات بكفاءة عالية. ويتم تناقل 

البيانــات داخل املنظمة وبني وحــدات املنظمة والجهات املعنية فيهــا، وينبغي أن تكون 

التقاريــر اإلدارية منظمة تنظياًم جيداً وموضوعية، إىل جانب كونها تحمل معلومات قيمة 

تعالج بعض الشئون أو املشكالت.

وتشــري الدالئــل إىل مدى أهميــة التقارير يف مجــال األعامل التجاريــة، والتي لن تقل 

أهميتها أو تتضاءل قريباً. وقد وجدت إحدى الدراسات لخريجي إدارة األعامل، بأن %65.6 

من املســتطلعني أقروا أنهم كثرياً ما كتبوا تقاريــر إعالمية، يف حني أجاب 31.3% أنهم كتبوا 

هذه التقارير أحياناً. ويف الدراســة نفسها، أجاب 40.6% منهم بأنهم كثرياً ما يكتبون تقارير 

تحليلية و43.8% أجابوا بأنهم كتبوا هذه التقارير يف بعض األحيان)1(.

وأفادت دراســة أخرى أوسع بأن خريجي إدارة األعامل )837 من املجيبني(، 74% إما يف 

بعض األحيان، غالباً، أو يف كثري من األحيان كتبوا تقارير قصرية. يف نفس الدراسة، 42% منهم 

إمــا يف بعــض األحيان، أو يف كثري من األحيان كتبوا تقارير طويلــة)2(. ووجد باحث آخر أن 

كتابــة التقارير يف رشكات القطاع الخاص تختلف باختالف املســتوى الوظيفي. فاملدراء من 

املستوى املتوسط يكتبون بنسبة أقل قلياًل من املدراء يف املستوى األدىن. وكذلك، فإن املدراء 

من املستوى األعىل يكتبون أقل من املدراء يف املستوى املتوسط)3(.

ميكــن أن يكون الجمهور الذي يتوجه لــه التقرير داخلياً وخارجياً بالنســبة للمنظمة. 

ويف دورهــم ككتاب للتقرير، يقدر املدراء كيف ميكن أن تســهم التقارير الداخلية يف مهام 
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اإلدارة. وتعترب التقارير رضورية لقدرة املدراء عىل التحكم يف اإلجراءات التنظيمية، ويطلب 

من املدراء التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم والتحســني، ويحتاجون إىل بعض الوسائل 

لتنفيــذ هذه املهــام، والتقارير الداخلية وســيلة لتحقيق تلك الغايــات. يف حني أن بعض 

التقارير الداخليــة تعطي تصوراً عن الوضع الحايل أو التقدم نحو هدٍف ما، والبعض اآلخر 

ينقل نتائج القرارات اإلدارية الســابقة، ال يزال البعض اآلخر يتداولون تقييم املدير للنتائج 

واألداء وتقديم اقرتاحات )أو أوامر(، لتغيري السياسات واإلجراءات الحالية من أجل تحقيق 

املزيد من الفعالية والكفاءة.

كــام يكتب املدراء تقارير إىل الجامهري الخارجية. عىل ســبيل املثال، يتم قراءة التقارير 

السنوية للرشكات من قبل املساهمني وأصحاب املصلحة اآلخرين، وكثرياً ما تطلب الوكاالت 

التنظيمية الحكومية من الرشكات تقديم تقارير بشــكٍل دوري. والقاسم املشرتك بني جميع 

هذه اإلعدادات املتنوعة إلعداد التقارير، هي أن املدراء يجب أن يكونوا عىل دراية ملعالجة 

املشاكل وحلها، وتوصيل النتائج إىل الجهات الداخلية والخارجية.

عملية كتابة التقرير:

عادًة ما يكتب املدراء التقارير ألحد أســباب ثالثة؛ األكر شــيوعاً هو ببساطة أن شخصاً 

ما قد طلب منهم ذلك األمر. مدير ذو مســتوى أعىل هو الذي يرى مجاالً ما، حيث تفتقد 

املعلومــات فيه أو لديه مشــكلة تحتاج إىل حل. حينها، يطلب املــدراء التابعون مبلء تلك 

الفجوة أو حل هذه املشــكلة. قد يكــون التقرير أيضاً جزءاً من األعــامل العادية للرشكة. 

وهكــذا، قد تكــون كتابة التقارير أو التقاريــر الدورية إحدى الواجبــات العادية للمدير. 

وأخرياً، ميكن للمدير كتابة التقارير تلقائيا، ورمبا لسد الثغرات التي وجدها من تلقاء نفسه 

أو لتبادل املعلومات مع بقية املوظفني أو اقرتاح تغيريات.

التحضير لكتابة التقارير:

بالطبع ال يرشع املدراء بكتابة التقارير بشــكٍل اعتباطــي أو يرشعون بالجلوس وكتابة 

التقاريــر واحداً تلو اآلخر. عادة، يجب أن تضع األســاس للتقريــر. وتعكس عملية الكتابة 

املســبقة "املرحلة األوىل: التخطيط"، بشأن الوثائق الروتينية التي متت مناقشتها يف الفصل 
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السادس. هذا الجهد األويل غالباً ما يستغرق وقتاً أطول من كتابة التقرير يف الواقع، وميكن 

أن يخيف بعض الُكتاب)4(.

تحديد المشكلة أو الهدف:

بعد قبول مهمة كتابة التقرير، يجب أن يتأكد املدير من أن العملية املؤدية إىل التقرير 

ســوف تحقــق نتائج مثالية. وقت الكاتب هو يشء قيم ليــس، فقط للرشكة ولكن للكاتب 

كذلك؛ فالساعات القيمة التي تهَدر تؤدي إىل إهدار الطاقة واملوارد الشخصية.

أوالً، يجــب عــىل كاتب التقرير تحديد املشــكلة قيد الدراســة أو الهــدف. ماذا يريد 

الشخص الذي أمر بكتابة هذا التقرير من جهودهم؟ قد ال تكون املشكلة أكر من فجوة يف 

املعلومات – يحتاج شخص ما إىل بيانات أو معلومات دميوغرافية عن املبيعات، عىل سبيل 

املثال. وقد تكون املشــكلة أيضاً مشــكلة تتطلب التحليل. وهكــذا، يجب أن يختار كاتب 

التقرير من بني عدة خيارات ويويص بخطة عمل محدد.

وضع التوصيات:

مبجــرد تحديــد املشــكلة والهــدف، تكون 

الخطــوة التالية قبل جمــع البيانات هي تطوير 

وضع حلــول أو بنود العمل. يجــب عىل املدير 

تحليــل الحاجة للتغيري وتحديــد الخطة األفضل 

للتحسني. وعىل سبيل املثال، نفرتض أن اإلنتاجية 

قــد تدنت يف مصنع وأن املديــر بحاجة لتحديد 

الســبب )أو األســباب( واقرتاح حــل. رمبا تكون 

األســباب املحتملة نقص املــواد، عطل املعدات، 

سوء استخدام اإلجازات املرضية، أو مجموعة من العوامل املختلفة.

ومبجرد تحليل هذه األســباب، يقوم الباحث بوضع حلــول والنظر يف قيود مثل املوارد، 

وأُطر زمنية يف تحديد الخطة األكر عقالنية. 

توقَّف وفّكر

كيــف يمكــن مقارنة التفكيــر بهدف . 1

التقرير مع إستراتيجيات ما قبل الكتابة 

التي قرأت عنها في الفصل )6(؟

عنــد األخذ باالعتبار جمهــور التقرير، . 2

كيف ينطبق مفهوم )WII-FM(؟ ماذا 

ينطوي عليه ذلك بالنسبة لي؟
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البحث عن البيانات:

مبجــرد انتهــاء املدير من تحليل املشــكلة وتحديد املعلومات املطلوبــة للتقرير، تقوم 

بجمع املعلومات لدعم أفكارها. معظم البيانات املطلوبة لتقارير األعامل هي بيانات أولية، 

أي البيانــات التي يقــوم الكاتب بجمعها ممن يجري معهم املقابــالت، البحوث، التجارب، 

واملالحظة. ويف بعض األحيان يستخلص الُكتاب من بيانات البحوث الثانوية  – أي مادة تم 

نرشها بالفعل.

وتكــون الخطوة التالية هي جمــع وتحليل البيانات. ويف الختــام، يقوم املدير بتحويل 

النتائــج إىل صيغة بحيث يتم فهمها بكل ســهولة ووضوح من ِقبــل الذين يقرأون التقرير. 

يجــب اختيار البيانات املؤيدة بكل عناية وتوصف بحيث تعمل عىل تعزيز هدف الكاتب. 

هذا، وقد تم تقديم نصائح مفيدة لعرض البيانات يف صيغ يســهل قراءتها، وتشمل جداول 

ورسوم بيانات الحقاً يف هذا الفصل.

تصنيف التقارير:

إن معرفة ما يشكله التقرير النهايئ يساعد ُكتاب التقارير عىل قياس الجهد الالزم إلعداد 

التقرير. وبالتايل، يساعد يف وضع امليزانية واملوارد والوقت.

وتوجد ُنظم مختلفة لفهرســة مجموعات التقارير. رمبا نظام التصنيف األكر فعالية هو 

وفقاً ملســتوى الرسمية. تبدأ هذه السلســلة مع التقارير الروتينية األكر رسمية، والتي قد 

تشــبه االستامرات. املدير ببســاطة ميأل العديد من الفراغات، ويف بعض الحاالت يوفر رسداً 

موجزاً أو وصفاً. ومن األمثلة عىل ذلك تقرير الرحلة، وتقرير املرصوفات، وتقرير الحضور.

ويأيت الحقاً يف املنظومة الرسمية تقرير الرسالة أو تقرير املذكرة. أي من هذه قد تكون 

بطــول عدة صفحــات )تقارير خطابية مكونة مــن 10 صفحات مل يســمع بها(. وكام هو 

موضح يف الفصل السابق، توجه التقارير إىل الجهات املعنية بالخارج، يف حني توجه التقارير 

التذكرييــة إىل الجهات املعنيــة بالداخل. ويف هذا الفصل وصف تفصييل لتقارير الرســائل 

واملذكرات، إىل جانب التقارير النموذجية.
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وبعــد ذلك، يصبح مضمون التقرير أكر رســمية، ويظهر صلــب املوضوع وهكذا. عىل 

سبيل املثال، قد يسبق الكاتب تقرير مع وثيقة إحالة، صفحة العنوان، وجدول املحتويات. 

وميكن إضافة محتويات التقرير، مثل: التذييالت واملســارد كذلك. يف وقت الحق يف الفصل، 

ميكننا تناول ما يدخل يف التقرير من خالل تلك العنارص الخاصة بالتقرير الرســمي، وسوف 

نرى مثاالً عىل تقرير رسمي بكل محتوياته من مقدمة وخامتة.

وهناك تصنيف آخر مفيد للتقارير وفقاً لتواترها. يجب كتابة التقارير املجدولة بشــكٍل 

منتظم يف مراحل معينة من املرشوع أو حسب الجدول الزمني. وهكذا، تنتج الرشكة تقارير 

سنوية، تقارير ربع سنوية، تقارير شهرية، حتى تقارير يومية تقرأ من قبل جهات مختلفة. 

مــن ناحية أخرى، قــد يرى املدير حاجة ملحة إىل وثيقة. ويف هذه الحاالت، قد يلزم بالتايل 

تكوين ورقات فقط يف وقت واحد، ُتعرف بالتقارير الخاصة. إن تقارير تحليل املشــكالت، 

واملقرتحات، والتقييامت هي التقارير الخاصة األكر شيوعاً والتي تندرج تحت عنرص واحد 

فقط. ميكن أن تكون تقارير تحليل املشــكالت حاســمة بالنســبة للرشكــة، وهي رضورية 

عندما تصبح مســألة ما أكر تعقيداً وتتطلب حقائق موضوعية وغري متحيزة، والهدف هو 

تحديد أو توضيح املشــكلة واستكشاف الحلول)5(. وتقدم املقرتحات تغيريات يف السياسات 

أو اإلجــراءات التنظيمية، وميكن توجيههــا إىل جمهور داخيل أو خارجي، وتقدم التقييامت 

بشأن مدى أو كيفية عمل سياسة أو إجراء حايل أو سوء تنفيذها، وقد تؤدي تقارير التقييم 

إىل طلب التقارير الخاصة باملقرتحات.

وقد تقوم الرشكات بتصنيف التقارير الخاصة تبعاً ملســتوى الرســمية فيها. عىل ســبيل 

املثــال، قد يويص تقرير غري رســمي بإحداث تغيريات يف املوظفــني أو بأفكار وطرق حول 

املنتــج الجديد، أو بإحداث تغيــريات يف اإلجراءات أو اإلدارة. وعندمــا تكون التقارير أكر 

تعقيــداً وتتضمن املزيد من الوقت أو املال، تصبح أكر رســمية. وتوجه التقارير الرســمية 

عادًة لإلدارة العليا والرشكات األخرى. وبالرغم من تشابه التحليل األسايس وعنارص الحل يف 

كل من املقرتحات الرســمية وغري الرسمية، إال أنه توجد بعض االختالفات الواضحة بينهام. 

ويوضح الشكل )8-1( أجزاء املقرتحات الرسمية واملقرتحات غري الرسمية)6(. 
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الجدول )8-1( أشكال املقرتحات

الرسميةغري الرسمية

1. خطاب اإلحالة.1. املقدمة:

2. صفحة العنوان.     أ. املشكلة.

3. موجز تنفيذي / ملخص.     ب. الحل.

4. جدول املحتويات.2. التحليل:

5. مضمون التقرير:      أ. الخلفية.

     أ. َنص املشكلة.      ب. األسباب.

     ب. الحل املقرتح.     ج. نطاق، األهمية، اآلثار.

     ج. املرافق/ املعدات.3. الحل املفصل:

     د. شئون املوظفني.     أ. العمل واإلدارة.

     هـ. الجدول.     ب. العيوب.

     و. التكاليف.      ج. املميزات.

     ز. املزايا / العيوب.4. اإلجراء التحفيزي.

6. مواد الدعم التكميلية.

.Roze, 1977  :المصدر

اعتبارات إستراتيجية:

وكام هو الحال بشــأن جميع االتصاالت األخرى التي يقوم بها املدراء، ينبغي أن تعكس 

التقارير قرارات إسرتاتيجية دقيقة. وتندرج هذه القرارات يف عدد من املجاالت، وكثري منها 

دقيق ولكنها مهمة بشكٍل أو بآخر.
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الشكل: 

ميثل شــكل التقرير أحد أهم القرارات اإلســرتاتيجية لدى كاتب التقرير. وكام ناقشنا يف 

الجزء السابق، وبصورة عامة، كلام كانت محتويات التقرير أكر أهمية، ازداد طابع الرسمية 

يف التقرير. طول التقرير أيضاً يتوافق مع كون التقرير رسمياً؛ فكلام كان التقرير طوياًل كلام 

أصبح رسمياً أكر، وتناقش بعد ذلك عدة عوامل أخرى تحدد التنسيق.

الجماهير )الجهات المعنية(:

ويوجه التقرير املســتهدف للجهــات املعنية، عىل األقل جزئياً، بناًء عىل شــكل ودرجة 

الرسمية لدى التقرير. وميكن للمدير الذي يقوم بإعداد التقرير أن يويص بعنرص واحد عىل 

آخــر، وأن يختار منوذج مذكرة لوحدة تحكم الرشكة، ولكن منوذج تقرير موجز )مع صفحة 

العنوان( إذا كان نفس التقرير ســيّطلع عليه الرئيس التنفيذي، كام يوىص بأن يكون شــكل 

التقرير أكر رســمية؛ إلجــراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي مام يقدمــه املوظفون. التقارير 

املشابهة قد تكون أكر أو أقل تناسباً مع القراء.

المجهود:

يعتــرب الوقت الذي يقضيــه الباحث يف إعداد 

التقرير أحد أهم العوامل يف تحديد شكل التقرير، 

وعــادة ما يرتبــط ذلك بالحجم الفعــيل للتقرير، 

الذي يعكس يف كثري مــن األحيان الجهد املبذول. 

التقرير يتطلب مكاملتني هاتفيتني ونصف ســاعة 

للكتابة، مام ينتج تقريراً أقل رســمية بشكٍل أكرب 

من تقرير آخر أُعد خالل عدة أســابيع وُخطط له 

بشــكٍل دقيق، ومتت إدارته وتقييمه باســتخدام 

أدوات االختبــار وعــدة أيام من الكتابــة. الجهد 

اإلضايف يعطي طابعاً أكر رسمية.

توقَّف وفّكر

عندما يتم إرســال تقريــر األعمال عن . 1

طريــق البريد اإللكترونــي، هل يبدو 

أنه أســتغرق وقتــاً وجهــداً أكثر من 

المذكرة الورقية أو أقل منها؟

لمــاذا تعتقــد أن الشــكل يــدل على . 2

المجهود؟
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األهمية )القيمة(:

يجــب علينا أيضاً أن ننظر يف قيمة النتائج التي يســهم بهــا التقرير؛ بعض النتائج أكر 

أهمية من غريها. فعىل سبيل املثال، إن تقريراً عن خيارات خدمة حراسة جديدة، ميكن أن 

يعرب عن قدٍر كبري من الجهد املبذول والذي يويص بخط إنتاج جديد. ومع ذلك، فإن املغزى 

من الثانية يدعو إىل عالج أكر فاعلية من األوىل. 

المهمة األصلية:

يجب عىل كاتب التقرير استخدام أية قرائن تم تقدميها يف املهمة األساسية، ورمبا يكون 

ليس من الحكمة إعداد تقرير رسمي إذا كان التكليف األسايس من ِقبل مدير هو أن "ترسل 

رســالة بريد إلكرتوين يف الوقت الذي تكون قد عرت فيه عىل اإلجابة". وإذا كنت يف مهمة 

أخرى وقام نفس املدير وبني أن تقريراً مختلفاً قد يتم تقدميه إىل اإلدارة العليا، فيمكنك أن 

تعامله بطريقة أكر رسمية. 

سوابق الموضوع:

وتتعلق الســابقة بالصيغة التي سيتخذها التقرير كذلك، وينصح املدير الجديد بالعمل 

عــىل معرفة الصيغة التقليدية ألنواٍع بعينها من املهــام. تقوم العديد من الرشكات العاملية 

 ،Accenture وأكســنرش ،Honeywell هني ويــل ، ExxonMobil مثل إكســون موبيــل

بتحديد قواعد إرشــادية. وتتعلق السابقة بشكٍل خاص بالتقارير، التي يتوقع أن تبدو مثل 

التقارير الدورية السابقة. 

ومؤخراً، بدأت بعض الرشكات والجهات الحكومية يف اســتخدام برامج الرســوم البيانية، 

مثــل: بــاور بوينت Powerpoint الــذي تنتجه ميكروســوفت )Microsoft )MS، كصيغ 

للتقارير. وحيث اعتربها بعض املدراء عىل أنها مبســطة وأكر مالءمة للمستخدم، باملقارنة 

مع برنامج معالجة الكلامت مثل MS Word، فإن برامج الرســوم البيانات تنتج "مجموعة 

رشائح" أو "كتب رســوم متحركة"، والتــي تتضمن: املزيد من النصوص، جــداول البيانات، 

واإليضاحــات مام شــوهد عىل رشائح العــروض التقدميية التقليدية، التــي ميكن أن تكون 
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مســتقلة بذاتها. ومن ناحية أخرى، فــإن صيغة التقرير تتميز بأنها أكــر اختصاراً، مقارنة 

بالتقارير التقليدية املطّولة بسبب قيود املساحة. 

 ،Chicago استشاري اتصاالت الرشكات يف شيكاغو Karl Keller وقد الحظ كارل كيللر

أن رشائح باور بوينت PowerPoint ُتستخدم يف معظم األحيان لحشد ُحجج األعامل، مثل: 

"يجب علينا القيام بالعمل س" بدالً من إصدار تقارير عن األنشــطة مبعنى أوســع، وهذه 

تكون مصاِحبة لالجتامعات وجهاً لوجه أو عن ُبعد مع مشاركة الشاشة)7(. يوافق الربوفسور 

 Nanyang أســتاذ األعــامل بجامعة نانيانــغ التقنية Ulrike Murfett أولرايــك مريفيــت

Technological University عــىل ذلــك، مضيفــاً بأنه بالنســبة ملشــاريع االستشــارات 

 ،PowerPoint اإلسرتاتيجية، ترغب الرشكات يف ســنغافورة باستخدام منصات باور بوينت

مقارنًة بالتقارير التقليدية بطريقة معالجة الكلامت يف تقديم عروضها التقدميية الرئيسية. 

ومع بروز أفضل املامرسات لصيغ تقارير باور بوينت PowerPoint، إال أنه يبدو أنها تقوم 

بســد الثغرة ما بني القوائم ذات النقاط املتباعدة والتي يتم عرضها بشــكل رشائح، وتقارير 

الرشكات الرسمية الطويلة)8(. 

ترتيب النقاط:

يجب عىل ُكتاب التقارير اتخاذ قرار إســرتاتيجي آخر، وهو ترتيب املعلومات الواردة يف 

التقرير.

الترتيب المباشر:

كــام أظهر الفصل الســابق، النظام املبارش يضع النقطة الرئيســية أوالً، تليها التفاصيل. 

يف الرســائل الروتينيــة التي تنقل أخبــاراً جيدة أو معلومات محايــدة، الرتتيب املبارش هو 

املناسب. وباملثل، مع التقارير القصرية، عندما يكون من املرجح أن يتفق القارئ عىل النقطة 

الرئيسية مع الكاتب، غالباً ما يكون الرتتيب املبارش أفضل.

ويتناول أغلب القراء التقارير بحيادية. وألن اتخاذ القرار بشــأن ما ســيتم عمله يحتاج 

للتوصيــات، فمن األفضل أن يصل القارئ للتوصيات برسعة. وبشــكٍل خاص، يعترب الرتتيب 
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املبارش مناسباً عندما يكون لدى القارئ ثقة بعمل الكاتب. ويف حال رغب القارئ التأكد من 
أية نقطة، فإن التفاصيل يف املنت.

الترتيب غير المباشر:

غالبــاً ما يفضل الرتتيب غري املبارش للتقارير واملقرتحــات الطويلة. إن النمط التنظيمي 
االســتقرايئ التقليدي للمقدمة، واملنت والخامتة املوصوف يف الفصل الســابع هو أمر شــائع 
يف مثــل هذه التقارير. وال شــك يف أن النهج غري املبارش مطلــوٌب، عندما يحتمل أن يفرس 
القارئ االســتنتاجات عىل أنها أخبار سيئة. ومن ثم أيضاً، يف التقارير التحليلية، واملقرتحات 
أو تقارير املقنعة، عندما قد يختلف القراء مع االستنتاجات، يجب أن يؤدي بالقراء منطقياً 

إىل استنتاجات باستخدام الرتتيب غري املبارش.

تنظيم المتن:

إذا كان الكاتب يستخدم الرتتيب املبارش أو غري املبارش لرتتيب األفكار، يحتاج منت التقرير 
أيضاً إىل التنظيم الدقيق. فاملنت هو الجزء الذي يعطي أســباب االســتنتاجات والتوصيات، 
ويحتاج هذا الجزء إىل توحيد العنارص؛ لضامن أن يكون محتوى التقرير يف أوضح أشــكاله 
وأكرها فائدة، وأن يقدم األفكار بتسلسل منطقي يسهل متابعته. عندما تقرر كيفية تنظيم 
مضمون التقرير، تأكد من تضمني املعلومات التي يحتاجها القارئ أو القراء املتوقع اطالعهم 
عىل التقرير. عىل الرغم من تجربتك مع كتابة التقارير املدرسية، فطول التقرير ليس عاماًل 
مؤثراً يف دقة تقارير األعامل. يف الواقع، تقارير األعامل القصرية أكر ُعرضة للقراءة من تلك 
التقاريــر الطويلة. عند اتخاذ قرار بشــأن ما يجب تضمينه يف نــص التقرير، تذّكر نصيحة 
Elmore Leonard، الروائية البوليســية ذات الجنسية األمريكية والحائزة عىل عدة جوائز: 

"حاِول أن ترتك الجزء الذي مييل القراء إىل تخطيه")9(.

يتم اختيار الخطة التنظيمية حســب املوقف، مثلام تعتمد عىل املشــكلة قيد الدراسة 
وطبيعة املعلومات املعروضة يف التقرير وكذلك اختياجات القاريء. ومن أكر خطط التنظيم 
شيوعاً تلك التي عىل أساس الوقت واملكان والكمية واملعايري )أو العوامل(. ويجب أن تكون 
الخطة التي اختريت قادرة عىل نقل القاريء بشــكٍل سلس من البداية وحتى النهاية، مروراً 

بسلسلة من األجزاء املرتابطة بوضوح)10(. 
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الوقت:

من الواضح أن التنظيم الزمني مناســب للمستندات املتسلســلة زمنياً، ويستخدم هذا 
النمط يف أي تقرير يروي األحداث. فعىل ســبيل املثال، قد يتضمن التقرير الفصيل أقســاماً 
رئيســية لكل من األشــهر الثالثة املتضمنة يف التقرير. ويصب التنظيــم الزمني يف مصلحة 
الكاتب، بحيث يســتطيع تناول املوضوع من البداية أو مــن النهاية يف إطار الفرتة الزمنية 
التي يتناولها. وعندما يقرر الكاتب اختيار هذا الرتتيب، فإن اإلجابة عىل ســؤال: "مالتايل؟" 

ميكن اإلجابة عليه بسهولة.

المكان:

التنظيم حســب املكان أكر تعقيداً من التنظيم حسب الوقت. فإن هذا النمط سيكون 
مالمئــًا لتقرير النشــاط الذي يتناول األحداث املتزامنة، ولكن املنفصلة )عىل ســبيل املثال، 
التقرير الشهري عن أنشطة عدة مكاتب فرعية لرشكة(. يعترب هذا التنظيم مناسباً للتقارير 

الوصفية.

الكمية / الحجم:

تنظيم التقرير حسب الكمية أو الحجم خيار آخر مناسب، عندما تكون البيانات مناسبة 
للتقدير الكمي. عىل سبيل املثال، ميكن تنظيم تقرير يناقش خصائص سكان املدينة بشكٍل 
أكــر تنظيــاًم طبقاً لعدد األفراد داخــل كل أرسة من خالل دْخل أربــاب األرسة. قد يختار 
الكاتب الذي يناقش وضع املدن أن ينظم التقرير حسب النطاقات السكانية، كام قد تعطي 

تقارير املبيعات معلومات عن السلع األفضل مبيعاً يف البداية. 

المعايير أو العوامل:

الفئــة األخــرية، أو التنظيم وفقاً للمعايري أو العوامل، هو كل األشــياء مجتمعة، ويعترب 
األكر فائدة طاملا أنه واسع جداً. وهنا يتم تنظيم منت التقرير بواسطة العوامل ذات العالقة 
التــي أدت إىل النتائج، وتكون هذه العوامل يف التقرير اإلخبــاري هي الفئات التي تندرج 
فيها املعلومات. وعىل ســبيل املثال، نجد أن التقرير الذي يتناول خصائص ســوق املبيعات 
والذي يتسم بالتجانس إىل حٍد كبري قد يتناول أيضاً الدخل، العمر، التعليم، وأذواق السوق. 
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يف التقرير التقييمي تســتند النتائج والتوصيات عىل مجموعة من املعايري أو األســباب 

التي يســتند عليها القرار. وعىل ســبيل املثال، قد يقوم كاتب بإعداد تقرير شئون موظفني 

يويص باختيار مرشــح لوظيفة. قد يقوم بتقســيم التقرير تبعاً ألبــرز الخصائص للموظف 

املؤهل لشــغل الوظيفة. وبالتايل، قد يتم تقييم شــاغل وظيفة مســاعد إداري عىل أساس 

مهارات إجادة لوحة املفاتيح، أو مهارات االتصال أو الكفاءة يف اإلجراءات املكتبية. 

ميكن تنظيم تقارير التوصيات أيضاً بواســطة 

الحلــول البديلــة املتاحة. كل قســم رئييس من 

املقرتح قد يصف خياراً بالتفصيل. وعىل ســبيل 

املثال، فــإن التقرير الذي يويص برشاء أســطول 

من السيارات املعينة، ميكن أن يبدأ بنظرة عامة 

عىل املعايري املســتخدمة، مثل: السالمة، الراحة، 

االعتبــارات املالية، واالعتامديــة. ومن ثم ميكن 

وصــف كل من موديالت ثالث أو أربع ســيارات 

الجاري النظــر فيها. ويف نهاية األمر، ميكن عرض 

املزايا التي يرغب القــاريء يف مقارنتها يف مكان 

واحد. وعىل ســبيل املثال، قد يكون من املمكن عرض أســعار البيع عىل صفحة واحدة من 

التقرير، وميكن أن يختم التقرير بتوصية لرشاء األسطول.

العناوين:

وتســتفيد جميع تقارير األعامل )وليس التقارير الرسمية فقط( من استخدام العناوين. 

ُتخاطــب العناوين القارئ بدرجات نســبية ألهميــة العنارص التاليــة. العناوين هي أيضاً 

إشارات مفيدة لتوجيه القارئ من خالل التقرير، وهي تجعل هيكل التقرير واضحاً. وتوفر 

العناوين مســاحة بيضاء يف التقارير، مام يسهم بشكٍل ملحوظ يف استقطاب القارئ برصياً، 

كام ذكر يف الفصل السابق. وتقدم الفقرات التالية مبادئ توجيهية إلعداد عناوين التقارير.

توقَّف وفّكر

 BILL و BIF :تذكــر مفاهيــم كل مــن

)األفــكار الكبيــرة أوالً / تأخيــر األفــكار 

الكبيرة بعض الشــيء(، والتي قمنا ببيانها 

في الفصل )6( لتنظيم الرسائل االعتيادية. 

عنــد القيام بتنظيم تقريــر وفقاً للمعايير 

أوالعوامل، هل يجب عليك البدء بالمعيار/

العامل األكثر أهمية BIF، أم يجب عليك 

العمل عليه مؤخراً بعض الشيء BILL؟
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عناوين المحتوى:

اكتب العناوين مع أخذ القارئ بعني االعتبار. وينبغي أن تكون العناوين واصفة للمحتوى 

الذي ســيتم رسده خالل التقرير، ولكن مخترصة نسبياً. وبوجه عام، تكون سبع كلامت )أو 

أقل( مناســبة لعناوين املستوى األول، وحتى أقل من سبعة عادًة ما تكون مناسبة لعناوين 

املستوى األدىن. عىل الرغم من أن الكلامت والعبارات املفردة هي عناوين محتوى منوذجية، 

ميكن أن يكون الســؤال أحياناً مبثابة عنوان. يعمل هذا التنظيم بشــكٍل جيد عندما يكون 

التقرير رداً عىل استفسار أو طلب اقرتاح )RFP( يتضمن أسئلة.

ميكن لكاتب التقريــر االختيار من بني العديد من أنظمة العناوين. ُيعد نظام العناوين 

املوصــوف أدناه واملوضح يف الشــكل رقم )8 –1( مالمئاً ملعظــم االحتياجات، ولكن يجب 

التحــيل بالحرص؛ ألنه عندمــا يتم نقل التقاريــر إلكرتونياً، رمبا يتغري موقــع العنوان عىل 

الصفحة أو عىل الشاشــة. إذا كان الكاتب غري متأكد، رمبا يكون من الحكمة بالنسبة له أن 

يرتك تربير جميع العناوين، وأن يقوم فحســب بتغيري حجم الخط وبعض عنارص التصميم 

األخرى لإلشارة إىل املستوى. 

عناوين المستوى األول:

وتستخدم عناوين املستوى األول لجميع األقسام الرئيسية يف التقرير، مبا يف ذلك عناوين 

لبعض األجزاء التمهيدية )املوجز التنفيذي، جدول املحتويات(، واملقدمة، واألقسام الرئيسية 

يف التقرير، واألقسام الختامية. لإلشارة إىل أهميتها بشكٍل رئييس يف التقرير، ميكن أن يكون 

العنوان يف وســط الصفحة وبخط عريض وكبري، أو تكون جميع الحروف اســتهاللية كبرية. 

عندما تكون مسافة الكتابة يف التقارير مزدوجة، فإن املسافة يف عناوين املستوى األول رمبا 

تكون مســافة ثالثية من النص. رمبا يختار الكاتب أي تغيري، ولكن يتعني عليه تطبيق هذا 

األمر طوال التقرير. 

عناوين المستوى الثاني:

ويشري الجزء من املســتوى الثاين إىل الجزئيات التابعة لألقسام الرئيسية للتقرير، وغالباً 

مــا تكون هذه العناوين مــربرة وجريئة، ويف األجزاء الكبرية والصغرية. يبدأ النص مبســافة 
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أو مســافتني تحت العنــوان. ويقدم تقرير العينة يف نهاية هذا الفصــل أمثلًة عىل عناوين 

املستوى األول والثاين.

عناوين المستوى الثالث:

وعموماً، فإن عناوين املستوى الثالث تكون مهمة، كلام كان التقرير يحتاج إىل تقسيم. 

ميكن للكاتب أن ُيدرج العنوان، ويجزئه، ويستفيد من الحرف األول من الكلمة األوىل فقط 

)ما مل تظهر األســامء الصحيحة يف العنوان(، وكثرياً ما يتبع الكاتب العنوان مبسافة ويستمر 

النص عىل نفس الخط بعد تخطي مسافتني.

االنتقاالت )التنقل(:

ُتســتخدم األدوات االنتقاليــة األخرى إىل جانب العناوين. يف االنتقال من قســم رئييس 

إىل آخر، يجب عىل الكاتب تلخيص القســم الســابق وعرض الجزء التايل إلظهار التغيري. يف 

االنتقال من قســم فرعي إىل آخر، يجب أن تشري جملة موجزة إىل التحول، وتساعد القارئ 

عىل رؤية تدفق األفكار يف التقرير. وهناك قاعدة جيدة للحكم عىل االنتقاالت، وهي معرفة 

مــا إذا كان النص ُيقرأ جيداً بدون قــراءة العناوين. إذا حصل ذلك، لن يفقد القارئ تركيزه 

يف قراءة نص التقرير.

شكل )8-1( منوذج لطريقة كتابة عناوين التقرير
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بعد أن ناقشــنا القرارات اإلســرتاتيجية فيام يتعلق بالصيغة وترتيــب النقاط والتنظيم 

والعناوين والتحوالت، نحن مســتعدون اآلن لتناول محتوى بعض أكر أنواع تقارير األعامل 

شيوعاً: تقارير املذكرات وتقارير الخطابات والتقارير الرسمية.

تقارير المذكرات وتقارير الخطابات:

أول أنــواع التقارير التي ننظر فيها هي تقارير املذكرات وتقارير الخطابات، والتي متيل 

إىل جانب التقارير غري الرسمية من مصفوفة "رسمي - غري رسمي" لتقارير األعامل. يف كثري 

من األحيان، يتم تسليم التقارير القصرية إلكرتونياً، رمبا كمرفقات الربيد اإللكرتوين، بدالً من 

الوثائق الورقية، سواء كانت مطبوعة أو إلكرتونية. ينبغي أن تتبع هذه املبادئ التوجيهية.

تقارير المذكرات: 

باإلضافــة إىل كونها النوع األقل رســمية من التقارير املســتخدمة داخــل املنظمة، فإن 

املذكــرات فعالة وتتضمن منهجاً ال ميكن أن يكون غري منطقي؛ فجميعها لديها شــكٌل من 

أشكال التنظيم، فتوضع بيانات املرسل واملرسل إليه )من - إىل( واملوضوع والتاريخ يف الجزء 

العلوي من أجل الفهم الرسيع للغرض. إن التعليقات التي ُأبديت حول سطور املوضوع يف 

الفصل السابق تنطبق هنا أيضاً. يف التقارير املرتبة ترتيباً غري مبارش، ال ينبغي أن ُيلغي خط 

االستنتاجات حول املوضوعات املتعلقة بالتقرير.

المقدمة:

ويبــدأ تقرير املذكرة مبقدمــة موجزة ترشح عادًة الغرض من التقرير ومن أذن به. عىل 

سبيل املثال، "هذا التقرير، الذي أذنت به يف 8 يونيو، يتم تقييمه من خالل ثالث آالت نسخ 

ويويص برفع نسخة واحدة". يف كثري من األحيان، األفضل عىل الرغم من ذلك، هي التقارير 

األقل رسمية: "يف اآلونة األخرية، طلبت مني النظر يف رفع نسخة جديدة".

 ومن املناسب أن تشري إىل كيفية استخالص الكاتب للمعلومات: "اتصلت مبندويب مبيعات من 

ثالث رشكات تصنيع" أو "فحصت عروض املبيعات التي قدمتها ثالث رشكات". ومن املناسب أيضاً 

بيان النطاق )املجال(، أي إىل أي مدى وصل بحث املشكلة، بالرغم من أنه غالباً ما يكون واضحاًً. 
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يشري التقرير املبارش، بعد املقدمة، إىل الخامتة و/ أو التوصيات التي تم الوصول إليها يف 

التقرير. ويف مثال آالت النسخ، فإن الكاتب الذي يستخدم التقرير املبارش رمبا ُينهي الفقرة 

األوىل باختيار آالت النسخ. 

المتن:

وســواء اســتخدم التقرير الشــامل ترتيباً مبارشاً أو غري مبارش، فإن منت التقرير يوضح 

بالتفاصيــل النتائج التي أدت بالكاتب إىل االســتنتاجات التي انتهى إليها التقرير. من أجل 

الكفاءة، العناوين غالباً ما تعرب عن محتوى التقرير؛ فإما أن تكون عناوين التقرير يف الوسط 

أو عىل اليســار )عىل اليمني عند الكتابة باللغة العربيــة(. هذه العناوين توجه القارئ من 

خالل محتويات التقرير نفسه، بحيث يستطيع بنظرة رسيعة معرفة ما يناقشه كل قسم.

والقامئة هي أداة تنظيمية أخرى مناســبة للغاية يف تقريــر املذكرة. يجب عىل الكاتب 

تقديم القامئة، ولكن هذه القامئة املقدمة غالباً ما تكون أكر من جملة. تساعد القوائم عىل 

الحد من النر، وتبســيطها ميكن أن يحّســن فهم وحفظ القارئ ملحتويات التقرير. ولزيادة 

فهم القارئ إىل أقىص حد، ينبغي إنشــاء القوائم يف شكٍل نحويٍّ متواٍز. عىل سبيل املثال، يف 

التقرير عن آالت النسخ، قد يقول الكاتب ما ييل:

سعى تقييمي لكل النسخ التقريرية إىل تحديد أربعة أشياء عن كل وحدة:

استخدام الطاقة.	 

تكلفة التشغيل.	 

رسعة التشغيل.	 

مدى تكرار اإلصالحات.	 

يتعــني أن يحرص الكتاب عىل عدم تحول املذكرة إىل مجــرد الئحة بالقوائم. ينبغي أن 

يكون التقرير فعاالً دون أن يكون مخترصاً أو مجموعة من العبارات. 

رمبا يختار املدير أيضاً، يف تقرير املذكرة، اســتخدام وسائل برصية )متت مناقشتها أدناه 

يف هذا الفصل(؛ ملساعدة القارئ عىل تحديد األفكار األساسية واملواد الداعمة. 
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الخاتمة: 

تحتــاج نهاية التقرير إىل التخطيط. وإذا اســتخدم التقرير ترتيباً غري مبارش، فإن الفقرة 
األخرية ســتقدم االستنتاجات والتوصيات التي يتم التوصل إليها. من ناحية أخرى، استخدام 
الرتتيب املبارش يف التقرير ينتهي بســهولة نحو النقطة األخــرية، قد يرغب الكاتب بتقديم 
الفقرة مع بعض األدوات االنتقالية التي تشري إىل اقرتاب نهاية التقرير: "وأخرياً قمت بتقييم 

سهولة تشغيل الطابعات، ووجدت ...". عادًة هذا اإلنتقال كاٍف لإلشارة إىل النهاية".

يف مثــال تقرير املذكرة أدناه، ينبغي مالحظة اســتخدام اإلســرتاتيجية املبارشة لتنظيم 
األفــكار. ينبغي أيضاً مالحظة اســتخدام عنــارص التصميم، مثل: التعــداد النقطي ورؤوس 

العناوين؛ ليك يجعل الرسالة سهلة القراءة. 

مذكرة:

إىل:  سانجاي كوبتا، مرشف املصنع

من:  ماكس هولدر، املدير

التاريخ:  20 يونيو 2015م

املوضوع:  التوصية برتكيب مجففات أيدي من نوع جيت أير.

كــام طلبتم، فإن هذه املذكرة تعــرض نتائج البحث الذي قمت به، بخصــوص فعالية التكلفة 

لرتكيــب مجففات أيدي، باملقارنة مع حامالت املنشــفة الورقية يف حاممــات الرشكة. ُأويص برشاء 

مجففات األيدي من نوع أير جيت.

المزايا:

 سوف تكسب ويلسون للتصنيع ثالث فوائد من تركيب مجففات األيدي: 

1. سوف نوفر مبلغ 3,084 دوالراً يف السنة، إىل جانب التكلفة غري امللموسة.

2. سوف تكون دورات املياه يف وضع صحي أفضل.

3. سوف تزيد سالمة العاملني لدينا طاملا قّلت حاالت االنزالق عىل البالط املبلل.
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التحليل:

خالل مدة الثالث سنوات املنرصمة، كانت تكلفة املناشف الورقية 3,168 دوالراً أمريكياً، 

والتكاليف غري امللموسة كانت 50 باملائة من تكلفة الثالث سنوات، أي 1,584 دوالراً أمريكياً 

)انظــر الجــدول 1(. وتأيت التكاليف غري امللموســة من إصدار أوامر الــرشاء وتخزين ورق 

منشــف إضايف، استئجار سباكني إلصالح األنابيب املســدودة، والتخلص من ورق املناشف. 

وإجامالً، أنفقت ويلسون الصناعية 4,752 دوالراً أمريكياً لدعم استخدام املناشف الورقية.

وبإجراء املقارنة، فإن تركيب مجففات األيدي ســوف يكلف 1,668 دوالراً أمريكياً فقط 

خالل ثالث سنوات )انظر الجدول 2(، مام يوفر مبلغاً للرشكة ُقدر ب 3,084 دوالراً أمريكياً.

التخلص من ورق املناشــف ســوف تكون له منافع تتجاوز توفري التكاليف. ومثاًل، فإن 

اســتخدام مجففات األيدي سوف يعمل عىل أن تكون البيئة صحية أكر، كام أن الحاممات 

والبالوعات ســوف تكون من املحتمل أن يحدث بها طفــٌح، مام يقلل الحاجة إىل اإلصالح، 

مام يجعل مكان العمل أكر راحة. 

الجدول )1( تكلفة املناشف الورقية

200عدد املوظفني

2.5متوسط املناشف

4الزيارات اليومية

0.002تكلفة كل منشفة

22عدد األيام يف الشهر

88 دوالراًالتكلفة الشهرية

3.168 دوالراًالتكلفة ملدة ثالث سنوات

1.584 دوالراًالتكلفة غري املحسوسة

4.752 دوالراًإجاميل التكلفة
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Jetair الجدول )2( تكلفة مجففات األيدي نوع

1440 دوالراًثالث وحدات من Jetair بتكلفة 120 دوالراً × 4 دورات مياه.

84 دوالراًتكلفة الرتكيب.

144 دوالراًتكلفة الكهرباء لثالث سنوات.

.Jetair 1668 دوالراًإجاميل تكلفة

هناك فائــدة أخرى، أال وهي تقليل مخاطر األمان. ميكن أن تؤدي األرضيات الزلقة واملبتلة 

مــن ِقبل األحواض والحاممات املســدودة إىل إصابة املوظفني. ســيتم التخلص من هذا الخطر 

عندما يتوقف استخدام املناشف الورقية. 

اإلجراء المطلوب:
يجب التعاقد مع رشكة Haworth, Inc، لرتكيب ثالث وحدات ملجففات األيدي يف كل دورة 

مــن دورات املياه. ميكن تركيــب اآلالت يف يوٍم واحد وقت ما بعد الظهرية، بحيث لن يؤثر عىل 

سري أعاملنا.  

تقارير الخطابات:

وتقارير الخطابات مشــابهة لتقارير املذكرات، ولكن هناك ثالثة اختالفات أساسية: الشكل 

والنربة والجمهور. االختالفات يف الشــكل هي اختالفات أساســية ورضورية )عىل سبيل املثال، 

العنــوان الداخيل( والعرف )التحية واملــدح يف الخامتة(. العنوان الداخيل رضوري؛ ألن التقرير 

سيتم إرساله إىل شخص خارج املنظمة )عىل عكس املذكرة التي يتم تسليمها داخل املنظمة(. 

وهنــاك فرق أكر دقة بني االثنني هــو اللهجة. ومبا أن التقرير الخطايب يذهب إىل قارئ 

خارج املنظمة، فهو أداة إلظهار حســن النية، وحســن النية يعني زيادة األعامل. وبالتايل، 

يؤكد التقرير الخطايب فوائد القارئ أكر من املذكرة، ومن املرجح أن ُيغلق مع بيان حســن 

النية الذي يعد بالتعاون املستمر.
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التنظيم: 

قد يســتخدم تقرير الرســالة نظاماً مبارشاً أو غري مبارش، عــىل الرغم من أن معظمهم 

يفضلــون النظــام غري املبارش؛ ألن رد فعــل القارئ قد يكون من الصعب قياســه عن ُبعد. 

وعندما تكون النتائج إيجابية دون أدىن شــك، فإن الرتتيب املبارش هو األكر صواباً. يف هذه 

الحاالت، ميكن ألســلوب الخطــاب أن يوجه القارئ لطبيعة املشــكلة والحل الذي يقرتحه 

الخطاب.

المقدمة:

ومثــل تقرير املذكرة، يحتاج تقرير الخطــاب إىل مقدمة موجزة. املقدمة تعرّف القارئ 

الغرض. وكثرياً ما ميكن أن يظهر الغرض والتوصية )أو اإلشــارة إىل الطلب املقدم( يف جملة 

واحدة. عىل سبيل املثال، "كام طلبتم يف رسالتكم األسبوع املايض، وهنا تقرير عن تجاربنا مع 

خدمة الصيانة Ace". وميكن إدراج نطاق التقرير واملنهجية املســتخدمة لتطوير التفاصيل، 

إذا كان ذلك مالمئاً، عىل الرغم من أن تلك النقطة قد تكون واضحة من املناقشة.

المتن:

وال يتضمن تقرير الخطاب أي طول محدد. ومن الشــائع أن يصل هذا التقرير من مثاين 

صفحات إىل عرش صفحات. 

عناوين مناسبة يف تقرير إلكرتوين، وخاصة التقرير الطويل؛ ألنها توجه القارئ برسعة إىل 

أي أقســام قد تكون ذات أهمية خاصة. ومبــا أن املدراء يكتبون بعض التقارير الخطية رداً 

عىل سلسلة من األسئلة املقدمة من القارئ، فإن العناوين ميكن أن تعكس تلك األسئلة. كام 

هو الحال مع املذكرات، القوائم والنقاط هي مناسبة لذلك النوع من التقارير.

الخاتمة:

وإذا كانــت النتائج والتوصيــات مدرجة يف نهاية التقرير، فإنها تســبق الفقرة القصرية 

األخرية. والفقرة األخرية من التقرير هي بيان حســن النية. القراء يقدرون مشاركة الكاتب 
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الشخصية، والُكتاب تستغل فرصة إلنهاء التقرير عىل نحٍو إيجايب، واحتامل إجراء املعامالت 

التجارية يف املستقبل.

يف مثال خطاب التقرير أدناه، الِحظ اســتخدام اإلســرتاتيجية املبــارشة لتنظيم األفكار. 

كذلك، الِحظ استخدام عنارص التصميم مثل الرموز والعناوين لجعل الرسالة سهلة القراءة.

مدرسة المار الثانوية املوحدة.

4604 جادة مستانغ روزنبريج، تكساس 77471

الهاتف الرئييس: 3000 – 223 )832(.

الفاكس الرئييس: 3001 – 223 )832(.

3 نوفمرب 2015.

السيد/ ألفونسو غارسيا.

207 طريق باين ريدج. 

روزنبريغ، تكساس 77471

عزيزي السيد/ غارسيا:

إنهــا لفرصة عظيمة لكتابة تقرير عن تقدم جنيفر يف مادة الجرب هذا العام. أعلم بأن نجاح 
جنيفــر يف الجرب يعترب من األهمية مبكان بالنســبة لكم ولجنيفر. ويشــري الدليل عىل أن أنظمة 
الدعــم يف املنزل والفصــل، يجب أن تعمل معاً لتســهيل تعلم الطالب. الجــدول التايل يلخص 

عالمات جنيفر يف األسئلة األسبوعية: امتحانات الوحدة، والواجب املنزيل.

الواجب املنزيل )10نقاط(االمتحانات )100نقطة(األسئلة )20نقطة(الشهر

20سبتمرب
18
15

100
90

10
10
10

20أكتوبر
17
19
20

95
100
90

10
10
10
10
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وكام ترى، فإن جنيفر قد فاقت التوقعات يف جميع النطاقات.

وأخرياً، أود أن أقدم الدعوة لحضور اليوم املفتوح السنوي يف األربعاء، 15 نوفمرب 

2015م، بحيث ميكننا االلتقاء ومناقشة بقية الفصل الدرايس. وفيام ييل التفاصيل:

التاريخ: األربعاء، 15 نوفمرب 2015م.

الوقت:  6:30م – 8:30م )ذهاب وعودة(.

املكان:  كافترييا المار يس. اتش. اس وقاعات الدراسة.

www. :ميكــن الحصول عــىل معلومات إضافية عن املناســبة عىل موقع املدرســة اإللكــرتوين

  lchsisd.edu

إننــي متحمس ملشــاركتكم يف هذا الفصل الدرايس؛ ملســاعدة جنيفر عــىل تعلم الجرب 

والنجــاح. أرجــو االتصال يب يف أي وقت ترغب فيه مناقشــة عملها. يف األســاس اعتِمد عىل 

الربيد اإللكرتوين، لكن ميكنك مهاتفتي إذا كنت تفضل ذلك. ســاعات االجتامعات خالل أيام 

االثنــني، األربعاء والجمعة بني 3:30 و4:30مســاًء، أو بناًء عىل موعد. رقم هاتفي هو 3100 

.mriggins@lchsisd.edu  :223 )832(، والربيد اإللكرتوين

املخلص، مارك ريجينز

معلم الجرب والرياضيات.

النوع األخري من التقارير الذي سيتم دراسته هنا هو التقرير الرسمي. عىل الرغم من أننا 

سوف نستعرض جميع عنارص التقارير الطويلة والرسمية، فلن تظهر جميع العنارص يف كل 

التقارير. تذكر أنه كلام كان التقرير أطول، فإنه مييل إىل أن يقع يف فخ الرسمية. 

عناصر التقرير الرسمي:

رمبــا ال تكتب تقارير رســمية طويلة، ولكنك ترغب بالتأكيد أن تكتب تقريرك بشــكٍل 

صحيح. يتم تقديم التقارير الرسمية عىل شكل وثائق ورقية أكر من تقدميها بشكٍل إلكرتوين، 

سواء ُأرسلت إىل جهات داخلية أو خارجية. يف األجزاء التالية سنناقش أوالً واجهة التقرير أو 

مقدمته، ثم نراجع أجزاء التقرير الصحيح، ونصف أخرياً خامتة التقرير )انظر الجدول 2-8(.

http://lchsisd.edu/
mailto:mriggins@lchsisd.edu
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واجهة التقرير:

هــذه األجزاء تأيت قبل التقرير نفســه. وبناًء عىل ذلــك، فتلك األجزاء متيل إىل أن تكون 

مرتبطة مبارشة بطول التقرير ومدى رسميته. كلام كان التقرير أطول وأكر رسمية كلام كان 

أكر رسمية. كلام كانت واجهة التقرير أكرب يظهر كل عنرص يف صفحة منفصلة.

الجدول )8-2( عنارص التقرير الرسمية

خامتة التقريرالتقرير املناسبمقدمة )واجهة( التقرير

املراجعاملقدمةصفحة العنوان

الفهرساملنتوثيقة اإلرسال

املالحقاملوجزجدول املحتويات

االستنتاجاتقامئة الرسوم التوضيحية

التوصياتموجز تنفيذي

صفحة العنوان: 

صفحــة العنوان هــي الصفحة األوىل ملعظم التقارير الرســمية. وعمومــاً، يتكون ذلك 

العنــرص من أربعة أجزاء رئيســية: العنوان، والتعريف الكامل للقــارئ والكاتب والتاريخ. 

وعند تأليف عنوان التقرير، يجب عىل الكاتب أن يسعى جاهداً لجعله وصفاً موجزاً، ولكن 

بشــكٍل كامل لغرض التقرير وموضوعه. وبسبب ذلك، تكون عناوين تقارير األعامل أطول 

من عناوين األدبيات األخرى. 

يتضمن التعريف الكامل لكٍل من القارئ والكاتب اســم الشــخص، والوظيفة واملدينة 

والوالية، وإذا كانت هناك حاجة لذلك، الدولة. عادًة ما يسبق قوالب املعلومات التعريفية 

تعبريات، مثل: "مقدم إىل" أو "تم إعداده ألجل" و "تم إعداده من قبل". إذا كانت املنظمة 

و/ أو املوقع هام ذاتهام بالنســبة للقارئ والكاتب )التقاريــر الداخلية(، رمبا يتم حذفهام. 

ينبغي أن تكون املســافات بني قوالب املعلومات هذه متساوية أسفل الصفحة، وأن تكون 

بشكٍل جانبي. انظر عينة التقرير يف نهاية هذا الفصل ألجل منوذح لصفحة العنوان. 
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مستند اإلرسال:

إن مذكرة أو خطاب اإلرســال هي البند الثاين الذي يوجد يف معظم التقارير الرســمية 

)مــع أن بعض الكتاب يقومــون يف الواقع بإرفاقه بغالف التقريــر(. التقارير الداخلية هي 

مذكرة إرسال، وتحصل التقارير الخارجية عىل خطاب إرسال. وبشكٍل عام، فهي تحل محل 

الحديث الذي قد يكون للكاتب مع القاريء إذا ما تم تسليم التقرير باليد. 

تخدم الفقرة األوىل ثالثة أغــراض: أوال، فهي تعلن عن عبارات التقرير املصاحب، مثل: 

"هنــا التقريــر ...."، وهي تبني باختصار طبيعــة التقرير وتذكر تفاصيــل التفويض. يرجى 

مالحظــة أن جميع األغراض ميكن إنجازها يف جملة واحــدة، كام يف: "هذا هو التقرير عن 

خيارات تقليل التكاليف الذي طلبته يف مذكرتك بتاريخ 10 يوليو".

قد يختلف محتوى هيكل اإلرســال مع املالبســات. وعموماً، ُينظــر إليه عىل أنه فرصة 

لتحفيز القاريء وتفســري واســتخدام التقرير، كذلك ميكن أن يرغب الكاتب يف التعبري عن 

شكره لألشخاص الذين ساعدوه يف القيام بالبحث وإعداد التقرير. ولجعل اإلرسال قصرياً، ال 

تقم بتلخيص التقرير هنا؛ فهذه املهمة يخدمها امللخص التنفيذي. 

 وعىل نحٍو مامثل، يختتم اإلرســال بالدعوة للعمل )"بعد قراءة التقرير، يرجى االتصال 

يب"( مــع إمياءة حســن النية؛ فهي تشــكر املتلقي عىل املهمة والتطلع الســتمرار الخدمة. 

بالنســبة للبعض، إن فكرة إزجاء الشكر لشــخص ما لتكليفه بعمل قد تبدو غريبة، ويجب 

عىل بعض املتشــككني التذكر أن مهام كتابة التقارير، توفر فرصاً إلظهار القدرات التحليلية 

ومهــارات االتصــال، وهي القدرات واملهــارات التي ميكن النظر إليها بــكل اهتامم وعناية 

وتقييمها عندما تربز فرص ترقية.

قائمة المحتويات:

ويتبــع جدول املحتويات وثيقة اإلحالة. ولــدى برنامج معالجة النصوص املعارصة ميزة 

تسمح بإنشــاء تلقايئ لجدول املحتويات، بعد ترتيب العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية 

يف النص. القيمة الحقيقية لجدول املحتويات هو أنه يعرض جميع أقســام التقرير يف ملحة، 

ويوضح للقارئ رقم الصفحة من األجزاء ذات األهمية الخاصة.
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إذا كان يجب عليك كتابة قامئة املحتويات يدوياً، تأكد من أن اإلدخاالت تستخدم ذات 

الكلــامت املطابقة داخل النص. أيضاً، من أجل ربط كل إدخال برقم الصفحة له، اســتخدم 

نقاط التوجيه )التي يتم عملها من خالل تعديل الفواصل واملســافات يف السطر "ينبغي أن 

تكون مرتاصفة لجميع اإلدخاالت"(. يتعني أن تكون أرقام الصحفات مرتاصفة أيضاً. 

قائمة الرسوم التوضيحية:

قامئة الجداول واألرقام هي ميزة اختيارية مناسبة لتقرير مع خمسة أو أكر من الوسائل 

البرصية، مثل تقرير تقني. إذا لزم األمر، وإذا كان هناك غرفة، تبدأ القامئة عدة مســافات 

تحت نهاية جدول املحتويات، وهو بعنوان "قامئة الرســوم التوضيحية" ويتم إعداد جدول 

املحتويات، ويقوم معظم ُكتاب التقرير بتقسيم القامئة إىل جداول وأرقام. يتبع الجدول أو 

الرقم عنوانه، ويتم فصله عن رقم صفحته من خالل نقاط رئيسية.

ملخص تنفيذي:

والعنرص التمهيدي التايل املوجود يف التقارير 

الرســمية هو املوجز التنفيذي. ويســمى أيضاً: 

مثاالً أو ملخصاً أو موجزاً، حيث يقدم استعراضاً 

رسيعاً للتقرير)11(. غالباً ما يكون املدراء مهتمني 

فقط بالنقاط البارزة يف التقرير، وسيستخدمون 

امللخص التنفيذي كبديل للتقرير. ميكن التحدي 

يف تقليــص التقرير وصوالً إىل نقاطه الرئيســية 

وتحليالتــه واســتنتاجاته، ولــكل جــزٍء النقاُط 

الرئيســية الخاصة به مع املحافظة عىل أن يكون 

ُعــرش طول التقرير. الطريقة األســهل إلنجاز هذه املهمة هــي كتابة كامل التقرير أوالً، ثم 

اســتعراض التقرير وإبــراز العبارات األساســية والتعميامت والجملة االفتتاحية. وبشــكٍل 

تقليدي، تظهر هذه الجملة يف بداية كل قسم وكل فقرة، ثم بعد ذلك قم بتحويل العبارات 

األساسية إىل ملف أو صفحة جديدة، بنفس الرتتيب الذي تظهر به يف التقرير. بعد التهذيب، 

توقَّف وفّكر

ما الــذي يجعل امللخــص التنفيذي . 1

صعب التأليف؟

عندمــا تكتــب ملخصــاً تنفيذياً، إىل . 2

أي مــدى يتوجــب عليــك تطبيــق 

اإلسرتاتيجيات التي تعلمتها يف فصل 

)6( عن الكتابة بدقة؟
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تنتقــل قامئة أبرز النقــاط يف التقرير إىل امللخص التنفيذي. انظر عينة التقرير يف نهاية هذا 

الفصل ألجل منوذج من امللخص التنفيذي. 

التقرير السليم:

يبــدأ التقرير الســليم مبقدمة، ويعــرض كل االســتنتاجات و / أو التوصيات. وفيام ييل 

الفقرات املختلفة من التقرير:

مقدمة: عناصر مطلوبة:

وتتضمن الصفحة األوىل من منت التقرير الرسمي املقدمة التي ينبغي تحديدها عىل هذا 

النحو مع عنوان من املســتوى األول. وتتضمــن املقدمة عدداً من العنارص، بعضها مطلوب 

وبعضها اختيــاري. ال توجد قاعدة تحدد الرتتيب الذي ميكن إدراج العنارص به، عىل الرغم 

من أن الرتتيب الذي يتم مناقشته يف الفقرات التالية مناسب ملعظم الظروف.

وينبغي أن تتضمن كل مقدمة الغرض من التقرير. وبصفة عامة، يشــري بيان الغرض إىل 

املشــكلة التي يتناولها التقرير)12(. ميكنك أن تذكر الغرض ببساطة "الغرض من هذا التقرير 

هو ..." أو "يويص هذا التقرير بإجراء جديد لـ ...".

هنــاك عنرص آخر رضوري ملعظم التقارير هــو اإلذن )التفويض(، وميكن عادًة أن يذكر 

ببســاطة، كام يف "هذا التقرير، الذي طلبته يف 10 ديســمرب، هو ..." أو "هذا التقرير، الذي 

أذن Mr. Bruce Ferrin يف 5 مارس، ويظهر ملاذا ..."، "ويعترب التفويض أو اإلذن قياًم؛ ألنه 

يحــدد عىل من تكون املســئولية، ويوضح الوقت واملوارد املتاحة إلعــداد التقرير". الوقت 

الوحيد الذي ال حاجة إليه هو عندما قام الكاتب بصياغة التقرير.

يتعــني إرفاق بيان املنهجية يف مقدمات التقرير. يريد القارئ معرفة كيف وجد الكاتب 

البيانــات؛ ألن معرفة هذا ميكن أن يشــري إىل درجة الثقة التــي يحوزها املحتوى. إذا كانت 

املادة ُنرشت يف الســابق، فإنها ُتســمى بحثاً ثانوياً. ولكن إذا كانــت البيانات نتيجة لبحث 

أســايس، ينبغي أن يصف الكاتب األسلوب املستخدم )مسحاً، مقابالٍت، مالحظاٍت( بتفصيٍل 

كاٍف، يسمح للقارئ بالحكم عىل جودة البحث.
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آخر عنرص رضوري، وتقريباً يكون دوماً آخر عنرص يف املقدمة، هو خطة التطوير، حيث 
يخرب الكاتب القارئ طريقة تنظيم منت التقرير. يشــري هــذا العنرص القيم من املقدمة إىل 

تحوٍل كبري، ويحدد ترتيب أفكار التقرير بشكٍل حازم يف عقل القارئ. 

يتم ببســاطة متناهية كتابة خطة التطوير: "هذا التقريــر أوالً...، ثم...، ويف النهاية...". 
يتعني عىل التقرير بعد ذلك أن يتبع الرتتيب الدقيق املحدد يف خطة التطوير. 

مقدمة: عناصر اختيارية:

كذلــك ميكن أن تتضمن املقدمة عنارص أخــرى، اعتامداً عىل احتياجات كل من الكاتب 
والقارئ. وعىل ســبيل املثال، يقوم ببيان القيود وتفاصيل العوامل الخارجية التي رمبا تكون 
قد حّدت من نطاق االستكشاف، فيام يخص وضع وتطوير التقرير. والقيد األكر شيوعاً هو 
القيد املايل، حيث إن ُكتاب التقارير يعملون يف معظم األحيان وفقاً مليزانيات محدودة متنع 
الســفر املكثف، أو جمع عينات مفصلة من السكان، وهذا قيد آخر شائع. كام أن املواعيد 

املقررة تعمل يف الغالب عىل الحد من العمق الذي ميكنك بلوغه يف مشكلٍة ما.

عنــرص آخر اختياري هو النطاق. يف القيام بإعداد بيان النطاق، ميكن للكاتبة التســاؤل 
عام ميكن للقارئ توقعه عىل نحو معقول يف مثل هذا التقرير، وإذا ما وجد أي عدم اتساق 
مــا بني هــذه التوقعات والتقرير، ميكن للكاتب أن يحدد باختصــار تلك النواحي التي تتم 
تغطيتها. وعىل ســبيل املثال، يف بيان النطاق الخــاص بتقرير يويص بخطة جديدة للموقع، 
ميكن للكاتبة مالحظة أن التقرير يغطي فقط املواقَع التي عليها تركيز أعىل، وأن التفاصيل 

املعامرية والهندسية متاحة يف كل مكان.

كام أن التعريفات تعترب عنرصاً آخر يف بعض املقدمات. إذا ما تم اســتخدام العديد من 
املصطلحات الرئيسية خالل التقرير وهي ليست مألوفة للقارئ، فيجب تعريفها يف املقدمة. 
مــن جانب آخــر، إذا ما تم فقط القليل من الكلامت غــري املألوفة، فيجب تعريفها يف أول 
ظهــور لهــا يف النص. إذا كان هنالــك العديد من املصطلحات بحاجــة إىل تعريف، فيجب 

استخدام معجم يف هذه الحالة.

يف بعــض األحيان، تســتدعي الظروف وجود بيان مخترص عن خلفية مشــكلة التقرير. 
يقوم بعض الكتاب بتفصيل الخلفية يف املقدمة، بينام يضعها البعض اآلخر يف التقرير. بيان 
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الخلفيــة القصري يالئــم عىل نحو أفضل ليكون جزءاً من املقدمة، بدالً من أن يكون قســاًم 

رئيسياً من املنت.

المتن:

ويتبع مــنت التقرير مقدمة التقريــر، مبا أن معظم املقرتحات يتم إعدادها باســتخدام 

ترتيب غري مبارش، وتظهر االستنتاجات والتوصيات يف نهاية التقرير )ولكن قبل أي مالحق(. 

إذا كان التقرير إعالمياً أو غري حســاٍس، تتم كتابته باســتخدام ترتيــٍب مبارش، وتظهر تلك 

االستنتاجات والتوصيات مبارشًة بعد املقدمة. 

وعادًة ما يتم تحديد املعلومات املوجودة يف محتوى التقرير الرسمي باستخدام نوع من 

اإلشــارة خالل العنوان، إما أن يتم وصفه يف هذا الفصل أو بعضه. تذكر أن عنواناً واحداً ال 

يكفــي عادة لالنتقال بني أجــزاء التقرير. إذا لزم األمر، كرر املعلومات يف العنوان كجزء من 

االنتقال إىل هذه الجزئية.

 وينبغي تنظيم مضمون التقرير بوضوح، باســتخدام واحد أو أكر من أســس التنظيم 

التي نوقشت يف وقت سابق، وينبغي أيضاً أن تكون متسقة مع التقرير، مام يسمح للقارئ 

أن يتحرك بسالســة من جزء إىل آخر، وســرتبط التحوالت امُلناســبة بني األجزاء الرئيســية 

والثانوية من التقرير، وينبغي أن تســتخدم هيئة التقرير الدرجة الصحيحة من املوضوعية. 

وبشــكٍل عام، التقارير املقنعة، َمثٌل من املقرتحات املقدمة إىل العمالء املحتملني، ليســت 

ذات أهداف واضحة مثل التقارير اإلعالمية والتحليلية. ومع ذلك، يف جميع التقارير، يحتاج 

ُكتاب التقرير إىل التمييز بني الحقائق واالستدالالت، ويتعني االفرتاضات واالستدالالت بعبارة 

مثل "عىل افرتاض أن" و "تشــري األرقام إىل ذلك". ومن شــأن االفرتاض أو االستدالل عىل أنه 

يشء حقيقي، أن ُيعرّض مصداقية التقرير بأكمله للخطر. 

وينبغي أن يستخدم منت التقرير املنظور الزمني الصحيح، حيث يجب أن يتناسب الوقت 

مع صيغة الفعل املســتخدم يف عرض النتائج التي توصل إليها التقرير، وكذلك يف اإلشارة إىل 

أجــزاء أخرى من التقرير. تصبح صيغة الفعل الحارض مناســبة عندما تكون البيانات حالية، 

كام هو الحال يف دراســة مســحية حالية. ميكــن عرض النتائج كام يــيل:  "68% بالتامم من 
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موظفينا يعتقدون بأن الحوافز واملزايا التي يحصلون عليها مالمئة". وباستخدام هذا املنظور، 

يســتخدم الكاتب أيضاً التتابع الحايل لإلشارة املرجعية إىل أجزاء أخرى من التقرير: "الجدول 

)2( يف القسم السابق )أو التايل( يعرض الردود عىل األسئلة 4 و5 و6 من االستبيان".

عندما ال تكون البيانات حالية، كام يف حال دراسات اإلحالة البحثية الثانوية التي أُجريت 

منذ ســنوات عديدة، فإن اســتخدام الفعل املايض يعد مالمئاً. عىل سبيل املثال، "يف دراسة 

جيفورد Gifford، أشــار 51% مــن العينة إىل عدم رضاهم عن املزايا". من أجل االتســاق، 

يستخدم الكاتب الفعل املايض لإلشــارة إىل األجزاء السابقة من التقرير، والفعل املستقبيل 

لإلشارة إىل أجزاء التقرير التي ستأيت.

ملخص، استنتاجات، و/ أو توصيات:

والعنارص النهائية يف معظم التقارير الرسمية هي االستنتاجات املوجزة و/ أو التوصيات. 

ينتهي تقرير اإلعالمي مع مجرد بعض النقاط الرئيسية يف هيئة التقرير، وقد ينتهي التقرير 

التحلييل باستنتاج أو باستنتاجات وتوصيات، وينتهي االقرتاح بجزء توصيات منفصل. 

وال يقوم قســم الخالصة بأكر من كتابة قامئة بنتائج تحليل الكاتب، لو كان البحث يف 

املواقع البديلة عن اســتنتاجات جديدة، وقال إنه قد اســتنتج أن املوقع A هو األقل كلفة 

واألكــر الوصول إليهــا، يف حني أن املوقع B هــو األكرب، األقرب، واألكــر أماناً الحتياجات 

الرشكة.

وتعترب التوصيات خطوة إضافية فيام بعد. وإلعداد التوصيات، يتعني عىل الكاتب اتخاذ 

قرار بشــأن املشكلة. ويف بعض األحيان، قد يرغب الشخص الذي يأذن للتقرير باستنتاجات 

وليــس توصيــات، أي أنها قد ترغب يف معرفة نتائج التحقيق، ولكن عىل النقيض قد ترغب 

يف حجز اتخاذ القرار لنفسها. 

وينبغــي أال تتضمن الخالصة أية مواد جديدة، كــام يجب أن تدعم منت التقرير جميع 

االســتنتاجات. وبطبيعة الحال، فإن التوصيات ســتكون مادة جديدة، ولكن ينبغي أن تنشأ 

من االســتنتاجات. وينبغي أال تشــري األدلة يف اتجاه واحد، يف حني تشــري االســتنتاجات إىل 

اتجاهات أخرى. 
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ويتضمن التقرير الرســمي بالرتتيب املبارش االســتنتاجات والتوصيــات الواردة يف بداية 

التقرير. امللخص هو نهاية مناســبة لهذا النوع من التقرير، أو ميكن للمرء أن يبدأ القســم 

األخري مع نوع من البيان الذي يوضح أن هذا هو الجزء األخري من التقرير.

المادة الخلفية:

املــادة الخلفية اختيارية. معظم التقارير الرســمية كاملة بــدون وجود مرفقات بنهاية 

هــذه التقارير. عىل الرغم من ذلك، ففي ظــروف معينة، رمبا يختار الكاتب إضافة جزء أو 

أكر من األجزاء املوصوفة أدناه. 

قائمة المراجع:

إذا ما استخدم بحث ثانوي إلنشاء التقرير، وإذا كان القراء الذين لديهم الرغبة يريدون 

يف تتبع املعلومات إىل مصادرها األصلية، ففي هذه رمبا يستدعي األمر وجود قامئة مراجع. 

يف بعض األحيان ما يســمى ب "األعامل املتكررة"، تقوم أقســام املراجع بإيراد ذلك فقط. 

عــالوة عىل ذلك، ميكــن للكاتب أن يضيف قامئة فهارس مراجع ملصادر ذات عالقة، مام قد 

يجدها القاريء مفيدة. إن الفرق بني قامئة املراجع والفهارس هو أن قامئة الفهارس تعريف 

جميــع املصادر الثانوية التي نظرت فيها الكاتبة عنــد قيامها بكتابة التقرير، بينام نجد أن 

قامئة املراجع هي تلك التي تشــري إليها الكاتبة عىل وجه التحديد يف التقرير. وبالتايل، فإن 

قامئــة املراجــع لتقرير بحث ميكن أن تكون أقرص من أو بنفــس طول قامئة الفهارس، لكن 

ليست أطول من قامئة الفهارس.

كــام يجب مراعاة الصيغة الشــائعة لقامئــة املراجع لكال القامئتني – أســلوب الجمعية 

األمريكية لعلم النفس )APA( هو األبسط واألكر شيوعاً لتقارير بحوث األعامل، لكن ميكن 

  .Chicago وكذلك أسلوب شيكاغو )MLA( أيضاً استخدام أسلوب جمعية اللغات الحديثة

دليل التنســيق لالقتباســات متاٌح إلكرتونيــاً، وهناك مجموعة مــن أدوات برمجيات مدير 

املراجــع مثل زوتــريو Zotero، متنح املقدرة عىل تخزين وتصديــر حقول املؤلف والعنوان 

والنرش، مام يجعل من الســهل تنســيق قوائم املراجع واالقتباســات. أساس تحديد مقدار 

املعلومات التي يتم إرفاقها يف االقتباس، هو أن املصدر ينبغي أن يكون قاباًل لالستعادة. 
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المالحق:

يجــب إضافة مواد تكميليــة إىل التقارير الرســمية كمالحق. ومن أمثلــة هذه املواد: 

جــداول البيانات املالية، الرســومات البيانية، عينات العمل، الصور، نســخ املقابالت، نتائج 

البحــوث والنامذج. وباختصار، إذا ما شــعر الكاتب أن القارئ قــد يرغب بالنظر إىل مزيد 

مــن املعلومات، لكن هــذه املعلومات ال تتالءم مع التقرير كام ينبغي؛ ألنها طويلة جداً أو 

تفصيلية أو ما من شــأنها تعطيل االستمرارية، حينها ميكن للكاتب تقديم هذه املعلومات 

يف املالحق. 

وتكــون منــاذج املالحق املتعارف عليها كالتايل: كل جدول، رســم بياين، أو نوع آخر من 

املعلومات، يجب أن يظهر كملحق منفصل؛ مرقم ومسمى، وعىل صفحة منفصلة. إن ترقيم 

الصفحات للتقرير الســليم يجب أن يســتمر عرب كل املالحق. إذا كان التقرير يحتوي عىل 

جدول محتويات، فيجب إدراج املالحق به.

ُتوفــر عينــة التقرير التي يف نهاية الفصل منوذجاً لألجزاء التي متت مناقشــتها إىل اآلن. 

يقوم القســم األخري من هذا الفصل باستعراض األنواع الشائعة من الوسائل البرصية، التي 

توجد يف تقارير األعامل واإلرشادات الخاصة باالستخدام األكر فاعلية.

الوسائل البصرية:

تعترب الوســائل البرصية وســائل عامة فعالة جداً لتوضيح التوجهات والعالقات، التي ال 

يكمن فهمها بســهولة يف الصيغة الشــفاهية. إن الغالبية العظمى من البحث الذي تم عىل 

الوسائل البرصية ُيظهر أن الجداول والرسومات البيانية ميكن أن ُتعزز فهم املادة)13(.

ميكن أن تظهر الوســائل البرصية يف تقرير من أي طول أو مســتوى من الشــكلية، لكن 

من املرجح أن تستخدم يف معظم األحيان يف التقارير الرسمية، كام ميكن دمجها يف التقرير 

الصحيح أو إرفاقها كأمر متأخر. تتخذ الوســائل البرصية عدة أشــكال مبا يف ذلك: الجداول 

والرســومات البيانيــة الخطية، الرســومات البيانية الرشيطية، الرســومات البيانية الدائرية 

والرســومات البيانية، والتصويرية. االختيار الذي يقوم به كاتب التقرير يعتمد عىل طبيعة 

املادة الجاري مناقشتها وعىل الجمهور.
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وميكن رشح تكيف الجمهور عىل أفضل نحو من خالل وضع البرصيات عىل اســتمرارية 

ترتاوح من املثرية إىل اإلعالمية. وبشــكٍل عام، يفضل الجمهور األقل تطوراً، وأولئك الذين مل 

يألفوا األعامل التجارية ســوف يفضلون الوسائل البرصية الدراماتيكية. وبالتايل، رمبا تكون 

الصــور ذات فعالية يف تقرير ســنوي يعقد مقارنــة أرقام اإلنتاج لرشكة للســنوات الثالث 

املاضية، ورمبا تســتخدم رشكة زجاج رســومات صغرية لقوارير لتمثيل ماليني الوحدات تم 

إنتاجها. ويف الوقت الذي تقدم فيه الوســيلة البرصية فكــرة واضحة عن أي ارتفاع هام أو 

تــدين يف اإلنتــاج، إال أنه رمبا ال يكــون دقيقاً يف إبراز التغريات األصغر. إن كســور القوارير 

املطلوبة لتمثل كسور ملاليني، يكون من الصعوبة تفسريها بكل دقة. إن الكميات الصحيحة 

أو الِنسب ميكن إضافتها إىل الجانب لزيادة التأثري اإلعالمي.

م لإلدارة العليا وسائل برصية تالئم  من ناحيٍة أخرى، رمبا يســتخدم تقرير رســمي مقدَّ

حاجة القارئ لبيانات دقيقة. عىل سبيل املثال، إن مقارنة أرقام إنتاج لعدة سنوات مفصلة 

وفقــاً للمنتجات، رمبا تظهــر يف جدول. يف الوقت الذي يقدم فيه الجدول كميات كبرية من 

املعلومات، ميكن أن يكون تأثريه الدراماتييك قلياًل جداً. وعىل القارئ تحليل البيانات وحتى 

بعد ذلك رمبا يرى القليل منها عىل أنها مثرية.

وعىل مســافة متوسطة يف االستمرارية ما بني املعينات البرصية الدراماتيكية واإلعالمية، 

نجد الرســومات البيانية الخطية، والتي ميكن أن تبني بشــكٍل قاطع التوجهات. وباستخدام 

هذا املعني البياين، ميكن للقراء أن يحددوا بكل سهولة السعر املحدد للمنتج، سعر الفائدة، 

أو الدخل الذي يفرضه الرسم البياين؛ فهي بكل بساطة ُتقرأ من جانٍب آخر إىل النطاق الذي 

ميثل املبلغ.

قواعد عامة:

وتنطبق عدة قواعد عامة عىل جميع الوسائل البرصية من خالل اتباعها. ولكتاب التقرير 

الحق يف إعداد الوسائل البرصية الواضحة وتقدميها بإسرتاتيجية تناسب القراء.
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مدى مالءمة العناصر المساعدة:

أوالً، يجب أن تضيف الوســائل البرصية قيمة إىل جزء التقرير الذي تظهر فيه، وينبغي 

أن تكمل البيانات التي تحتوي عليها أو ترمز إىل النص دون تكرارها. إن الوســائل البرصية 

التــي تكرر ما أظهــره النص ميكن تقدميها يف امللحق وليس يف التقرير نفســه. باإلضافة إىل 

ذلك، يجب أن يكون نوع الوسائل البرصية املختارة مناسباً للبيانات التي يتم تقدميها.

المرجع واإلسنادات:

ثانياً، عند اســتخدام الوســائل املرئيــة، يجب عىل كاتبي التقرير الرجــوع إليها دامئاً يف 

النص. أفضل طريقة هي الرجوع إىل املســاعدات البرصية قبل ظهورها مبارشة، وميكن أن 

تكون هذه اإلشارة بسيطة، مثل: "انظر الجدول 1" بني قوسني، وكذلك إبقاء الحالة البرصية 

أقــرب ما ميكــن إىل رسد العنارص ذات الصلــة. إذا قرر الكاتب وضع الوســيلة البرصية يف 

ملحق، فإن املرجع سيكون: "انظر امللحق 3" أو شيئاً مشابهاً.

المحتوى:

ثالثــاً، يحتاج محتوى الوســيلة البرصية إىل أن يكون وثيق الصلة باملناقشــة الحالية. ال 

تحــاول تجميع الكثري من البيانات يف مخطط واحد أو رســم بيــاين واحد؛ قد تنطبق بعض 

البيانات عىل أجزاء الحقة من التقرير، وميكن اســتخدامها عىل نحو أكر مالءمًة يف نقطتني 

أو أكر يف التقرير.

وبقدر كون الوســيلة مالمئة يجب أن تكون بســيطة يف الوقت ذاته. نســعى جاهدين 

للحفاظ عىل املرئيات – وخاصة الرســوم واملخططات البيانية العمودية، والرســوم البيانية 

الدائرية، والرسومات الخطية البسيطة، ويجب أن تعكس املحتوى بشكٍل ال يشوبه غموض. 

كذلك يجب اســتخدام االختصارات والرموز القياســية أيضاً، والتي تستخدم تبسيط الصور 

املعقدة. يف حني أن الرموز عادًة ما تكون غري مناسبة يف النص، والحاجة لدمجها يف الوسائل 

البرصيــة وإدراج هذه املراجع الخاصة، عىل الكاتب أن يتأكــد من أن القارئ يفهم الرموز 

واالختصارات املستخدمة من خالل تضمينها.
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األعراف:

وتنطبق عدة أعراف عىل الوســائل البرصية. بالنســبة للكتاب الواحد، فقد ميز الكتاب 

تقليدياً بني الجداول واألرقام يف التقارير، مع اعتبار األرقام كأنواع للوسائل البرصية بخالف 

الجــدول، وهنــاك ُعرف بأن تحتوي الجــداول واألرقام عىل سلســلتني منفصلتني يف تقرير. 

وبالتايل، فإن التقرير الذي يحتوي عىل ثالثة جداول وأربعة أرقام يصنفها عىل النحو التايل: 

الجدول 1، الشكل 1، الجدول 2، الجدول 3، الشكل 2، الشكل 3، والشكل 4. 

نة. يف بناء  ويدعــو ُعــرف ثالث إىل أن تعكس عناوين الجداول واألرقــام البياناِت املضمَّ

عناويــن الوســائل البرصية، يجــب عىل الُكتاب الحفــاظ عىل هدفني يف االعتبــار: اإليجاز 

واالكتامل.

ينبغي أن يصف العنوان يف أقل عدد ممكن من الكلامت، املعلومات التي تنقلها الوسائل 

البرصية، ومن ثم يتم عنونة الرســم البياين الخّطي الذي يقارن مستوى رضاء املوظفني عن 

الوظيفة، مع مقدار الوقت الذي تم قضاؤه يف الوظيفة عىل أنه "الرضاء باألقدمية". 

تســتعرض الفقرات التالية الوسائل البرصية املســتخدمة بشكٍل أكر شيوعاً يف التقارير 

التجارية: الرســوم البيانيــة الدائرية، الرســوم البيانية الرشيطية، الرســوم البيانية الخطية 

والجداول. 

الرسوم البيانية الدائرية:

 ،William Playfair الرســوم البيانية الدائرية هي أقدم أنواع الوســائل البرصية. أنشأ

وهو رجل أعامل أســكتلندي، أول مخطط دائري معروف يف عام 1801م باســتخدام رشائح 

ملونة مختلفة من دائرة؛ لتوضيح التقســيامت النســبية لحيازات األرايض بني آسيا وأوروبا 

وأفريقيا)14(. وتستخدم الرسوم البيانية الدائرية يف تقارير األعامل الحديثة، رمبا ألنها جذابة 

جداً برصياً. إن طريقة تقســيمها كوحدة إىل أجزاء يجعل تأثريها قوياً عىل القارئ، رشيطة 

أن تكون االختالفات كبرية بحيث تكون واضحة عىل أحجام األقســام. متثل األوتاد النســبة 

املئوية. لذلك، يجب أن تضيف "دائرة" ما يصل إىل 100 يف املئة. أحد األمثلة عىل االستخدام 

املالئم للرســوم البيانية الدائرية يف التقرير التجــاري، هو توضيح توزيع امليزانية أو مصادر 
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الدخل لعاٍم مايل، ولكن الرســوم البيانية الدائرية لن توضح االتجاهات أو التجميعات التي 

متثل أقل من مصالح املجموعة بالكامل. عند توضيح األداء النســبي للوحدات الفردية، فإن 

الرســم البياين الرشيطي يكون أســهل يف القراءة. يوضح الشــكل )8 –2( رساًم بيانياً دائرياً 

تقليدياً. تتضمن عينة التقرير يف نهاية هذا الفصل أيضاً رساًم بيانياً دائرياً. 

شكل )8-2( منوذج للرسوم البيانية الدائرية

الرسوم البيانية الشريطية:

الرســم البياين مفيــٌد جداً لرتميز أجزاء متعددة، ولكن ليس مــن الجيد ملقارنة مجموع 

واحد أو مكوناته مع آخر.  من الصعب الحكم بالَعني املجردة عىل الحجم النسبي لدائرتني 

أُخريني أو أسافينهم يف حال ُوضعت جنباً إىل جنب. الرسم البياين الرشيطي هو أكر مالءمًة 

لهذه الحاجة.

 الرسم البياين الرشيطي، يف أبسط أشكاله مفيد؛ ملقارنة الوحدات عند نقطة واحدة من 

الزمن. يجب أن يتم إنشــاء املخطط الرشيطي مع وضع أرشطة أفقياً أو رأسياً. املحور الذي 

يرتفع من الخانات يحدد الوحدات، واملحور اآلخر يقيس الكمية.
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ميكن للرسم البياين الرشيطي األكر تعقيداً وتراكاًم أن يقارن املجاميع ومكونات املجاميع. 

الرســم البياين الرشيطي املرتاكم هو الرسم الذي يكون فيه كل رشيط )الذي ميثل مجموعاً( 

مقسم إىل مكوناته الفرعية. هذا الشكل مفيد عند مقارنة املجاميع وتفريعات املجاميع. 

لبيان بنية مبيعات السيارات الجديدة لعام محدد، ميكن للكاتب أن يرسم رشيطاً واحداً 

ميثل إجاميل مبيعات الســيارات الجديدة، ثم يقســم هذا الرشيط بحيث ميثل كل قســم 

رشكــة واحدة. من الواضح أن هذه الوســيلة البرصيــة مفضلة عن الرســم البياين الدائري 

عند املقارنات. من األســهل الحكم عىل إجاميل االختالفات من خالل رشيط بشــكٍل أفضل 

من الدائرة، ومن األســهل مقارنة املحتويات يف املســتطيالت عنها يف رشيحة الدائرة. يوضح 

الشكل )8 –3( رساًم بيانياً رشيطياً مرتاكاًم. 

شكل )8-3( منوذج للرسوم البيانية الرشيطية

الرسوم البيانية الخطية:

وميثل الرســم البياين الخّطي توازناً بــني التأثري اإلعالمي والدراماتييك؛ فهو يوضح التغيري 

مع مرور الوقت مبا يف ذلك التغيريات الشــاملة والتواريخ املحددة، كام يسمح الرسم البياين 

الخطي للقارئ مبقارنة تغريات عدة عوامل. ميكنك رســم عدة أســطر )حتى أربعة( ضمن 

رسم بياين واحد، ومع كٍل ميثل منتجاً مختلفاً. يجب أن ميثل الرسم البياين الخطي املعلومات 
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بدقة شــديدة، وكذلك يجب أن تكون املقاييس املختارة للرســم البياين متسقة مع البيانات 

املذكورة. ال ينبغي التالعب يف الرســوم البيانية لتغري العوامل. عىل ســبيل املثال، يجب أال 

ُيغري الرسم البياين الخّطي الذي َيعرض املبيعات السنوية، املقياَس من سنوات إىل أشهر عند 

نقطة معينة؛ من أجل إلغاء تأكيد االنخفاض الحادث )انظر الشكل )8 –4( لرؤية رسٍم بيايٍن 

خّطٍي تقليدٍي متعدد(. 

شكل )8-4( منوذج للرسوم البيانية الخطية

الجداول:

الجــداول مفيدة جداً يف االتصال املريئ؛ حيث ترتب البيانات بطريقة موجزة للســامح 

باملقارنة الســهلة لإلحصاءات. كام ذكرنا ســابقاً، فهي معلوماتية وليســت دراماتيكية مثل 

الوســائل البرصية األخرى؛ فهي ال تعرض االتجاهات أو تحمل مصداقية الرســم البياين)15(. 

ومع ذلك، فهي تساعد القارئ يف استيعاب البيانات اإلحصائية أو الوقائعية املعقدة، بسهولة 

أكرب بكثري مام لو ظهرت املادة خالل النص الرسدي.
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تــرتاوح الجــداول من قوائم الكلامت غري الرســمية املقصود منها فقط املســاعدة عىل 

الفهــم، إىل الجداول املرجعية الرســمية املعقدة. يتم تنظيم الجــداول يف أعمدة وصفوف. 

تنطبق قواعد عديدة عىل طريقة تصميم الجدول: 

ضع لكل جدول مراجع اساًم ورقاًم )ومصدر املعلومة إن كان ذلك مناسباً(.	 

استخدم العمود الرأيس األمين؛ لذكر البنود التي تم تفصيلها يف الصفوف األفقية إىل 	 

اليمني. عنوان هذا الصف يحدد موضوعه. 

استخدم عناوين العمود )الواردة أفقياً عرب األعىل( إليضاح املادة يف كل عمود تحتها.	 

اســتخدم األحكام إذا لزم األمر لتســوية رؤوس األعمدة، لكن عــىل أال تكون كثرية 	 

بحيث تظهر الجدول مبظهر غري منظم.

استخدم االختصارات والرموز حيث يكون ذلك مالمئا.	 

قم مبحاذاة األرقام عىل النقاط العرشية، ومحاذاة األرقام إىل اليمني بدون خانات عرشية.	 

حافظ عىل الجداول بشكٍل مبسط وغري مشوش بقدر اإلمكان، تاركاً مساحة كافية.	 

يوضح جدول )8-3( جدوالً معيارياً.

جدول )8-3( عينة لجدول

السنة

201420152016املنتج.

632716805سخانات.

231367592آالت صنع الخبز.

114298613املطاحن الداخلية.

ملخص:

تــأيت التقارير ضمن أهم الوســائل االتصاليــة يف املنظمة، كام أنها تســاعد املدراء عىل 

التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم وتطوير املنظمة، وميكن استخدامها ملخاطبة الجامهري 
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الداخلية أو الخارجية. ويكتب املدراء هذه التقارير؛ إما ألنه قد تم تكليفهم بذلك أو ألنهم 

أقروا الحاجة لذلك من تلقاء أنفســهم. وعند التحضري لكتابة تقرير، يجب عىل الكاتب أوالً 

تحديد املشكلة التي يجب معالجتها، ثم إذا كان التقرير تحليلياً يجب عليه إجراء البحوث 

وتحديد الحل املحتمل.

هذا وميكن تصنيف التقارير وفقاً ملســتواها من الرســمية، أو وفقاً لتكرارها عن كيفية 

متييز التقرير الرســمي عن غري الرســمي؛ فإن ذلك يعتمد عىل عدة اعتبارات إســرتاتيجية: 

الجمهور، املجهود الذي تم بذله يف البحث وكتابة التقرير، قيمة التقرير، املهمة أو التكليف 

الرســمي، وسياســة الرشكة. كام ميكن أيضاً تصنيف التقارير عىل نحــٍو منتظم )تحُدث يف 

كثري من األحيان( أو مرة واحدة فقط )يف ظروٍف خاصة(. وتشــمل أمثلة التقارير الخاصة: 

التقارير التحليلية، املقرتحات والتقييامت.

إن ترتيب وتسلســل األفكار التي يتم اختيارها للتقرير يعترب ذا أهمية. الرتتيب املبارش 

يكون مالمئا لألخبار الجيدة أو املعلومات املحايدة، ويكون الرتتيب غري املبارش مالمئاً أفضل 

للتقارير التي تقدم أخباراً ســيئة ومقرتحات؛ حيث تجعل النقاط األساسية يف اآلخر. وميكن 

تنظيم املادة ضمن الهيكل بالوقت أو املكان أو الكمية وعوامل أخرى.

تعمل العناوين عىل إرشاد القارئ عرب التقرير. إن مظهر ووضع العناوين يوضح األهمية 

النســبية للــامدة التي تغطيها، كام أن حاالت االنتقال مثل امللخصــات الداخلية تعترب أداًة 

أخرى إلعالن هيكل التقرير.

ويعتــرب تقرير املذكــرة التقرير غري الرســمي األكر شــيوعاً يف الرشكــة، وميكن إعداد 

املحتويات باســتخدام العناوين، حســب الرضورة. كام تعترب رســائل التقارير مامثلة لكن 

ُيقصــد بها جمهور خارج الرشكة، كام أنها تحاول يف العادة بناء الشــهرة والســمعة، وهي 

خاصية ليست ذات أهمية كام هي بالنسبة لتقارير املذكرة.

التقرير الرسمي، سواء أرسل إىل جمهور داخيل أم خارجي، يتألف عادة من مادة رئيسية: 

التقرير، ومادة أخرية. وميكن أن تشــمل املادة الرئيســية: صفحة العنوان، مستند اإلرسال، 

جدول املحتويات، قامئة اإليضاحات، وملخص تنفيذي. ويف العادة كلام كان التقرير الرسمي 

طوياًل، كلام زادت املادة الرئيسية التي يتضمنها. ويتضمن التقرير األصيل: املقدمة، األقسام 



الفصل الثامن

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات390

الفرعية الرئيسية التي يتألف منها التقرير، إىل جانب األقسام الختامية التي تشمل: امللخص 

والنتائج و/ أو التوصيات، بينام تحتوي املادة األخرية عىل معلومات إضافية تكميلية، بحيث 

ال تالئم بسهولة أن تدرج يف أصل التقرير– والتي تؤلف عادة قوائم مراجع و/ أو مالحق.

وميكن أن تظهر مساعدات مرئية يف أصل التقرير أو كمالحق، وهي توجد يف استمرارية 

ترتاوح مــن الحالة الدراماتية إىل اإلخبارية. ويعتمد اختيار املســاعدات املرئية عىل نوعية 

الجمهور. يجب أن تكون املســاعدات املرئية مالمئة للنــص وتوضع قريباً من املرجع األول 

كمرفــق، كام أن الرســوم البيانيــة الدائرية تعترب مفيــدة لبيان أجزاء من الــكل. ومع أنها 

دراماتية إىل حٍد كبري، إال أنه ميكن تعزيز تأثريها اإلخباري. الرســوم البيانية الرشيطية هي 

أيضــاً دراماتية، لكــن ميكنها أن متثل اإلعالم أيضاً. يعترب الرســم البيــاين الرشيطي املرتاص 

مفيداً عىل نحو خاص لعمل مقارنات تناســبية بني )أو وســط( مختلــف الوحدات. فبينام 

يبني الرســمي البياين الخّطي التغيري عرب الوقت، وهــو إخباري ودراماتييك يف نفس الوقت، 

لكــن يجب بناؤه بعناية ليكــون دقيقاً. ال تعترب الجداول دراماتية كام هو الحال بالنســبة 

للمساعدات املرئية، لكنها مع ذلك تعمل كثرياً عىل تسهيل الفهم، مقارنًة بنفس املعلومات 

املقدمة يف الشكل الرسدي.

تقرير فحص االتصاالت

أعدت لـ

Jeff Walters

نائب الرئيس التنفيذي

إعداد

Kim Jacko

نائب الرئيس األول

4 نوفمرب 2015
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ملخص تنفيذي:

خالل أكتوبر 2015، أجريُت مســحاً حول فعاليــة االتصاالت بني مدراء املناطق 

واملدراء اإلقليميني لرشكتنا، وقد صممُت الدراسة االستقصائية لتحديد املجاالت التي 

تفتقر إىل جمع املدخالت بشأن التحسينات، ومتت دعوة مدراء املقاطعات يف جميع 

أنحاء الدولة للمشــاركة يف الدراسة االســتقصائية، وتم الحصول عىل بيانات ثانوية 

بشأن االتصال الفعال من مقاالت األعامل والكتب.

وكشفت أبحاثي ما يلي:

الربيــد اإللكرتوين هو طريقة االتصــال املفضلة لدى املدراء اإلقليميــني ومدراء املبيعات 	 

اإلقليمية.

االجتامعات "مــع كل من املدراء اإلقليميني واملحادثــات املتكررة، وعدم وجود 	 

التخطيط / لجداول األعامل".

وتــرية االجتامعات وجهاً لوجه بني مدراء املناطــق هناك واملدراء اإلقليميني غري 	 

كافيني.

توصيات للتحسين هي:

استخِدم الربيد اإللكرتوين بدالً عن االتصال وجهاً لوجه.	 

تدريب املدراء اإلقليميني بشكٍل دوري عىل اتصاالت األعامل.	 

اشــرتاط وضع جــداول أعامل رســمية وقيود زمنية يتــم تحديدها لتعزيــز إنتاجية 	 
االجتامعات.

طلب عقد اجتامعات وجهاً لوجه بشكٍل متكرر.	 

جعل املدراء اإلقليميني مسؤولني عن تصحيح مشاكل االتصال.	 

وضع معايري ملا يجب إبالغه إىل املدراء اإلقليميني وما ميكن اإلبالغ عنه.	 

نتوقع من اإلدارة اإلقليمية اإلبالغ عن املعلومات ذات الصلة باآلخرين.	 
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المقدمة:

جودة واتســاق التواصل بني املرشفــني مع تقاريرهم املبــارشة، هو عامل مؤثر 
وحيــوي يف تقاريــر نجاح أي منظمة. يف حالة رشكتنا، يجــب عىل مدراء املقاطعات 
التواصــل مع الرؤســاء، ويجب عىل املرشفــني التواصل بشــكٍل روتيني مع بعضهم 
البعــض؛ فلكل من املرشفني تركيز مختلف، وكثرياً ما تعاين كفاءة ووضوح االتصاالت 

يف هذه البيئة. 

ويجــب أن يكون عىل درايــة تامة بالصعوبات التي يطرحهــا هيكلنا التنظيمي 
فيــام يتعلق باالتصال. يقوم هذا التقرير بتقييم النموذج الحايل، ويتضمن توصيات 
لتحســني االتصال بني العمليات اإلقليمية ورشكاء مدير املبيعات، والتقارير املبارشة 

ملدراء املناطق.

تم جمع بيانايت األساسية عن طريق مسح إلكرتوين عىل مثانية عرش مدير مقاطعة 
يف عموم الوالية. قمت أيضاً بإرفاق مالحظايت الشخصية من وظيفتي السابقة كمدير 
إقليمي، وكذلك من وظيفتي الحاليــة يف اإلرشاف عىل مديري العمليات اإلقليميني. 

استخدمت مقالة من اإلنرتنت وكتاباً كمصادر ثانوية.

ســوف تجــد يف التقرير معلومات عامــة عن مزايا وعيوب مامرســات التواصل 
الحالية، التي تتضمن استخدام الربيد اإللكرتوين، ومناذج اجتامعات عديدة، ومكاملات 

هاتفية، ورسائل نصية. أخرياً، سوف تالحظ توصيايت لتحسني التواصل الشامل. 

البريد اإللكتروني:

يتم اســتخدام الربيد اإللكرتوين لدى املدراء اإلقليميني ومدراء املناطق، مع أنواع 

مختلفة من قنوات االتصال، ويتم استخدام الربيد اإللكرتوين يف كثري من األحيان. يف 

حني أنه وسيلة فعالة ألطراف متعددة، فإنه ال يعترب الخيار األنسب للبعض اآلخر.

من المدير اإلقليمي إلى مدير المقاطعة:

تعد رســائل الربيد اإللكرتوين، بشــكٍل كبري، هي طريقة االتصال املستخدمة بني 

املدراء اإلقليميني ومدراء املناطق. وعندما ســئل، أجاب بأنه األسلوب املفضل ملدراء 
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املناطــق للحصول عىل معلومات من مدرائهم اإلقليميني. وعىل الرغم من أن مدراء 

املناطــق ليس لديهم جهاز كمبيوتــر مخصص للعمل، إال أن لديهم إمكانية الوصول 

إىل الربيــد اإللكرتوين، واملحطــات املركزية إلدارة املناطق، وأفــاد العديد منهم بأن 
معدات الوسائط املتعددة كانت مفيدة جداً. 

حيث يتم إرســال معظم الرســائل عن طريق الربيد اإللكرتوين؛ لكســب الوقت 
واإلخطار املزدوج ملدراء املنطقة الفردية. الرســائل هي أســهل طريقة لتسليم اثنني 
من الناس نفس األمر عرب الربيد اإللكرتوين، و "نســخة أخرى" للرشيك اإلقليمي هو 
املامرســة املثىل. االتصال مــع اثنني من الناس لفظياً عن طريــق الهاتف يعترب أكر 
تعقيداً. ومع ذلك، ففي حالة الرسائل الروتينية الحساسة التي يراد إيصالها يف نفس 

الوقت، فإن تسليمها وجهاً لوجه أفضل غالباً من التسليم عن طريق الهاتف.

ويتلقى مــدراء املقاطعات أيضاً، ويتبادلون املعلومــات كمجموعات إقليمية مع 
مدرائهم اإلقليميني. وال توجد طبيعة روتينية لبعض هذه الرســائل اإللكرتونية، ولكن 
لهــا نفس التأثري يف حالة تلقي رســائل الربيد اإللكرتوين بشــكٍل فــردي "عندما تكون 
الرســالة حساســة أو تحتوي عىل عنرص عاطفي، ال توجد طريقة اتصال أفضل منها" 

)Deep & Sussman، 1995. صفحة 70(.

تدريب املدراء اإلقليميني بشــكٍل دوري عىل أهمية اختيار وسيلة االتصال املناسبة، 
ســوف يجعل منظورهم نشطاً عىل الدوام، ويحســن من جودة االتصال الذي يستقبله 

مدراء املقاطعات. 

من مدير المنطقة إلى المدير اإلقليمي:

إن تفضيل مدراء املناطــق لتلقي االتصاالت عن طريق الربيد اإللكرتوين، يطابق 
تفضيالتهم الســتخدام الربيــد اإللكرتوين من أجل االتصال، وتنطبق نفس األســباب 

األساسية: الوقت واإلخطار املزدوج.

وكثــرياً من مــدراء املقاطعات يتواصلون مــن خالل الربيد اإللكــرتوين لتوضيح 
التوجيهــات املتضاربة التي يتلقونها )إذا كان أحدهم يقول لهم شــيئاً متناقضاً( إىل 
اآلخر. الربيد اإللكرتوين هو وسيلة فعالة للتعامل يف وقت واحد إلجابة متسقة، يتم 

من خالله كذلك حل املنازعات عن ُبعد بني فريق املدير اإلقليمي.
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االجتماعات:

ميكن أن تكــون االجتامعات وســيلة فعالة للغاية لتحديــد وتوصيل األهداف، 
ونرش املعلومات، وحل املشــاكل. حضور املدراء بشــكٍل منتظم ألنواع مختلفة من 
االجتامعات التي تشــمل: مدراءها اإلقليميني، املكاملــات الجامعية، اللقاءات وجهاً 
لوجه مع فريق منطقتهم، واالجتامعات الفردية كلٌّ مع رئيســه أو كلٌّ مع الزعامء، 

وتتم حينها مناقشة أهداف لهذه االجتامعات.

المكالمات التشاورية:

يجتمــع املــدراء اإلقليميون عموماً مــع مجموعات مــدراء املقاطعات الخاصة 
بهم بشــأن املكاملات الجامعية. بعٌض منهم يجتمع أســبوعياً والبعض اآلخر مرة كل 
شهرين. ويف حني أن هذه االجتامعات تعترب رضورية ومنتجة، فإن التحسني ممكن.

وتفيــد التقارير أن هــذه االجتامعات تعاين مــن التأخر، واملواضيــع املتكررة، 
واالفتقار إىل التخطيط الســليم، وهذا ينتج بعض املشاكل: "الوقت الضائع والطاقة 
املفرطــة للمشــاركني )Walt, 2003(". ولذلــك، ينبغي اتخاذ إجــراءات تصحيحية: 
يف املقــام األول، وضع جدول أعــامل، واتباع طرق لتخفيف معظــم هذه العيوب، 
وســيحدد جدول األعامل إطاراً زمنياً، يضمن تغطية املواضيع ذات الصلة، ويشــجع 

عىل التأهب، إذا ما تم نرشها مسبقاً.

االجتماعات اإلقليمية:

ولهذه االجتامعــات نفس التحديات التي يواجهها املؤمتر، وســتكون لألجندات 
الرسمية أكرب اآلثار اإليجابية.

يعــد تكرار هــذه االجتامعات مجــاالً آخر ينبغــي تناوله. شــعر معظم مدراء 
املقاطعات الذين تم مســحهم بأنهم بحاجة إىل التفاعل وجهاً لوجه بشكٍل أكرب مع 
رؤســائهم املبارشين. شــعر معظمهم أن االجتامعات الشــهرية وجهاً لوجه ستكون 
مفيدة. من شــأن تشــكيل معيار شــهري لجميع املدراء اإلقليميني ليك يتبعوه، أن 

يساعد جميع الفرق اإلقليمية. 
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االتصال اإلداري بين األشخاص: 

 يجتمــع مدراء املناطق مع مدير أو كليهام بناًء عىل ما هو مطلوب. إن العديد من 
مدراء املناطق يشعرون أنهم سوف يستفيدون من االتصال املتزايد مع اإلدارة اإلقليمية. 

يف أي وقــت يكون فيه اتصال مــع مدير إقليمي واحد دون حضور اآلخر، يكون 
هنالك عبٌء إضايف عىل مدير املنطقة، ليقوم بإخبار وإطالع املدير اإلقليمي املتغيب 
عىل أية مسائل وأمور جرت مناقشتها. إن مدراء املناطق بحاجة ألن يكونوا قادرين 
عىل إبالغ املســائل إىل املدير، بدون خوف مــن التضارب مع املدير اإلقليمي اآلخر. 
ويجب عىل املدراء اإلقليميني التواصل مع بعضهم البعض؛ لتقليل البريوقراطية التي 

تتضمنها الكثري من تقاريرهم املبارشة التي تتم أثناء العمل.

شكل تقييم صعوبة املدراء بواسطة مدراء املناطق

باإلضافة إىل ذلك، ميكن تأســيس معايري مثل: "من الذي يجب إخباره، ومباذا؟". 
إذا كان مديــر منطقة يجتمع إىل مدير عمليات التابــع له، فيجب أن تكون هنالك 
مواضيع محددة مام يقع ضمن مســؤوليته بكل وضوح –مثاًل، عطل الرصف اآليل– 
ومن ثم ميكن أن يكون مدير املدير اإلقليمي للعمليات مســؤوالً عن إخطار املدير 

اإلقليمي للمبيعات، إذا لزم األمر.

االتصال الهاتفي:

ُيستخدم االتصال الهاتفي عادًة، عندما تكون هنالك أمور يكون فيها عامل الوقت 
ذا أهمية. يقوم بعض املــدراء اإلقليميني باالتصال مبدراء املناطق كل يوم للمحافظة 
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عىل االتصــال. ويعترب الهاتف حلقة اتصال حيوية للِفــرق اإلقليمية الذين جميعهم 
مقسمون جغرافياً.

أحد المدراء اإلقليميين مع مدير منطقة:

يوفــر الهاتف رداً رسيعاً عىل معظم األســئلة واالتصــاالت من مدير املنطقة إىل 
املدير اإلقليمي، خاصة باإلبالغ عن مسائل والحصول عىل إجابات. اإلبالغ عن مسائل 
يتضمن محادثتني يف ظل إرشادات وتوجيهات مبارشة، ما مل يتمكن مدير املنطقة من 

ترتيب اجتامع عرب االتصال الهاتفي يجمع كل مديري املنطقة.

إن إقامة وتأســيس معايري ل "من الذي يتم إخبــاره واليشء املخرب عنه" كام تم 
ذكره مع االجتامعات املبارشة )وجهاً لوجه(، من شــأنها أن تخفف من عبء اإلبالغ 
عن مدراء املناطق. إن اإلجهاد اإلضايف من وجود رئيســني، ُينظر إليه عىل أنه صعب 

جداً أو صعٌب إىل حٍد ما من ِقبل 50 باملائة من املجيبني، كام هو مبني يف الشكل.

مديران إقليميان شريكان مع مدير منطقة:

يف الوقــت الذي مل يتعرض فيــه هذا االتصال لإلعاقة، بســبب اتصاٍل إضايف إىل 
الطــرف املفقود، إال أنه ميكن تعقيده بســبب اللوجســتيات. ومع ذلك، فإن رسعة 

ووحدة االتصاالت الهاتفية لألطراف الثالثة تكون ُمعينة ملدير املنطقة. 

الرسائل النصية:
تستخدم الرسائل عىل نحٍو متكرر لنقل املعلومات برسعة من ِقبل كٍل من مدير 
املنطقــة واملدير اإلقليمي. إن االعتامد عــىل الصفحات بدياًل لالتصال الهاتفي، يزيد 
من رسعة انسياب العمل. ُتســتخدم الرسائل النصية يف الغالب عندما تكون هنالك 
حاجة لرد اتصال هاتفي يف الحال، أو إليضاح أن شــخصاً ما قد أرســل رسالة بالربيد 
اإللكرتوين ذات أولوية ُعليا. قللت الهواتفية الثالثية الجديدة من اســتخدام الرسائل 
النصية بالنسبة لألغراض اإلخبارية الكاملة؛ وذلك نتيجة ملحدودية الحروف ب 120 
.pager فقط للرسائل، والصعوبة الزائدة بلوحة املفاتيح مقارنًة بجهار النداء السابق

ملخص:
ولإليجاز، فإن الهيكل التنظيمي لدينــا يخلق حواجز أمام االتصال الواضح، عىل 
مســتوى ما بني مدير إقليمي ومدير منطقة. يف الوقــت الذي نجد فيه أن مختلف 
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أشكال االتصال التي استخدمت جميعها ذات فائدة، إال أن كل واحد منها له معوقاته 
الخاصة بها. إن شــكل االتصال الرئييس ما بني مدراء املناطق واملدراء اإلقليميني هو 
الربيــد اإللكرتوين، والذي يتميــز عموماً بالكفاءة، لكن به بعــض القيود وذلك عند 
تضمــني معلومات غري روتينية. ومن جهة أخرى، نجد أن االجتامعات التي تضم كاًل 
من مدراء املناطق واملدراء اإلقليمني يعيقها انعدام التخطيط. يريد مدراء املناطق يف 
زيادة تكرار االتصاالت الشخصية. تعترب االتصاالت الهاتفية أداًة جيدة، لكنها رمبا ال 
تضم جميع األطراف املترضرة، وذلك ميكن أن يؤدي لســوء الفهم، متاماً كام يحدث 
يف األشكال األخرى نتيجة مســؤوليات اإلبالغ املزدوجة. تعترب الرسائل النصية شكاًل 

تكميلياً مفيداً من االتصال.

التوصيات:
تقــدم رفع التوصيات التالية بالكامل للمســاعدة يف تخلص رشكتنا من العقبات 	 

التي تعيق نجاح املدراء اإلقليميني ومدراء املناطق.

عدم استخدام الربيد اإللكرتوين كبديل لالتصال املبارش وجهاً لوجه.	 

تزويد املدراء اإلقليميني عىل نحٍو دوري بتدريب عىل االتصال الخاص باألعامل.	 

يتطلب األمر وضع أجندة رسمية وقيود زمنية لتعزيز إنتاجية االجتامع.	 

الحاجة إىل املزيد من االجتامعات وجهاً لوجه.	 

ينبغــي أن يكــون املــدراء اإلقليميون مســؤولني عن تصحيح حــاالت التواصل 	 
الخاطئة. 

وضع معايري ملا يجب أن يتم إبالغه لكٍل من املدراء اإلقليميني وما ميكن إبالغه لواحد.	 

ُيتوقع من املدراء اإلقليميني القيام بإبالغ املعلومات ذات العالقة إىل بعضهم البعض.	 

المراجع:
ديب اس آند سوسامن، )1995(: الحركات الذكية لألشخاص املسؤولني، كامربيدج.

والــرتز. جيــه )2003( االجتامعات 101: هل كان ذلك اجتامعاً جيداً، أو ســيئاً؟ 
.http:/www.inc.com آيفي يس انكوربوريشن، استخرج 29 أكتوبر 2005، من

http://www.inc.com/
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حاالت دراسية للنقاش يف مجموعات صغرية:

الحالة 8–1: التقارير والتقنية:

جلــس جييس ماتيــوس يف مكتبه مع نظرة تتســم باالرتباك والحرية؛ فقد تســلم ملف 

word من إيلني ليناريز، وهو تقرير يلزم تقدميه لإلدارة العليا يف الصباح. وتقول رسالة إيلني 

املرسلة بالربيد االلكرتوين: "مرفق التقرير، أرجو إفاديت إذا كان كل يشء عىل ما يرام قبل أن 

أغادر الليلة". ُأرسلت الرسالة عند الساعة 2:45مساًء. والوقت اآلن 6:15م، واآلن فقط يقوم 

جييس باالطالع عىل مرفق إيلني. 

قام بفتــح امللف املكتوب عىل الوورد. صفحة العنــوان: تحقق من: جدول املحتويات، 

تأكــد مــن: املقدمة، تأكد من: الجدول 1، يا لله. بدا الجــدول 1 مختلطاً عىل نحٍو فوضوي 

دون ترتيــب واضح! قام جييس بالنقر عىل عــدة مواضع ضمن الجدول، مالحظاً أن تكوين 

الجدول يتســم بالعشــوائية وعدم التنظيم، وأن املحاذاة خارجة عن الخط عىل نحٍو يسء، 

ويبدو الجدول 2 أكر سوءاً. جميع املعلومات ذات العالقة موجودة، لكنها جميعها مشوشة 

ومختلطة دون أي ترتيب. حاول جييس فتح محاذاة الخط، لكن النتيجة كام هي، كام بقية 

الجدول عىل نفس االضطراب وعدم التنظيم.

غــادرت إلني العمل عند 5:00م، وحاول جييس االتصــال بها عىل هاتف املنزل لكن بال 

طائــل، وليس لديه رقم جوالها، وقام جييس مبحاولة يائســة إلعــادة العمل عىل الجداول، 

مســتخدماً معالج الكلامت عىل مكتبه، لكنه زاد األمر ســوءاً، كام وبخ نفســه لعدم قيامه 

بالنظــر يف التقرير قبل وقت كاٍف، كام كان يجب عليه تقدميه عند الســاعة الثامنة صباح 

اليوم التايل، لكن ذلك هو الوقت ذاته الذي حرضت فيه إلني إىل العمل. وبكل بســاطة، لن 

يكون لديها أي وقت ملراجعته أو محاولة اسرتجاع الصيغة األصلية للجدول.

ومع القيام بتحديث مجموعة الربامج، فإن ذلك يتبعه تغري معالجة املستندات. حفظت 

إلــني امللف يف صيغة ســابقة، وبالرغم مــن أنها يف نفس مجموعة الربنامــج، لكن اختفت 

الجداول أثناء االنتقال، وبدون النسخة األصلية. ومع أن نفس جهاز الحاسب اآليل قد يكون 

هو الذي أنشــئت فيه، إال أنه ال ميكن للربنامج املحدث اسرتجاع الصيغة املرتبة التي قامت 

إيلني بإنشائها.
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أسئلة الحالة:

ما الذي كان يتوجب عىل إيلني عمله ملنع عدم حدوث هذه النوعية من املشاكل؟. 1

واآلن حيث أصبحت املشكلة خاصة بجييس، ما العمل الذي تقرتح القيام به؟. 2

الحالة 8-2: كتابة تقرير توصية:

وظيفتك مدير تســويق من املســتوى املتوســط يف رشكة كبرية ملبيعــات الجملة. هذا 

الصبــاح، طلبت منك رئيســتك الحضور إىل مكتبها، وأخربتك أن 126 ســيارة من أســطول 

مبيعات الرشكة جاهزة لالســتبدال، وطلبت منك القيام ببحــث وكتابة تقرير يويص برشاء 

سيارات؛ لتحل محل تلك التي سوف يتم االستغناء عنها لِقَدمها.

 Honda هوندا أكورد ،Ford Fusion اخرت أربع ســيارات للمقارنة –مثاًل، فورد فيوشن

Accord، شــيفروليه ماليبــو Chevrolet Malibo، وتويوتا كامــري Toyota Camri. ويف 

القيــام باختيار ســيارة مــن نوعية محددة، فرمبــا ترغب يف عمل بعــض االفرتاضات حول 

املنتجــات التي يقوم بالتعامــل معها رجال املبيعات لديك، وما إذا كانت تحمل عينات غري 

معبــأة. وألغراض هذا التقرير، فإننا نفرتض أنك وضعت يف االعتبار ســياراٍت أخرى مامثلة، 

لكن األربع التي اخرتتها تعترب املنافس األعىل.

الخطــوة التاليــة التي عليك القيام بهــا، هي تحديد املعايري التي يجب اســتخدامها يف 

اختيــار الســيارة التي يراد رشاؤها. تذكــر أن نوعية بحثك وتقريرك ســوف تتعلق إىل حٍد 

كبري بكيفية قيامك بتحديد املعايري الشــاملة ذات العالقة التي يتم ترجيحها. وبانتهائك من 

تحديد املعايري التي سوف تستخدم وكافة العوامل الفرعية لتلك املعايري، تكون قد أصبحت 

cars. جاهزاً لبدء بحثك، ومن املحتمل أن تجد بعض تقارير املســتهلك ومواقع ويب مثل

com عــىل أنها مصادر معلومات ال تقدر بثمن، لكن مع عدم إغفال املصادر األخرى األقل 

أهمية مثل الوكاالت.

وبعد جمع وتنظيم معلوماتك، فســوف تكون بذلك جاهزاً لكتابة تقريرك. ما هي الصيغة 

التــي يجب أن يكون عليها ذلك التقرير؟ ما هي النواحي اإلســرتاتيجية التي يجب وضعها يف 



الفصل الثامن

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات400

االعتبــار يف تحديــد تلك الصيغة؟ إذا اخرتت اســتخدام صيغة تقرير رســمية، ما هي األجزاء 

االستهاللية التي سوف تدرجها؟ وما هي األقسام الفرعية التي ينبغي عليك إدراجها يف املقدمة؟ 

كيف ينبغي تنظيم هيكل التقرير؟ ما الذي يجب أن تحتوي عليه نهاية التقرير األصيل؟

مذكرة الحالة:

هذا النوع من التقرير يجب أن يستخدم صيغة رسمية مبارشة، طاملا متت كتابته للرؤساء 

ويحتوي عىل معلومات محايدة. يجب أن تشــمل األجزاء االستهاللية مذكرة إرسال، تعكس 

التفويــض من مســؤول اإلدارة العليا الذي كلف يف األصل الكاتب مســؤولية هذا التقرير. 

يجب أن تتضمن املقدمة طريقة البحث املستخدمة، إىل جانب الهدف من التقرير ونطاقه. 

يجب تنظيم التقرير ليشــمل جميع السيارات التي ُوضعت يف االعتبار، والجدول الذي ُيبني 

اإلحصائيات الالزمة عن كل سيارة للجنة البت. يجب أن تقدم النتائج عىل نحو يقود اإلدارة 

إىل نفس النتيجة املبينة يف تقرير الكاتب، كام تم بيانه يف قسم التوصية.

الحالة 8-3: كتابة تقرير إعالمي: 

قم بوضع اســتبيان يحتوي عىل عرش إفادات عىل األقــل عن معضالت مامثلة واجهت 

رجال أعامل. اســتخدم خيارات إجابات، مثل: "أوافق بشــدة – أوافــق – مل يعِط رأياً – ال 

أوافق – ال أوافق بشــدة". وميكن أن تشــمل االحتامالت: "من املالئم أن يقوم رجل أعامل 

أمرييك بتقديم رشــوة يف بلد أجنبي ملوظف عام، إذا كانت تلك املامرســة مقبولة ومتوقعة 

يف تلــك البالد"، واحتامل آخــر والذي قد يكون "من املقبول إعطاء العامل ذي األداء اليسء 

إشارة للتخلص منه/ منها". 

ويف نهاية االستبيان، قم بطلب بعض املعلومات الدميوغرافية، التي من شأنها أن تجعل 

تحليــالت النتائج التي توصلت إليها أكر أهمية، وميكنك الســؤال عن: النوع، حالة العمل، 

العمر، الحالة االجتامعية، سنوات الخربة، املستوى التعليمي، وهكذا.

وييل ذلك القيام بتوزيع االستبيان عشوائياً عىل مجمع. حاول الحصول عىل مائة مشارك 

يف االستبيان عىل األقل، وتذكر أنه كلام كانت العينة التي تختارها كبرية، كلام كانت النتائج 
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التــي لديك إحصائية، كام ميكنك النظر يف أن يكون لديك صندوق شــبيه بصندوق االقرتاع 

لضامن الرسية. 

بعد اختيار بياناتك وتحليل النتائج، فسوف تكون جاهزاً لوضع معلوماتك يف تقرير يتم 

تقدميه إىل الشــخص الذي وجهك بإعداده. ما هي الصيغــة التي يفرتضها ذلك التقرير؟ ما 

هــي العوامل التي يجب عليك وضعها يف االعتبــار يف تحديد الصيغة؟ ما هي األجزاء التي 

سوف يتحملها التقرير؟ هل سوف تستخدم الرتتيب املبارش أم غري املبارش؟

االنحــراف املثري لالهتــامم يف هذا التقرير هو قيامك بتوزيع هذا االســتبيان عىل رجال 

أعامل. إذا كان من املمكن أن تقوم بتوزيع االستبيان عىل أشخاص يف مجمع ورجال أعامل، 

ففي هذه الحالة رمبا يكون بإمكانك مقارنة النتائج بشكٍل عام.

مذكرة الحالة:

إذا كنت ســتدرس تنفيذي أعــامل يف هذا التقرير، ينبغي تقديــم نتائجك بطريقة غري 

مبارشة وغري رسمية؛ وذلك ألن النتائج والخامتات رمبا لن تكون موضع ترحيب. 

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل التاسع

االستماع اإلداري

يستلزم اإلنصات بذل الجهد. االستامع بحد ذاته ليس ميزة؛ فالبط يسمع أيضاً. 

- إيغور سرتافينسيك Igor Stravinsky، مؤلف موسيقي رويس.

خالل العقود املاضية، حظي الدور األســايس لالســتامع يف مجال األعــامل التجارية وإدارة 

املشاريع باهتامٍم متزايد. فقد كشفت أكرث من 35 دراسة أن االستامع الذي ميثل شكل االتصال:

األكرث أهمية للوظائف األولية.	 

األكرث أهمية يف التمييز بني املرؤوسني الفعالني وغري الفعالني.	 

األكرث تأثرياً يف الكفاءة اإلدارية.	 

ومع ذلك، تشــري العديد من هذه الدراسات إىل أن كاًل من املرؤوسني واملدراء يفتقرون 

ملهارات االستامع بشكٍل خطري)1(.

فاالتصــال ليس مجــرد حديث وإجابة، لكنــه عملية ذات اتجاهني. تبــادل املعلومات 

واألفكار واملشــاعر يتطلب من املشاركني إرسال الرســالة واستقبالها. وعالوًة عىل ذلك، فإن 

عمليــة االتصال من ِقبل الجانب املتلقي تكون أكرث صعوبة وتعقيداً من الجانب املرســل. 

فاالستامع ليس مجرد سامع فقط بل ميتد إىل جوانب أخرى، حيث يجب عىل املدير الفعال 

التمييز بني أمرين هام: أواًل، االســتامع امليكانييك: وهو نوع تلقايئ ال نستطيع تجنبه، حيث 

ميكنه سامع صوت زقزقة العصافري وتأرجح معدات البناء الثقيلة، ورصاخ األطفال يف امللعب، 

وغريها من األصوات األخرى. فاالستامع عادة يتطلب فقط القليل من الجهد البدين والعقيل.

وعىل عكس ذلك، َينتج االســتامع عن جهد ُمرّكز، ويتطلب جهداً بدنياً وعقلياً كبرياً؛ ألن 

العوامل البدنية والنفسية تعمل ضد هذه العملية. ويف هذا الفصل نستعرض تلك العوائق 

الجســدية والنفسية لالستامع، ومن ثم نحلل التقنيات للحد من هذه العوائق، ولكن علينا 

أوالً أن نقوم بدراسة ملاذا يستحق االستامع الجيد بذل الجهد.
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فوائد االستماع:

تتضمن العديــد من املهارات اإلدارية الرضورية مهارة اإلنصــات. أوالً، تأيت العديد من 
البيانات الالزمة التخاذ القرارات من خالل االســتامع إىل املوظفني. فاملســتمع غري املنصت 
يفقــد العديد من املعلومات الهامة، وطلبت إحدى الرشكات من مدرائها قضاء أطول وقت 
لالســتامع إىل املوظفني، وهي رشكة Zappos لتجارة التجزئــة عرب اإلنرتنت التي تقوم ببيع 
األحذية واملالبس واالكسســوارات. ويف كتابه األكرث مبيعاً، كتب الرئيس التنفيذي الســابق 
)توين هســيه( أنه طلب من مدرائه قضاء 20% من وقتهم بعيداً عن مكاتبهم والتفاعل مع 
موظفيهــم، وكانــت النتيجة زيادة اإلنتاجية بنســبة 20 إىل 100%، والتي أرجعها إىل زيادة 

مستوى االتصال)2(.

الفائدة الثانية، هي أن االستامع يجعل الشخص أكرث موثوقية. فاألشخاص الذين يستمعون 
بشكٍل جيد ويتبعون التعليامت بشكٍل أفضل، يكون معدل األخطاء لديهم أقل، مثلام يقل 
قولهــم لألمور الحمقاء. وبشــكٍل عام، يصبحون ممن ُتطلب استشــارتهم. والفائدة الثالثة 
لعملية االستامع، هي أن املستمعني الجيدين يحظون باحرتاٍم كبري وحب من أولئك العاملني 
معهم)3(. فاملدراء الذين يستمعون ملن حولهم يستفيدون بشكٍل أكرب من غريهم، وميكن أن 
تؤدي هذه السمة إىل عالقات عمل متناغمة؛ ألن املوظفني يثقون عموماً ويدعمون املدراء 

الذين "يستمعون إليهم" بإنصات بدالً من "االستامع إليهم" بالكاد)4(.

رابعــاً، يســاعد اإلنصات الجيد املدير عــىل اإلملام الجيد باألمور، حيــث إننا نتعلم من 
اآلخرين باالســتامع إليهم، خامًســا، يســاعد اإلنصات الجيد عىل تجنب الشخص للمواقف 
املحرجة؛ فقد ينىس البعض اســم شخص معني بسبب ضعف اســتامعه، ورمبا احتاجوا إىل 
ســامع معلومات هامة مرة أخرى بسبب أحالم اليقظة. واألسوأ من ذلك، عدم اإلجابة عىل 
ســؤال مبارش بســبب ضعف اإلنصات وقلة الرتكيز. مثل هذه املواقــف املحرجة ميكن أن 

تتسبب يف الحكم عىل املدير بأنه غري مباٍل أو غري متعاطف.

يف نهاية املطاف، فإن السبب الرئييس لتطوير االستامع الفعال هو بناء العالقات القوية 
بني الناس؛ فجميع األشــخاص يحتاجون إىل االستامع لبعضهم البعض وخلق التفاهم بينهم. 
فالتفاهــم املتبــادل يؤدي إىل خلق الثقة والعالقة القوية بــني الناس، وهي من أهم األمور 

املطلوبة يف مجال العمل.
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قدمــت العديد من املنظامت الناجحة منــاذج مميزة يف إدراج اإلنصات الفعال يف قامئة 

املهارات اإلدارية الرئيسية، حيث قامت رشكة هاريل ديفيدسون Harley-Davidson التي 

بقت ومنت خالل املائة عام املاضية، وأصبحت من رواد الرشكات املصنعة للدراجات النارية 

حول العامل. وقد قاد الســيد جيفري بليوســتني Jeffrey Bleustein، الرئيس التنفيذي من 

عام 1997 إىل عام 2009 الرشكة للهيمنة عىل صناعة الدراجات النارية أثناء توليه املنصب، 

فزادت رشكة هاريل ديفيدســون Harley-Davidson قيمة رأســاملها السوقية مبقدار 13 

مليار دوالر، وقد أرجع بليوســتني نجاحها إىل احرتام رغبات عمالئها، حيث يقول: "تتحدث 

رشكات أخرى عن والء العميل، ولكن لدينا والء يتجاوز أغلب الصناعات". وُعرف عن السيد 

بليوســتني Bleustein أنه كان يقوم باالستامع إىل موظفيه ومناقشتهم حول األمور الدارجة 

واملناِســبة لرشكتــه، حيث رصح أحد تجــار التجزئة قائاًل: إنه كان يخــرج ويزور ويتفحص 

األعامل ويشــجع املوظفني وفريق العمل داخل الرشكة)5(. اليوم تســتمر مصالح املساهمني 

)املالك( ووالء العمالء كقيم تقود الرشكة.

ويوجــد مثــال آخر إلحدى الــرشكات التي تقوم باالســتامع إىل موظفيهــا، وهي رشكة 

 Harvard حيث قامت مجلة هارفارد لألعامل ،Procter and Gamble بروكــرت أند جامبل

Business Review بنــرش ملــف كامل عن إنجازاتها، وكيف قامــت الرشكة بتطوير نظام 

متطــور ملعرفــة آراء املوظفني والعمــالء وأصحاب املصلحة اآلخريــن؛ للحصول عىل أفكار 

جديدة لتحسني املنتجات والعمليات والخدمات)6(.

بالرغم من النوايا الحسنة وإدراك الفوائد، فإن نجاح املدراء يف االستامع يف العمل يتأثر 

بعوامل كثرية، وبعضها يتجاوز وعيهم. فعىل ســبيل املثال، ميكن أن يكون االستامع اإلداري 

محدوداً جداً بسبب أنهم يتمتعون بسلطة أكرب من موظفيهم. وقد أشارت البحوث الحديثة 

إىل أنه كلام كان املســتمع أكرث سلطة، كلام زادت احتامالت رفضه للنصائح أو األفكار التي 

يســتمع إليها)7(. ومن ثم، رمبا يكون املديرون منصتني من داخل غرفة محصنة خرســانية، 

ورمبا هم ال يدركون ذلك. وهناك عدد من اإلســرتاتيجيات التي ميكن للمدراء اعتامدها يف 

محاولة لتحســني اســتامعهم. ويتناول هذا الفصل نظرًة أعمق عىل العوائق األكرث شــيوعاً، 

وبعض اإلسرتاتيجيات التي تساعد الفرد عىل التغلب عليها.
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معوقات االستماع:

ال تحدث عمليــة االتصال بني األفراد يف وحدات منفصلة، وقد يذكرنا مصطلح "معوق" 

بــيء ميكانييك، وليس بعمليــة تفاعلية وديناميكية مثل االســتامع. ونتيجــة لذلك، فإن 

مصطلح عوائق االستامع قد ال ميثل االستامع بشكٍل ما. ومع ذلك، فإن العمليات الديناميكية 

والتفاعلية هي املثال األســهل لتفسري هذا األمر وتصنيفه، ومن ثم قمنا بتوضيح املعوقات 

التي تحول دون االستامع داخل جدول )9-1( أدناه.

تشــكل القيود املادية الخاصة بنا واحدة من أكرب العوائق أمام عملية االستامع اإلداري؛ 

حيــث إن الناس يتحدثــون برسعة تقارب 25% من رسعة تفكريهــم، وهكذا. ففي حني أن 

معظــم األمريكيني يتحدثون نحو 125 كلمة يف الدقيقة الواحدة، فهم قادرون عىل التفكري 

أرسع بأربعة أضعاف، وُيعرف هذا العائق باســم: املشكلة رقم )25-75()8(. ونتيجة لذلك، 

وبدالً من االســتامع بعناية، يفكر بعض الناس يف أمور أخرى وال يكرســون سوى جزٍء ضئيل 

مــن قدرتهم عىل اإلنصات، فال يســتطيعون تحمل اإليقاع البطــيء للكلامت التي ينطقها 

اآلخرون ويبدأون بالتفكري مبواضيع أخرى غري الكلامت التي يســمعون، وســيتم رسد فرق 

معــدل النطق من معدل اإلجابــة أو املشــكلة )25-75( أوالً؛ ألن اهتامماتنا تتجول جزئياً 

بسبب العديد من حواجز االستامع األخرى.

جدول )9-1(  معوقات االستامع

1. عملية االستامع التفاضلية )مشكلة 75-25(.

2. الدافع.

3. االستعداد.

4. الضوضاء الداخلية والخارجية.

5. تحويل مجرى النقاش.

6. الجدل.

7. الوقت.
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يشــكل نقص الدافع عائقاً أمام عملية االســتامع، حيث إن الكثري من الناس يجدون أن 

املحافظة عىل دافع مستمر لالستامع يعترب تحدياً قوياً، وقد يستغرق املدراء، الذين يفرتض 

بهــم أن ينصتوا، يف أحالم اليقظة أو وضع خططهم الخاصة أو حتى الرتكيز عىل مشــاكلهم 

العاطفيــة. خالل هذه ال 75% انشــغال، فــإن العديد من األمور قــد تتغلب عىل ال %25 

إنصات.

وقد عرف الباحثون منذ زمن طويل أن التحفيز أو الحوافز ما هي إال مشــكلة ســائدة 

يف عملية االســتامع. وقد أظهرت األبحــاث التي ُأنجزت قبل ثالثني عامــًا تقريباً، أن الناس 

يســجلون أفضل النتائج يف اختبــارات اإلنصات، عندما يعرفون مســبقاً باالختبار أكرث مام 

لــو كانوا يعتقدون بأن عليهــم اإلنصات فقط)9(. وقد أظهرت األبحــاث الحديثة بأن نتائج 

اختبارات االستامع تزداد كلام زادت املحفزات لالستامع)10(. بحكم أن عملية االستامع تعترب 

عماًل شــاقاً، فإننا نتوقع بذل جهد أكرب عندما يكون الهدف معروًفا، وميكن للمســتمعني أن 

يروا نتيجة إيجابية لهذا الجهد، وهذا هو الســبب يف أن الهدف الذي ســيناقش الحقاً مهم 

جداً.

هناك عائق يتعلق بالدوافع وهو االســتعداد. فقد ال يرغب املدير يف االســتامع قبل أن 

يكون االســتامع مطلوباً؛ قد يكون فاقداً للرغبة. ومبا أننا قد ســبق وقد ناقشــنا بأن الدافع 

يعترب عائًقا أمام عملية االستامع، فيجب علينا التمييز بني االستعداد والدافع لالستامع؛ فهذه 

املفاهيــم ترتبــط ارتباًطا وثيًقا ببعضها البعض. ولكن يف مثل هذا األمر، فإننا البد أن نتفهم 

بأن الرغبة يف عدم االســتامع كانت متواجدة قبل بدء النقاش، وهذا هو الســبب يف أنه قد 

يحل محل جميع الحواجز األخرى، ســواء قرر الشخص بوعي أو بدون وعي عدم االستامع، 

فلن يكون ملهارات االستامع أية فائدة. ويسرتجع الكاتب ماين ستيل Manny Steil، والذي 

يقــدم دورات تدريبية يف االســتامع ملوظفي الرشكات مثل رشكــة Honeywell، إىل قانون 

االســتامع )LAW(، والذي ترمز حروفه الثالث إىل معادلة "االســتامع Listening يســاوي 

."Willingness زائد الرغبة Ability القدرة

ملاذا قد يفتقر املدير إىل االســتعداد لالســتامع؟ هناك عدة أســباب تفرس هذا املوقف: 

أوالً، معظم الناس يفضلون الحديث بدالً من اإلنصات التام ملا يقوله اآلخرون، وحتى عندما 
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يقومون بطرح ســؤال، فإنهم غالباً ما يقومون مبقاطعة اإلجابة)11(. ثانياً، قد يقوم املســتمع 
بتصنيف املتحدث رسيعاً عىل أنه ال ميتلك ســوى القليل ليسهم به، وال يستحق أن يستمع 
إليه. ثالثاً، قد يفتقر املســتمع لالســتعداد الســتامع ما يقوله اآلخرون؛ ألنه قد ال يرغب يف 
تلقي أية معلومات ســلبية. فإذا كان املتحدث يحمل أخباراً سيئة، فام هو الدافع لالستامع 
إليه؟ ويرى بعض املدراء أن االختالف مع بعض آرائهم مبثابة هجوم عليه شخصياً. وبالتايل، 
ســيتبعون األسلوب الدفاعي، وغالباً ما ينطوي هذا الدفاع عىل هجامت لفظية تحول دون 

إمكانية االستامع.

تعتــرب الضوضاء الداخلية التي ال ميكن تجاهلها عائقاً آخر من العوائق التي تحول دون 
عملية االســتامع؛ حيث يويل جهازنا العصبــي الالإرادي اهتامماً ال إراديــًا لبعض األحداث 
مثل الصداع، أو تورم القدمني، أو املعدة الفارغة. فمن الصعب تقســيم االنتباه بني عوامل 
التشــويش الداخلية غري الطوعيــة هذه واإلنصات املركز، والخارجية غري الطوعية بســبب 
الرتكيز عىل عملية االســتامع. كام أن الضوضــاء الخارجية والبيئية التي قد تنافس املوضوع 
املطــروح تعتــرب عائقاً كذلك. فمن الصعب االســتامع إىل أحد املرؤوســني يف العمل عندما 
يتحــدث بهدوء يف ورشــة عمل صاخبــة، أو الرتكيز مع محادثة هاتفيــة جامعية بني أفراد 

العمل. ففي هذه الحاالت، يعترب إيقاف صوت الضوضاء املحيطة أمراً شاقاً للغاية.

نشري أيضاً إىل أحد العوائق التي تحول دون عملية االستامع وهو تحويل االتجاه، والتي 
يقصد بها أن املتحدث قد يرصف املســتمع عن املعنى املقصــود، بالحيلولة دون متطلباته 
بعبارات غري مفهومة. فهذه العبارات الغري مفهومة تجعل املستمع يتفهم معنى فرعياً آخر 
غري املعنى املقصود، أي يجعل املستمع يفكر يف موضوع فرعي آخر أكرث إثارة لالهتامم من 
النقطة املركزية للرسالة. وبالتايل، فإن األفكار تتدرج نحو املواضيع األكرث إثارة لالهتامم وغري 
املقصــودة، حيث ترتبط العبارات غري املقصودة ارتباطاً وثيقاً بالتحيز. فعىل ســبيل املثال، 
انحياز املســتمع إىل محتويات أخرى ســلبية ميكن أن ترصفه عن محتوى الرسالة، أو وضع 
املتحــدث يده عىل فمه أثناء التحدث، أو لعبه بالقلــم الرصاص، أو تواجده يف مكان بعيد 
عن املســتمع. فمثل هذه الترصفات تدعو املســتمع إىل فهم أمور أخرى ليست ذات صلة 

باملوضوع األسايس.

ميثل الجدل نوعاً سادســاً من أنواع العوائق التي تحول دون عملية االستامع. فقد يجد 

املستمع فجأة أنه ال يتفق مع رأي املتحدث، ومن ثم يخطط يف تجهيز الرد املناسب، حيث 
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إنه من املمكن أن مينع املســتمع املتكلم عن مواصلة الحديث األســايس، ويبدأ يف الحديث 

عن أشــياء أخرى ليســت لها صلة باملوضوع. فعىل ســبيل املثال، قد يقوم املدير باالستامع 

إىل شــكوى أحد املوظفني من إدارة أخرى، ومن ثم يقوم بإصدار طعن عىل الشخص اآلخر 

دون مواصلــة باقي الحديــث. ونتيجة لذلك، فإن املدير يخلق مناخــاً دفاعياً ويفتقد أهم 

املعلومات األساسية.

وأخــرياً، يعترب الوقت عائقاً من العوائق التي 

تحول دون عملية االستامع. فمقولة: "ليس لدي 

الوقت لالستامع لهذا"، تعترب من الردود الشائعة 

بني املدراء، ومن املمكن أن ينسحب املدير لكيال 

يضيع وقته يف أمور غري مفيدة. وعندما يستغرق 

الحديــث الكثري من الوقت، فــإن املدراء مييلون 

إىل إنهائه بشــتى الطــرق املمكنة من أجل عدم 

تضييع الوقت؛ ألنهم يرغبون يف الحديث املوجز 

وعــدم تضييع الوقت يف ماال يفيد. وقد يؤدي ضيق الوقــت إىل امليل للحكم أو التقييم أو 

املوافقــة، أو عدم املوافقة عىل البيان املقدم. ولتحقيق التواصل الحقيقي، فالبد من إيضاح 

األمر املتحدث عنه بشكٍل موجز.

يعترب االســتعراض الســابق مجرد ملخص للعديد من العوائق التــي تحول دون عملية 

االســتامع. ميكــن أيضاً للعوامل املذكــورة بالفصل الثــاين وهي: املعرفــة والثقافة والحالة 

واملواقف واألفكار واملشــاعر، أن تخلق عوائق تحول دون عملية االســتامع. ومع ذلك، فإن 

بعض البحوث تشــري إىل أنه ميكننا تحســني مهارة االســتامع. عندما يقوم املديرون بتحليل 

املكونات الحاســمة لالتصال بشكٍل إسرتاتيجي، وتطبيق التقنيات املقرتحة يف القسم التايل، 

فإن مهاراتهم يف االستامع وفاعليتهم سوف تتحسن بطريقة فعالة)12(. 

التقنيات العامة لالستماع:

لنقــم أوالً بتحديد نوعــني مختلفني من االســتامع، حتى نتمكن مــن مالءمة وتطويع 

التقنيات لكل موقف بشكٍل مناسب: االستامع النشط، واالستامع التفاعيل.

توقَّف وفّكر

أي من العوائق التي تحول دون عملية . 1

اإلنصات المدرجة في الجدول)1-9(، 

والموصوفة في هذا الفصل يمكن أن 

تكون ذات صلة بك أكثر من غيرها؟

ما هي الظروف التي تحدث فيها هذه . 2

العوائق؟
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اســتناداً إىل هذه املناقشة، يحدث اإلنصات النشط يف الحاالت التي ال ميلك املدير فيها 

فرصــًة للرد مبارشة عىل املتكلم. ويســتخدم الناس اإلنصات الفعــال عندما يكونون ضمن 

جمهور كبري، كام يفعل أولئك الذين يســتمعون إىل رســالة مســجلة، أو إىل برامج اإلذاعة 

الســمعية والبرصية، فضاًل عن األشــخاص الذين يســتخدمون تقنيات االســتامع التفاعلية 

الشفهية مع املتكلم من خالل طرح األسئلة أو التلخيص، ومن ثم يحدث االستامع التفاعيل 

عندما يشارك مدير يف محادثة مع فرد آخر، أو يف اجتامع مع العديد من األشخاص.

ويتحــدد مدى التزامنا باالســتامع تبعاً ألهميــة ومتيز املعلومات الــواردة وعالقتنا بها. 

وبشــكٍل أســايس، هناك ثالثة مستويات لدرجة وكثافة االســتامع وهي: العارض، والواقعي 

والتعاطفي. ويعرض الجدول )9-2( أمثلة عىل تقنيات االســتامع الخاصة بكل مســتوى من 

املســتويات الثالثة الســابقة. فيتم استخدام االســتامع العارض أو الهامي، عندما ال تكون 

املعلومات املحددة أو الفنية التي يتم مناقشتها ذات أهمية فعلية، أو ألنه مل يقم بتحديد 

أي هــدف للحصول عىل تلــك املعلومات املحــددة، وال يحتاج املدير بــأن يكون يف حالة 

تأهب وفقاً ملا هو الحال يف األمور األخرى. فعىل ســبيل املثال، االســتامع غري الرســمي إىل 

املحادثات االجتامعية أو االستامع إىل الراديو، عىل الرغم من أن هذه املحادثات غري مكثفة 

بخالف العديد من أنواع االســتامع األخرى، إال أنها تبقى مهمة. ميكن للمدير إيضاح الدعم 

االجتامعي من خالل االســتامع إىل حديث املوظف، حتى لو كان األمر يتعلق بحدٍث خاص 

يف حياته. بسؤاله هذا، فإن املدير يقول: "أنت مهم كشخص")13(. 

يعتــرب توخي الحذر من األمــور الهامة هنا. فام يراه أحد األشــخاص معلومة عامة، قد 

يراها آخر معلومة رضورية. فأهمية املعلومات ليست متأصلة يف املعلومات نفسها، ولذلك 

قد تختلف درجة اإلنصات من شخٍص آلخر.

الجدول )9-2( أمثلة عىل حاالت االستامع

الوضع التفاعيلالوضع النشط

محادثة اجتامعيةبرنامج إذاعيعارض

مؤمترعرض إعالميواقعي

جلسة استشارةخطبةتعاطفي
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يتمثل املستوى الثاين من كثافة االستامع يف االستامع الواقعي، والذي يعترب أمراً رضورياً، 

عندمــا تكون بحاجة إىل أحد املعلومات الهامة، ويعترب النوع األكرث شــيوًعا يف االجتامعات 

واألعامل واملؤمترات. فعند التفكري يف موضوع االستامع، فإن أول ما يؤخذ بعني االعتبار هو 

االســتامع الواقعي. ففي هذا املستوى يجب عىل املستمع طرح األسئلة وتلقي االستجابات 

لضامن االتصال الفعال.

يستخدم املدير مستوى االستامع التعاطفي، عندما يريد فهم أحد األشخاص تبعاً إلطاره 

املرجعي، بداًل من اإلطار املرجعي للمدير نفســه، وعىل املستمع املتعاطف مالمسة أفكاره 

ومشــاعره، وعليه أيضــاً أن يعرب عن تعاطفه الشــديد معه لفظياً وغري لفظــي بالعبارات 

التالية: "أنا متعاطف معك" أو "أنا معك" أو "أتفهمك" وما إىل غري ذلك. فمستوى االستامع 

التعاطفي ليس من الســهل تحقيقه؛ ألننا منيل بشــكٍل طبيعي إىل تقديم املشورة نحو: "أنا 

أقول"، أو "أوافق" أو "مل أوافق" استناداً إىل وجهة نظرنا الخاصة. ومن الجدير باالهتامم أن 

تصبح مســتمعاً متعاطفاً مع املتكلم، وأن تكون مديــراً حقاً يحاول فهم ما بداخله ويكون 

عىل أتم االســتعداد للحديث معه واستكشاف مشاكله. وميكن أن ميثل االستامع التعاطفي 

نوعاً جديراً باالهتامم حتى لو تم تحقيقه بشــكٍل جزيئ. فمجرد املحاولة يف استخدامه ملرة 

واحدة، سوف يكون كافياً لفتح مجال االتصال.

وبشــكٍل مخترص، يجب عىل املدير أثناء استامعه تحديد مستوى االستامع الذي يحتاج، 

ســواء أكان عارضــاً أو واقعياً أو تعاطفيــاً، وميكن معرفة ذلك من خالل هدف االســتامع، 

وتحديد بيان الغرض من هذا االســتامع. والهدف هنا هو الحاجة إىل ضبط هدف االستامع 

بطريقة متبادلة.

ليس من السهل ضبط هدف االستامع؛ حيث اعتربت رشكة وول مارت Wal-Mart أكرب 

متاجر البيع بالتجزئة، أن مهارة االســتامع تعترب مهارة أساســية ملديريها. ولقد رصح السيد 

ســام والتون Sam Walton املدير التنفيذي لرشكة وول مارت Wal-Mart قائاًل: "اســتمع 

إىل زمالئــك؛ فهم أفضل منتجــي األفكار يف هذا املجال". وللحصول عــىل أفكار واقرتاحات 

واهتاممــات الزمالء، قــام وول مارت بتطبيق عدد من الربامــج. الربنامج األول قام مبطالبة 

كل منطقة باســتحداث خطة عمل لالستفادة من أفكار الزمالء، وهناك برنامج آخر يسمى 
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"الباب لفتوح"، حيث تســمح تلك السياســة بتقديم الشــكاوى إىل املدراء ، ويوجد برنامج 

ثالث وهو "رشكاؤنا يف املقدمة" والذي تصفه الرشكة عىل أنه طريقة من وال مارت إليضاح 

"أننا ُنقدرك ولدينا التزام مســتمر باالســتامع إليك وإبراز القضايا التي تشغلك")14(. وتطّلب 

ذلك قيام كل مدير مبقابلة عرشة موظفني لالســتامع إىل متطلباتهم واألخذ بخرباتهم، ومن 

ثم إرســال مســتند أســبوعياً ُمرفق به تقرير كل موظف. بالنظر إىل القيــم الثقافية لهذه 

املنظمة، الِحظ مستويات االستامع التي يستخدمها املدير اإلقليمي النموذجي، والتي تحث 

عــىل زيارة معارض رشكــة وول مارت املختلفة عىل األقل مرة أســبوعياً، حيث يقوم املدير 

املســؤول بالتجول مع العمالء وموظفي املســتودعات ومدراء املخازن، وقد يستغرق األمر 

دقيقة واحدة لالســتامع إىل أحد املوظفني واالطــالع عىل ما لديه من قول، والدقيقة التالية 

يتم فيها مناقشــة معدل انخفاض املبيعات. وبعد االنتهاء، عىل املدير االســتامع إىل بعض 

املوظفني وســؤالهم: هل العمل محبــط جداً؟ ويف غضون الخمس دقائــق التي يقوم فيها 

املديــر بالتجول، عليه أن يســتخدم الثالثة أنواع 

املختلفة من تقنيات االســتامع. لذلك، يجب أن 

يكون املدير اإلقليمي رسيع التكيف.

مبجرد قيام املدير بتأسيس مستوى االستامع، 

عليه أيضاً إعداد نفسه لالستامع نفسياً وجسدياً، 

وينبغي أن يكمــل الخطوات التالية أثناء مرحلة 

اإلعداد:

1. اخــرت أفضل مكان ممكــن، يف حني أنه ليس من املمكن تغيري املكان بشــكٍل دائم. 

ويجب عىل املدير أال يغفل عن أية مرافق متاحة.

2. اخــرت أفضل وقت ممكن، وكــام هو الحال عند اختيار املــكان، حيث إنه ليس من 

املمكن تغيري الوقت بشــكٍل دائم. ويجب عىل املدير املســؤول أن يحرص عىل عدم 

إضاعة الفرص املالمئة.

3. فكر يف التحيزات الشخصية التي قد تكون موجودة.

4. راجع أهداف االستامع.

توقَّف وفّكر

تقنيات . 1 عــىل  األمثلة  بعض  ــر  اذك

ــي  ــع ــواق االســـتـــامع الـــعـــارض وال

والتعاطفي يف يومك؟

أي مستوى من االستامع هو األكرث صعوبة؟. 2

ما هو مستوى االستامع األكرث أهمية؟ ملاذا؟. 3
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إن مراجعة موجزة للخطوات األربعة توضح ســبب أهميتها يف الحد من العوائق، التي 

تحول دون عملية االســتامع الفعال التي تم مناقشــتها يف وقٍت ســابق. أوالً، اختيار أفضل 

وقت ومكان يساعد عىل تقليل الضوضاء الداخلية والخارجية. باإلضافة إىل ذلك، فإن الوقت 

يؤثــر عىل الحواجز النفســية من التحفيز والعاطفة، فضاًل عــىل أن اختيار الوقت يحد من 

مخرجات املحادثة.

هل من االحرتام والتقدير أن نقول ألحد األشــخاص ال ميكنني االســتامع إليك يف الوقت 

الراهن؟ يف دراســة استقصائية شــملت أكرث من مائتي مدير، أشار املشاركون فيها أنهم لن 

يشعروا باإلهانة فيام لو ُطلب منهم بكل أدٍب وتقدير االنتظار قبل مناقشة أمٍر ما، خشية 

عــدم اكتامل املعلومات. وبطبيعة الحال، إذا كان تغيــري الوقت غري ممكن، فمن املهم أن 

يدرك أطراف االتصال العوائق املوجودة، ويبذلون جهداً خاصاً للرتكيز عىل عملية اإلنصات.

التحيــز الشــخيص للمدير قد يكون له تأثــري كبري عىل نتائج عملية االســتامع. فاملدير 

الذي ال يدرك تحيزه الشخيص قد يصبح انتقائياً؛ يستمع فقط ملا يريد سامعه، وقد يتطرق 

الشــخص فقط للمفاهيم املســبقة أو يقوم مبجادلة املتحدث حول نقاط االختالف. فعىل 

ســبيل املثال، املدير الذي يعتقد أن الشــباب غري موثوق بهم، قد يتجاهل املعلومات التي 

تدل عىل أن شــاباً ما ميكن الوثوق به واالعتامد عليه. وللســيطرة عىل هذا العائق النفيس، 

يجب عىل املدير إدراك هذا األمر واالعرتاف به، ويجب عليه خلق عالقة قوية بني املتحدث 

واملتكلم.

ميكن أن تؤدي الكلامت والعبارات التعاطفية إىل االنحياز الشــخيص ألحد املســتمعني. 

فعىل ســبيل املثال: "إن هذا املحاســب تقليدي وغري ظريف"، "إنها حقاً ليست وظيفتي"، 

"لقــد حاولنا ذلك من قبل ولكن مل ننجح"، أو "جميع املهندســني يفكرون بنفس الطريقة" 

وغريها من العبارات التعاطفية األخرى. فالخطر يف هذه العبارات هي أنها توحي للحضور 

وغري الحضور مفهوماً آخر غري املقصود بالرســالة املوجهة، ويجب أن يكون املســتمع عىل 

بينة من ردود الفعل العاطفية املحتملة وعدم السامح لهم برصف االنتباه عن هذه الرسالة.

وأخريًا، من املهم مراجعة هدف االســتامع والوعي به. فبدون وضع الهدف يف االعتبار، 

قد يقوم املدير باســتخدام االســتامع العريَض، بينام الواجب استخدام االستامع الواقعي أو 
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اســتخدام االستامع الواقعي، يف حني أن اســتخدام االستامع التعاطفي هو األكرث فعالية. إن 

الشــخص الذي يستطيع تحديد هدف اإلنصات ونوعه يف جملة واحدة، يعترب واعياً بشكٍل 

جيد بهدف االستامع.

من الحاالت النموذجية التي قد تكون فيها أهداف املتكلم واملستمع عىل خالف ذلك، هي 

عىل سبيل املثال عندما يقوم املوظف بتقديم شكوى إىل مرشف العمل؛ فعىل مرشف العمل 

أن يقوم بتقديم تلك الشكوى إىل رئيسه، عىل افرتاض أن العامل يتوقع إيجاد الحل املالئم من 

قبل رئيس العمل، لذلك يجب عىل رئيس العمل تحديد الوقائع والحالة واإلجراءات البديلة، 

ومن ثم تقديم كافة الحلول املمكنة، وعىل املوظف بعد استالم تلك الحلول أن يتقدم بعبارة 

الشــكر إىل رئيس العمل، ويجب عىل املدير أن يعيد التفكري يف هدف االســتامع، وقد يكون 

املوظف هو الوحيد الذي يلتمس طلب االنتباه وتحديد املوعد املالئم مع رئيسه يف العمل.

وقد درســنا حتى اآلن بعض إســرتاتيجيات االســتامع العامة، وينبغي عىل املدير الذي 

يستعد لالستامع جسدياً ونفسياً أن يستخدم تقنيات إضافية أكرث تحديداً لتحسني االستامع. 

دعونا نلقي نظرة عىل التقنيات املناسبة لالستامع النشط والتفاعيل.

تقنيات محددة لالستماع النشط:

يســتخدم الشخص االســتامع النشــط يف الحاالت التي تكون فيها االســتجابة املبارشة 

للمتحدث صعبة أو مستحيلة. فعىل سبيل املثال، الشخص الذي ضمن جمهوٍر كبرٍي أو الذي 

يقوم باالســتامع إىل أحد التسجيالت، ال ميكنه أن يتفاعل مع املتكلم وال اإلنصات له بشكٍل 

جيد، وال يســتطيع اإلجابة عىل أي من األسئلة املطروحة، حيث يحتاج املستمع النشط إىل 

اتباع التايل:

حدد نقاط الدعم الرئيسية: 

عادة ما تحتوي الرسالة عىل نقطة أو نقطتني رئيسيتني متبوعة مبعلومات داعمة )أمثلة 

أو أرقام أو وصف(. ومن األمثلة الجيدة عىل النقاط الرئيســية: التقنيات غري اللفظية التي 

يســتخدمها املتكلم أثناء حديثه، ارتفاع مســتوى الصوت، التحدث بشــكٍل أرسع، وتكرار 
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الكلامت الرئيسية، واستخدام اإلمياءات. ويف وقت الحق، سوف نقوم بإدراج كافة التفاصيل 

الخاصة بالجوانب الغري لفظية املســتخدمة أثناء تحديد نقاط الدعم الرئيســية. ويف املثال 

التايل رئيس يتحدث يف اجتامع ســنوي، نالحظ فيه أنه يقــوم بالرتكيز يف خطابه عىل نقاط 

الدعم الرئيسية.

فالنقــاط الرئيســية يف هذا املثال هــي: املنتجات األربعة الجديدة والتوســع يف القوى 

العاملة يف مبيعات القســم الغريب واستقرار سوق املنازل، وما تبقى من هذه الرسالة يعترب 

مواد داعمة. يساعد الفصل بني النقاط األساسية والنقاط الداعمة املستمعني عىل املحافظة 

عىل معلوماتهم الحيوية.

لقد رُس القســم اإللكرتوين بإدخال أربعة منتجات جديدة يف العام املايض بنجاح. كل واحدة 

مــن هذه املنتجات األربعة تباع مبعدل أفضل مام كان متوقعاً. كنا يف غاية الرسور، عندما ارتفع 

معدل اإلنتاج إىل أكرث من أربعة عرش باملائة )14%( مبعدل أفضل من املتوقع. ويفرتض أن يحقق 

هذا الحساس ذو التطبيقات املتعددة وسهل الرتكيب نتائج مشابهة أو أفضل يف العام املقبل.

وباإلضافــة إىل طرح منتجات جديدة )توقف(، قمنا بتوســعة فريق مبيعات القســم الغريب 

من خالل إضافة ســتة عــرش مندوباً للمبيعات من ذوي الكفاءة العالية. تم اســتقطاب مندويب 

املبيعــات هؤالء من جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكيــة، ونحن واثقون من مقدرتهم عىل 

مســاعدتنا عىل التوســع يف الغرب. يتحىل جميع هؤالء املندوبني بفهٍم عميق باملنتج وبالطبيعة 

املتغرية للصناعة التي نعمل بها. 

ال يوجد تغيريات فورية يف قسم دعم السلع املنزلية )خفض الصوت(، وسيكون من الرضوري 

االنتظار لرنى ما سنقوم بتطويره. نحن مستقرون هنا ألن أجهزة فتحات املآرب، وأنظمة االتصال 

الداخليــة، وأجهزة الحامية ضد الرسقة قادرة عىل الصمود. قمنا بتطوير نظام حامية جديد ضد 

الرسقة، ميكن برمجته عن طريق جهاٍز رقمي. وقد كان من املثري مشاهدة تطور هذا املرشوع.

تنظيم الرسالة:

يســتخدم املتكلم منطاً تنظيمياً يستطيع املســتمع من خالله فهم الرسالة. فعىل سبيل 

املثــال، ميكن للمتكلم تنظيم الرســالة عن طريق اإليجابيات والســلبيات، املزايا والعيوب، 

األمور املرغوبة وغري املرغوبة، أوجه التشــابه واالختالف، أو عن طريق التسلسل الزمني أو 



الفصل التاسع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات420

الواجبات الوظيفية. كام أنه من األسهل أن نتذكر البنية األساسية للفصل، بدالً من ذكر كل 

كلمة فيه، ومن األســهل أيضاً أن نتذكر بنية الرســالة املنطوقة بدالً من التفاصيل، وســوف 

يقوم املنصت املاهر باالنتباه للعالمات واإلشــارات واالنتقاالت التي يســتخدمها املتحدث 

لإلشــارة إىل البنيــة. ويعترب ترقيم النقاط )عىل ســبيل املثال النقطــة الثانية وغريها(، أحد 

الطــرق التي يســتخدمها املتكلمون، وفقاً ملا هو موضح بالفصــل الخامس، أي يقصد منها 

معاينة تلك النقاط بشكٍل خاص. فمن املمكن القول: "اليوم سأقوم مبناقشة ..." أو "سأقوم 

باالستامع إىل ..." أو "إذاً، اليوم تحدثت عن ...".

تلخيص الرسالة:

توجد تقنية أخرى لالستامع النشط وهي التلخيص. ميكن أخذها عىل هيئة صورة ذهنية 

للنقاط الرئيسية. وال ينبغي أن يتضمن امللخص جملة أو تفاصيل مفصلة، أو كلامت مبسطة 

أو شــبه جملة. وعالوة عىل ذلك، ال ينبغي أن ينتظر القارئ امللخص يف نهاية الرســالة؛ ألن 

النقــاط األكرث كفاءة تتمثل يف نقاط االنتقال الرئيســية. وميكن تلخيص خطبة الرئيس التي 

عرضت ســابقاً يف ثالث جمل: )1( أربعة منتجات إلكرتونية جديدة، )2( ســتة عرش موظفاً 

جديداً يف املنطقة الغربية، )3( سوق مستقرة.

وتعمــل التقنيــات الثالثة التي تم اختبارهــا حتى اآلن للتفريق بني النقاط الرئيســية، 

والدعــم والتنظيم والتلخيص املســتخدمة مع بعضهــا البعض لتحقيق االســتامع الدقيق، 

ويساعد االستخدام الفعال للتقنية الرابعة يف تطوير باقي التقنيات.

تصور الرسالة:

هناك إســرتاتيجية رابعة لالستامع النشط، وهو تصور الرسالة املوجهة من قبل املتكلم، 

والتي مُتكن املستمع من إبقاء العقل مدركاً لتلك الرسالة ومنصتاً إليها. وأهمية هذه التقنية 

هي أنها تســمح للفرد باســتخدام نحو 75% من قدرته العقلية الغري مطلوبة ملواكبة وفهم 

هذه الرسالة. وبالتايل، ميكن للمدير بذل املزيد من الجهد لالستامع، مام يقلل احتاملية فقد 

جزء كبري من الرســالة. وأخرياً، يعمل هذا األمر عىل حفظ الرسالة داخل العقل؛ ألن الصورة 

تظل مقرتنة به. فعىل ســبيل املثال، يف االجتامع الســنوي الذي تم وصفه سابقاً، قد يتصور 
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املدير الســتة عرش موظفاً العاملني بقســم املبيعات باملنطقة الغربية، عىل أنهم ستة عرش 
موظفــاً يركضون من مواقع مختلفة بالواليات املتحــدة إىل كاليفورنيا، وهذا التصور املاثل 

للستة عرش موظفاً يساعد املدير عىل تذكر واحدة من النقاط الرئيسية لهذه الرسالة.

ميثل التصور فناً من فنون االســتذكار، أي أن الفرد يخلق بداخله جهاز تذكر، مع إدراج 
املزيج من الحروف؛ كل منها ميثل الحرف األول من الكلامت األساسية للرسالة. فعىل سبيل 
املثال، نفرتض أن الفرد يعرتض فقط عىل أخذ دورة تدريبية إضافية لربمجة الحاســب اآليل، 
فيمكن أن ينشــأ هذا االعرتاض بســبب التكلفة أو بســبب عدم قدرة الفرد، أو أن الوقت 
غري مناســب، فنعترب حينئذ أن كاًل من التكلفة والقدرة والوقت من البنود الرئيســية التي 
البد من اســتخدامها؛ لتسجيل هذه األفكار وفًقا ملا أشار إليه املتكلم. فيعترب فن االستذكار 
أحــد الفنــون العلميــة يف قطاع األعامل. فعىل ســبيل املثال، يف أحد املطاعم الشــعبية يف 
هيوســن، يتم إعداد الَسلطات اليونانية عىل جانب الطاولة، فتستخدم الواصفات باملطعم 
هذا األمر كفنٍّ اســتذكاري لرتتيب املكونات بطريقة بارعة "البدء باألشياء العصيبة ومن ثم 
األكرث سالســة"، أي تقوم العامالت أوالً بتقطيع الخرضوات يف وعاء عميق، ثم تقوم بإضافة 
عصري الليمون والخردل وزيت الزيتون. وميكن اعتبار فن االستذكار بشكٍل عام واملخترصات 
بشــكٍل خاص نوعاً من التصور؛ ألنه من األســهل أن نرى ونتذكر األمور التي قمنا بتخيلها 

وتصويرها بالعقل، أو عن طريق ربط الكلمة باختصاٍر معني.

تخصيص الرسالة: 

املســتمعون الفعالون هم أولئك الذين يفحصون الرسالة للحصول عىل معلومات ذات 
معنى خاص باملســتمع. ويصبح املوضوع بطبيعة الحال أكرث إثارة لالهتامم وأسهل للرتكيز، 
إذا كان يتعلق باملســتمع. يف الواقع، يضمن أولئك الذين يربطون الرسالة بتجارب شخصية 
وجود عنرصين أساسيني من االستامع، هام: الرغبة والدافع. فيمكن للمدراء الذين يستمعون 
إىل موظفيهم طبقاً للمثال الســابق، إضفاء الطابع الشــخيص عىل الرســالة من خالل طرح 
األســئلة بأنفسهم: كيف ســتؤثر هذه التقنيات األربعة عىل وظيفتي؟ هل سيؤثر استمرار 
توســع املجموعة اإللكرتونية عيل؟ هل ســتزيد نسبة الســتة عرش موظًفا الجدد من عبء 
العمل باملنطقة الغربية؟ هل ســيؤثر َضعف الســوق من اســتقراره عىل تنفيذ مخططات 
رشكتنا؟ فاإلجابة عىل هذه األسئلة يكمن يف فهم املديرين ما تتحدث عنه الرسالة، ومن ثم 

سيزداد حافز االستامع إىل ما تحتويه الرسالة.
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ن المالحظات: دوِّ

ن املستمع املالحظات. فعىل سبيل املثال، يدرك  يتم تعزيز كل هذه التقنيات عندما يدوِّ

طالب الجامعات أهمية املالحظات أثناء املرحلة الدراسية، ولكنهم قد يفقدون هذه العادة 

الجيدة مبجرد مغادرتهم الفصول الدراســية، وميكن للمســتمع بســهولة تقديم مالحظات 

قصرية للمســاعدة يف تنظيم وتصور وتخصيص رســالة محددة. فلــم تقم املالحظات فقط 

بتوفري إخطار خّطي من الســجالت املكتوبة وحســب، ولكنها توفــر أيضاً ردود فعل قيمة 

تخرب املستمع فقط مبدى أهمية عملية االستامع. فإذا مل يتم تنظيم املالحظات بشكٍل جيد 

مع النقاط الرئيســية والدعم، فإن املســتمع رمبا مل يقم بتنظيم الرســالة عقالنياً. فإذا أشار 

اســتعراض رسيع إىل أنه مل يتم أخذ أية مالحظات لبعض الوقت، فقد تجد اهتامم املستمع 

مشتتاً.

تفيد املالحظات املســتمع بأنها ترتك أثراً معنوياً بداخله، حيث تعتمد عملية االســتامع 

عىل النشــاط العقيل يف الغالب. وبالتايل، فإن األشخاص الذين اعتادوا عىل النشاط البدين ال 

يتمتعون بطيلة البال أو الصرب عىل االستامع لفرتات طويلة.

بالطبع، ميكن أن يســبب تدوين املالحظات 

مشــكلة بالنسبة لبعض األشخاص. فيمكن للمرء 

أن يقــوم بالرتكيز عىل بعض املالحظات إىل الحد 

الــذي ميكنه من فقــدان املطلــب الرئييس من 

الرســالة. فبــدالً من ذلك، ميكن للفــرد أن يقوم 

بتدوين العبارات والكلامت الرئيســية عىل هيئة 

مخططات أو باستخدام االختصارات، متى يكون 

ذلك ممكناً.

فكرة أخرية حول املالحظات: إن املستمع الذي يقوم بتدوين املالحظات التي أشار إليها 

املتكلم يف كل رسالة موجهة. وعند مشاهدة املتكلم لتلك املالحظات املدونة، فإنه سيحظى 

بدرجة أكرب من الثقة بأن املستمع اهتم به وقام بتدوين مالحظاته. وسيتم مناقشة االستامع 

الفعال مبزيٍد من التفاصيل يف وقت الحق. 

توقَّف وفّكر

تخيل أنك تستمع إىل عميل ساخط عىل 

الهاتف، ما هو رد فعل العميل املحتمل 

إذا قلت: أنا آخــذ املالحظات عىل هذا. 

فهــل من املمكن أن تقوم بتهجئة اســم 

الشخص الذي ذكرته يل؟
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تعترب كلٌّ من هذه التقنيات التي تحدد النقاط الرئيسية، والتنظيم، والتلخيص، والتصور، 

والتخصيص وتدوين املالحظات، مفيدة لعمليات االستامع النشط والتفاعيل. ومع ذلك، فإن 

هذه التقنيات حاســمة بشكٍل خاص، يف الحاالت التي تكون فيها القدرة عىل طرح األسئلة 

ومراقبة الرسائل غري اللفظية محدودة. 

طرحــت كافة األســئلة املمكنة إضافة إىل أســئلة املتكلم لتوضيــح ماهيتها، فضاًل عن 

التقنيات الســت التي تم مناقشتها للتو. وســوف يناقش القسم التايل الحاالت التي يسهل 

فيها طرح األسئلة التي تشري لالستامع التفاعيل.

تقنيات محددة لالستماع التفاعلي:

يلخص الجدول )9-3( التقنيات املســتخدمة يف حاالت االســتامع النشــطة والتفاعلية. 

فعندما يشــارك املدراء يف اتصال ثنايئ االتجاه، ميكنهم تحســني فعالية االســتامع من خالل 

إعادة صياغة األسئلة وطرحها.

إعادة الصياغة:

ُيعتقد عادة أن إعادة الصياغة هي مجرد تكرار ملا قاله املتحدث. ومع ذلك، فإن إعادة 

الصياغة تعكس ما يعتقد املســتمع بأن املتحدث قاله. يقصد بإعادة الصياغة أن املســتمع 

يســتخدم كلامت أخــرى للتعبري عن املعنى الــذي يقصده املتحــدث، للتحقق من فهمه. 

وعالوة عىل ذلك، تعكس إعادة الصياغة أيضاً املواقف الكامنة أو النربة العاطفية للرســالة، 

يف حني أن العديد من الناس يرتددون يف إعادة الصياغة خوفاً من أن يتم تشــبيهم بالببغاء. 

فتعترب إعادة الصياغة من األمور الجيدة لتقنيات االســتامع لســببني: تسمح إعادة الصياغة 

للمســتمع بالتأكد مــن فهم ما يقصده املتحــدث، فضاًل عن تعزيز العالقــة بني املتحدث 

واملســتمع. فعندما يقوم املســتمع بإعادة صياغة الكالم، فإن هذا يشري إىل الجهد وااللتزام 

والنوايا الحسنة، التي تزيد من احتاملية استجابة املتحدث.

علــاًم بالفوائــد الهامة إلعادة الصياغة، فقد تتســاءل: ملاذا نحن جميعــاً ال نفعل ذلك 

بشــكٍل متكرر عند االســتامع إىل املتحدث. قد يكون السبب هو أننا نخىش أن تبدو حامقة 



الفصل التاسع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات424

بالنســبة لآلخرين. هل فكرت يوماً يف الوقت الذي عاد فيه أحد أفراد عائلتك من العمل أو 

من املدرسة وسألته: "كيف كان يومك؟". فإذا كان الجواب شبيهاً بهذا الرد وهو: "أكره هذا 

املكان"، أو "أنا ال أعود إليه أبداً". فإذا كنت تريد إعادة صياغة هذا الكالم لفهم ماذا يقصد 

املتحدث، فعليك عدم الرد بقوله: "إذن، أنت تكره هذا املكان ولن تعود إليه أبداً"؛ ألن هذا 

الرد من شأنه أن يخلق بداخله الرغبة يف الرد. بدالً من ذلك، من املمكن أن تقول له: "يبدو 

أن اليوم كان شاقاً عليك"، فعليك أن تتذكر دامئا بأن إعادة الصياغة يفرتض أن تعكس معنى 

الرسالة التي تلقيتها، سواء بشكٍل لفظي أو غري لفظي.

الجدول )9-3( تقنيات محددة لإلنصات النشط والتفاعيل

الوضع التفاعيلالوضع النشط

إعادة الصياغة.تحديد النقاط الرئيسية والدعم.

طرح أسئلة مفتوحة ومغلقة.تنظيم الرسالة.

طرح األسئلة األساسية والثانوية.تلخيص الرسالة.

طرح األسئلة املحايدة واملوجهة.تصور الرسالة.

تخصيص الرسالة.

تدوين املالحظات.

توجيه األسئلة:

تضيف األسئلة املطروحة الكثري إىل قدرة املدير عىل االستامع الفعال. يويص هذا الكتاب 

بعدة مجاالت عندما تكون أساليب توجيه السؤال مناسبة: االستامع وإجراء املقابالت، وحل 

الرصاعــات، والتدريبــات. تعترب تلك األســئلة املطروحة يف غاية األهميــة؛ ألنها توفر عملية 

االتصال الفعال ذات االتجاهني التي تم مناقشــتها بالفصل الثاين. فبدون طرح تلك األسئلة، 

ســتكون ردود الفعل والتفاهم املتبادل مقيد بشدة، وهكذا. ففي املثال الوارد وصفه بالبند 

الســابق وهو بند إعادة الصياغة، التي يناقش فيها رضورة االســتامع بشكٍل جيد، يجب عىل 

املستمع إعادة صياغة الكالم ليتفهم املراد جيداً، وعليه أيضاً طرح السؤال كاآليت: "يبدو وكأن 
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توقَّف وفّكر

تخيل أنك تحرض فعالية إلحدى الرشكات 

وتحــاول الحديــث مــع أحــد موظفي 

الرشكــة، فعليك أن تقرر ســؤاالً مفتوحاً 

لطرحه، فام هو الســؤال املفتوح الجيد 

الــذي ميكنــك الخوض بــه يف الحديث؟ 

تلميح: ال ميكنك اســتخدام عبارة: "كيف 

حالك؟" بأنها سؤاٌل مفتوٌح؛ فإنها ال تعني 

شيئاً.

يومــك كان شــاًقا للغاية"، أو مــن املمكن تفهم 

حديثه والرد عليه مبارشة بقوله: "ماذا حدث؟".

يف الحالة التفاعلية، عندما يكون معنى الرسالة 

غــري واضــح أو غري كامــل، يجب عىل املســتمع 

طرح األســئلة، عندما تكون الكلامت الرئيسية أو 

العبــارات أو املفاهيم غامضــة، أو عندما تظهر 

التناقضات أو االســتنكارات، حيث تســاعد تلك 

األسئلة املطروحة عىل وضوح األمر، ويوجد أسئلة 

أيضاً قد تســاعد املتحدث عــىل توضيح أفكاره. 

وعند استجوابه، فقد يجرب املتكلم عىل إعادة توجيه رسالته إىل منفعة املستمع.

يجب عىل املدير أن يحدد بشــكٍل إسرتاتيجي األسئلة األنسب للحاالت املختلفة؛ حيث 

يوجد ثالث أنواع من األســئلة املناســبة تدور حول هذا النقاش: هل األســئلة مفتوحة أم 

مغلقة؟ أساسية أم ثانوية؟ مبارشة أم غري مبارشة؟ كام سيتم وصف أنواع األسئلة يف الفصل 

الرابع عرش؛ ألنها تابعة بشكٍل أسايس لسياق املقابالت.

األسئلة المفتوحة والمغلقة:

تعطي صياغة الســؤال املفتوح للمستجيب خيارات واسعة للرد عليه. عىل النقيض من 

ذلك، الســؤال املغلق الذي يقوم بإعطاء املســتجيب خيارات محــدودة للرد عليه، وتكمن 

هــذه اإلجابة داخل حلقــة ضيقة. وفيام ييل مثال عىل هذه النقطــة: لنفرتض أن املوظف 

قام بتقديم شــكوى إىل املدير، يصف له فيها حدوث مشــكلة كبرية مع مرشوعه الجديد. 

ففي هذه املســألة ينتقل املوظف يف حديثه بني نقطة وأخرى، فال يدرك املستمع املقصود 

مــن حديثه. وبطبيعة الحال، فإن هذا الوصف غــري منضبط، حيث إنه يجعل من الصعب 

عدم القدرة عىل االســتامع بشكٍل جيد. لذلك، يجب عليه طرح العديد من األسئلة لوضوح 

واكتامل املســألة عند املســتمع. وتتضمن القامئة التالية أسئلًة مفتوحة ومغلقة قد يتطلب 

من املوظف توضيحها: 
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ما هي األسباب الرئيسية للمشكلة؟ )سؤال مفتوح(.	 

ما الذي ميكنك أن تخربين به؟ )سؤال مفتوح(.	 

هل فحصت مقياس درجة الغليان؟ )سؤال مغلق(.	 

أين تعتقد أننا يجب علينا أن نذهب من هنا؟ )السؤال مفتوح(.	 

هل سيكون من املفيد االنتظار إىل الغد؟ )السؤال مغلق(.	 

بالرغم من أن األسئلة املفتوحة تتطلب معلومات إضافية، إال أنها تسمح أيضاً بالخوض 

يف الحديث عن كافة األمور املتعلقة باملوضوع، ناهيك عن األسئلة املغلقة التي ترتكز فقط 

عىل االمتثال للمشــاكل والحقائق، وتدعو إىل االلتزام بعبارات محددة. فعىل ســبيل املثال، 

"هــل أنت؟". ويجب عىل املدراء اســتخدام التحليل اإلســرتاتيجي لتحديد أفضل نوع من 

األسئلة يف كل حالة.

األسئلة األساسية والثانوية:

هناك خياران آخران مفتوحان أمام املدير، هام: األســئلة األساســية واألســئلة الثانوية. 

فالســؤال األسايس هو الســؤال األول حول موضوٍع ما، حيث يجوز للمدير املتابعة بسؤال 

ثانوي للحصول عىل معلومات أكرث تحديداً، بعد اإلجابة عىل الســؤال األســايس. والســؤال 

الثانــوي ليس مجرد ســؤال إضــايف، ولكنه يســعى أيضاً للحصول عىل مســتوى أعمق من 

املعلومات من السؤال األسايس. فهذه التحقيقات تتطلب إسناد كافة اإليضاحات والتفاصيل. 

ويبني االستخدام اإلسرتاتيجي لالستجواب األسايس والثانوي.

املدير: هل تعتقد أنك سوف تكون قادراً عىل القيام بالتحليل قبل يوم األربعاء؟ )سؤال أسايس(.

املوظف: إذا سارت األمور عىل ما يرام، لن تكون هناك مشكلة.

املدير: ما اليء الذي تعتقد أنه يسري عىل نحٍو خاطئ؟ )سؤال ثانوي(.

املوظف: من الصعب الحصول عىل املعلومات املحاسبية أحياناً.

املدير: ما هو الجزء املعني الذي يكون من الصعب الحصول عليه؟ )سؤال ثانوي(.
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الِحظ أن كل ســؤال ثانوي يســعى للحصول عــىل مزيد من املعلومــات حول اإلجابة 

السابقة.

األسئلة المحايدة والموجهة:

يتضمن التصنيف الثالث لألســئلة املطروحة األســئلة املحايدة واملوجهة، حيث تسعى 

األسئلة املوجهة لتوجيه املتكلم للرد بطريقة معينة، ناهيك عن األسئلة املحايدة التي تقود 

املتحدث إىل االستجابة لرغبات املستمع نحو السؤال املوجه أو السؤال الرئييس. فعىل سبيل 

املثال، من املمكن القول ألحد األشخاص: "ال يبدو من املنطقي أن" أو "لن توافق عىل أن" أو 

"بالتأكيد أنت لن" أو "سوف تقوم بفعل....". فيمكن استخدام األسئلة املوجهة بطريقة غري 

مبارشة، وميكن استخدام األسئلة املوجهة للحصول عىل تأكيد أو توضيح بشأن نقطة محددة 

واحدة، يف حني أن السؤال املبارش ميكن الحصول من خالله عىل الرد يف الحال.

باختصار، عىل املدير الذي يقوم باســتخدام إعادة صياغة الكلامت، طرح األسئلة املناسبة 

بوضــوح تام وفقــاً لعمليات التطور التفاعلية. ومن الواضح أيضاً أن االســتامع التفاعيل ليس 

نشــاطاً ســلبياً، ولكنه يتطلب إرشاك املدير من خالل استخدام إعادة صياغة األسئلة بطريقة 

مناسبة. وملساعدتنا يف رؤية هذين األسلوبني يف العمل، دعونا نفحص املقابلة االفرتاضية التالية 

بــني املدير العــام لرشكة صناعية ورئيس أحد متاجرها. فاملوضوع هــو تحديد املوعد النهايئ 

لتقديم طلب العميل. يبدأ املدير املقابلة من خالل مراجعة العقد ويســأل رئيس العمل: ما 

الخطأ؟ ومن ثم وقف رئيس املتجر من عىل كرســيه احرتاماً ملديره واتجه إليه ملحادثته، وبدأ 

رده من خالل إعادة صياغة الحديث، والذي جعله يتفهم ويثبت أنه عىل بينة من أمره، ومن 

ثم سأله: هل تساءلت عن املوعد املحدد لتسليم طلبات العمل؟ فكان جوابه: ال.

يوضح مدير رشكة فورمان أيضاً أن التأخري يف إصالح املعدات، الناجم عن الطقس القايس، 

حال دون وصول األجزاء الرضورية يف األسبوع املايض؛ فسلسلة األحداث هذه بلغت ذروتها 

مع انخفاض حجم املنتج.

فهــدف املديــر العام هنا هو الحفاظ عــىل عملية االتصال مع رئيــس املتجر، وإيفاؤه 

بالجواب املناســب، عن طريق طرح ما إذا كان يتم إصالح معدات العمل يف الوقت الحايل، 
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ومن ثم يقوم رئيس متجر رشكة فورمان بصياغة الكالم، والرد عىل املدير العام وتقديم كافة 

التفاصيل املناسبة إليه، موضحاً أن اإلصالحات قد اكتملت واملتجر اآلن قيد التشغيل، ويقوم 

املديــر العام أيضاً بتلخيص هذا الحوار بقوله: "ما هو موعد التســليم الجديد؟". ويظهر يف 

هذا الحوار الســابق أن كاًل من املشــاركني يف الحوار لديهم مهارة استامع جيدة، فضاًل عن 

مهارة إعادة الصياغة، واألسئلة املفتوحة واملغلقة واإلشارات غري اللفظية املستخدمة.

االستماع لالتصال غير الرسمي:

حتى اآلن ركزت هذه املناقشــة عىل حاالت االســتامع الرســمية بني األعضاء. أما حالة 

االستامع غري الرسمية، فلم تتم مناقشتها حتى اآلن، مع أنها تعترب من األمور بالغة األهمية. 

فيمكن أن تصبح حالة االســتامع غري الرسمية حالة واقعية أو تعاطفيه، وينبغي عىل املدير 

أن يكون دامئاً عىل بينة من الشــائعات التي تتــداول حوله. يف أوقات أخرى ميكن أن توفر 

هــذه الشــائعات معلومات مهمة، ويف أوقــات أخرى قد يكون من املهــم محاولة تعديل 

محتوى الشائعات، ويف أوقات أخرى رمبا يكون من األفضل تجاهل الشائعات، ولكن يجدر 

باملدراء البقاء مرتقبني.

يشــري مصطلح الشــائعات إىل تاريخ مثري لالهتامم، حيث نشــأت تلك الشائعات خالل 

الحرب األهلية، عندما كانت خطوط التلغراف االســتخبارية متشابكة من شجرة إىل أخرى، 

حيث إن العديد من الرســائل الشــائعة بينهم غري صحيحة وخاطئة، وقد قيل حينئذ أن أي 

شائعة تعترب إشاعة غري حقيقية.

ما الذي يسبب الشائعات يف املنظامت الحديثة؟ لإلجابة عىل هذا السؤال، تكون الصيغة 

التالية مفيدة:
الشائعات = الغموض X الفائدة

تنشــأ الشــائعات عندما تكون الرســالة غامضة. فــإذا كانت جميــع املعلومات متاحة 

وواضحة من القنوات الرســمية، فلن تنشــأ شــائعات. ولكن عندما تكون الرســالة غامضة 

ومثرية لالهتامم، فسوف تنشأ الشائعات من ورائها.
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ولهــذه العالقة آثار هامة عىل االتصاالت اإلدارية، فيمكن لإلدارة تحديد ما اليء الذي 
يثري اهتامم املوظفني من خالل االســتامع إىل الشــائعات. عىل ســبيل املثال، استقال نائب 
الرئيس مؤخراً من رشكة كمبيوتر، ولكن الشــائعات ال تتناول موضوع االستبدال. وبدالً من 
ذلك، فإن املوضوع الرئييس للشائعات هو عالقة جديدة بني اثنني من املوظفني. هذا يعني 
ضمناً أن املوظفني واثقون نسبياً من فريق اإلدارة، وأن استبداالً واحداً رمبا لن يهز القارب. 
قارن ذلك برشكة، حيث تقاعد الرئيس فجأة. محور املناقشــات كلام تجمع الناس كان آخر 

شائعة حول االستبدال، ومن الواضح أن هذه املسألة كانت مصدر قلق كبري للموظفني.

تشــري البحــوث إىل أن نحو مــن 70 إىل 90 
يف املئــة مــن املعلومــات املنقولة عــن طريق 
الشائعات يف املنظامت صحيحة. ومع ذلك، يظل 
بعض التحريف موجــوداً)15(. غالباً ما يجعل لب 
الحقيقة باإلضافة إىل درجة التحريف، الرســائل 
املنقولة عرب الشــائعات قابلة للتصديق وممتعة 

وراسخة.

ومــع انتقــال املعلومات من شــخص ألخر، 
تتعــرض لثالثة أنواع من التغيري: النوع األول هو 
التســوية وإســقاط التفاصيل وتبســيط السياق 
واالعتبارات. وتعترب تلك العملية ســائدة بشكٍل 
خــاص، عندما تكون الشــائعات معقدة للغاية، 
ويجب أيضاً أن تكون مبسطة من أجل متريرها إىل الشخص التايل. والنوع الثاين من التغيري 
هــو توضيــح الصورة ومعالجــة البيانات املتنقلــة، وتتمثل يف جعل قصة قصرية للتســلية 
ومتريرها من شــخٍص آلخر. والنوع الثالث من أنواع التغيري هو االســتيعاب، أي ميل الناس 
إىل تغيري الشائعات لهدف مستقل بذاتهم، والذي بدوره يجعل الشائعة أكرث إثارة لالهتامم 

من تلك الشائعات األخرى)16(.

يتطلب االســتامع اإلداري الفعال أن يقوم املدراء بتقييم االتصال غري الرســمي بشــكٍل 
حاســم؛ لتحديد مدى حدوث التغيريات الدارجة يف التســوية، وتوضيــع ومعالجة الصورة، 
واالســتيعاب الدارج بني الشــائعات غري الدقيقة، والتي ميكن أن تدعو يف بعض األحيان إىل 

توقَّف وفّكر

تلقــي . 1 املوظفــون  يفضــل  ملــاذا 

معلوماتهــم مــن خــالل القنوات 

الرسمية؟

ملاذا يلجأ املوظفون إىل الشــائعات . 2

للحصــول عىل املعلومــات، عندما 

يصعــب عليهــم الحصــول عــىل 

املعلومات من مصادر رسمية؟

كيف ميكن للمدراء تقليل نشــاط . 3

الشائعات بني موظفيهم؟
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العمل. ففي إحدى رشكات التصنيع، أشــارت الشــائعات إىل أن الرشكة ســتقوم بفتح باب 
الترسيح للعديد من العامل بســبب تركيب املاكينة الجديدة. وعندما ســمعت اإلدارة بهذا 
األمر، أشارت إىل أن هذه الشائعات غري صحيحة، ومن ثم التقى فريق اإلدارة مع املوظفني 
للتأكد من عدم حدوث ترسيح للعامل. وقد ســاعد االستامع إىل الشائعات عىل منع التأثري 
عىل معنويات املوظفني. وكام قال أحد املدراء ذات مرة: من املهم االســتامع إىل "الحديث 
يف الشــارع". وتبني البحــوث أن املوظفني يفضلون الحصول عــىل معلوماتهم من القنوات 
الرســمية، وأنها تتحول إىل قنوات غري رسمية عندما تقل القنوات الرسمية. وينبغي للمدراء 

املعنيني باإلشاعات املتفشية أن يتذكروا العالقة بني القنوات الرسمية وغري الرسمية

االستماع إلى البيئة الكلية:

يناقش هذا الفصل أوالً االســتامع إىل الكلامت املنطوقــة. ويتحدث الفصل العارش عن 
االتصال غري اللفظي، حيث يجب عىل املدراء االســتامع إىل الرسائل املنطوقة وغري اللفظية، 
ســواء بشكٍل منفصل أو مشرتك يف البيئات الرسمية وغري الرسمية. يتطلب االتصال اإلداري 
اإلسرتاتيجي االستامع إىل الرسائل غري الواضحة دامئاً. يشري الشكل )9-1( إىل الجوانب الثالثة 
التي متت مناقشتها: الجانب الرسمي والجانب غري الرسمي، الجانب اللفظي وغري اللفظي، 
الجانب الواضح والجانب املخفي. وسيتم عرض تلك االحتامالت يف مثلث متساوي األضالع؛ 

ألنه ينبغي النظر يف جميع الجوانب الثالثة عىل قدم املساواة.

الرسالة

واضح

غري رسمي

مخفي

غري لفظي

لفظي

رسمي

شكل )9-1( األبعاد الثالثة التي تتضمنها الرسالة
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اســتناداً إىل ما ســبق، يجب عىل املدراء إبقاء أعينهم مفتوحة وآذانهم مصغية؛ لتجنب 

أية إشــاعات تدور داخل منظمتهم. فعندما يكون الشخص عىل بّينة من حدث أو إشاعات 

قادمــة، فعليه اتخاذ كافة اإلجــراءات املالمئة والصحيحة، ويجب عىل املدير أن يتحقق من 

ذلك األمر عن طريق االســتامع إىل املوظفني. ففــي أحد املجالت عرب اإلنرتنت، كتبت مدام 

نــوار مقااًل بعنوان "لعنة الربع الرابع": كيف يل أن أقول بأنه يوجد شــائعات حول ترسيح 

العاملة، دون صدور خطاب رســمي معلن من ِقبل الرشكة؟)17(. فقد قامت مبناقشة املقالة 

إلعادة الهيكلة املحتملة. فمن املمكن أن يستمع أحدهم إىل أن هناك موظفني قد استقالوا 

طوعــاً ومل يتم اســتبدالهم، أو هناك زيادة ديون عىل الرشكة أو ســيتم ترسيح العاملة إىل 

رشكات أخرى، فضاًل عن االجتامعات غري املعلنة، ومغادرة كبار املســؤولني التنفيذيني، ومن 

املمكن أن تصل هذه األنباء إىل املوظفني املعلن عنهم، فيقومون باالنتقال إىل املكان الجديد 

دون صدور ترصيح رسمي بذلك.

بطبيعــة الحال، إن إعادة الهيكلة تعترب عمــاًل جذرياً؛ حيث يجب عىل املدراء اإلنصات 

واالستامع إىل تحليل العديد من األحداث والشائعات الدارجة داخل الرشكة، والتي ميكن أن 

تؤثر عىل الحياة املهنية للموظف. فعىل سبيل املثال، ما هي اإلدارات التي تحصل عىل أفضل 

امليزانيــات؟ من املحتمل أن تكون إدارة العاملة واملوظفني هي الحاصلة عىل كربى الفرص. 

فعــىل الرغم من صعوبة تحديد ميزانية العمل الخاصة بكل قســم، فمــن املمكن مراقبة 

الزيادة يف امليزانية. االســتعانة مبوظفني إضافيني لعمليات الدعم ورشاء معدات الحاســوب 

األحدث واألفضل، واقتناء أثاث مكتب جديد، والســفر املتكرر إىل املؤمترات املهنية. كل ما 

سبق يشري إىل اإلدارة املفضلة عىل مستوى الرشكة.

يقودنا الحديث هنا إىل أن االســتامع اإلداري ال يقترص عىل الكلامت الواضحة فقط، بل 

ميتد أيضاً ليشــمل االستامع إىل السلوكيات اللفظية، واإلشارات املستمرة القادمة من البيئة. 

ولقد ذكرنا سابقاً مناقشتنا حول منوذج االتصال اإلسرتاتيجي املدرج بالفصل الثاين، فضاًل عن 

وثائق مناخ االستامع ذات الصلة.
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تطوير مناخ االستماع:

إضافة إىل االســتامع بعناية، يجب عىل املدراء االســتامع إىل املوظفني بعناية فائقة، مع 

خلــق مناخ متبــادل بينهم، وبدون هذا املناخ ميكن أن تصبــح بيئة االتصال داخل املكتب 

متشابهة مع بيئة املنزل. فعىل سبيل املثال:

الوالد: ملاذا ال تخربنا أبداً مبا تفعله؟

االبن: أفعل، ولكنكم مل تستمعوا إيّل. كنتم دامئا مشغولني جداً.

الوالد: نحن شغوفون جداً باالستامع إليك، ولكنك تبدو وكأنك ال تريد إخبارنا بأي يشء.

فهل اآلباء شــغوفون جداً باالستامع إىل أبنائهم، أم أن األمر يبدو ظاهرياً فقط؟ فقد تم 

طرح الســؤال نفســه عىل العديد من املدراء: هل من املمكن أن يبدو مستمعاً إليك ولكنه 

مشغوٌل يف أمور أخرى؟ قد يخلق املرء عن غري قصد مناخاً غري مستجيب عن طريق سلوك 

خفي، كأن يقول املدير إىل املوظف: "لِم نتحدث يف هذه املسألة مادام مل يستمع إلينا أحد؟ 

وقد تتذكرون أن ثقافة املنظمة ومناخها متت مناقشته بالفصل الثاين، وتم إبرازهام كطبقة 

خارجية لنموذج االتصال اإلسرتاتيجي لتطوير إسرتاتيجية االتصال.

بالرغم من أن املدير مســؤول عن كافة املعلومات الخاصة بالرشكة، وينفق ما يصل إىل 

50% من وقته يف العمل لالســتامع إىل املوظفني، فال ميكن للمرء االســتامع من تلقاء نفســه 

إذا كان املخاطب ال يتحدث عن يشء. فقد يحتاج املدراء إىل تطوير مناخ االســتامع لتحفيز 

األشخاص عىل االنفتاح. وبالتايل، ينبغي عىل املدراء السعي إىل القضاء عىل عادات االستامع 

التي تثبط التواصل. الجدول )9-4( يرسد 16 عادة من عادات االستامع املزعجة)18(. إن قيام 

املستمع بهذه السلوكيات ال يظهر مناخاً إيجابياً لالتصال. وتبعاً لذلك، من املمكن أال يصدق 

املتحدث بأنه ُيصغى إليه. من املمكن أن تعمل هذه القامئة كقامئة.
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الجدول )9–4( عادات االستامع املزعجة

1 - ال يعطيني الفرصة للتحدث. 

2 - ال يسمح يل أبداً باستكامل أكرث من جملتني قبل املقاطعة. 

3- ال ينظر إىل أبداً عندما أتحدث. 

4- يظهر متلمله باستمرار باستخدام وتفحص الورقة أو القلم فضاًل عن اإلصغاء إيل. 

5 - ال يبتسم أبداً.

6- دامئا ما يغري املوضوع بتساؤالته وتعليقاته. 

7- عندما أبدي اقرتاحاً ال يأخذ به أبداً. 

8- دامئاً ما يركز نحوي إلخباري بنقطتي التالية. 

9 -دامئاً ما يتفوه عىل لساين مبا ال أعنيه. 

10 -من حني آلخر، يتساءل ما هو السؤال الذي طرحته عليه. 

11 -عندما أتحدث يقوم بإنهاء الجملة نيابة عني. 

12 -عندما تكون لدي فكرة جيدة دامئا ما يقول: "إنني أيضاً كنت أفكر بذلك".  

13 - دامئاً ما يومئ برأسه بشكٍل زائد، يقول نعم! صحيح. 

14- يحاول أن يلوح بإشارات مضحكة عندما أحاول أن أكون جاداً. 

15- حينام أصل فإنه ال يدع ما يقوم به ويعري االنتباه التام إيل. 

16- يسأل األسئلة التي تتطلب موافقة. فمثاًل، يرصح بيء ما ثم يقول: "أال تعتقد ذلك؟".  

فحص شخصية املدراء؛ وذلك لينظروا ما إن كانوا يبدون أياً من السلوكيات املزعجة.ويتطلب 

مناخ االتصال مســتويني من االســتامع: األول، هو املســتوى الجزيئ أو حالــة واحد عىل واحد، 

 .)Micro( أو املناخ الكيل. وسنستعرض أوالً املستوى الجزيئ )Macro( واملستوى الثاين هو الكيل

مناخ االستماع الجزئي:

طلبت دراســة بحثية من املوظفني اإلشــارة إىل أي عادات االســتامع السيئة املذكورة يف 

الجدول )9–4( التي يجدون أنها األكرث شيوعاً)19(. برزت عادتان وهام: 

عندما أتحدث يقوم بإنهاء الجملة نيابة عني. 

وحينام أدخل فإنه ال يدع ما يقوم به ويعريين االنتباه التام.  
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تكشــف هذه النتيجة بشــكٍل خاص، وتوضح أن املستمع يحتاج إىل إيالء اهتامم كامل 

للمتكلم الذي ال يريد أن يترسع يف إنهاء رسالته، حيث تتعلق هذه املسألة بالقاعدة )25-

75( التي متت مناقشــتها سابقاً. إن عقل املســتمع يتحرك أرسع من الكلامت التي ينطقها 

املتكلــم. فعىل الرغم من أن املســتمع يــويل املتحدث االهتامم، والذي بشــأنه طور مناخ 

االســتامع السلبي، ومن ثم ينطبق اليء نفســه عندما يعمل املستمع عىل يشء آخر أثناء 

محاولة االستامع، فقد يشعر املتكلم بأن الرسالة التي تم قولها ليست مهمة جداً.

إن إظهار املناخ اإليجايب هو األكرث أهمية، عندما يشــارك املدير يف االســتامع التعاطفي. 

ووفقاً ملا ذكرناه سابقاً يف هذا الفصل، يحاول املستمع املتعاطف أن يتفهم مشاعر املتكلم. 

فمعظــم الناس ميــرون مبرحلة صعبة عندمــا يريــدون أن يعربوا عن مشــاعرهم. لذلك، 

يجب عليهم إنشــاء مناخ مشــجع وداعم ومتقبل بني كال الطرفني. وتشــمل اإلسرتاتيجيات 

اإلدارية لتطوير مناخ االســتامع: الحفاظ عىل االتصال البرصي بني املستمع واملتكلم، وميل 

الجســم باتجاه الشخص املقابل، وتغيري تعابري الوجه حسب الرسالة التي يسمعها، وتدوين 

املالحظات. فهذه السلوكيات ترسم مناخاً إيجابياً لعمليات االستامع.

مــن املمكن أن تقوم مبامرســة قيم عمليات االســتامع، واملراجعــات القامئة والعادات 

املذكورة ســابقاً ملدة أســبوع واحد؛ فســوف يشــكل هذا األمر رؤى قيمة لتحســني مناخ 

االستامع الجزيئ.

مناخ االستماع الكلي:

يجب عىل املدراء أن يتحملوا مسؤولية ضامن حرية تبادل املعلومات يف الوقت املناسب، 

وبطريقــة دقيقة ملن يعملون معهم)20(، ويجب عليهم تهيئة جٍو عام يعزز الفرصة لالتصال 

بدالً من إعاقته. ويتجىل هذا املستوى الكيل لالستامع من خالل سلوك املدير العام وأسلوبه، 

والنهج األســايس الثابت املســتخدم لدى الرشكة. فعىل ســبيل املثال، عندما توىل السيد إد 

 General Motors منصب الرئيس التنفيذي لرشكة جرنال موتورز Ed Whitacre وايتاكــر

عام 2009، بذل أوىل الجهود لتحويل ثقافة اإلدارة العامة للرشكة من البيئة االستبدادية إىل 

بيئة مفتوحة أكرث طالقة وحرية. كان يفضل التواصل الشخيص عن الربيد اإللكرتوين، جاعاًل 
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من الســهل عىل املوظفني الوصول إليه، باستخدام املصاعد الخاصة بهم والحاممات وغرف 

الطعام أيضاً. كان يتوقف بشــكٍل مســتمر يف محطات العمل ليتســاءل عن املساعدة التي 

يقدمونها لبيع املزيد من السيارات، حتى أصبح املوظفون يتطلعون إىل زياراته)21(. كل ذلك 

ميكن أن يحدث بشكٍل سلس وبسيط، إذا كان املدراء متاحني فعلياً يف جميع األوقات، وغري 

جالسني وراء أبواب املكاتب املغلقة.

 Thriving on( "يف كتابه الشــهري: "ازدهار الفــوىض Tom Peters يقــدم تــوم بيــرتز

Chaos(، عــدداً من االقرتاحات التي تخلق بيئات اســتامع قوية)22(، حيث يقرتح أن تكون 

عمليات االســتامع ضمن الروتني اليومي ملدراء الرشكة، وميكن قيامه بذلك عن طريق زيارة 

الكافترييا أو غرف االسرتاحة بشكٍل متكرر. ولسوء الحظ، فإن العديد من املدراء ال ميتثلون 

لتلك األمور بسبب ضيق الوقت، وال يدركون أن هذا األمر يعترب جزأً ال يتجزأ من وظيفتهم.

وهنــاك إســرتاتيجية أخرى تتمثــل يف: أن عقد اجتامعــات غري رســمية "مؤمترات" أو 

تجمعات عفوية مكونة من عدد قليل من الناس ملناقشة مشكلة، يدل عىل أن أحد املدراء 

يريد ويحتاج لالســتامع إىل أفكار املوظفني. وهناك أســلوب آخر هو الحفاظ عىل العناوين 

الرســمية ورموز السلطة إىل أقىص درجة ممكنة. فهذا الشأن جعل األشخاص عىل استعداد 

تام ملناقشــة خرباتهم مع املدراء، دون أن يشــعروا بأنهم أقل شــأناً من غريهم. ففي بعض 

املنظــامت املعارصة، اختفت عناوين الوظائف من املجالت والصحف، ومن أبواب املكاتب 

ومن بطاقات األعامل، مام يعني أن الجميع يعملون يف وظائف هامة كلٌّ حسب خربته.

ميكن أن تكون سياســة الباب املفتوح املعرب عنها داخل الرشكات تابعة ملجال االســتامع 

الكيل أو الجزيئ. وكثرياً ما يفخر املديرون باإلعالن عن سياسة الباب املفتوح، حيث يقومون 

بإخبــار موظفيهم بعدم التوقف أمــام باب مكتبهم بقولهم: "بــاب املكتب مفتوح دامئاً"، 

فضاًل عن أن املدراء يشعرون باإلحباط عندما يتوقف املوظفون عن استخدام سياسة الباب 

املفتوح)23(.

ملاذا ال يتم استخدام سياسة الباب املفتوح؟ رمبا توجد بيئة استامع سلبية. أوالً، قد يكون 

من الرضوري تحديد موعد مالئم مع املساعد اإلداري؛ لتحديد كيفية استخدام سياسة الباب 

املفتوح. ثانياً، ميكن أن يقع املكتب بعيداً عن مناطق عمل املوظفني، فضاًل عن أنه من األفضل 
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أن يقع املكتب عىل مقربة من مناطق العمل. أليس من األفضل أن يكون ذلك سهاًل وسلساً؟ 

نعم ســيخلق ذلك مناخاً إيجابياً مفتوحاً. فقد الحظ أحد مــرشيف الهيئات العامة الكبرية أن 

أولئك الذين يقومون باإلعالن عن سياسة الباب املفتوح، بحاجة إىل هذه السياسة حقاً.

وأظهرت الســيدة سيليســت eleste، وهــي مرشفة الخط األول برشكتهــا، أهمية مناخ 

االستامع الكيل، حيث متركزت رشكتها يف أقىص جنوب ضواحي شيكاغو، ورمبا كانت واحدة 

من املرشفني األكرث جدية واحرتاماً. اكتسبت االحرتام من ِقبل املوظفني بسبب توفريها ملناخ 

االستامع الكيل. عىل سبيل املثال، استأجرت الرشكة حافلًة يوم السبت؛ من أجل الذهاب يف 

رحلة مع املوظفني لحضور مباراة فريق Chicago White Sox، يف لعبة البيســبول مبدينة 

شيكاغو  Chicago، وكانت واحدة من املشرتكني بهذه الرحلة، وخالل الرحلة ذهاباً وإياباً، 

وخــالل املباراة، اعتربت نفســها جزءاً من املجموعة، عىل الرغم مــن أنها املرشفة الوحيدة 

القامئة عىل هذه الرحلة. ورمبا كان هذا أحد األسباب التي جعلت موظفيها يعتقدون حقاً، 

أن سيليست كانت تتبع دامئاً سياسة الباب املفتوح ملن يريد النقاش معها. وهذا هو السبب 

الرئييس الذي طور مناخ االستامع اإليجايب.

ويؤثر عدد من العنارص عىل تصورات املوظفني وآرائهم، التي يريدون طرحها عىل املدير 

لالســتامع إليها بشــكٍل كيل)24(، حيث يؤثر عمل املوظفني وخلفياتهم الشخصية، وثقافتهم 

التنظيمية، وأدوار املوظفني داخل املنظمة، والسلوكيات الرمزية الصغرية للمدير، عىل املناخ 

الكيل لالســتامع. ومن شــأن املدراء أن يقوموا بعمل مراجعة دورية لســلوكهم يف االستامع 

الشخيص وبيئتهم؛ لضامن أنهم قد أوجدوا مناخاً يقول: "نعم، أنا عىل استعداد لالستامع".

ملخص:

يحتاج املدراء إىل تطوير مهاراتهم يف االســتامع. وتتمثل الفائدة الرئيســية لالســتامع يف 

تحســني الفهم بني الناس. تأيت العديد من البيانــات الالزمة التخاذ قرارات جيدة من خالل 

االســتامع، حيث يجعل الشــخص عىل درجة عالية من الثقة. ويحظى املستمعون الجيدون 

باحرتاٍم أكرب ويحبهم زمالء العمل. ويتيح االستامع األفضل للمدير بشكٍل عام أن يكون عىل 

علم أفضل.
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يجب أن يبذل املدراء جهداً كبرياً وُمركزاً للتغلب عىل حواجز االســتامع. إحدى العوائق 

األساســية هي أن الناس يفكرون أربع مرات أرسع مام ميكــن أن يتكلموا به. وبالتايل، فإن 

عقل املستمع مييل إىل التشتت. ُيعد كلٌّ من الدافع والرغبة من الحواجز ذات الصلة. يجب 

تطوير االستعداد قبل بدء االستامع، يف حني أن الدافع اليسء هو سبب كبري بسبب املشكلة 

)25-75(. وتشــمل الحواجــز األخرى التي تحــول دون االســتامع إىل االختالفات الداخلية 

والنقاش وضيق الوقت.

النوعان الرئيســيان لالستامع هام: النشط، والتفاعيل. تتم عملية االستامع النشط عندما 

تكون فرصة الشــخص للرد مبارشًة عىل املتكلم ضعيفة، ويحدث االســتامع التفاعيل عندما 

ميكن للمدير التفاعل لفظياً مع املتكلم من خالل طرح األسئلة أو التلخيص.

تتدرج شــدة االستامع إىل ثالثة مستويات: عارضة ووقائعية وتعاطفية. ويتحدد مستوى 

االســتخدام بأهمية وتعقيد الرسالة واملناســبة. ومبجرد أن يحدد املدير نوع ومستوى قوة 

االستامع املطلوب، عليه أن يستعد جسدياً ونفسياً لالستامع.

تشمل أساليب االســتامع الفعال: تحديد النقاط الرئيســية، الدعم، التنظيم، التلخيص، 

التصور، تخصيص الرســالة، وتدوين املالحظات. وتشــمل تقنيات االستامع التفاعيل: إعادة 

صياغة األســئلة املفتوحة، املرحلة االبتدائية والثانوية واملحايدة، وطرح األســئلة املفتوحة. 

عند االســتامع إىل االتصاالت غري الرسمية، يجب عىل املدير أن يتذكر أن املعلومات املرسلة 

بشكٍل غري رسمي تخضع لبعض التشويه. تظهر عملية التمهيد والتسوية. واملدير الذي يعد 

مستمعاً جيداً يستمع إىل البيئة اإلجاملية، وإىل كٍل من الرسائل املنطوقة وغري اللفظية.

وأخرياً، يجب عىل املدير أن يعمل عىل تطوير املناخ الذي يدل عىل القبول؛ حتى يكون 

دافعــاً للناس للتواصل. عىل املســتوى الجزيئ، يجب عىل املدير تجنــب العادات الضعيفة 

لالســتامع مثل املقاطعة. أما عىل املستوى الكيل، فإن سلوك املدير العام وأسلوبه سيشريان 

إىل إمكانية الوصول إليه.



الفصل التاسع

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات438

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

9-1: االستماع والتكنولوجيا:

وصلت فريونيكا شارب Veronica Sharpe، مديرة التسويق يف رشكة داميوند لالتصاالت 

Diamond Communicatios وهي رشكــة إعالنات خارجية، إىل قاعة االجتامعات لعقد 

مؤمترهــا عن ُبعد مع براد جونز Brad Jones، وهو عميل محتمل. كانت مشــغولة للغاية 

اليــوم، وجلبت معها الكمبيوتر املحمول الخاص بها للتحقق من بريدها اإللكرتوين بشــكٍل 

دوري، كام أنها جلبت لها مسجل الصوت الرقمي، بحيث ميكن تسجيل املحادثة كمرجع يف 

وقت الحق، وتركت الكامريات مغلقة متعمدة، واختارت استخدام البث الصويت فقط. اتصل 

براد بها يف الوقت املناسب، وبدأوا يتحدثون عن خطة براد الستخدام املساحة اإلعالنية، عىل 

مجموعــة متنوعة من اللوحات اإللكرتونية عىل طول الطريق الرسيع 45: طريق الشــامل 

.Texas تكساس ،Houston والجنوب، من خالل هيوسن

بعــد حــوايل دقيقتني من بــدء براد  Brad يف عــرض خططه، أصدر صــوت الكمبيوتر 

املحمول الخاص بفريونيكا صوتاً يدل عىل رسالة بريد إلكرتوين كانت تنتظرها ملدة ساعتني، 

وكان الوقــت أمراً ذا أهمية جوهرية، فكان عليها أن ترد برسعة لتســوية دفعة مالية قبل 

الســاعة 4:00 بعد الظهر. املوعد النهايئ، 5:00 مســاًء يف املنطقة الزمنية الرشقية من حيث 

يتم إرســال الربيد اإللكرتوين. فكرت قلياًل قائلة: "أنا أســجل هذه املحادثة حتى أمتكن من 

اســتعراضها مرة أخرى يف وقٍت الحق. البد يل من اإلجابة عــىل هذا الربيد اإللكرتوين اآلن. 

أداء مهام متعددة يف نفس الوقت".

بعــد حوايل دقيقة، يف منتصــف ردها عىل الربيد اإللكرتوين، الحظــت وقفة متميزة يف 

خطاب براد Brad قائاًل: "فريونيكا  Veronica أما زلت هناك؟".

أجابت فريونيكا Veronica : "أجل، نعم، هل ميكنك تكرار ما قلته؟".

"أريــد أن أعرف هل هذه الخطة هي أمر ميكــن لرشكتك إنجازه، أم أحتاج للعثور عىل 

.Brad رشكة أخرى للوحات اإللكرتونية؟" سأل براد
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األسئلة:

ما هي مبادئ االستامع الفعال التي انتهكتها فريونيكا  Veronica؟. 1

ما هو أفضل بديل لها يف هذه اللحظة، نظراً لعدم اهتاممها مبقرتح براد Brad؟. 2

الحالة 9-2: مشاكل االستماع لهولجيت: 

جون هولجيت John Holgate مدير قســم يف مصنــع للمواد الكيميائية، لديه العديد 
من املهندســني لتقديم التقارير. كجزء من وظيفته، يحرض هولجيت Holgate االجتامعات 
خالل أي يوم مع بعض مهندســيه املبتدئني، وكذلك مع أشــخاص خارج مجموعته املبارشة. 
يف بعض األحيان يحرض األشخاص الذين لهم مناصب أعىل يف الرشكة )املدير الفني أو نائب 

الرئيس، عىل سبيل املثال( هذه االجتامعات الخاصة باملراجعة.

يعتقد املهندسون الذين يعملون لصالح هولجيت Holgate أنه غالباً ما ييسء متثيلهم، 
ويعتقدون أيضاً أن هولجيت Holgate ال يســتمع إىل مــا يقال، وكثرياً ما يقاطع املتكلمني 
ويكمل الجملة بالنســبة لهم. ومبا أن املهندســني ال يرغبون يف االختالف مع رئيســهم علناً، 

فإنهم ال يتعارضون معه أمام اإلدارة العليا.

وبطبيعة الحال، تؤدي هذه العادة إىل االرتباك، وإهدار الوقت والجهد، وضعف الروح 
املعنوية. وعندما يعود أعضاء اإلدارة العليا الســتعراضهم املقبل، عادة ما يجدون أن العمل 
الــذي طلبوه مل يتــم، ويف الواقع يجدون يف بعض األحيان أن املهام غري املطلوبة قد نفذت. 
وعندما يســتمعون إىل اســتعراض حالة مرشوع هولجيت Holgate، تتساءل اإلدارة مؤخراً 
عام يجري. هذا الشك ال ينعكس فقط عىل هولجيت Holgate، ولكن عىل مرؤوسيه أيضاً، 

حيث أدى ذلك إىل ضعف معنويات هولجيت  Holgate ومرؤوسيه.

األسئلة:

ملاذا يكمل هولجيت Holgate جمل املتحدث؟. 1

كيف ميكن لهولجيت Holgate تحسني مهارات االستامع؟. 2

عــىل افــرتاض أنك مــرؤوس هولجيــت  Holgate، كيف ميكنك اإلشــارة إىل هذه . 3

املشكلة؟
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الحالة 9-3: معذرًة!

 ABC وهو رجل يف الخمســني من عمره، هــو رئيس رشكة Bob Pierce بــوب بــريس

لإلنشــاءات، وتعترب الرشكة األكرث تقدماً وابتكاراً يف الطرق الرسيعة والجسور وبناء السدود 

يف املنطقــة. خدم بريس Pierce يف مجاالت وظيفيــة مختلفة من الرشكة، وهو متعلٌم جيد 

إىل حٍد ما، وخبري يف الهندسة.

قبــل أن يصبح نائب رئيس العمليات امليدانية يف رشكة إنشــاءات املباين املتقدمة، كان 

والــرت هورتــون Walter Horton كبري مهنديس رشكة منافســة، لديه ســمعة لكونه مدير 

مــرشوع جيد جداً، كام أنه يعــرف عن كثب تفاصيل العمليات امليدانية لرشكة إنشــاءات 

املباين املتقدمة.

وقــد عاد بريس Pierce للتو من إجازة مرضية. وبســبب إصابتــه بنزلة برد، توقف عن 

العمل مؤقتــاً ولكنه ظهر اآلن، وأنهى أخرياً العمل املرتاكم واســتعد للذهاب لتناول وجبة 

الغــذاء. بعد ذلك، دخل هورتون Horton إىل مكتبه، وحاول االتصال ببريس Pierce خالل 

األيام القليلة املاضية، لقراره حول خطة بناء الســد الجديد، وبدأ هورتون Horton يف نرش 

مخططاته عىل مكتب الرئيس وبدأ عرضه.

بعد العرض التقدميي، بدأت املحادثة التالية:

هورتون  Horton: حسناً، ما هو شعورك تجاه الخطة؟

بريس )بطريقة مغيبة إىل حٍد ما(: حسناً، آه. جيد جداً.

هورتون Horton )برسعة إىل حٍد ما(: هل هناك أي يشء مل أوضحه؟

بريس Pierce: مممم... ال.

هورتون Horton: حسًنا... جيد. اآلن أود أن أعرض الخطة عىل مجلس اإلدارة ورمبا. 

بريس Pierce: مجلس اإلدارة! انتظر لحظة. أنت تتحرك برسعة كبرية.

هورتون Horton: لقد وافقت عىل الخطة وقلت إنها جيدة أليس كذلك؟

بريس Pierce )وهو غري متفق عىل اإلطالق(: حسناً، نعم فعال.
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األسئلة:

ما هي الحواجز الجسدية والنفسية التي واجهت بريس Pierce خالل العرض؟. 1

مــا هي االفرتاضات التي جعلت هورتــون Horton يدرك قدرة بريس Pierce عىل . 2
فهم الوضع؟

ما الذي ميكن أن يفعله بريس Pierce ملنع ذلك الوضع؟. 3

مــا هي أوجه القصور التي يواجها هورتون Horton، كمتصل من شــأنه أن يرشح . 4
الوضع ألي شخص يستمع إليه؟

حالة 9-4: االستماع ولكن ليس اإلنصات:

رشكة ســيدار Cedar لألجهزة واألثاث هي سلسلة من ضمن خمسة مخازن، يقع اثنان 
 ،Cleveland وواحد يف كليفالند Akron واثنان يف آكــرون ،Youngstown يف يونجســتون

.Akron واملكتب الرئييس للرشكة يف آكرون

جــني بايــل Jane Pyle هي مديــرة املكتب الرئيــيس، وهي مرشفة عــىل العمليات 
التشــغيلية ألربعة مدراء، ثالثة من موظفي بايــل Pyle ذوي خربة وكفاءة، فهي تخربهم 
مــا تود القيــام به مرة واحدة، ويتم ذلك عىل الفور. ومع ذلك، فيبدو أن املوظفة الرابعة 
هارييت إندرس Harriet Enders تنهي األمور بشــكٍل غري صحيح إىل حٍد ما. تنهي جني 
عملهــا اليومــي، ولكنها تضطر كثرياً إىل إعادة ذلك مام يشــكل عبئاً إضافياً عىل الرشكات 
الثالثــة األخرى، فهم بحاجــة إىل القيام بعمل إندرس Enders التــي مل تجد وقتاً إلنهائه 
بســبب إعادة عملها األصيل، وقد بدأ املوظفون الثالثة اآلخرون يف تقديم شكوى إىل بايل 

Pyle بشأن املشكلة.

ال تريــد بايــل Pyle إنهاء عمل إنــدرس Enders؛ ألنها تعرف أنهــا ميكنها العمل بجد 
واجتهاد أكــرث عندما تتبع التعليامت. إندرس Enders هي املوظفة األوىل من ضمن أربعة 
موظفــني التــي تقوم بإنهاء عملها أوالً. وتتســاءل جني Jane مديــرة املكتب: ملاذا ال تفهم 
إندرس Enders التعليامت بينام يفهمها باقي املوظفني؟ فهي عىل يقني دامئًا أنه عىل الرغم 
 Enders تســمع، فإنها ال تســتمع للتعليامت. متنع مشكلة إندرس Enders من أن إندرس

من إنهاء األعامل املكتبية بسالسة. 
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األسئلة:

اكتب الحوار الذي قد تستخدمه بايل Pyle لفتح النقاش مع إندرس Enders حول . 1

هذه املشكلة.

ما هي العوامل البيئية التي قد تكون مســؤولة عــن الصعوبة التي تواجه إندرس . 2

Enders يف االستامع؟

تمرين للمجموعات الصغيرة:

يقدم هذا التمرين مامرســة يف نهج منضبط لالســتامع إىل اآلخريــن، التي توفر الدعم 

املرّكــز والوضوح، وقــد ُوضعت من ِقبل الدكتور ماري فيلهابر يف جامعة رشقي ميشــيغان 

الحكومية.

التعليمات التحضيرية:

ُيرجــى أخــذ بعض الوقت للتفكري يف مشــكلة االتصال التي تواجههــا يف عملك. تكمن 

املشــكلة يف مشــكلة االتصال الفريدة من نوعها، أو مشــكلة االتصال املتكررة التي ال تزال 

تواجهها عىل الرغم من العديد من الجهود لحل املشكلة.

حِدد املشــكلة التي ترغب يف مشــاركتها مع زمالئك. تجنب املشاكل املعقدة بتفاصيل 

فنية. ميكنك إخفاء األسامء وغريها من الحقائق حتى ال يتم التعرف عىل األشخاص املشاركني 

يف املشكلة.

اكتب بإيجاز املشــكلة يف فقرة أو فقرتني. ِصف الســياق والحقائق الرئيســية الخاصة 

باملشــكلة، بحيث تكون عند قــراءة الوصف الخاص بك والبعض اآلخر، قــادراً عىل الفهم 

الرسيع ملا تواجهه.

العملية:

يقســم العــدد عىل مجموعات من ثالثــة أو أربعة أعضاء. كل شــخص إما يقرأ وصف 
ملشــكلة عملهم أو يرشح لفرتة وجيزة املشــكلة للمجموعة. بعد عرض جميع األشخاص يف 



االستامع اإلداري

443 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

املجموعة مشكلتهم، حدد مشكلة واحدة للرتكيز عليها. اطلب من الشخص قراءة مشكلته 
املكتوبــة مــرة أخرى للمجموعة. خذ بضع دقائق لتدوين األســئلة املفتوحة، ثم ميكنك أن 

تسأل الشخص عن املشكلة.

مالحظة: يجب أن تصمم األســئلة التي تسألها؛ ملساعدة الشخص عىل التفكري من خالل 
وضعهم الصعب. يجب أال تحاول "حل" مشــكلتهم، بل إنك تطرح أسئلة ملساعدة الشخص 

عىل التفكري من خالل القضايا املعنية.

عملية توجيه األسئلة:

اطــرح أســئلة مفتوحــة، ودقــق يف فهم الحقائــق واملنطــق وراء تأكيدات الشــخص 
واســتنتاجاته. يســتجيب مقدم العرض لألســئلة ما مل يكن لديه رد. ويف هذه الحالة، ميكن 
للمقدم أن يقول ببساطة: "ليس لدي جواب عىل هذا السؤال". يجب أال يكون هناك نقاش 

بني أعضاء املجموعة أو أي بيانات مخبأة يف األسئلة.

ما بعد عملية توجيه األسئلة: 

بعد حوايل عرش دقائق، تتوقف املجموعة ملناقشــة العملية املســتخدمة، ويطلب من 
مقدم العرض أن يصف تجربته يف اإلجابة عىل األسئلة. هل أدت األسئلة إىل نظرة جديدة؟ 
هل رأى مقدم العرض أن املجموعة كانت تســتمع؟ قد تستمر الجولة الثانية أو الثالثة إذا 

سمح الوقت.

أسئلة للمناقشة:

ما هي مزايا االستامع املنضبط؟. 1

متى ميكن استخدام هذه التقنية يف مكان العمل؟. 2

ما هي العوائق أمام عملية االستامع املنضبط؟. 3

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 
عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل العاشر

االتصال غير اللفظي

إن ما تفعله يوحي مبا تريد، بشكٍل يجعلني من وضوح عبارته ال أكاد أسمع ما تقول.

- رالف والدو إميرسون )Ralph Waldo Emerson(، شاعر أمرييك وكاتب مقاالت.

إن فهــم أهميــة االتصال غري اللفظي غالباً ما يكون مســألة يكتنفها قدر من الصعوبة؛ 

ألنه ميثل جزءاً طبيعياً من أي تفاعل إداري. ولتقدير ما يسهم به هذا النوع من االتصال يف 

الرتابط عىل املســتوي اإلداري، ميكنك تخيل نفســك مشاركاً يف اجتامع إىل جانب ستة أفراد 

آخرين، ملناقشــة حدث قادم مثل افتتاح مقر جديــد لرشكتك. إنه اجتامع مثل أي اجتامع 

حرضتــه مــن قبل، لكنه يختلف جذريــاً؛ ألنه ال ميكنك فيه رؤية اآلخريــن، فهناك يشء ما 

مينعك. قد يكون هذا اليشء ســتارة من القامش أو ضباب أو ألواح خشــبية - وذلك حسب 

نظرتك الشخصية. كام أن موقعك يف االجتامع ميثل لغزاً لك أيضاً: هل يعقد االجتامع يف غرفة 

مجلــس إدارة الرشكة، أم أنها غرفة اجتامعات يف مــكاٍن ما؟ وما هي جدوى هذا االجتامع 

بالنســبة إىل مجمل أمور الرشكة كلها؟ إن الوســط الذي تعيش فيه ال يوفر أي أدلة عىل ما 

تفكر فيه. وباإلضافة إىل ذلك، فال ميكنك حقاً ســامع اآلخرين بشكٍل جيد للغاية، حيث تم 

تغيري جميع األصوات عن طريق الجهاز املســتخدم أثناء عرض التقارير االســتقصائية عىل 

شاشة التليفزيون. ميكنك فقط سامع الكلامت، لكن األصوات ال يسهل التعرف عليها أساساً 

أو قلياًل؛ فام يتم هو أن تعرض الكلامت عىل نحو بطيء وغري واضح إىل حٍد ما. 

فأنتم تجلســون جميعاً يف نفس الغرفة، لكن نظــراً لوضع الغرفة، فإنه ال ميكنك معرفة 

من الذي يجلس وأين يجلس ومن هو مدير االجتامع )رمبا تكون أنت من يدير االجتامع(، 

أو الشــخص الذي يجلس عىل جانب الطاولة أو حتى من يجلس عىل جانبه. وحتى عندما 

اندفعــت مــع اآلخرين لدخول صالة االجتــامع، فلم تجد فرصًة للتصافــح معهم قبل بدء 

االجتــامع. ويف الحقيقــة، إنك اليــوم ال ترى غريك مــن الحارضين وال حتــى املالبس التي 

يرتدونها: هل يرتدون مالبس مثلك متاماً أم أنهم يرتدون مالبس غري رســمية؟ إن التواصل 



الفصل العارش

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات448

الوحيد املمكن خالل االجتامع هو ما ميكنك الحصول عليه من حديثك أنت، وحديث األفراد 

الستة اآلخرين أثناء حضور االجتامع.

ولســوء الحظ، حتــى هذه الجزئية من عمليــة االتصال عبارة عن تحــدي؛ إذ يتحدث 

كل منكم شــفوياً أثناء ســري االجتامع، وليس لديكم أي وسيلة فعالة تحدد من يحني دوره 

للحديــث يف االجتــامع. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه نظراً ألنه يتعــني عىل املتحدثني أن يعرفوا 

أنفســهم قبل الحديث، فإن تفاعل الحضور يســتغرق وقتاً أطول من املعتاد. وعالوًة عىل 

ذلك، يتعني عليك حفظ تلك الهويات اللفظية ووضعها يف االعتبار عند ســامعها؛ ألنه ليس 

لديك أي إشــارات برصية أو ملموســة للُميض قدماً يف االجتامع. وكلام حاولت اإلسهام أثناء 

سري االجتامع، فلن تكون متأكداً من أي يشء إال ردود الفعل اللفظية؛ ألنك ال تستطيع رؤية 

صور الالمباالة أو التحول النفيس أو االنطباعات عىل وجوه اآلخرين.

وميتــد نطــاق هذا التفاعل أيضاً بحســب الرضورة؛ لتقييم كل مالحظة تشــري إىل نوايا 

اآلخرين، وقد تتســاءل: هل كان ذلك يعني الســخرية؟ هل هي كانت تقصد التهكم؟ هل 

كان هــذا الترصيح األخري ُيقصد به املــزاح؟ إن اختالط األصوات يعمل عىل إصدار األحكام 

الرسيعة عىل هذه النقاط الدقيقة. كام أنك وأنت قادر عىل سامع األصوات، سوف تتساءل: 

صــوت من هذا؟ فلو اقرتح شــخص بأن جميع موظفي املتجر يرتــدون مالبس كاملهرجني، 

فإنك ستكون عىل وشك التعليق بأن هذا سخافة، لكن األمر يستلزم بأن تكبح جامح نفسك 

بأن تكون حذراً؛ فلرمبا من قال ذلك هو رئيس العمل.

افرتض معي أنك تعلم أنه من املقرر أن يستمر االجتامع ملدة ساعتني، وحيث إنك كنت 

مجرباً عىل ترك ساعتك عند الباب، فال يكون لديك أي فكرة عن الوقت، عىل الرغم من أنه 

يبــدو لك وكأنه أمــد بعيد. أنت اآلن عىل علم بجدول أعامل االجتامع، لكن الســؤال: هل 

ســتكون قادراً عىل تغطية جميع العنارص يف الوقت املخصص؟ هل باســتطاعتك أن تعطي 

الوقت الكايف لكل عنرص؟ هل أنت عىل اســتعداد للخروج من االجتامع، حتى وإن علمت 

أنه ما مر إال نصف الوقت فقط؟ ومهام كان الوضع، فإنك ستتمنى أن لو كنت قد خرجت 

من االجتامع اآلن.
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أهمية االتصال غير اللفظي:

مــن الواضح أن العوامل غــري اللفظية تعترب عنرصاً حاســاًم يف االتصال اإلداري. فبدون 

االتصــال غــري اللفظي كمصدر للمعلومات، ســيضيع معظم اإلثــراء املعلومايت والكثري من 

املعاين واملقاصد املدرجة يف الرســائل الشــفهية، ويف كثري من الحاالت ســتكون املحادثات 

معقدة بسبب الحاجة إىل تكرار الرسائل من أجل الوضوح. وبالتايل، يتضاعف الوقت الالزم 

بشكٍل كبري.

أمــا االتصال غري اللفظــي، فيصاحب كاًل من 

الرسائل الشفهية والرسائل املكتوبة أيضاً كامتداد 

منطقــي لهــا، بجانب كونه يتألف من إشــارات 

يتم إرســالها من خالل وسائل أخرى غري لفظية. 

وباختصار، فإن االتصال غري اللفظي يشــمل كل 

يشء إال الــكالم. فاملدراء يرســلون ويســتلمون 

ويفرسون رسائل غري لفظية بنفس الطريقة التي 

بها يرســلون ويســتلمون ويفرسون رســائل لفظية. وتأيت ديناميات االتصال تلك يف املشهد 

مبجرد أن يعتزم املرســل )مع أنه يكون دوماً بشــكٍل ال إرادي( توجيه رسالة، ويختار بعض 

الوســائط التي ميكنه مــن خاللها القيام بذلك )وعىل ســبيل املثال، إميــاءة(، بحيث يقوم 

متلقي الرسالة باستيعابها وتفسريها عىل النحو املتبع متاماً مع الرسائل اللفظية. وقد يحمل 

التواصــل غري اللفظي معنى واضحاً يف ذاته، وغالباً ما يكون مبثابة أداة مســاعدة للكلامت 

املنطوقة، وهــو بذلك يضع الفروق الدقيقة يف موضع والوضوح يف موضع آخر. ويف أوقات 

 أخرى، قد يتعارض هذا املصدر املعقد إلطالق الرســائل مــع الكلامت التي يتم التفوه بها. 

إن االتصال غري اللفظي هو جزء مهم من تفاعالتنا اليومية عىل املستوى اإلداري)1(. ويف حني 

يتنــوع االتصال غــري اللفظي يف مداه من تفاعٍل ما إىل تفاعل آخــر، إال أن هناك مجموعة 

واحدة من اإلحصاءات املذكورة عادًة، تشــري إىل أن 55% من محتوي الرســالة يعود فهمهام 

إىل مظهر املتكلم وتعبريات وجهه، وحالته النفســية التــي تصدر عنه أثناء حديثه، وكذلك 

تشري تلك اإلحصاءات إىل أن العوامل الصوتية تشري إىل 38% من محتوي الرسالة، بينام تشري 

توقَّف وفّكر

إذا كانت الرســالة غري اللفظية تتعارض 

مع الرســالة اللفظية، مثــاًل: يهتز صوت 

املتحدثــة ويبــدو القلــق عــىل وجهها، 

ولكنها تقول: "إنني ســعيدٌة بكوين هنا"، 

فــام الذي ســيتبادر إىل ذهنــك يف تلك 

اللحظة؟
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الكلــامت الفعلية إىل 7% من محتوي الرســالة)2(. إن االتصال غــري اللفظي هو مصدر غني 

ومعقــد لبيانات االتصال. ويقدم هذا الفصل ملحة عامــة عن املجاالت ذات الصلة باملهمة 

اإلداريــة لالتصال غري اللفظي، لكن ينبغي أوالً التأكيد عىل ثالثة تعميامت حول اإلشــارات 

غري اللفظية هنا. ويف حني أن التعميم األول والتعميم الثاين ينطبقان عىل معظم اإلشــارات 

األخرى، إال أن ذلك يســاعد عىل االحتفاظ بهام وإبقائهام يف االعتبار عند تفســري االتصال 

غري اللفظي.

أوال، باســتثناء ما يســمى بالشــعارات، فإنه نادراً ما يكون لإلشارات غري اللفظية معنى 

واحد وثابت. وبدالً من ذلك، فإن تلك اإلشــارات اللفظية عادة ما تضيف إىل معنى الرسالة 

كام هو مبني يف القسم التايل بهذا الفصل. 

ثانياً، تختلف اإلشــارات غري اللفظية من ثقافة إىل ثقافة آخري ومن منطقة إىل أخرى. 

وتســتمد اإلشــارات غري اللفظية من التجارب داخل بيئة التواصل )عىل املستوي الثقايف أو 

اإلقليمي أو االجتامعي(، وعادة ما تنترش تلك اإلشــارات غري اللفظية عموماً من خالل بيئة 

االتصال)3(. وال يكفي ترجمة اللغة اللفظية فحسب، بل يجب التعبري عن اللغة غري اللفظية 

أيضاً)4(. فاللغة اليابانية، عىل سبيل املثال، تقدم عادة سلوكاً غري مثري للخالف والجدل، وهذا 

الســلوك يف اللغة اليابانية هو ســلوك مهذب بشــكٍل مفرط وفقاً ملعايري أمريكا الشاملية. 

وأثناء التفاوض، ميكن أن تؤدي الســلوكيات اللفظية إىل حدوث إرتباك عرب الثقافات)5(. ويف 

حاالت تعدد الثقافات، يحتل الســلوك اللفظي أهمية أكرب، بينام تجد أن معرفة اإلشــارات 

األساســية غري اللفظية واســتخدامها – ومنها عىل ســبيل املثال، االنحنــاء للتحية يف كوريا 

الجنوبية– ميكن أن ينتج عنه إشارة توحي باإلحرتام)6(.

ثالثاً، عندما تتعارض اإلشــارات غري اللفظية مع اإلشــارات اللفظية، فإن اإلشــارات غري 

اللفظيــة عادة ما تكــون هي األكرث موثوقيــة. لكن عندما تختلف اإلشــارات اللفظية عن 

اإلشــارات غري اللفظية، من املمكــن أن يؤثر ذلك عىل املصداقية)7(. فــوكالء إنفاذ القانون 

ومحامو املرافعات ومحققو التأمني هم مهنيون يدرســون باســتفاضة السلوك غري اللفظي؛ 

من أجل تحســني مهارات االســتجواب لديهم، وهم يعرفون أن اإلشارات غري اللفظية ميكن 

أن توفر أدلة قيمة عن صدق الرسالة. 
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وعىل نحٍو أكرث تحديداً، تقدم لنا جامعة إنفاذ القانون مثاالً معارصاً عىل أهمية السلوك 

غري اللفظي. فعند محاولة التعرف عىل اإلرهابيني واملجرمني يف األماكن العامة مثل املطارات 

ومرتو األنفاق، يتم تدريب املســؤولني عىل "قراءة" لغة جسد املشتبه بهم، وتسمى: "تقنية 

الكشف عن السلوك"، وهي تقنية مستمدة من فكرة مؤداها أن الناس تظهر عليهم املشاعر 

مثل الخوف، وتظهر تعبريات الوجه لديهم عن طريق إمياءات غري إدراكية وأمناط الكالم)8(. 

ومنــذ هجامت الحادي عرش من ســبتمرب 2001 يف الواليات املتحــدة األمريكية، اعتمدت 

تقنية الكشــف عن السلوك من ِقبل الرشطة وإدارة أمن النقل، وسلطات أخرى يف أكرث من 

أربعني مطاراً وجامعة وأنظمة نقل جامعي.

إن مجرد إخبار الناس بكيفية ارتداء مالبسهم وحديثهم وحتى حركتهم، هو مهمة أسهل 

بكثــري مــن تنفيذ كل ذلك يف حياة الواحــد منهم. ويف حني أن يكــون بإمكاننا القراءة عن 

أهمية ســلوك التبسم مثاًل، فعلينا أن نطرح سؤاالً: أي معدل من ذلك يصل إىل حد الرضر؟ 

إن النساء والرجال الذين يطمحون إىل أن يكونوا مدراء، ميكنهم رؤية مناذج ممتازة للسلوك 

غري اللفظي يف الربامج التلفزيونية املوجهة نحو األعامل التجارية. وللحصول عىل أقىص تأثري 

للعنارص غري اللفظية يف املحادثات باســتثناء النمط الصويت، ميكنك مشــاهدة هذه الربامج 

مع إيقاف الصوت. إن تلك الربامج ال تظهر أنواع اإلمياءات التي يقوم بها القادة فحســب، 

بل تعكس بشكٍل عام املالبس املالمئة املعارصة كذلك.

وظائف اإلشارات غير اللفظية:

إن االتصال غري اللفظي هو مفهوم ذات نطاق أوسع مام يدركه الكثريون، فهو أكرث من 

مجــرد إمياءات وتواصل بالَعني. وهناك تعريف بســيط عن االتصــال غري اللفظي، وهو أنه 

يف التفاعــالت اإلدارية، يكون االتصال غري اللفظي هو كل يشء باســتثناء الكلامت الفعلية. 

وهنــاك تعريف أكرث دقة وهو ما يشــري إليه هاريســون )Harrison( وهــو خبري بارز، إذ 

يقول بأن االتصال غري اللفظي هو "تبادل املعلومات من خالل إشارات غري لغوية")9(. هذه 

اإلشــارات غــري اللغوية مثلها مثل أي نوع مــن أنواع االتصال، وفيها تكون تلك اإلشــارات 

ملموســة وقادرة عىل حمل املعاين متاماً، كام هو الحال يف اإلشــارات اللغوية، ولكن يكمن 

االختالف يف أنها إشارات غري لفظية.
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 حتى اللون وكيفية تقدميه يف ســياق الرسالة 

ميكــن أن يكون مبثابة إشــارة غــري لغوية. وقد 

نظــرت بعض الدراســات إىل تأثــري األلوان عىل 

األداء املعريف، حيث أجــرى الباحثون يف جامعة 

كولومبيا الربيطانية اختبارات عىل ستامئة )600( 

شخٍص لتحديد آثار اللون األزرق واألحمر، وكانت 

مجموعــات اللــون األحمر أفضــل يف اختبارات 

التذكر وقياس االســتجابة واالهتامم بالتفاصيل، 

وخضع املشــاركون يف مجموعــات اللون األزرق 

لالختبار، وأشــارت االختبارات إىل أدائهم األفضل 

عند اســتخدام املهــارات التي تتطلــب الخيال 

واإلبــداع)10(. ولذلــك، إذا كان فريقك مكلفــاً بإجراء عصٍف ذهنٍي ملنتــج جديد أو خدمة 

جديدة، فقد تحتاج إىل لقائهم يف غرفة ذات جدران زرقاء اللون.

واعتامداً عىل الثقافة، فإن اللون هو أحد اإلشــارات غري اللغوية لبعض املشــاعر. فعىل 

ســبيل املثال، ترتدي العروس يف الغرب الفستان األبيض، أما العروس يف الرشق فهي ترتدي 

الفســتان األحمر. ويف الصني، يشــري اللون األبيــض إىل الفجيعة والخســارة، وكذلك الحال 

بالنسبة للون األسود يف الواليات املتحدة األمريكية. 

وأظهرت دراســة لالســتجابات العاطفية إلعالنــات الهواتف الخلوية، كيف ينشــأ عن 

اللون مشــاعر مختلفــة يف ثقافات مختلفة. فقد ُطلب من 32 شــخصاً من ســت ثقافات 

مختلفة )فنلندا والســويد وتايوان والهند والصني والواليات املتحدة( تفسري املزايا الظاهرية 

)الخارجية( إلعالن نوكيا Nokia، وكان لأللوان الزرقاء والبيضاء انطباٌع إيجايٌب لدى املشاركني 

مــن فنلندا، باعتبارهــا ألوان َعلم بالدهم. وعالوًة عىل ذلك، أشــار املشــاركون من فنلندا 

إىل أن تلــك األلــوان "موثوقة" و"طبيعية" و"جديرة بالثقة". وعىل النقيض من ذلك، أشــار 

املشــاركون من الصــني وتايوان إىل أن اللون األبيض هو لون الجنازة بالنســبة لهم، ويخلق 

انطباعاً ســلبياً لديهم، بينام أشار املشاركون من السويد إىل أن اللونني األزرق واألبيض هام 

توقَّف وفّكر

أي من الوظائف التي أشار إليها بوربينسرت 

Burbinster تتمثل يف اإلمياءات التالية:

امرأة تخفض صوتهــا؛ ألنها تترصف . 1

بلطٍف زائد مع شخص تنجذب إليه؟

رجل يهز ســاقه وهو ُيجري مقابلة . 2

للحصول عىل وظيفة؟

َجــّدٌة تضــع إصبعها عىل شــفتيها، . 3

بينام حفيدها البالغ من العمر أربع 

سنوات يرصخ طلباً للحلوى؟
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"ألوان فنلندية". وقد رفض املشــاركون السويديون اللونني، بل وصفوا هذين اللونني بأنهام 

ألوان "مملة" و"توحي بالربود". وقد أشار املشاركون من الهند إىل أن األلوان توحي بالدفء 

وجو الصيف. أما املشــاركون من الواليات املتحدة األمريكية، فقد كان هناك عدم اتســاق 

يف نظرتهــم حول مــا إذا كانت األلوان الزرقاء والبيضاء توحي بالــدفء أو الربودة، وما إذا 

كانت ألواناً صيفية أو شــتوية. ومن املثري لالهتامم، أن العديد من األمريكيني ربطوا األلوان 

الزرقاء والبيضاء "بالحرية غري املحدودة" و"االبتكار"، وهو ما مل يذكره أي من املشاركني من 

الثقافات األخرى)11(. ولألســف، ميكن أن يؤدي االتصال غري اللفظي إىل تفســري محبط وغري 

دقيق. وقد درس العلامء بعناية االتصال غري اللفظي، لكنهم قاموا فقط بدراســة ســطحية 

للموضوع يف العديد من املجاالت. وإذا وضع االتصال غري اللفظي يف منظوره الصحيح، فإنه 

ميكن أن يكون مصدراً قيام لإلشارات يف حاالت االتصال.

الجدول )10-1( وظائف السلوك غري اللفظي

 يكمل. 

 يؤكد. 

 يتناقض. 

 يكرر. 

 ينظم. 

 يستبدل. 

وقد حدد بوربينسرت )Burbinster( ست وظائف لالتصال غري اللفظي )انظر الجدول 1-10()12(.

إن اإلشــارات غري اللفظية التي تكمل الرســالة اللفظية تعمل عىل تكرار نفس الرســالة، 

وعادة ما ترافق هذه اإلشــارات ما يتم قوله. فعىل ســبيل املثال، رمبا متسك األخصائية الفنية 

بإصبع اإلبهام والســبابة وتباعد وتقارب بينهام، عند رشح التباين يف عرض املكونات الخاطئة 

يف نظام التدفئة وعند مناقشــتها للمشــكلة، أو عندما يقوم املرشف بالرتحيب بأحد موظفيه 

بعــد مرٍض طويل، فرمبــا يصافحه املرشف بحرارة للتأكيد عىل مــدى رسوره لعودة املوظف 

للعمل.
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إن هذه اإلشــارات غري اللفظية التي توحي باهتامم نحو إظهار معنى معني، تســرتعي 
انتباهنا إىل مسألة ال تزال قيد املناقشة. وهنا يظهر مثاٌل شائٌع، وهو قيام إحدى الشخصيات 
بالنقــر عىل املكتب حني تتناول نقطة هامة، بل قد يســتخدم الناس أيضاً خصائص صوتية 
معتلة لتســليط الضوء عىل نقطة معينة )وهي األوجه غري اللفظية للصوت نفســه(، ورمبا 

لشخص يفرّق بني خيارين أن يقول: "أريد هذا وال أريد ذلك".

إن اإلشارات غري اللفظية املتناقضة تكون أقل وضوحاً، وعادة ما يتم إرسالها عن غري قصد 
وبشــكٍل غري واعي لإلشارة بشكٍل غري لفظي إىل ما ُيقال لفظياً. إن كاًل من اإلشارات املهذبة 
البارعة أو اإلشــارات غري اللفظية تُنم يف كثري من األحيــان عن الحقيقة للمالحظني، يف حني 
أن اإلشــارات اللفظيــة ال تنم عن ذلك يف كثري من األحيان. وهــذا املجال املعقد يف االتصال 

غري اللفظي سوف يتم رشحه بالتفصيل الحقاً تحت عنوان: "عالمات الخداع غري اللفظية".

ويحدث التكرار عندما نكون بالفعل أرســلنا رســالة باســتخدام أحد أشــكال االتصال، 
ونرغب يف التأكيد عىل محتوى تلك الرســالة، ويختلف هذا عن إرسال رسالة مكملة، حيث 
إن الرسالة املكملة ال يتم إرسالها بالتزامن مع التعليق اللفظي. فمثاًل، يعترب التوضيح الذي 

ييل الوصف الشفهي الستخدام أداة معينة مبثابة تكرار غري لفظي.

التنظيميــة، وميثل الغــرض الخامس الــذي يقرتحه بوربينســرت Burbinster بخصوص 
االتصــال غري اللفظي. فالتنظيم هو أحد الجوانــب الدقيقة والهامة، ويحدث التنظيم أثناء 
املحادثات إلعطاء إشارة للرشيك للتأين والتوقف واالنتظار، حتى يحني دوره والسامح آلخر 
مبعرفة وقت استعدادنا لالستامع أو الحديث، وميكنك مشاهدة محادثة مستمرة، لتكتشف 
برسعة مجموعة متنوعة من هذه اإلشــارات، ورمبا يتحدث املتكلم بصوٍت عاٍل أو يســارع 
للحفاظ عىل دوره يف الحديث )بأن يســتخدم خصائص صوتية معتلة(، إذا مل ينته بعد من 
عــرض وجهة نظره ومع ذلك يقاطع يف حديثه، وقد ترفع إحداهن يدها لتقول: "ليس بعد، 
اســمحوا يل باســتكامل الحديث، فأنا مل أنتــه بعد". ومن ناحية أخرى، ففــي العادة ينظر 

املتحدث مبارشًة إىل املستمع لإلشارة إىل أن هذا املستمع قد اقرتب دوره يف الحديث. 

إن اإلشــارة االســتبدالية إشــارة غري لفظية أقل شــيوعاً من اإلشــارات األخرى، وعندما 
ال نســتطيع توجيه رســالة عن طريق اإلشــارات اللفظية، فرمبا نختار اســتخدام اإلشارات 

غري اللفظية –وخاصة العالمات والتي ســيتم مناقشــتها يف القســم التــايل الخاص بالحركة 
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واإلمياءات– وذلك للوصول إىل النقطة املطلوب متريرها إىل املتلقي. ورمبا يستخدم املرشف 

الزائر ملصنع عايل الصوت عالمة "أجل/ حســنا" لإلشــارة إىل أحد املوظفني، ومن املرجح أن 

تكون تلك العالمة أكرث فعالية من الصوت العايل. 

أما من الناحية النظرية، فإن االتصال غري اللفظي يخدم أيضاً وظيفة هامة أخرى، وهي 

مضاعفة التواصل، ويشري هذا املفهوم إىل الظاهرة املبنية يف أي نظام لغوي يتغلب عىل آثار 

الصوت العايل. ويعني هذا ببساطة، أن كثرياً من معنى الرسالة ميكن استخالصه من عنارص 

الرسالة األخرى الحارضة بالفعل يف الرسالة. إن العرض التلفزيوين "عجلة الحظ" يعترب مبثابة 

مثال عىل اإلسهاب ومضاعفة التواصل، بحيث ال تكون كل الكلامت أو الحروف حارضة عىل 

لوحة اللعبة، قبل متّكن الشخص من تخمني العبارة الصحيحة. 

وحني ينم جزء من الرســالة عن معلومات جديدة، فإن معظم أجزاء الرســالة تظهر لضامن 

فهم النقاط التي يتم تقدميها يف الرســالة. وبعيداً عن كون ظاهرة التكرار )اإلســهاب( يف ُنظم 

التواصل ظاهرة سلبية، إال أنها أمر بالغ األهمية؛ ألنه يساعد عىل ضامن تخّطي الرسالة للحواجز 

املختلفة التي تشــكلها العنارص البيئية أو التنظيمية أو العالقات الشخصية. وعندما يتم تقديم 

الرســالة بشــكٍل فيه تكرار وأكرث إســهاباً، فهناك فرصة أكرب لنقل املعني الذي يعتزم املرســل 

توصيله، عندما تصبح املعلومات الواردة يف الرسالة أكرث قابلية للتنبؤ بها من ِقبل املستقبل. 

إن أي نظــام اتصايل يتميز بالتكرار؛ فاللغات اللفظية تعــزز هذا التكرار يف االتصال من 

خالل مجموعة متنوعة من الوســائل، مبا يف ذلك القواعــد والنحويات وبناء الجملة. بل إن 

معظــم الوظائف التي يتناولها التواصــل غري اللفظي، يتم خدمتها بشــكٍل ما مثل التكرار. 

ولذلك، عندما نناقش قضية مع شخٍص ما، فإننا سوف نستخدم إشارات غري لفظية الستكامل 

املناقشــة، ومتييزها وتكرارها وتناولها بإسهاب؛ للحصول عىل نقطة ما عرب االتصال باإلشارات 

غري اللفظية، وقد يتم ذلك دون التفكري حتى يف ذلك. وحتى عندما تتعارض إشارة غري لفظية 

مع إشــارة لفظية، فإنه من املرجح تتبع إشــارات غري لفظية إضافية لتأكيد هذا التناقض)13(. 

ولذلك، فإن هز الرأس لرفض طلٍب ما، يتبعه ابتسامة تشري إىل حسن النية. 

إن بعض الســلوكيات غري اللفظية هي ســلوكيات فطرية، وبعض تلك الســلوكيات غري 

اللفظيــة تكون مكتســبة من املجتمع حولنــا، وبعضها يكون مختلطاً. فعىل ســبيل املثال، 
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يبدو أن أمناط التلميح بالَعني والخجل هي ســلوكيات فطرية غري طوعية وشاملة تحدث يف 

حاالت تواصل معينة، كام أن بعض اإلشــارات ُتكتسب بالتعلم ومنها الغمز بالَعني واإلشارة 

بإصبع اإلبهام، وهي إشارات تشري إىل معاين مختلفة يف الثقافات املختلفة. وهناك مجموعة 

ثالثة من السلوكيات غري اللفظية )الضحك واالبتسامة(، وهي سلوكيات مختلطة تحدث يف 

كل ثقافــة، ولكن ميكن التحكم فيها وميكن أن يتغري مدلولها. فعىل ســبيل املثال، يف بعض 

الثقافات اآلســيوية قد يبدو الضحك البســيط طبيعياً، لكن قد يوحي باالنزعاج واالستسالم 

واإلذعان بدالً من االنتامء واملتعة. 

يعمل هذا الفصل عىل استكشاف عدة مجاالت رئيسية لالتصال غري اللفظي، ويشري إىل 

كيفية متكن املدراء من توظيفها ملصلحتهم. كام يبحث هذا الفصل يف كيفية الكشــف عن 

مؤرشات الخداع غري اللفظية، من خالل املالحظة الدقيقة.

الحركة:

عندما تقول: "االتصال غري اللفظــي" ملعظم الناس، فرمبا يفكرون بالحركة والتي يقصد 

بها دراســة حركة الجســد من الناحية الفنية. إن االتصال اللفظي ينطوي عىل أكرث من فئة 

عامة واحدة، لكن الحركة هي أكرث الفئات التي تم دراستها، فهي تشمل اإلمياءات وطريقة 

الجلوس وكذلك الحركة الجسدية.

وكام هو ملخص يف الجدول )10-2(، فرمبا تشــري تلك اإلمياءات إىل الشــعارات وأعامل 

الرســامني والحركات التنظيمية، والعروض الوجدانية وحركات التهيئة)14(. ويف حني يستخدم 

الناس عادًة اإلمياءات دون تفكري، فإن وعيهم اإلدرايك ميكن أن يســاعد املدير عىل االتصال 

بشــكٍل أكرث كفاءة. إن فهم اإلشــارات الفعالة والتدريب عليها، ميكــن أن يفتح الباب أمام 

 Walt( إمكانية اســتخدام تلك اإلشــارات اســتخداماً إســرتاتيجياً وإدراكياً. إن والت ديزين

Disney( رشكة رائدة يف مجال خدمة العمالء، تتفهم جيداً قوة اإلشارات غري اللفظية؛ حيث 

يقوم معهد ديزين وميثل قســم االستشارات يف الرشكة بتعليم املوظفني يف جميع املتنزهات 

الخاصــة بهم، وتدريبهم عــىل إعطاء التوجيهات من خالل اإلشــارة بإصبعني وليس بإصبٍع 

واحد؛ ألن استخدام اإلصبعني يكون أكرث تهذيباً. وعىل نحو مامثل، إذا استدعي املعلم طالباً 
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عن طريق مد يده بشــكٍل مفتوح ومل يقم باإلشارة إىل الطالب بإصبعه، فإن هذا يبدو أكرث 

احرتاماً وترحيباً.

ويف وقٍت ســابق، الحظنا أن اإلشــارات غري اللفظية تشري إىل املعنى التايل: أنها ال تعطي 

معنى مبارشاً. فالشــعارات تعترب مبثابة اســتثناء من حيث إنها تشري يف الواقع إىل يشء آخر، 

ومن أمثلة ذلك عالمة "أجل/ حسناً"، وكذلك اإلشارة إىل انتهاء الوقت بعقد راحة اليد عىل 

الزاوية اليمنى من اليد األخرى. 

الجدول )10-2( أنواع اإلمياءات 

الشعارات.

أعامل الرسامني.

الحركات التنظيمية.

العروض الوجدانية.

حركات التهيئة.

ويكمل الرســامون االتصال اللفظي من خالل تقديم مثاٍل ملــا يقال أو تعزيزه. فعندما 

يحاول شــخٌص مــا رشح عنرص غري موجــود، فهل هناك تصور طبيعي أكرث من رســم هذا 

العنرص وتخيله؟ 

أما الحركات التنظيمية، فتشــري لها اإلمياءات التي تســيطر عىل ما يقوله املتحدث من 

ناحية الرباعة والوضوح، وهي تنشــأ من مجموعــة متنوعة من املصادر مبا يف ذلك اليدين. 

فعىل ســبيل املثال، عندما يرفع أحد األشخاص كف يده بشكٍل ظاهري، ليمنع شخصاً آخر 

من مقاطعته أثناء الحديث. كام أن تحويل اتجاه اليد نحوك وهز أصابع اليد هو لفتة منبهة 

يف الواليــات املتحــدة. ونحن أيضاً نقوم بالقياس الســتخالص اإلمياءات من بعض املتحدثني 

وإصدار أحكاٍم عىل اآلخرين من خالل إمياءاتهم.

إن العرض الوجداين هو أمر أكرث تعقيداً من معظم اإلمياءات، حيث يشمل أجزاء متنوعة 

من الجســد. فعىل ســبيل املثال، لنفرتض أنك تتحدث إىل شــخص لديه عبوس وتهجم عىل 
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وجهــه وكان يجلس باعتدال، لكنه تحول قلياًل بعيداً عنــك والتفت عنك، يضع يديه حول 

صدره وليس لديك شــك بأن هذا الشخص ال يجيز الفكرة قيد املناقشة. إن إشارات العرض 

الوجداين تبني للغري ما نشــعر به، وميكن لتلك اإلشــارات أن تبني مشاعر السعادة والغضب 

وامللل واالســتمتاع، ونادراً ما تكون قراءة هذه اإلشــارات غري اللفظية عن اآلخرين مشكلة. 

ويكمن التحدي يف السيطرة عىل هذه األمور داخل أنفسنا يف بعض الحاالت؛ فقد ال نرغب 

دامئــاً يف إظهار ما نشــعر به. لذا، يجب أن نتحكم يف هذه اإلميــاءات، وخاصة إذا كان من 

املمكن أن تؤثر عىل إسرتاتيجيتنا الحالية يف التواصل. 

وقــد تكون حركات التهيئة هي املصدر األقل تقديراً للرســائل الحركية، ومع ذلك ميكن 

أن تكــون مهمــة جداً. ففي كثري من الحاالت التي يكون فيها ســلوك الفرد غري الئق، يتهيأ 

الجســد تلقائياً عن طريق إرسال إشــارات من شأنها أن توفر حاًل لذلك السلوك غري الالئق، 

وذلــك إذا كان بإمــكان الفرد التنفيذ فقط. فعىل ســبيل املثال، الشــخص الذي يرغب يف 

املغــادرة لكنه غري قادر عىل القيام بذلك، قد يبدأ يف تحريك رجله امللتفة يف وضع يشــابه 

امليش، ويف حالة شخص يكون تحت ضغط، تجده قد يبدأ يف ثني دبوس مشبك الورق الذي 

ميســك به، كبديل اجتامعي مقبول ملا يود أن يفعله مع هذا الشــخص الذي يوبخه. كام أن 

املوظف الذي يتم توبيخه قد يلف ذراعيه حول نفســه، كنوع من الســخرية لتوفري الراحة 

التي يحتاجها يف تلك اللحظة. كام أن املتحدث العصبي قد يقف بثبات مثل الصخرة لتهدئة 

نفسه. وغالباً ما تظهر حركات التهيئة تلك كنمط من اإلشارات غري اللفظية التي تكون غري 

مرتبطة فيام يبدو، لكن بالنسبة للمالحظ قوي البصرية، فإن وجود هذه اإلشارات قد يشري 

إىل عــدم الراحــة. وباملثل، ففي املواقف العصيبة التي يكــون فيها إيضاح صورة من ضبط 

النفس أمراً بالغ األهمية، يلزم أن تكون مدركاً لإلشارات غري اللفظية التي قد ترسلها، حيث 

إن االحتفاظ بوجه هادئ عند شد قبضة اليد قد يكشف أكرث من املقصود. 

ويف حــني أن اإلميــاءات قد تكون هي املثــال األكرث وضوحاً للحركــة ذات املغزى، فإن 

الســلوكيات الحركية األخرى تســهم بشــكٍل كبــري يف توصيل مؤدي الرســالة. فلتأخذ مثاًل 

وضعاً جســدياً معيناً، واعلم بأن وضع السقوط واالنحناء والوقوف باتزان عىل ساٍق واحدة 

واإلســتدارة بالكتفني كلها جميعاً، متثل إشــارات حركية توحي بالضعف وعدم الثقة. وعىل 
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النقيض من ذلك، فإن الوقوف بانتباه مثل القائد العسكري )الرأس مرفوعة ألعىل والكتفني 

إىل الــوراء والصدر إىل األمام، االتزان بالتســاوي عىل كال القدمني(، يدل عىل القوة واليقظة 

والثقة. فاملدراء ممن يتقنون عنارص حســن املظهر، تراهم دامئاً ما يستحرضون وضعياتهم 

املناسبة حتى قبل أن يبدأوا أحاديثهم. 

 Harvard أستاذة بكلية إدارة األعامل بجامعة هارفارد Amy Cuddy فهذه آمي كادي

ومتخصصة يف االتصال غري اللفظي، قد قامت بإجراء سلســلة من اللقاءات العاملية يف عام 

2012، وكانت تهدف إىل توضيح كيفية تحسني الصورة الذاتية للفرد، من خالل لغة الجسد 

الظاهريــة املرتبطة بالهيمنة. ومنذ ذلك الحني، شــاهد 16 مليون متابٍع حديثها عىل موقع 

اليوتيوب، مام وضعها يف املراكز الخمســة األوىل من بني محادثات اللقاءات العاملية البالغ 

عددها 1600 محادثة. وقالت الدكتور/ آمي كادي Amy Cuddy أن "تهيئة الجســد لوضع 

القــوة" عن طريق اســتقامة الرأس وبســط الذراعني، ال يعطي اآلخريــن انطباعاً بأن املرء 

يســتحق التقدير واالحرتام فقط، لكنه يف الواقع يســاعد عىل تبّني تلك املعتقدات الخاصة 

بذلك الشــخص. وباختصار، توضح آمي كادي Amy Cuddy أن التظاهر بسلوكيات معينة 

ســيجعل منها سلوكيات معتادة لدى الشخص)15(. وهناك مثال آخر عىل االتصال عن طريق 

حركة الجســد، وهي حركة الرأس. وكام هو مشــار إليه يف الفصل الســابق، فكثرياً ما يشري 

املستمع الجيد إىل أنه يويل اهتامماً بإمياء رأسه و/ أو إمالة رأسه. وعىل الجانب اآلخر، فإنه 

ميكن اإلشــارة إىل املتكلم الذي يقوم بإمياء أو إمالة رأســه أثناء الحديث، بأنه غري واثق أو 

أنه شخص مستكني.

إن املحاكاة هي أحد أشكال اإلمياءات التي يقلد فيها شخصان حركات بعضهام البعض، 

وعادة ما يكون هذا السلوك غري إدرايك وتلقايئ، وناجم عن وفرة انعكاسات الخاليا العصبية 

يف املخ. وقد تبني أن التقليد يؤثر إيجابياً عىل سري املحادثة، فضاًل عن اإلعجاب واالستحسان 

املتبادل. إن تبادل االبتسامات واإلمياءات بالرأس وتشابك الذراعني وتحريك اليد، يعمل عىل 

خلق هذا اإلطار االجتامعي الذي يجعل الشــخصني يشعران بالراحة تجاه بعضهام البعض. 
وقد أثبتت الدراســات أن هذه الســلوكيات مفيــدة يف املفاوضات التــي تتعلق بالرواتب 
ومقابالت العمل، حيث ترتبط املحاكاة مبشــاعر قوية مليئــة بالثقة والجدارة باالحرتام)16(. 
إننا أيضــاً نقوم بتوصيل املعنى من خالل طريقة امليش. فعندما تصعد املتحدثة برسعة إىل 
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املنصة، فإنه يبدو أنها نشيطة وجريئة وتستحق 
القيادة. إن مصداقيتها يتم تعزيزها بهذا العنرص 
غري اللفظي. ومع ذلك، فإنها إذا كانت تتنقل من 
مكان إىل آخر أثنــاء الحديث، أو إذا كانت تهتز 
أو تثبت كالصخرة، أو تستند عىل إحدى قدميها 
وُتبــادل بينهام مراراً وتكــراراً، فإن االنطباع عنها 

بال شك يتضاءل.

وبشكل مخترص، فالحركة هي إحدى العوامل 
املهمة لالتصال غري اللفظي؛ فنحن نويل اهتامماً 

ألجزاء مختلفة من الجسد مثل الرأس والذراعني والساقني )عند املشاهدة واالستامع(، ومن 
ثم نقوم باســتخالص االســتنتاجات من تحركاتهم. ويقدم الجدول )10-3(قامئًة بالتفسريات 
الشــائعة لإلشارات الحركية، لكن علينا أن نالحظ يف الفصل الحادي عرش أن ثقافتنا هي ما 
يحدد كاًل من الســلوك اللفظي وغري اللفظي. ولذلك، نضع يف اعتبارنا أن "معاين" اإلشارات 
الحركية يف الجدول قد تتغري من ثقافة إىل أخرى. فعىل ســبيل املثال، تشــري اإلمياءة بالرأس 
إىل عالمــة التأكيــد يف الواليــات املتحدة، لكنها يف ذات الوقت تشــري إىل عــدم االتفاق يف 
الدول الســالفية الجنوبية وإيــران ورسيالنكا. ويتعني عىل املــدراء يف أي ثقافة أن يلتزموا 
بِعلم الحركة عند االتصال، حيث تســهم لغتهم الجسدية يف إرسال املعنى املقصود بدالً من 

انتقاص املعنى.

الرسائل المكانية:

تشري دراسات املســافات املكانية بني األفراد يف الثقافات واملواقف املختلفة إىل األماكن 
حولنا، كام تشــري إىل كيفية تعلــق األخرين بها. إن املكان واملســافة ميكن أن ُيظهرا الكثري 
من االنتباه والحرص الدقيق، كام أن معظم الناس الذين يســتمعون إىل دراسات املسافات 
املكانية يفكرون فقط يف الحيز الشخيص، وكذا التخيالت الشخصية املحيطة بالشخص، وتلك 

نقطة جيدة نبدأ منها، لكن املفهوم يشمل أكرث من ذلك بكثري.

توقَّف وفّكر

يف املرة القادمة التــي تتناول فيها الطعام 

مــع األصدقاء أو العائلــة، ميكنك أن تأخذ 

َعمداً رشــفًة من املاء، أو متســح شــفتيك 

مبنديلــك، أو تتكــئ بعيداً عــن املنضدة. 

ماذا ســيحدث بعد ذلك؟ نعم، يف غضون 

دقيقة واحدة، سيقوم الجالسون معك عىل 

املنضدة مبحاكاة سلوكك غري اللفظي.
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الجدول )10-3( اإلشارات الحركية

التفسريالحركةرشائح الجسم

النظرة التحديقية )يحملق(.- الرأس. 
تغيري وجهة نظر العني برسعة.- 
رفع الحاجبني.- 
 ابتسامة الفم.- 
اإلمياء بالرأس.- 
إمالة الرأس.- 
خفض الرأس لألسفل.- 

منتبه، صادق.- 
غري متأكد، يكذب.- 
التحدي، فتح العينني بشكٍل كبري.- 
االستمتاع والسعادة.- 
االستامع واملوافقة.- 
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النطاقات المكانية:

قام إدوارد هول )Edward Hall( بدراســة اســتخدام املســافات الشخصية، وأشار إىل 

أن األمريكيــني لديهم أربعة نطاقات مكانية موضوعة بشــكٍل اعتباطي نتفاعل فيها، وهي 

موضحة يف الشــكل )10-1()17(. إن املدراء اإلســرتاتيجيني يدركون هذه النطاقات، وميكنهم 

تقييم كيفية تفاعلهم مع اآلخرين عندما يتدخلون يف نطاقاتهم. 

إن لغتنــا تشــري إىل أننا جميعاً نــدرك، إىل حٍد ما، النطاق املكاين الشــخيص؛ فنحن إما 

نتحدث عن شخص ما يحافظ عىل "نطاقه املكاين"، أو نشكو عندما نرى الغري "يتدخلون يف 

النطاق املكاين خاصتنا" أو أننا نقول: "إنهم يزاحمونني يف هذا الشأن"، وذلك عندما ال تكون 

هناك عالقة بني ما يفعلونه وبني املكان الذي يتدخلون معنا فيه. وعندما يضغط شخص ما 

عىل شــخٍص آخر يف موضوٍع ما، فقد يرد الشــخص اآلخر قائاًل: "امنحنى متسعاً ألتقط فيه 

أنفايس" أو قد يرد بأسلوب أقل أدباً فيقول: "اغرب عن وجهي".

ويف الواليات املتحدة، يعمل رجال األعامل بشــكٍل عام، يف أربعة نطاقات: عىل مستوى 

العالقات الحميمة؛ وعىل املســتوي الشــخيص؛ وعىل املســتوي االجتامعي؛ وعىل املستوي 

العام، واضعني يف اعتبارهم أن األرقام متثل القيم الوســطية يف ذلك، وهم بذلك يعكســون 

الثقافــة العامــة واملتطلبات الظرفية والعالقة بني األطراف. وهنــاك عدٌد من العوامل التي 

تدخل يف أي تبادل بني األشــخاص، وميكن أن تشتمل هذه العوامل عىل املظاهر الشخصية 

والثقافة والجنس )النوع( والعمر. وهكذا، فقد نتفاعل بشــكٍل مختلف مع شــخٍص طويل 

القامة مقارنًة بشخٍص قصري القامة، وقد نقرتب من شخص جذاب بشكٍل أقل من قربنا من 

شخص أقل جاذبية)18(.

وكام هو مشــار إليه يف الفصل التايل، فإن معاين الســلوكيات غــري اللفظية تختلف من 

ثقافة آلخــري. ففي الواليات املتحدة، يرتاوح حيز العالقة الحميمة من االتصال الجســدي 

إىل مــا يقــرب من1,5 إىل 2 َقدم ، وهــذا الحيز يكون محجوزاً ملن يكونون قريبني نفســياً. 

وعندما يدخل آخرون إىل هذا الحيز ألكرث من لحظة، يشــعر األشخاص عادة بعدم االرتياح 

ويكون من املرجح انسحاب هؤالء األشخاص فزعاً، أو أن يضعوا نوعاً من الحواجز مع هؤالء 

املتداخلني عىل الرغم من عدم معرفتهم سبب ذلك عادًة.
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ميتد النطاق الشــخيص مــن حافة نطاق العالقــة الحميمة إىل ما يقــرب من 4 أقدام، 

ويحتفظ األمريكيون بها لألصدقاء املقربني، ولكنهم يسمحون لآلخرين بدخولها مؤقتاً أثناء 

التعريف بأنفســهم. وميكنك مشــاهدة ذلك عندما يقف اثنان مــن الغرباء معاً للتعريف 

بأنفسهم. فعندما يبدأ الشخصان يف املصافحة، يقدم كٌل منهام إحدى قدميه لألمام ويرتاجع 

باألخري اســتعداداً للمصافحة، وعندما تنتهي املصافحة والرتحيب بينهام يرتاجع كٌل منهام 

إىل النطاق التايل. إن التعاون يف مهمة معينة أو التعاون الفوري يف دراســة إحدى الوثائق، 

قد يأيت بالناس إىل داخل النطاق الشخيص، لكن عادًة ما يكون هناك توازن يف هذا النطاق، 

حيث ال يتم تواصل بالَعني مع من يقرتبون ويدخلون إىل النطاق الشخيص.

إن النطاق التايل هو النطاق االجتامعي، حيث ميتد من حوايل 4 أقدام إىل 12 قدماً، وهو 

الحيز الذي نود أن نقوم فيه بإجراء الكثري من أعاملنا اليومية. فقد تبدأ العالقات بني املدراء 

وموظفيهم يف هذا النطاق وتســتمر لبعض الوقت، وغالباً ما ينتقلون إىل النطاق الشــخيص 

بعد أن تنشــأ الثقة بينهم، لكن هذا يســتغرق وقتا طوياًل)19(. ففي الثقافة األمريكية، ميتد 

النطــاق العام إىل أكرث من 12 قدماً، وذلك النطاق يعكس املســافة التي يرغب معظمنا يف 

بقــاء الغرباء عندها. وباإلضافة إىل ذلك، يحــدث القليل من االتصال الذي يحمل يف طياته 

صفة االتصال عىل مســتوي العمل عند هذة النقطة، ولعل التواصل الشفهي الوحيد الذي 

يحدث يف هذا النطاق هو الحديث العام. ونحن نرى االنعكاس املؤســيس لهذه املسافة يف 

ترتيب القاعات العامة، أو حتى يف التخطيط لعديد من التجمعات السياســية. وحتى لو مل 

تكن تلك التجمعات السياســية مزدحمة جداً، فإن جمهور الحضور سُيبقي من تلقاء نفسه 

عىل وجود تلك املسافة بني بعضهم البعض يف كثري من األحيان. 
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  النطاق الشخصي: 2 إلى 4 أقدام

النطاق العام: أكثر من 12 قدماً

النطاق االجتماعي: من 4 إلى 12 قدماً

نطاق العالقات الحميمة 

18 بوصة إلى 2 قدم

الشكل )10-1( النطاقات املكانية

وبالنســبة للمدراء، فإن قيمة فهم النطاق املكاين تكــون واضحة، حيث ميكن للُمحاور 

قوي املالحظة قياس الدفء النســبي املوجود يف العالقة، من خالل املســافات التي يحافظ 

عليهــا األفراد خــالل التفاعالت. ومع منو الثقة، يقل نطاق املســافات عمومــاً، ولهذا تجد 

الحلفاء يجلسون بجانب بعضهم البعض يف االجتامعات. ومع ذلك، فإن هناك عوامل أخرى 

تحدد االختالفات املكانية أيضاً. واآلن، دعنا نتطرق إىل بعض هذه العوامل:

االختالفات المكانية:

لقــد أرشنــا قبل ذلــك إىل أن نطاق املســافات يختلف من ثقافة ألخري. فعىل ســبيل 

املثــال، عادة ما يتفاعل رجال األعامل يف العديد من بلدان أمريكا الجنوبية والبالد العربية، 

مــع الناس يف نطاقات أقرب بكثــري مام يفعله رجال األعامل األمريكيــون. وعندما يتفاعل 

األمريكيون مع أفــراد من هذه الثقافات، فإن النطاقات املتنوعة التي تتوقعها املجموعات 

تخلق شــعوراً بعدم الراحة، حتى يتكيف الفرد مع احتياجات اآلخرين أو يتخىل عن بعض 
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مساحة هذا النطاق، أو ميد نطاق املسافات بينه 

وبني اآلخرين.

وتختلف امليول نحو املســافات حسب النوع 

)الجنــس(، حيــث مييــل الرجــال إىل االحتفاظ 

بتصورات شــخصية عن املسافات، عىل نحو أكرث 

مام متيل إليه النســاء. فالنساء يسمحن للرجال 

أو للنســاء األخريات باالقرتاب عىل نحٍو أكرب مام يســمح به الرجال. ومع ذلك، تكون املرأة 

أكرث تســامحاً إزاء االنتهاكات املؤقتة لحيزها الخاص)20(. كام يشــغل الرجال مســاحة أكرب 

بأجسادهم وأدواتهم، وهو اتجاه غالباً ما ُينظر إليه عىل أنه القوة. 

وقد أُجريت دراســة مؤخراً عىل 850 عاماًل يف الرشكات متوســطة الحجم، وقد توصلت 

الدراســة إىل اســتنتاجات أكدت وجود اختالفات مثرية لالهتامم بني الجنسني، فيام يتعلق 

مبيولهــم يف نطاق العمل واملســافات بينهم وبني اآلخرين، وقد أعربت النســاء عن ميلهن 

للخصوصية واختيارهن لتحديد وتخصيص مســاحة للتواصــل معهن. وعىل الجانب اآلخر، 

تحدث الرجال بوضوح مشريين فقط إىل إحدى السامت البيئية وهي: "القدرة عىل التحكم 

يف درجة حرارة الغرفة")21(. وبطبيعة الحال، قد تؤثر الظروف بشكٍل اعتباري عىل استخدامنا 

لتلــك النطاقات. ومن األمثلــة التقليدية لذلك: املصعد املزدحم، حيث يســمح الناس فيه 

لآلخرين باالقرتاب منهم، والوقوف يف املســاحة املخصصة لعالقاتهم الشــخصية وعالقاتهم 

مع األصدقاء. وعىل الرغم من ذلك، يحاول الناس التكيف مع هذا الوضع من خالل تجنب 

االتصال بالَعني، أو منع االقرتاب من اآلخرين عن طريق لف الذراعني حول الصدر، أو وضع 

حقائبهم الخاصة كنوع من الحواجز، وإذا ملس أحدهم اآلخر عن طريق الخطأ فرسعان ما 

يعتذر.

وعندمــا يلزم تجاهــل نطاقات االتصال التقليدية لفرتة طويلة، فإن الناس ســيحافظون 

عىل نطاقاتهم. وهناك طريقة إلنشــاء مســاحة تباعد بني املشــاركني، وذلك عندما يجلس 

املشــاركون عىل مقاعد متحركة حول طاولة االجتامعــات. ويف حاالت أخرى، ينِصب الناس 

نوعاً من الحواجز لإلشارة إىل حدود املساحة الخاصة بهم. انظر إىل االجتامعات حول طاولة 

توقَّف وفّكر

يف االجتامع القادم، انظر إىل حجم املسافة 

بني كل شــخص حول الطاولة. هل تالحظ 

أي اتســاق مــن ناحية النــوع )الجنس(؟ 

العمر؟ السلطة؟
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املؤمتــرات التي يقوم الناس فيها بدون وعي، برتتيب أجهزة الكمبيوتر املحمولة والســرتات 

وأكواب القهوة، وغريها من أدوات العمل يف محيط مكان جلوســهم، فهي تشــري إىل حيث 

تقــع حدود النطــاق الخاص بهم يف تلك البيئة املزدحمة. وباملثل، يشــغل الطالب عادة يف 

الفصل نفس املقعد طوال فرتة الدراســة، مشــريين إىل أن هــذا "مكانهم الخاص ويضعون 

حقائبهم يف هذا املكان خاصتهم".

 ويف كثري من األحيان ُينظر إىل األماكن الدامئة أو "الثابتة" مثل املقصورات )أماكن النوم( 

أو املكاتب الكبرية، عىل أنها حواجز، ويكون من الوقاحة أن تقف خلف مكتب رئيســك يف 

العمل، أو أن تلقي نظرة خاطفة عىل الجزء العلوي من املقصورة. لكن املساحات املختلفة، 

مثل: طاولة املؤمترات، قد تشــري ضمنياً إىل التعاون وتقاسم املسؤوليات، كام هو موضح يف 

القسم التايل )انظر الشكل 2-10(.

االستخدام اإلستراتيجي للنطاق المكاني:

ينبغي عىل املدراء يف العمل أن يكونوا عىل علم، بأن الدخول إىل النطاق املكاين لشخص 

ما دون دعوة ميكن أن يكون أمراً مزعجاً، أو مبثابة فزاعة له مهام كانت درجة هذا الشخص 

الوظيفية. إن التعرف عىل حدود النطاقات الثابتة أو شــبه الثابتة عىل حٍد ســواء يعرب عن 

احــرتام الفــرد، إذ ينبغي أن ننظر إىل أدوات األشــخاص عىل أنها ضمــن خصوصياتهم. فال 

ينبغــي أن نختلس النظــر إىل أدراج مكاتب الزمالء يف العمل، بحثاً عــن أدوات الكتابة أو 

الجلوس عىل حافة مكتب هذا الشخص.

وميكن للمدراء اســتخدام الحيز املــكاين ليبثوا مناخاً من القوة والســلطة، أو جواً من 

الزمالة واالحرتام. فالجميع عادة ما ينظر إىل البيئة ليســتخرج منها اإلشارات غري اللفظية. 

إن مقدار النطاق املخصص لآلخرين ومقدار الخصوصية التي ينفرد بها هذا النطاق، ميكن 

أن تشــري إىل حجم الســلطة والقوة التنظيمية يف املبنى الذي تقع فيه حدود هذا النطاق. 

وبوجٍه عام، يحتل النطاق كبري املســاحة أولوية أفضل من النطاق صغري املساحة، وخاصة 

يف الواليــات املتحدة، وكذا يكون الجديد هناك أفضل من القديم. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه 

كلام كان الناس أقرب إىل قادة املؤسســة، كلام ازداد حجم الســلطة التي يتمتعون بها يف 

نظر اآلخرين.



االتصال غري اللفظي

467 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

وعىل الجانب اآلخر، فإن املــدراء الذين يحرتمون االتصال املفتوح، يعملون عىل مقربة 

من مرؤوســيهم وزمالئهم يف العمل، كام يعملون عىل تبسيط األدوات، مثل: األثاث الثقيل، 

وعىل الحد من خصوصية النطاق. ويف الواقع، تتطلب املؤسســات املعارصة مشاركة جميع 

املوظفــني للنطــاق املكاين لهــم كرمز للتعاون والعمــل الجامعي. وعندمــا انتخب مايكل 

بلومربغ )Michael Bloomberg( عمدًة ملدينة نيويورك، أعاد ترتيب قاعة مدينة نيويورك 

لتشبه قاعة عمالقة مفتوحة، وذلك بأن أزال املكاتب املفتوحة. ويشبه ذلك منطقة التداول 

التجاري يف سالومون برازار )Salomon Brothers(، وهي رشكة استثامر كان مايكل بلومربغ 

رشيــكاً فيها. ونكرر للمرة الثانية، كان هدفه هــو تحرير تدفق املعلومات. ويف عام 2014، 

عندمــا أصبح بيل دي بالســيو )Bill de Blasio( عمدًة ملدينــة نيويورك، قرر الحفاظ عىل 

وضع مكتبه خارج حيز الخصوصية، عىل الرغم من أنه انتقد تلك الفكرة خالل الحملة.

إن تصميم املكتب ميكن أن يؤدي إىل ضم األكفاء يف العمل معاً. ففي مجموعة التسويق 

الربيطانية دبليو يب يب )WPP( )رشكة منتجات األسالك والبالستيك سابقاً(، تم إزالة الجدران 

وإنشــاء كافيرتيا. وبــدالً من تخصيص أدوار وغرف منفصلة للمحاســبني وموظفي االتصال 

الجامهريي،  ســمح لهم بالعمل جنباً إىل جنب يف ِفرق؛ لضامن اســتمرارهم يف التحدث مع 

بعضهم البعض)22(.

وقد الحظت بعض الدراسات وجود اختالفات يف ميول األفراد بشأن املساحات املكتبية 

بني الفئات العمرية. وقد أشــارت إحدي الدراسات أن 40 يف املائة )40%( من العامل صغار 

السن )الذين يطلق عليهم عادة أبناء الجيل أو جيل األلفية، وهم الذين ولدوا ما بني عامي 

1980 و2000(، يفضلــون العمــل ضمن خطط املكاتب املفتوحة، وأشــار )18%( فقط إىل 

أنهم يفضلون الحجرات ذات الخصوصية. وعىل الجانب اآلخر، أشــار )45%( من كبار السن 

إىل أنهم يعملون بشــكٍل أفضل يف املكاتب الخاصة، وأشــار )16%( فقط إىل أنهم يفضلون 

مساحات العمل التعاوين)23(.
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  المسافة الثابتة       المسافة شبه الثابتة 

  مكتب موظف تنفيذي      طاولة مؤتمر

الشكل )10-2( املسافات الثابتة واملختلطة يف نفس املكتب  

المظهر الشخصي:
قد ال يكون املثل القديم "الجامل هو جامل الروح" صحيحاً يف عامل األعامل. فقد أشارت 

الدراســات الحديثة إىل وجود صلة بني األجور واملظهر، وقــد قام الخبري االقتصادي بجامعة 

تكســاس، دانيال هامرميش )Daniel Hamermesh(، بدراســة مزايا الجامل ملدة عرشين 

عاماً، وأشــار هامرميش Hamermesh بعد ذلك إىل أن الرجال ذوي املظهر فوق املتوســط 

ترتفع دخولهم عن الرجال ذوي املظهر دون املتوسط بنسبة 17%، وأن النساء ذوات املظهر 

فوق املتوســط  ترتفع دخولهن عن النســاء ذوات املظهر دون املتوســط بنسبة 12%، وهذا 

ُيرتجم إىل ارتفاع الدخول مبعدل يزيد عن 230.000 دوالر يف املتوسط عىل مدى العمر)24(.

وعــالوًة عىل ذلك، يبدو أن هناك توافقاً كبرياً بشــأن ما ُيعتــرب جذاباً؛ فالطول هو أحد 

العوامــل الجذابة. ففي الواليات املتحدة األمريكية، يبلغ متوســط طول   الذكور البالغني 5 

أقــدام و9 بوصة، لكــن 30 يف املائة من املدراء التنفيذيني ال يقــل طولهم عن 6 أقدام و2 

بوصــة. وهناك جانٌب آخر من جوانب املظهر يعــادل النجاح وهو الذقن القوية. فمن بني 

اثنــني وأربعني من كبار املدراء التنفيذيني بأكرب 50 رشكة )حســب ترتيب مجلة فورتشــن 

Fortune 500 ألكرب 500 رشكة(، أظهر نحو 90% منهم ذقوناً ترتاوح بني االنحســار والربوز، 
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ويف املقابل أظهر 40% من ســكان الواليات املتحدة عكس ذلك. وعىل ما يبدو أننا نســاوي 

بني مثل تلك الفكاهات ونجاح األعامل والثقة)25(.

إن جوانب مظهرنا مثل الطول وبروز الذقن والجامل البدين ال تتغري بسهولة. وميكن للمرء 

أن يجــادل بأنه ال ينبغي أن تكون تلك الجوانــب، عوامل ذات صلة بنجاح األعامل التجارية 

عــىل أي حال. ومع ذلك، يحاول معظم رجال األعامل تعظيم األثر اإليجايب ملظهرهم. كام أن 

أحد الطرق البســيطة نسبياً للوصول إىل هذا الهدف، يتمثل يف اختيارنا للمالبس؛ فام نرتديه 

يوحــي بالكثري عن هويتنا أو يوحي عىل األقل بالصــورة التي نحب أن نظهر بها أمام الناس. 

كام أن امللبس يعد جزءاً ال يتجزأ من االنطباع األول الذي يتشكل عند لقاء شخٍص ما، وغالباً 

ما يكون هو األساس األّويل النطباعات املصداقية)26(. وبالتايل، فإنه ينبغي عىل املدراء أن يولوا 

اهتامماً كبرياً ملا يلبســونه من أجل توجيه الرســالة الصحيحة إىل اآلخرين. وسوف يركز هذا 

القســم عىل املبادئ العامة للملبس الفعال؛ ألن أمناط املالبس تكون قابلة للتغيري. إن القليل 

من النصائح قد تكون فعالة رغم قلتها، فال تكن األول أو األخري يف اتباع املوضة.

إن أساس اختيار امللبس هو مالءمته مع ثقافة املؤسسة، حيث يظهر من خالل مظهرك 

أنك تتبّنى قيم املؤسســة. ولذلك، تتوقع املؤسسات املالية من املوظفني أن يبدو محافظني 

وهــو ما يطمنئ العمالء واملســتفيدين عىل ثباتهم. وكثرياً ما يتوقــع من موظفي الوكاالت 

اإلعالنيــة أن يرتــدوا املزيد من األزيــاء الراقية، مبا يدل عىل ذوقهم وإبداعهم وأســلوبهم 

املعارص، لكن مؤسســات التكنولوجيا الفائقة تقلل من أهمية "املظهر" املؤسيس، إىل درجة 

أن املدراء التنفيذيني يتســاوون يف ملبســهم غري الرسمي مع املوظف ذي الدرجة الوظيفية 

الدنيــا. وها هو مارك زوكربريغ )Mark Zuckerberg(، مؤســس رشكة فيســبوك والرئيس 

التنفيذي لها، الذي يعد واحداً من أغنى قادة األعامل وأكرثهم تأثرياً وعماًل للخري يف العامل؛ 

إذ نجد أن منط مالبســه غري الرســمي قد أصبح هو النمط املعتاد ملوظفيه يف رشكته، حيث 

يرتــدي مارك Mark قميصاً رياضياً )يت شــريت( وبنطلون جينز. والســؤال هنا: ملاذا يتبعه 

موظفوه يف رشكته؟ إن أســلوب الســيد مارك زوكربريغ Mark Zuckerberg يعكس قيمه 

الشخصية املشار إليها يف صفحته عىل الفيسبوك: االنفتاح، والقيام بأعامل تساعد الناس عىل 

التواصل ومشاركة األمور املهمة بالنسبة لهم ... والتحامل والبساطة.
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كام أن ظروف الحدث تفرض قيوداً عىل املظهر الشخيص. فبمالحظة الناس يف فعاليات 

أو مناســبات مثل حفالت الزفاف والجنازات، قد يســتنتج الفرد أن ثقافتنا تتجه نحو مزيٍد 

من عدم التمســك بالرسميات. لكن يف العديد من الرشكات، تعترب املالبس غري الرسمية غري 

محرتمــة، حيث إن مقابالت العمــل وزيارات العمالء وعروض املبيعــات تتطلب االهتامم 

الدقيق باملظهر، وغالباً ما يتوصل املوظفون املستقطبون إىل نتائج حول املتقدمني للوظائف، 

تكون مبنية عىل منط وحالة أحذيتهم وشــعرهم. ولذلك، يتعني عىل املتقدمني للوظائف أن 

يتسوقوا لرشاء األحذية، متاماً كام يتسوقون لرشاء البدالت التي يرتدونها أثناء املقابلة. 

ويتعني أن يتذكر املدراء أن املظهر اليومي ينقل أيضاً رسائل مهمة. وقد وضعت العديد 

من املؤسســات املعــارصة نظاماً مفصاًل للمالبــس أو زياً موحداً للموظفــني؛ وذلك تقديراً 

ألهمية املظهر الشــخيص. ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها جمعية إدارة املوارد البرشية يف 

عام 2006، فإن ستة من كل عرشة من أصحاب العمل يسمحون بارتداء مالبس غري رسمية 

يوماً واحداً عىل األقل يف األســبوع، لكن عدد أصحاب العمل الذين يســمحون باللباس غري 

الرســمي يومياً، قد انخفض من 53% يف عام 2002 إىل مســتوى جديد بلغ 38% )27(. ويرجع 

السبب يف هذا االنخفاض إىل االرتباك الذي تسببه معايري العمل الرسمية بخصوص امللبس، 

لكن ويف الغالب يكون لدى املدراء انطباع بأنه عندما يرتدي املوظفون مالبس غري رســمية 

تتأثر جودة العمل. 

وميكن أن تنشــأ عن سياســات امللبس مســائل ترشيعية أيضــاً؛ إذ يتعني عىل أصحاب 

العمــل الحرص عىل إنفاذ قوانني امللبس عىل جميع املوظفني، وليس مجموعة واحدة فقط 

)مثل النساء( وذلك تجنباً ألي اتهامات بالتمييز. 

ففي عام 2007، منحــت هيئة التحكيم مبنطقة 

فينيكــس بوالية أريزونا مبلغــاً وقدره 287,000 

دوالر ملوظفــة صومالية، كانــت تعمل يف أالمو 

لتأجري السيارات )Alamo Rent A Car(، وقالت 

لجنــة تكافؤ فرص العمــل أن الرشكة تورطت يف 

التمييــز الديني بهدف عزل تلــك املوظفة؛ ألنها 

توقَّف وفّكر

انظــر حولــك يف مكان عملــك، هل ال . 1

تزال النصيحة القدميــة: "ارتد ما يالئم 

الوظيفة التي تريدهــا وليس ما يالئم 

الوظيفة الحالية" صحيحة؟ 

إىل أي مــدى يشــكل املظهــر عامــاًل . 2

مهاًم يف قــرارات التوظيف والرتقية يف 

مؤسستك؟
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كانت متارس شــعائرها اإلسالمية وترتدي الحجاب خالل شهر رمضان املبارك)28(. إن أصحاب 

العمــل الذين يتطلب نظام امللبس لديهم يف مؤسســاتهم ارتداء مالبس معينة، أو االمتناع 

عــن ارتداء بعــض املالبس، يكونون بحاجة إىل تقديم مربرات لتلك املتطلبات، واســتيعاب 

املعتقــدات الدينيــة ملوظفيم عىل نحٍو معقــول، أو أن يطلبوا مــن موظفيهم التخيل عن 

مالبسهم بحسب دينهم أثناء ساعات العمل.

ودامئــاً ما يخصــص املراقبون معاين للتفاصيــل التي ترد يف هذا الســياق مثل امللحقات 

واللون، واملجوهرات والشــارات التي يتم إرتداؤها عىل صدر السرتة أو القبعة. ومن األمثلة 

البــارزة عــىل الطابع الرمزي للمالبس هــو ما جرى يف رشكــة آي يب إم )IBM(؛ ففي كتاب 

لــو جريســترن )Lou Gerstner(: "من يقول: إن األفيال ال تســتطيع الرقص"، يصف الرئيس 

التنفيذي الســابق كيفية إحيائه للمؤسســة املتهالكة، وكان من بني جهوده الرئيســية تغيري 

الثقافة، ومن الطرق التي اســتخدمها كان تقريره تغيري ملبس املوظفني، وكان املظهر الشهري 

لرشكــة آي. يب. إم IBM "القدمية" هو القمصان البيضــاء والبدلة الداكنة ورابطة العنق من 

النوع التحفظي، وكان قد تم اعتامد ذلك املظهر ليتناسب مع توقعات العمالء، ولكن بحلول 

عام 1993عندما توىل جريسترن، بدا الزي القديم كأنه أصبح يف غري زمانه وكئيب املنظر ويرمز 

إىل تدهور الرشكة، بينام كان املظهر الجديد لرشكة آي. يب. إم IBM غري رسمي وحديث جداً. 

ويعود جريسترن Gerstner لينصح بقوله: ارتِد املالبس وفقاً لظروف يومك، وتعرف عىل من 

ستكون معه من )العمالء أو القادة الحكوميني أو حتى زمالئك يف العمل()29(.

وبغض النظر عام إذا كانت ثقافة امللبس لدي املؤسسة رسمية أو غري رسمية، وعام إذا 

كانــت هناك فعالية خاصة أو عاديــة، فإن مظهر املدراء يعكس بإيجاز توقعات جمهورهم 

وقيمهــم. ومن خالل االلتزام مببــدأ "املالءمة"، يقوم املدراء بتعزيز مصداقيتهم وتحســني 

فعالية تواصلهم.

الصوت:

إن املصدر النهايئ لإلشارات غري اللفظية الذي سريكز عليه هذا الفصل، هو جوانب اللغة 

)مثــل نربة الصــوت( أو النمط الصويت. فالكلمة املنطوقة تحتوي عىل الكثري من اإلشــارات 
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اللغوية، كام تتألف الجوانب غري اللفظية من درجة ونربة الصوت وحجمه، واللهجة واستغالل 

الحديث ومدة الرســائل، وتعد هذه الجوانب ضمن اإلشارات األقل وضوحاً بالنسبة ملعظم 

املســتمعني مع احتاملية اســتثناء لهجة الصوت. ومع ذلك، فيمكن أن تكون تلك الجوانب 

ذات أهمية أو قد تزيد يف أهميتها عن الكلامت الفعلية املســتخدمة يف الحديث)30(. وتنم 

نربة صوت املتكلم واســتهالله للحديث )الوقت الذي يســتغرقه الشخص ما بني دوره وبدء 

الحديث(، وطول الحديث عن إشارات دقيقة.

وفيام ييل مثال عىل تأثري اســتهالل الحديث. فإننا إذا كنا نســأل شــخصاً ما عن قضية 

خطــرية، وكانت إجابات هذا الشــخص تأيت برسعة أكرب مام هو متوقــع، فإننا قد نظن أنه 

ليس جاداً أو أنه مدرب عىل اإلجابات. وباملثل، فعندما يســتغرق شخص ما وقتاً أطول مام 

هو متوقع لإلجابة عىل ســؤال، فإننا نبدأ يف التساؤل عام إذا كان كل ما يقال صحيحاً. وكام 

توضح املناقشــة الواردة يف القســم التايل عن عالمات الخداع غري اللفظية، فإننا نراقب نربة 

الصوت، كام ميكننا قراءة املعنى من خالل التغري يف نربة الصوت.

وفيام ييل مثال آخر يشــري إىل مدى تأثري نربة الصوت عىل االنطباع. فالجمل اإلنجليزية 

املنطوقة تتبع أمناطاً معينة من نربة الصوت، وهذا يتوقف عىل معني الجمل، حيث تنتهي 

العبارات التوضيحية )الجمل الخربية( بنربة صوت منخفضة، أما الجمل االســتفهامية )التي 

تتطلــب إجابــة بنعم أو ال(، فهي تنتهي بنربة صوت مرتفعة. وهناك مخالفة شــائعة لهذه 

األمناط الخاصة بنربة الصوت واملعروفة باســم "النطق بنغمة صوت متصاعدة يف السؤال"، 

وتحــدث عندما ُينهــي املتحدثون الجمل الخربيــة بنربة صوت مرتفعة، مبــا يجعلها تبدو 

وكأنها أسئلة، وغالباً يستنتج املستمع املراقب لنربة الصوت أن املتكلم غري متأكد من صحة 

العبارات والجمل، التي يتفوه بها ويطلب التحقق من صحتها. وعندما يقول أحد األشخاص 

يف اجتامعــات العمــل: "أعتقد أن هذا هو مــا يريده العميل" بنربة صــوت عالية يف نهاية 

الكالم، فرمبا يستنتج اآلخرون أن املتكلم ال يعرف ما يريده العميل بشكٍل واقعي.

وتتضح أهمية اإلشــارات الصوتية للمدراء يف اإلرسال وكذلك يف التلقي. ومن املهم رصد 

اإلشارات املرســلة وخاصة نغمة الصوت؛ لضامن عدم تقويض إسرتاتيجية االتصال املقصود 

من خالل إشارات خفية غري لفظية.
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فللمتحدثني أســلوب صويت منوذجي مييز أصواتهــم عن أصوات املتحدثني اآلخرين. كام 

تتألــف عنارص األســلوب الصويت من نربة الصوت األساســية، ورفع الصــوت ومنط التوقف 

ومســتوي الصوت. وهنــاك خصائص معينة للصوت عىل املســتوي اإلقليمــي مثل التعبري 

والكتابــة، ومن األمثلة عىل ذلك: التحدث بطريقة غري واضحة )التشــدق( جنوب الواليات 

املتحــدة األمريكيــة، وكذلك اللهجــة املتداخلة شــامل رشق الواليات املتحــدة األمريكية. 

وباإلضافــة إىل هذه الخصائص الصوتية األساســية، ميكن أن يختلــف املتحدثون من حيث 

درجة ونربة الصوت وحجم الصوت، والغرض من هذا االختالف هو إضفاء الطابع الشخيص 

عــىل املعاين وتأكيد االتصال عــن طريق العاطفة. إن عدم تغيري هــذه الخصائص الصوتية 

يؤدي إىل ما يعرف عادة باســم "األســلوب الصويت الروتيني )عىل وترية واحدة(". ويشــري 

أســلوب التحدث الروتيني يف ثقافة العمل بالواليــات املتحدة األمريكية، إىل عدم االكرتاث 

وحتــى انعــدام الثقة. وقد يقوض املدراء من رســالتهم دون قصد بالطريقــة التي يتم بها 

توصيل الرســالة. وقد وصف الفصل الخامس النمط الصويت الجيد مبزيد من التفصيل. لكن 

هذه املعايري تنطبق عىل الحديث اليومي، وكذلك عىل التوضيحات الرسمية.

وبشــكٍل مخترص يف مجال األعامل، يشــري التحدث بصوٍت واضح وحازم منخفض النربة 

إىل الثقة، ويؤدي إىل االستامع بانتباه أكرث، حيث يتم تخفيض قيم الحروف التي تخرج من 

األنف أو األصوات العالية أو الهادئة، أو األصوات املصحوبة بأنفاس مســموعة أو األصوات 

الغليظة. كام يعطي االســتخدام املفرط للتوقف املؤقت بالقول: )"أجل" و"حسنا"( انطباعاً 

بعــدم الدقة. ويتعني عىل املدراء اســتخدام خصائصهم الصوتيــة إلضفاء طابع الروعة عىل 

رســالتهم بدالً من االنتقاص منها؛ إذ يتعني عليهم استخدام األنواع السابقة من االتصال غري 

اللفظي.

تطبيقات على بحوث االتصال غير اللفظي:

لقد كان من املستحيل حتى وقت قريب جداً، قياس تأثري سلوك املدراء غري اللفظي. ومع 

ذلك، قام باحثون يف فريق الديناميات البرشية مبعهد ماساتشوســتس لوسائط التكنولوجيا 

)Massachusetts Institute of Technology Media - MIT(، بتطويــر مجموعــة من 

األجهــزة اإللكرتونيــة الصغرية ميكن ارتداؤها، وتجمع بســهولة بيانات عــن نغمة الصوت 
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والقرب ولغة الجســد)31(. وميكن تطبيق البيانات املرصودة عن أمناط االتصال غري اللفظي؛ 

لتحسني فعالية االتصال يف محيط العمل.

مبيعات وخدمات الهواتف:

عمل باحثو معهد ماساتشوســتس لوسائط التكنولوجيا )MIT(، يف إحدى الحاالت، مع 

رشكــة بريطانية ُتدعى: فريتكس لعلــوم البيانــات )Vertex Data Science(، وهي رشكة 

ُيعهد إليها بأداء مهام مركز االتصاالت، وكان الغرض تحســني فعالية مشغيل مراكز االتصال. 

واســتخدم فريق معهد ماساتشوســتس لوســائط التكنولوجيا )MIT( أجهزة االستشــعار 

اإللكرتونية؛ لقياس أمناط كالم املشغلني أثناء املكاملات مع العمالء، ومل تقم املجموعة بقياس 

الكلامت الفعلية املستخدمة من قبل املشغلني، لكنها ركزت عىل االختالفات يف نغمة ونربة 

الصوت، وكذلك مقدار الوقت الذي يقضيه املشغلون يف التحدث إزاء االستامع إىل املتصلني. 

وانتهى الباحثون إىل أن املشــغلني الناجحني يقضون وقتاً لالســتامع إىل املتصلني أطول من 

التحدث إليهم، وأنهم يستخدمون تقلبات قوية يف ارتفاع موجة الصوت والنربة؛ إيحاًء منهم 

باالهتامم واالســتجابة الحتياجات العمالء. وبعــد بضع ثوان فقط من قياس هذه العوامل، 

متكن الباحثون من التنبؤ بدقة نجاح أو فشل املكاملة معظم الوقت)32(.

الِفرق واالجتماعات:

إن نتائج دراســات معهد ماساتشوستس لوسائط التكنولوجيا )MIT( لها آثار عىل تواصل 

الفريق. وكام ناقشنا يف الفصل الرابع، فإن التفكري الجمعي ميثل مشكلة مشرتكة يف الِفرق؛ وذلك 

اللتزام األفــراد يف الغالب بإجامع اآلراء املتصور داخل املجموعة رغم تحفظاتهم الشــخصية. 

وميكن ألجهزة االستشــعار اإللكرتونية التي تقيس سلوكيات االتصال غري اللفظي املساعدة يف 

منــع الفكر الجمعي، من خالل زيادة الوعي بأمناط االتصال غري اللفظي لكل عضو من أعضاء 

الفريق الفردي. فعىل ســبيل املثال، قد نجد إفراطاً واســتبداداً من جانب شــخص أو شخصني 

يف الفريــق، يف حني أنهم ال يدركون أن ســلوكياتهم غري اللفظية تثني اآلخرين عن التعبري عن 

آرائهم. ويعتقد فريق معهد ماساتشوستس لوسائط التكنولوجيا، أنه بإمكانهم يف نهاية املطاف 

استخدام أجهزة االستشعار اإللكرتونية؛ الختيار أعضاء الفريق ذات أمناط االتصال غري اللفظي 
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التكميليــة، بحيث يكون هو الفريــق "األمثل" لفعالية التواصل. وعالوًة عىل ذلك، يري أعضاء 

الفريق أنه ميكنهم تشــكيل "بيئات ذكية" باســتخدام أجهزة االستشــعار اإللكرتونية؛ لتحديد 

السلوك السلبي غري اللفظي عىل الفور، مام يسمح لهم مبنع تدهور االتصال.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق نتائج بحوث معهد ماساتشوستس لوسائط التكنولوجيا 

عىل االجتامعات الرســمية؛ إذ ميكن للمدراء إفساد االجتامعات دون قصد باستخدام أمناط 

االتصال غري اللفظي غري املالمئة، أو إرســال رســائل لفظية وغــري لفظية غري مالمئة. وميكن 

ألجهزة االستشعار اإللكرتونية تحديد ما إذا كان املدير يستخدم ما يكفي من التنوع الصويت، 

أو حركــة الجســد لتوصيل أهمية الرســالة إىل املتلقني، كام ميكن أيضاً ألجهزة االستشــعار 

اإللكرتونيــة أن توضح للمدير ماهية الســلوكيات التي تســبب ارتباكاً لدي املشــاركني يف 

االجتامع، مام يؤدي يف نهاية املطاف إىل إدارة االجتامع بشكٍل أكرث فعالية وكفاءة.

وميكــن أن تؤثر لغة الجســد عىل نتيجــة املفاوضات خالل االجتامعات. ففي دراســة 

منفصلة،   أجرى فريق معهد ماساتشوستس لوسائط التكنولوجيا محاكاة ملفاوضات الرواتب 

وجهاً لوجه، ومتكنت من التنبؤ ب "الفائز" أثناء املفاوضات بدقة وصلت نســبتها إىل %87، 

بعد خمس دقائق فقط من قياس أمناط حركة الجسم.

االتصال غير الرسمي:

إن املحادثات غري الرسمية بني زمالء العمل هي طريقة شائعة ومشرتكة لنرش الرسائل يف 

أوساط الرشكة. فاالتصال غري اللفظي هو جزء من الكيفية التي يتم بها تفسري هذه الرسائل. 

وقد اســتخدمت أجهزة االستشــعار اإللكرتونيــة التي طورها باحثو معهد ماساتشوســتس 

لوسائط التكنولوجيا، ملراقبة االتصال غري اللفظي يف األوضاع غري الرسمية، حيث إن البيانات 

الخاصة بقرب املتحدث من املســتمعني ونربة صوته ولغة جســده وأسلوبه الصويت، تسمح 

بتقاسم املعلومات بشكٍل أكرث دقة لدى مزيد من األشخاص املوجودين يف الوسط ذاته.

فعىل ســبيل املثال، ُيعرف عن بوب، وهو موظف بقســم املحاسبة، عادة الوقوف قريباً 

جداً من زمالء العمل عندما يتحدث معهم، مام يجعل املســتمعني يف حالة اضطراب وقلق؛ 

إذ ميكن من خالل البيانات الصادرة عن أجهزة االستشــعار اإللكرتونية التي ميكن ارتداؤها، 

وتقارن قرب األفراد خالل حاالت االتصال غري الرســمي، أن تجعل بوب مدركاً لوقوفه عىل 
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مقربــة عند حديثه مع اآلخرين خــالل املحادثات، وأنه يقلل من احتامل توصيل رســالته 

لآلخرين عىل نحٍو فعال، ومن ثم ســيرتك مســاحة كبرية بينه وبني اآلخرين مبا يســمح لهم 

بالهدوء، والرتكيز فيام يحاول أن يقوله بوب لهم.

االتصال الخارجي:

إن خدمــة العمالء هي مجال آخر ميكن فيه اســتخدام بيانات عــن أمناط االتصال غري 

اللفظي لصالح الرشكة. فاســتخدام نظام املراقبة اإللكرتونية ملشغيل مركز االتصال من قبل 

رشكة فريتكس لعلوم البيانات، هو أحد األمثلة عىل استخدام بيانات عن أمناط االتصال غري 

اللفظــي لصالح الرشكــة، حيث ميكن لِفرق املبيعات وموظفي خدمة العمالء )عىل ســبيل 

املثــال: موظفو الحجــوزات بالفندق(، الحصول عىل معلومات قيمة من االســتبيانات مثل 

تلك التي أجريت يف فريتكس. ونكرر أن الهدف من ذلك هو تحســني مستوى الخدمة التي 

يتلقاها العمالء، مبا يؤدي إىل جلب املزيد من األعامل التجارية وتعزيز سمعة الرشكة.

وميكن تطبيق أبحاث االتصال غري اللفظي عىل خدمة النزالء يف مجال صناعة الســياحة 

والضيافة. فبعد التقصري يف الخدمة، يرغب النزالء يف حل مشــاكلهم يف أرسع وقت ممكن. 

وعنــد القيام بذلك، يكون لديهــم توقعات معينة فيام يتعلق بســلوك مقدمي الخدمات. 

وخــالل هذه الفرتة من القلق، يكون النزالء عىل يقظــة مبا يصدر عن مقدمي الخدمة من 

إشارات غري لفظية، يف محاولة من النزالء للتعرف عىل نوايا واتجاهات مقدمي الخدمة. ومن 

املحتمل أن يؤدي عرض ما ال يليق من ســلوكيات غري لفظية، مثل: العبوس وعدم التواصل 

بالَعني ووضعية الجســم الثابت، إىل إحداث مشــاعر ســلبية أكرث)33(. إن القدرة عىل قياس 

التواصل غري اللفظي بشــكٍل موضوعي من خالل أجهزة االستشــعار اإللكرتونية، واستخدام 

تلك املعلومات لتدريب موظفي خدمة العمالء، من شأنه أن يفيد املؤسسات كثرياً.

وهنــاك تطبيــق آخر لهذا النوع من األبحــاث عىل املدراء الذيــن يعملون يف االقتصاد 

العاملي. وكام ستقرأ يف الفصل الحادي عرش، يختلف السلوك غري اللفظي املقبول من ثقافة 

إىل أُخري ومن بلٍد آلخر. وميكن استخدام بيانات االستشعار اإللكرتونية؛ لتدريب املسافرين 

مــن رجــال األعامل عىل أمناط االتصال غري اللفظي األكرث فعاليــة يف البالد، والثقافات التي 

سيعملون فيها. 
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وأخــرياً، ميكن للوكاالت املســتقلة )مثل رشكات اإلعالن( و/ أو األفراد داخل مؤسســة، 

ممن يشــرتكون يف عالقات تجارية مع غريهم من املهنيني، االســتفادة من استخدام أجهزة 

االستشــعار اإللكرتونية التي تقيس االتصال غــري اللفظي، حيث يقوم هؤالء األفراد بانتظام 

بتقديم عروض رســمية، وتقديم إحاطات إىل العمــالء وغريهم من املدراء التنفيذيني. ومن 

شأن بيانات االستشعار اإللكرتوين أن تساعدهم عىل تعلم أمناط االتصال غري اللفظي األكرث 

فعالية، مثل: التمتع بالثقة أثناء تقديم العروض. وهناك تطبيقات أخري تشــمل استخدام 

االتصال غري اللفظي بفعالية؛ لإلشارة إىل الرسائل 

السلبية وتعزيز عالقات العمالء.

اإلشارات غير اللفظية للخداع:

يتعني عــىل املدراء يف العديــد من الحاالت، 

تقييــم املوظفني اآلخريــن لتحديد مــدى دقة 

البيانات التي يتعاملون بها. ويف حني ميكن اختبار 

البيانات الواردة يف التقرير بشكٍل موضوعي، فإن 

املعلومات املستمدة من التفاعالت بني األشخاص 

مثــل املقابــالت التأديبيــة ومقابــالت مــا قبل 

التوظيــف، كثرياً ما تتيح فرصــة ضئيلة للتحقق 

الفــوري عىل نحــٍو موضوعي. ولحســن الحظ، 

ميكــن لبعض اإلشــارات غري اللفظية مســاعدة 

املدراء عــىل تقييم صحة البيانات اللفظية. وكام 

رأينا، فإن اإلشارات غري اللفظية عادة ما تكمل اإلشارات اللفظية، وتقدم التعزيز الالزم للحد 

من عدم اليقني والثقة يف التواصل، ومع ذلك فإن تلك اإلشارات غري اللفظية قد تتعارض مع 

اإلشارات اللفظية التي تصاحبها.

وعندما تشــري اإلشــارات غري اللفظية املتناقضة إىل الخداع، فإنه يطلق عىل ذلك "نقص يف 

القدرة عىل التواصل". وأثناء إطالق اإلشــارات الخادعة، تتحرر أنواع معينة من اإلشــارات غري 

اللفظيــة من صفة الخــداع، عىل الرغم من بذل محاوالت للســيطرة عليها. ويبدو أن الالوعي 

توقَّف وفّكر

ما هي املســائل األخالقية، إن وجدت، . 1

التــي تتعلــق مبراقبــة ورصد ســلوك 

املوظفني غري اللفظي؟

هل طلب ارتدائهم ألجهزة االستشعار . 2

يف  حقوقهــم  ينتهــك  اإللكرتونيــة 

الخصوصية؟

هل ستكون عىل اســتعداد للمشاركة . 3

يف دراســات/ برامج تدريبية مامثلة يف 

مؤسستك؟

إىل أي مــدى تتشــابه مراقبة ســلوك . 4

اللفظــي أثنــاء القيام  املوظفني غــري 

بإجراءات العمل املشــرتكة، مع مراقبة 

استخدامهم للكمبيوتر؟
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يخــون املتحدث من خالل هــذا النقص يف التواصل غــري اللفظي، وغالباً ما يقــرأ الناس هذه 

اإلشــارات ويفرسونها دون وعي. وميكن للمدراء تعلم كيفية اكتشــاف اإلشــارات غري اللفظية 

الخادعة.

وتظهر عدة أمناط من الســلوك غــري اللفظي أثناء الخداع)34(. ونظــراً إلمكانية التحكم 
مبصادر اإلشــارات غري اللفظية بشــكٍل أفضل عن غريها يف املواقف الخادعة - وذلك عندما 
ننظر إىل عني شخص آخر أثناء الخداع مثاًل، فإننا سرنكز عىل إشارات يصعب السيطرة عليها 
بشــكٍل واٍع. وتلك اإلشارات تشمل الحركة وامللبس واملســافة املكانية والصوت. وتذكر أن 
الســلوك غري اللفظي عادة ما يقرتح معنى، بدالً من اشــتامله عىل ارتباط بني اثنني يظهر يف 
شــكل كلمة أو مفهوم معني. وقد يختلف معنى اإلشــارات غري اللفظية، وقد يكون الدافع 

وراء ذلك يشء آخر إىل جانب ما هو مقرتح هنا. 

وللكشف عن اإلشارات غري اللفظية املحتملة للخداع، فإنه من املهم أن تكون يف مكانها 
الصحيــح. فكثرياً مــا يتم تجليس األشــخاص الذين ُتجرى معهم مقابالت شــخصية خلف 
مكاتب، وهو أمر يؤدي إىل عدم الكشــف عن إشــارات مهمة، ودامئــاً ما ُيحتمل أن يكون 
الوجه مصدراً ضعيفاً إلشارات الخداع )عىل الرغم من أن االتصال املبارش باليد والوجه هي 
إشارات قيمة(. وميكنك، حيثام كان ذلك ممكناً، أن تجعل الشخص اآلخر عىل كريس مواجه 
لك، حيث إن اإلشــارات غري اللفظية باليدين أو الجذع أو الســاقني أو القدمني ستكون أكرث 

وضوحاً)35(.

خط األساس:

إن إشــارات الخداع عبارة عن ســلوكيات تختلف عن التفاعــالت العادية غري اللفظية. 
ولذلك، ينبغي أن تعرف ماهية الســلوك الطبيعي لهذا الفرد املقصود. وقد وجد الباحثون 
أنــه عندما يرى املراقبون أن الفرد يعطي إجابات صادقة قبل إثبات كذب ذلك الشــخص، 
فإن قدرة املراقبني عىل الكشف عن الكذب تزيد بشكٍل كبري يف الحاالت التي ال يوجد فيها 
أساس للسلوك. وال ميكنك كشف التضليل من خالل البحث عن الكذب، وذلك وفقاً ملا أشار 
إليه عامل النفس بول إكامن )Paul Ekman( بجامعة كاليفورنيا بســان فرانسيســكو، ولكن 
ميكنك كشــف التضليل من خالل تحديد التغري يف الســلوك، الذي يوحي بأن هذا الشخص 

يصبح عصبياً يف املواقف التي ال تستدعي ذلك)36(.
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إن خط أســاس الفرد هو يشء قيم جداً؛ ألن أي شــخص قد يترصف بشكٍل مختلف عن 
اآلخرين يف ظروف مطابقة، حيث يســمح خط األســاس للفرد بقياس ما إذا كان الســلوك 

العصبي يعكس الوضع العام، أم أنه رد فعل عىل السؤال املطروح.

ويف مقابالت العمل يكون خط األســاس سهاًل نســبياً، وأثناء املحادثة التمهيدية ميكنك 

طرح أســئلة مخيفة. ميكنك أن تبدأ بالســؤال عن الســرية الذاتية قبل االنتقال إىل األسئلة 

املجهولــة، وبعدها ميكنك تقيّص اإلشــارات غري اللفظية، وميكن إســتخدام نفس النمط يف 

األسئلة االستقصائية. كام تشري املحادثات البسيطة إىل الغرض التقليدي األسايس وهو طأمنة 

اآلخرين، كام تشري إىل الغرض الثانوي وهو توفري خط األساس السلويك.

وتحدد األقسام التالية بعض عالمات الخداع النموذجية عىل النحو املوجز يف الجدول )4-10(.

جدول )10-4( اإلشارات غري اللفظية للخداع

حركات وإمياءات غري متوقعة.

التحكم يف املالبس.

زيادة املساحة الشخصية.

التنوع الصويت.

الحركة:

إن اإلمياءات وحركات الجذع )جزء من فئة واسعة من علم الحركة(، رمبا تكون عالمات 

غــري لفظية أكــرث قيمة من الخداع. ولعــل إمياءات الخداع األكرث شــيوعاً هي حركات اليد 

والوجــه املبارشة، ولعل أكرث تلك الحركات شــيوعاً "تغطية الفــم"، ومن أكرث الحركات التي 

تحدث بشــكٍل غري ملحوظ هي وضع إصبع واحد عىل الفم أو الشــارب أو فرك األنف. أما 

اإلمياءات األخرى التي تشري إىل الخداع فهي عض األظافر وعض الشفة. كام أن إخفاء اليدين 

بوضعهــا يف الجيوب أو ســحب أكامم القميص حتى أطــراف األصابع، هي عالمات عىل أن 

الشخص "ُيخفي" شيئاً أكرث مام بني يديه. 
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وتختلف إشــارات املحادثة أيضاً. فبشــكٍل عام، عندما يكون الشخص مرتاحاً باإلجابات 

الصادقة تجد أن إشــاراته مفتوحة وظاهرية، لكن أثناء الخداع تجد أن املخادعني يقيدون 

من إشــاراتهم ويجعلونها أقرب ألجســامهم. وعندما تقل االبتســامة ويتباطأ معدل تكرار 

اإلشــارات املســتخدمة لتوضيح نقاط املحادثة، فإن اإلشارات تشري إىل زيادة الخداع. ويعد 

هز اليدين إشــارة من هذه اإلشارات التي اكتشــفها الباحثون؛ وذلك بأن املخادعني يهزون 

أيديهــم بتحريــك كفوفهم من أعىل ألســفل، مبعدل تكرار مرتني كام نص عليها يف رســائل 

غري املخادعني، وترتك هذه اإلشــارة يف العقل الباطن أو الالوعي لدى املســتمع انطباعاً بأن 

املتحدث يتوسل إليه يك يصدقه فيام يقول.

كام يعتقد بعض املراجعني أن الزيادة يف حركة الِرجل والقدم ميكن أن تشري إىل الخداع 

أيضــاً)37(. كام أن النقــر عىل األرض بالقدم وهز الســاق يف حالة أن الِرجلــني متقاطعتان، 

وزيادة معدل التحول يف وضعية الِرجل، كل هذه أمثلة من هذا النوع من النشــاط. وبات 

من املعروف أن حركة "امليش" بطريقة منتظمة بِرجل واحدة متصالبة، عالمة تشــري إىل أن 

الشــخص يريد أن مييش بعيداً، لكن ال بد لنا أن نضــع يف اعتبارنا الحاجة ملقارنة الترصفات 

مع خط األساس. 

وال تقترص إشــارات الخداع عىل حركات الجســم فقط، بل ميكن أن تنطوي عىل اللباس 

واملكان والصوت.

الملبس:

عند الحديث عن امللبس يظهر لنا وجود إشارات غري لفظية، من خالل التالعب يف ارتداء 

املالبس، والذي قد يشــري إىل شعور املتحاور معه بالتهديد من جراء سؤاٍل يتم طرحه. فقد 

يقوم املتحاور معه فجأة بغلق معطفه وإدخال أزراره، أو ســحب رجل البنطال بعصبية أو 

جذب حاشــية التنــورة، وقد ُيظهر هذا الفعل الخوف من كشــف بعض الخداعات، حيث 

توجد إشــارات أخرى تتضمن: تعديل املالبس أو الســحب يف الياقة، أو تسوية ربطة العنق 

أو نزع النسيل أو فرك بقعة يف املالبس.
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المساحة الشخصية:

دراسة املسافات املكانية، وترتبط باملسافة التي تبقى بني الشخص واآلخرين وكذا عالقة 

الشــخص بالبيئة املحيطة به. وقد تكون تلك الدراســة مصدراً غنيــاً للتعرف عىل عالمات 

الخــداع؛ إذ ميكن أن يغري املتحــاور معه مكان املقعد أو ينحني عىل أرجل الكريس الخلفية 

فجــأة. وميكن أن ُيظهــر االبتعاد عن املحاور الحاجة إىل طلب تعــاون، أو محاولة ضعيفة 

لوضع مســافة بني املحاور واملتحاور معه عن طريق تغيري البيئة. وعندما يكون الشــخص 

يف وضــع جســامين متمكن، فإنــه غالباً ما يأيت إليه الشــخص األخر إىل مســافة أقرب. ويف 

االجتامعات الرسمية التي تحدث أثناء الوقوف، ميكن أن ينحني املتحاور معه إىل الوراء أو 

يرجــع خطوة للخلف عند إصدار رد مخادع، حتــى مع ضم ذراعيه عىل صدره كصورة من 

صور االنقباض.

وميكــن أن يتغــري املتحاور معه املســرتخي تحت الضغط، عندما يفتح الشــخص يديه 

ورجليــه فجــأة وينحني للوراء. ويعد اتخاذ وضع بدين لألمــام عند ضعف موقف املتحاور 

معــه، أقل راحة عند مواجهة الخوف من اكتشــاف الخداع. وعىل النقيض، ميكن للمتحاور 

معــه أن "ينفتح" عىل املحاور أثناء الرد، مام يشــري إىل االنفتاح والصدق. وميكن أن يحاول 

املتحاور معه أن يصمم "شبكة من الحامقات" لالختباء خلفها، كأن يضع محفظة أو حقيبة 

فوق الساقني كحاجز أو أي فعل مثل هذه األفعال املاكرة.

األدوات:

تعرض املمتلكات الشــخصية للشــخص يف املكتب والبيئة الطبيعيــة املحيطة باملكتب، 

إشارات ميكن التالعب من خاللها إلحداث التصور املقصود؛ فبعض األشخاص يزينون املكتب 

تزييناً شــديداً يف محاولة منهم لتوجيه انطباعــات زوارهم، بالرغم من أن العديد من هذه 

الزخــارف ميكن أن تعكس ادعاءات الهوية الصادقة، وبعض منها يكون إســرتاتيجياً واآلخر 

خادعاً)38(. هل تذكر كم مرة رجعت فيها ملكتب بائع سيارات من فرط إعجابك مبا لديه من 

رمــوز دينية ال تحىص؟ وماذا عن صور األطفال اللطفاء؟ يبدو أنهم يقولون لك: "ميكنك أن 

تثق يب؛ فأنا رجل متدين ورب أرسة ولن أعطيك صفقة خارسة". إن اإلفراط يف إظهار الجوائز 
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واللوحات التذكارية والشهادات املوضوعة يف إطارات عىل "جدار التفاخر"، هي يف حقيقتها 

محاوالت شائعة لرتويج نفسه. وينبغي استخدام التأثريات الشخصية يف املكتب كدالئل عىل 

أن الصورة الكبرية تدل عىل من هو الشخص الحقيقي، لكن الحقيقة هي أن االنطباع الذي 

يعطونه يحتاج إىل أن يفرس بعناية.

الصوت:

الصوت هو مصدر آخر هام لتلك اإلشارات، بل هو العنرص األكرث أهمية يف الكشف عن 

الخداع، من حيث اهتزاز الصوت ونربة الصوت وجهارة الصوت، فضاًل عن بداية االســتجابة 

ومدتهــا. ويعرف املراجعون بشــكٍل مؤكد أن اإلجابات الخادعة لهــا بداية تكون أبطأ من 

اإلجابة الصادقة.

باإلضافــة إىل أنه من املرجح أن تكون اإلجابة الخادعة أطــول وأقل تحديداً من اإلجابات 

الصادقــة، حيــث يحاول املخادع أن يســد الفجوة مبادة ال داعي لها. ويــرى البعض أن إطالة 

املحاولــة تهدف إىل جعل املحاولة الخادعة أكــرث تفصياًل، وأكرث إقناعاً أكرث مام يعرف الخادع، 

بل ميكن أن يعكس طول اإلجابة التوقفات، والرتددات التي ستقابل املتحاور معه أثناء اإلجابة.

لكن املصدر النهــايئ للخداع هو االهتزاز، وقد وجد الباحثون أن االهتزاز الصويت يرتفع 

ارتفاعاً ملموســاً يف اإلجابات الخادعة. ويف حني مل يتمكن املراقبون يف كثري من األحيان من 

ذكر سبب تسميتهم ملثل هذه الردود بالخادعة، إال أنهم يعرفون حقيقتها. وميكن أن تظهر 

أدوات البحث هذا االختالف)39(.

تعد العديد من التفاعالت اإلدارية غري اللفظية بني األشــخاص والعنارص مصدراً ملعظم 

محتوى الرســالة. وعىل الرغم من أن كل يشء يرســل بشكٍل شــفهي يتم بوعي وعن قصد، 

فإن اإلشــارات غري املقصودة قد تكون صحيحة، مثل: اإلشارات املقصودة ورمبا أكرث فائدة. 

وعىل الرغم من ذلك، فالبد أن تنتبه لالقرتاحات التي ترى وضع أســاس سلويك لكل شخص 

يف مواقف محددة. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه إذا اشــتبه يف الخداع، فال مانع من العمل عىل 

أساس وجوده عىل األقل، كدافع نحو القيام مبزيد من التحقيق أو عىل األقل لتوخي الحذر، 

وليس رضورة وجوده هي الكلمة األخرية.
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ملخص:

باســتثناء الكلامت فقط، فإن مجال االتصال غري اللفظي يتســع ليشــمل كل يشء، يف أي 
تفاعل إداري، توجد عنارص غري لفظية تضيف إليه أو تؤهله، ومن الصعب وضع معاين دقيقة 
لإلشارات غري الدقيقة التي تختلف من ثقافة ألخرى. ومع ذلك، فعندما تناقض اإلشارات غري 

اللفظية اإلشارات اللفظية، فإن اإلشارات غري اللفظية عادة ما تكون هي محل الثقة. 

 وتتمتع اإلشــارات غري اللفظية بســت وظائــف: التكملة والتوكيــد والتناقض والتكرار 
والتنظيم واالستبدال، باإلضافة إىل أن اإلشارات غري اللفظية تضيف اإلطناب للرسالة اللفظية 

وتزيد من احتاملية فهم الرسالة اللفظية عىل النحو الذي يقصده املرسل.

وتشمل دراســة الحركة: اإلمياءات والوضع الجســامين وحركة الرأس وامليش، وميكن أن 
تتضمن اإلمياءات: الشــعارات وأعامل الرســامني والعروض الوجدانيــة واألعامل التنظيمية 
وحــركات التهيئة. كام أن املســاحات حولنا وكيفية ارتباطنا نحن والغــري بها هي أيضاً من 

األهمية مبكان. 

يقدم هذا الفصل ويناقش أربعة نطاقات مكانية، لكن يجب توخي الحذر يف تفسريهم؛ 
ألن هــذه النطاقــات تختلف بني الثقافات. وميكن أن يتســبب االســتخدام غري املناســب 
للمساحة يف إظهار أن املدير وقح، بينام تشري التحليالت الدقيقة للمساحة بكرثة عن أهمية 

املنظمة وقوتها.

يعد املظهر الشــخيص جزءاً آخر ال يتجزأ من االنطباع الذي نعطيه، وغالباً ما يكون هو 
العامل األســايس للمصداقية. وعليه، ينبغي عىل املديرين أن يولوا اهتامماً كبرياً ملالبســهم، 
وملا يســتعملونه من إكسسوارات ومســاحيق تجميل وترسيحة شــعر وتزيني؛ للتأكد من 

مظهرهم مبا يناسب توقعات وثقافة املنظمة والعمالء.

ويعد الصوت هو املصدر النهايئ لإلشــارات غري اللفظية التي نوقشــت يف هذا الفصل، 
ويتضمن توصيل الصوت: طبقته ونغمته، وبداية الرسالة ومدتها.

ويعد تأسيس خط أساس سلويك الخطوة األوىل للكشف عن الخداع. فبمجرد عمل ذلك، 
ميكن استخدام الحركة واللباس واملساحة والصوت لتقييم احتاملية وجود خداع يف التفاعل. 
لكن ويف جميع حاالت االتصاالت اإلدارية، يكون من املهم أن نتذكر أنه ال يوجد أي قاموس 

يوضح معاين اإلشارات غري اللفظية.
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حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 10–1: القفز إلى االستنتاجات:

ُعينــت جــويل مؤخراً يف رشكة مانتل داتــا )Mantle Data(، وتقول بأنها كانت تشــعر 

بالكآبة عندما كانت تأيت ملكتب مرشفتها، وأنها كانت ترى بعض التفاعالت الغريبة مع أحد 

زمالئها الذكور يف العمل، وأنها شعرت باالضطرار إىل اإلفصاح عن ذلك. 

وكانت مرشفة دانا كيلباتريك تتبّنى سياسة الباب املفتوح. قامت جويل ودقت عىل باب 

مرشفتها وقالت: "هل أنِت متاحة بضع دقائق؟".

فأجابت دانا: "بالتأكيد يا جويل، تفضيل ماذا يدور برأسك؟".

فأجابت جويل: "بأنها تعتقد أن أحد زمالئها يريد أن يتحرش بها أو يشء من هذا القبيل؛ 

فعنــد مروري أمامــه يف الصالة يقول: "وااااو"، ويدير رأســه تجاهــي ويحدق يف تفاصيل 

جسمي الحميمية، ويف اليوم التايل نظر إيلَّ بشدة يف الصالة وضغط عىل لسانه بقوة...".

فقالت دانا: "حقيقي هذا غريب، ولكن هل أخربتيه بأن ذلك يجعلك غري مرتاحة؟". 

قالــت جويل: "رصاحة ال، كنــت آمل أن تعطينى بعض النصائح حول كيفية التعامل مع 

هذا املوقف؛ فإنني مل يسبق يل أن قابلت رجاًل يفعل مثل هذه الترصفات تجاهي من قبل". 

ردت دانا: "دعيني أتحدث مع مدير الشــعبة فهــو يعرف ريك، وأعتقد بأنه وظفه من 

سنوات وسأرى ماذا يقول يف هذا الشأن".

قالت جويل عند مغادرتها املكتب: "حسناً، شكراً لك".

وبعد ســاعتني، قابلت دانا مدير الشــعبة روب واتكنس، وبالفعــل أوضح روب األمور 

بإيجاز وقال بأن ريك لديه اضطراب خفيف جداً من متالزمة أسربجر، وهو اضطراب طيف 

التوحد والذي يعــاين من صعوبات كبرية جداً يف التفاعل االجتامعي واالتصال غري اللفظي، 

فضــاًل عن أمنــاط محدودة ومتجددة من ســلوكياته. وبالرغم من أن ريــك يؤدي وظيفته 

بشــكٍل جيد )قادر عىل تنفيذ املتطلبات املعتادة للمعيشة(، إال أنه يحتفظ ببعض السامت 

الســلوكية امللتوية، مثل: بعض الحركات أو األصوات غــري الطوعية، والتفاعالت االجتامعية 
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املحرجــة، إال أن ريك مربمج ذو كفاءة عاليــة للغاية، وموهوب وموظف ذو قيمة كبرية يف 

الرشكــة. كان روب متأكداً أن ريك لن يتحرش بجويل، ولكن يحتمل أنه أعجب بها وبرؤيتها 

مام أثار عنده بعض السلوكيات، وميكن أن يظهر ذلك بأنه مغازلة، لكنه عىل األرجح نتيجة 

جانبية ملتالزمة أسربجر.

األسئلة: 

هل تطبق مبادئ االتصال غري اللفظي يف هذه الحالة؟. 1

ســتطبق القوانني االتحادية األمريكية والتي تنظم اإلعاقات الجسدية أو العقلية يف . 2

هذه الحالة. ونظراً لوجود تشــخيص طبي، فــام الذي يجب أن يعرفه زمالء العمل 

ومديرو ريك عن حالة ريك وكيفية التفاعل معه؟

مباذا ستنصح جويل إذا كنت يف موقف دانا؟. 3

الحالة 10-2: مواجهة سلسلة من المقابالت:

تقدمت حنا جنســن مؤخــراً بطلب لتوظف يف منصب، يتضمن اإلرشاف عىل أنشــطة 

العمل يف رشكة تأمني كبرية وشــاملة، وقد تلقت للتو خطاباً يعلمها مبوعد املقابلة الخاصة 

بالوظيفــة بعــد أربعة أيــام، ويتضمن الخطاب بأن جنســن ُمطالبة بحضور سلســلة من 

املقابالت عىل النحو التايل:

الساعة التاسعة صباحاً مع مدير شئون املوظفني رودين كوسرت.

الساعة العارشة صباحاً مع رئيس القسم أحمد السيد.

الساعة الحادية عرشة صباحاً مع مرشف الشكاوى الطبية بويب كنت.

تشعر جنسن بالقلق الشديد بشأن كيفية االستعداد لكل هذه املقابالت، وخصوصاً ألن 

حصولها عىل هذه الوظيفة يضمن لها زيادة كبرية يف راتبها، باإلضافة إىل أنها فرصتها األوىل 

الكتساب خربات يف مجال اإلرشاف، لذلك فهي تريد هذه الوظيفة بشدة.

بالرغم من أن جنسن مل تعمل يف هذا القسم من قبل، إال أنها قد عملت يف الرشكة لعدة 

ســنوات؛ فهي تعرف السيد كيسرت والسيد سيد بشكٍل غري رسمي ولكنها مل تقابل كينت قط. 
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يبلغ السيد كيسرت مثانية وثالثني عاماً، وهو منسق جداً يف لباسه، ومن الواضح أنه فخور للغاية 

بإنجازاته اإلدارية منذ أن أصبح مدير شــئون املوظفني من عامني. ويعتقد أصدقاء جنسن يف 

القسم بأنه منحاٌز ضد املرأة، ومييل إىل توظيف الرجال يف منصب اإلرشاف إن أمكن. 

بينام السيد سيد رجل مسن ومحرتم وسمني، وسيكون مؤهاًل للتقاعد بعد عامني، ومظهره 

غري منسق، لكن معرفته بالسياسات واللوائح جعلته يحظى باحرتام املدراء يف الرشكة.

تشــعر جنسن بالقلق الشديد إزاء مقابلتها مع كينت؛ وذلك ألنها إذا حظيت بالوظيفة 

فستعمل تحت إدارة كينت مبارشًة الذي ال تعرف أي معلومات عنه.

األسئلة:

ما هي االقرتاحات اإليجابية والســلبية التي ستعطيها لجنسن، واملتعلقة باختيارها . 1

للمالبس التي ستحرض بها املقابلة؟

ما هي اإلشــارات غري اللفظية الفعالة التي تقرتح أن تظهرها جنسن أثناء املقابلة، . 2

مع األخذ يف االعتبار امللفني التعريفيني للشخصني اللَذين سيقابالن جنسن؟

كيف تستطيع جنسن أن تنوع من إسرتاتيجيتها يف كل مقابلة؟. 3

الحالة 10-3: ما الذي يجري هنا؟

آرت مارجليوس هو مدير البحوث التســويقية لقامئة مجلة فورتشــن ألعىل 500 رشكة 

للمنتجات االســتهالكية، عمره خمســة وأربعون عاماً، انضم للرشكة منذ تســع عرشة سنة 

وذلك بعد حصوله عىل ماجستري إدارة األعامل املتخصصة يف التسويق، وبفضل خربته الفنية 

ومهاراته اإلدارية وشخصيته املنفتحة، ظل مديراً لهذه املجموعة املكونة من خمسني شخصاً 

ملدة أربعة أعوام سابقة، كام يوجد ستة أشخاص مسئولني بشكٍل مبارش أمامه، لكن طريقة 

إدارته كانت غري رسمية؛ لذلك كان يتفاعل دامئًا مع كل شخص يف القسم.

وظــف مارجليــس ماريا لوبيز منذ عامني، وحصلت للتو عــىل الدكتوراه يف اإلحصاءات 

التطبيقيــة، وبالرغم من أنها تبلغ أربعة وثالثــني عاماً فقط، إال أن مارجليس واجه صعوبة 

شــديدة إلقناعها باالنضامم للرشكة؛ وذلك ألن لديها العديــد من العروض املغرية، فكانت 
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لديها خربة كبرية يف أبحاث التســويق ومؤهالت تعليمية تجعلها فريدة من نوعها. انضمت 

لويز للرشكة ورسعان ما قدمت عدداً من اإلسهامات الهامة للقسم، وبصفتها مديرة للتحليل 

اإلحصايئ فكانت تقدم تقاريرها مبارشة إىل مارجليوس، ولكن ال يوجد أي شــخص يقدم لها 

تقارير. وبعد وقت قصري من انضاممها للرشكة، طلقت لوبيز من زوجها، ويعتقد العديد من 

املوظفني بأن مشاكلها الشخصية هي التي جعلتها غري اجتامعية مع غريها من املوظفني.

 اعتاد مارجوليوس الجلوس طوياًل مع لوبيز، وغالباً ما كانا يتناوالن وجبة الغداء ســوياً 

ملناقشــة مختلف املشــاريع، ويبدو أنه كان لديهام الكثري من القواســم املشــرتكة؛ ألنهام 

يفهــامن اإلحصائيات املتقدمة املســتخدمة يف األبحــاث. ومؤخراً، تحولــت املحادثات إىل 

محادثات شــخصية، حيث طلق مارجليوس زوجته، ويبدو أنه يســعى للحصول عىل املزيد 

مــن الدعم االجتامعــي، وخصوصاً أنه يفتقد ابنتيه اللتني بلغتا ســن املراهقة، ويحتاج إىل 

شخص ليتحدث معه عن هذه املشكلة.

 لكــن لوبيز ترى تطور املشــكلة، وتحدثت مؤخراً مع مدير املــوارد البرشية عن هذه 

املشــكلة، وأوضحت له بأنها تكن كامل االحرتام للسيد مارجليوس وتستمتع بالخروج معه، 

لكنهــا الحظت تغرياً واضحاً يف ترصفاته حيالها، حيث إن االتصال العيني بات بشــكٍل كبري، 

وقلت املســاحة الجسدية بينهام. لذلك، ال تشعر لوبيز باالرتياح حيال ذلك، وحاولت تغيري 

ذلك مبهارة. رأت لوبيز أن ذلك حدث بســبب الضغط الكبــري من مارجليوس لقضاء وقت 

أطول معه، فاليوم طلب منها أن تتناول العشاء معه حتى يتمكنا من التحدث عن مرشوع، 

ويبدو أن وقتهام مل يكن كافياً لتغطية املرشوع خالل ساعات العمل.

األسئلة:

ناقش هذه الحالة من حيث الســلوك غري اللفظي واملوضوعات األخرى املقدمة يف هذا 

الفصل، وما هي اآلثار املرتتبة عىل هذا الوضع؟

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الحادي عشر

االتصال اإلداري عبر الثقافات

"سيحل املوت الحقيقي عىل أمريكا عندما يشبه كل واحد اآلخر".  

- جيمس. ىت. إليسون James T. Ellison - مؤرخ أمرييك.

هل ترى نفسك مرشحاً ملهمة يف الخارج؟ بناًء عىل الرشكة التي تعمل بها وحجم عملياتها 

يف الخارج والقواعد واللوائح يف البلد املضيف، قد ُيعرض عىل املوظفني باختالف مستوياتهم 

الوظيفية مهام عمل يف الخارج، وتفضل بعض الرشكات ذات العمليات املحدودة يف الخارج 

إرسال بعض موظفيها ليعملوا يف تلك املواقع. سيتم تناول هذه النقطة مبزيٍد من التفاصيل 

يف وقٍت الحق من هذا الفصل. ولكن سواء كنت تخطط للعمل يف رشكة متعددة الثقافات 

أو أنك ال تخطط لذلك، فإن الحساسية الثقافية مهمة للنجاح اإلداري. 

األساس المنطقي:

هناك ثالثة أسباب ألن تصبح معتاداً عىل مامرسات االتصال التجاري مع ثقافات أخرى:

أوالً، نحــن حقاً اقتصاد عاملي. إن مجرد إلقاء نظرة عىل العقد املايض يوفر دلياًل واضحاً 

عــىل هذه الحقيقة. وحتى حــدوث الركود العاملي األخري يف عام 2008، شــهدت الواليات 

املتحــدة منواً هائاًل يف التجــارة الدولية ألكرث من ثالثة عقود، حيــث زادت أحجام التجارة 

بــني عامــي 1990 و 2006 بأكرث من 6 يف املائة ســنوياً. تجاوزت القيمــة اإلجاملية لتجارة 

الــواردات والصادرات يف عام 2012 ما يعــادل 3.82 تريليون دوالر: أكرث من 2.27 تريليون 

دوالر واردات و 1.54 تريليــون دوالر تقريبــاً من الصادرات)1(، ولكــن اآللة االقتصادية يف 

العامل قد تراجعت يف عام 2008، وتوقعت منظمة التجارة العاملية بشــكٍل صحيح أن حجم 

تجارة البضائع العاملية ســينكمش بنســبة 9 يف املائة يف عام 2009. األسباب املبارشة لذلك 

هي انهيار الطلب وأزمة االئتامن. وتعود رسعة تراجع التجارة الدولية بشــكٍل غري مسبوق 

يف جميع أنحاء العامل إىل التخصص العمودي أو سالسل التوريد العاملية، وهذه هي البلدان 
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املتخصصة ليس فقط يف املنتجات ولكن أيضاً يف خطوات يف عملية اإلنتاج. لذلك، عىل سبيل 

املثال، قد يحتوي محراث مصنوع يف الواليات املتحدة عىل الصلب من الهند، وتم ضغطه يف 

املكسيك قبل أن يباع يف الصني. وبالتايل، فإن التغريات يف الطلب يف بلٍد ما تؤثر عىل التدفق 

التجاري واقتصادات دول عدة.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الرتابط هو أيضاً مفتاح اإلنعاش. فام أن بدأ الطلب باالزدياد 

مرة أخرى، حتى قام التخصص العمودي والنظام التجاري املفتوح باملســاهمة يف االنتعاش 

املتســارع)2(. وبحلول عام 2014، أعلــن بن برنانيك، الرجل الذي يــرأس االقتصاد األمرييك 

للســنوات الست السابقة كرئيس للبنك االحتياطي الفيدرايل، بأن النظام املايل كان يف وضع 

أفضل بكثري وكان مجال منو الوظائف مشــجعاً، وعــزا الكثري هذا االنتعاش إىل أن الرشكات 

األجنبية تستثمر يف الواليات املتحدة، وحث القادة عىل النظر "يف النظام كامال" عند صياغة 

السياسة االقتصادية)3(.

وبالرغم من االنهيــار االقتصادي العاملي الذي حدث مؤخراً، ال تزال بلدان كثرية تعتمد 

عىل التجارة الدولية، بوصفها مســاهاًم هامــاً يف ناتجها املحيل اإلجاميل، فأصبحت الواليات 

املتحــدة أكرث انفتاحــاً عىل مدى العقد املــايض، أي أن الصادرات والواردات منت بشــكٍل 

أرسع مــن الناتج املحــيل اإلجاميل. يف عام 2010، مثلت التجــارة الدولية أكرث من 12.7 يف 

املئــة من الناتــج املحيل اإلجاميل للواليات املتحدة)4(، ولكن الواليات املتحدة ليســت البلد 

األكــرث عوملــة، إىل حٍد بعيد. عىل مدى الســنوات األربعني املاضية، قــام املعهد االقتصادي 

الســويرسي KOF بنصنيف 158 بلداً بشكل ســنوي وفقاً لدرجة العوملة لديها، حيث يتم 

قياســها من خالل أربعة وعرشين عاماًل اقتصادياً واجتامعياً وسياســياً، وقد جاءت بلجيكا 

يف املرتبة األوىل)5(. باإلضافة إىل ارتفاع مســتويات التجارة يف السلع والخدمات، فإن بلجيكا 

تشــهد معظم االســتثامرات األجنبية. وعالوًة عىل ذلك، تتأثر البالد بشكٍل كبري من األفكار 

واملعلومات، والناس من الخارج، حيث تعد أيرلندا وهولندا والنمســا وســنغافورة من أكرب 

5 دول هــم األكرث تعماًم، كام ظل مؤرش العوملة يف الواليات املتحدة يتزايد باســتمرار منذ 

عام 1970، واحتلت الواليات املتحدة املرتبة 34 يف عام 2013، ويرجع ذلك يف األســاس إىل 

النشاط االقتصادي بدالً من العوملة االجتامعية والسياسية.
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هناك مــؤرش آخر عىل مــدى عمل الرشكات 

يف الســوق العاملية، هو إعادة توجيه االتفاقيات 

التجاريــة الدوليــة مؤخــراً، حيــث ركــزت عىل 

خفض التعريفات الجمركية يف العقود التي تلت 

الصفقــات التجاريــة يف الحرب العامليــة الثانية. 

ويختلــف الغرض من االتفاقيــات التجارية هذه 

األيــام؛ فالحواجز غري الجمركية تعد أكرث أهميــة، ويعمل املفاوضون عىل التوصل إىل اتفاق 

بشــأن اللوائح. كام يشري جوزيف ســتيغليز، أستاذ االقتصاد يف جامعة كولومبيا والحائز عىل 

جائزة نوبل، إىل أن الرشكات متعددة الجنســيات تجادل بأن األنظمة غري املتناســقة تجعل 

إجراء األعامل التجارية الدولية أكرث تكلفة، ولذلك فإن "التنسيق التنظيمي" هو الهدف)6(.

ســبب آخر يدعوك ألن تكون عىل دراية بأفضل املامرسات لالتصال بني الثقافات، حتى 

إذا مل تكــن تجــري أعامالً عىل الصعيد الدويل، فقد تجد نفســك تعمل لصالح رشكة متلكها 

رشكة من بلد آخر. يف الواليات املتحدة عىل ســبيل املثال، ارتفع االستثامر املبارش للرشكات 

األجنبيــة من 9 مليــارات دوالر يف عام 1966 إىل أكرث من 166 مليــار دوالر يف عام 2012. 

كان أكــرب منــو يف الصناعــة هو التصنيع الذي شــكل ما يقرب من نصــف إجاميل النفقات 

االســتثامرية، وقد كانت النفقات كبرية أيضاً يف مجال النقــل واملرافق، والتعدين والتمويل 

والتأمني والعقارات واملصارف.

كانت معظم النفقات من ِقبل املستثمرين األجانب املبارشين لكسب الرشكات األمريكية 

الحالية، بدالً من إنشــاء رشكات جديدة يف الواليات املتحدة، حيث كان كبار املســتثمرين 

يف الرشكات األمريكية يف عام 2012 من هولندا، فرنسا، اململكة املتحدة، واليابان وكندا)7(.

رمبــا تتفاجــأ باألمثلة التالية للرشكات التي كنت تعتقد أنهــا أمريكية، ولكنها يف الواقع 

مملوكــة من ِقبل رشكات مقرها يف بلــدان أخرى، مثل رشكة برنكــس للمنازل التي مقرها 

تكســاس، ورشكة ADT لخدمات األمن اللتان متلكهــام Tyco International وهي رشكة 

ســويرسية، ورشكة دانون لصناعة الزبادى وهى ملك ملجموعة دانون الفرنسية، ومجموعة 

Henkel األملانيــة متلك مجموعة Dial، املصنعة لصابون دايال ورينوزيت ملعطرات الهواء 

توقَّف وفّكر

 مــا هــي نتائــج األزمــة االقتصادية . 1

العالمية التي الحظتها كمستهلك؟

 ما هي مؤشــرات االنتعاش االقتصادي . 2

العالمي التي الحظتها؟
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وكذلك Purex، ومتلك رشكة Diageo الربيطانيه 

رشكة جوىن ووكر ســكوتش، ورشكة بييل للكرمية 

اإليرلندية فودكا وســايروك وسمرينوف للفودكا، 

ومتلك رشكة بريطانية الخردل الفرنيس، كام متلك 

رشكة بيمبو امليكسيكية سارة يل وإنتيامنز وبريدز، 

وجميعهم من مصنعــي منتجات املخابز، ومتلك 

رشكة العقــارات القابضة األملانية Paramount مركزاً ضخاًم للتســوق الرئييس يف ضواحي 

ســانت لويس يف والية ميزورى، ومتلك رشكة لوكسوتيكا اإليطالية لينس كرافرت، ورشكة بريال 

فيجن وسنجالس للنظارات، بينام متلك رشكة BBVA األسبانية بنك كومباس.

وباســتمرار فحص الروابط التجاريــة العاملية، نجد بأن العديد مــن املنتجات التي كنا 

نعتقــد بأنها أمريكية، بينام الحقيقة أنه يتم تصنيعها من ِقبل رشكات أجنبية. عىل ســبيل 

املثال، رشكة دراير الضخمة لآليس كريم، بورينا دوج شــو، نيسكافة قهوة رسيعة التحضري، 

وأيضاً كيت كات كاندى بار، يكونوا من بني 8000 عالمة تجارية مصنوعة من رشكة نستىل، 

أكرب رشكة أغذية ىف العامل والتى مقرها سويرسا. ومن ناحية أخرى، فاملنتجات التي قد نفكر 

يف أنهــا "أجنبية" قــد تكون يف الواقع محلية؛ رشكة كرافت لألغذيــة املصنعة لخردل جراى 

بوبون ىف الواليات املتحدة االمريكية، ويتم تصنيع إطارات ميشلني يف جنوب كارولينا، ومياه 

رشب إيفيان من ِقبل رشكة كوكاكوال. نحن حقاً نعيش يف اقتصاد عاملي. 

الســبب الثالث الذي يدعوك لتعلم االتصال 

التجاري عرب الثقافات، هو تزايد احتامالت عملك 

مع أو لصالح شخص ليس مواطناً من نفس بلدك. 

وفقاً ملكتب اإلحصاء األمرييك، فإن 16.1 يف املئة 

من القوى العاملة كانوا من غري الواليات املتحدة 

يف عام 2012، وتشمل التيارات الجديدة يف سوق 

العمل األمرييك العامل من أصل آســيوي وأســباين. يف الحقيقة هنــاك 7.2 مليون عامل يف 

الواليات املتحدة من الدول اآلسيوية )الصني، اليابان، الفلبني، الهند، فيتنام، كوريا، أندونيسيا 

توقَّف وفّكر

هــل يمكنك العثــور على أمثلــة أخرى 

للشــركات التــي افترضــت أنهــا كانت 

أمريكية، ولكنها مملوكــة فعلياً من ِقبل 

الشركات األجنبية؟

توقَّف وفّكر

1- ما هي فوائد القوى العاملة المتنوعة 

ثقافياً؟

2- ما هي التحديات؟
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وتايالند(، ولكن املجموعة الِعرقية أو األكرث منواً برسعة هي القوة العاملة من أصل إسباين. 

يف عــام 2013، أكــرث من 20 مليون عامل كانوا من أصل إســباين. بحلول عام 2016، مكتب 

الواليات املتحدة إلحصاءات العمل يتوقع أن العدد ســيكون ما يقرب من 27 مليوناً، حيث 

الزيادة 30%. وباملقارنة، من املتوقع أن يكون معدل الزيادة يف عدد البيض غري الالتينيني يف 

القــوى العاملة 1.4 يف املائة)8(. ونتيجة لذلك، فإن املدراء األمريكيني ســيقودون قوة عاملة 

مختلفة بشكٍل ملحوظ يف السنوات املقبلة.

وعالوة عىل ذلك، غالباً ما يجلب املوظفون سلوكياتهم الثقافية للعمل. عىل سبيل املثال، 

ُيطلب من املسلمني يف دينهم الصالة خمس مرات يف اليوم. معظم أوقات الصالة مرنة ولكن 

يجب أن يقال صالة املغرب عند الغســق. تستوعب رشكة ديل إنك والكرتولوكس الرئيسية 

للمنتجات املنزلية العامل املسلمني يف الواليات املتحدة مع سياسة "tag-out"، التي تسمح 

لبضــع موظفني بتأدية الصلــوات يف نفس الوقت. وبينام تصبح القــوى العاملة أكرث تنوعاً 

من قبل، فإن مثل هذه االختالفات الثقافية يف الســلوك ســيكون لها تأثرٌي كبري عىل التفاعل 

الناجح بني رجال األعامل وبني املوظفني. هنا مثال عىل مدى االلتزام بالحساسية الثقافية يف 

العمل: legal Food لألطعمة البحرية، وسلســلة من املطاعم يف الشامل الرشقي والجنوب 

الرشقــي للواليات املتحــدة األمريكية، فهي تدون القيم التي تؤمــن بها عىل الورق بحيث 

يراهــا العمالء يف مواقــع الرشكة. التعهد األول للرشكة هو فحص وإعداد األســامك واملحار 

األعىل جودة. هذا هو املتوقع، أليس كذلك؟ أما التعهد الثاين فهو التأكيد عىل نظافة وراحة 

املكان، هذا أمٌر جيد ولكن يظل مفاجئاً، وعندما تســتمر يف القراءة ســتجد التعهد الثالث 

لتعزيــز التنوع واحرتام جميع االختالفــات البرشية. فمن الواضح أن للحساســية الثقافية 

أولوية يف رشكة legal Food لألطعمة البحرية. 

وباختصار، ســواء تعمدت العمل عىل نطاق دويل أو مل تتعمد ذلك، فســتحتاج إىل أن 

تكون متصاًل جيداً وحساساً عرب الثقافات. لسوء الحظ، فإن نوعية التدريب املقدم لألشخاص 

الذين يكلفون مبهام عمل يف الخارج، تختلف اختالفا كبرياً حســب الرشكة وحســب الدولة.  

تشــري التقديرات إىل أن من 30 إىل 50 يف املائة من املدراء األمريكيني يفشــلون يف أداء ما 

يكفي من الخارج؛ ألنهم مل يكونوا مستعدين مبا فيه الكفاية للتكيف مع الثقافة األجنبية)9(. 
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يف اســتطالع عن االتجاهات الناشئة أجرته رشكة Cendant Mobility، أفادت 84 يف املائة 

مــن الرشكات أنهــا توفر تدريباً ثقافياً للموظفني، بينام يســتفيد أقل مــن 50 يف املئة من 

املوظفني من هذا التدريب)10(. لوحظ أن الرشكات يف اليابان واســرتاليا، لديهم جودة عالية 

من التدريب ويتم تقدميه للموظفني قبل إرسالهم إىل الخارج.

ال يغطــي هذا الفصــل كل يشء يحتاج أي شــخص معرفته ليصبح ناجحــاً يف االتصال 

التجاري عرب الثقافــات، وميثل هذا الهدف الطموح موضوعاً آلالف الكتب واملقاالت يف أية 

مكتبة، وال ميكن أن يتم ضغطه يف فصل واحد. بدالً عن ذلك، سيكون هدفنا مقدمة ألنواع 

القضايــا واالهتاممات واألعراف التي يحتاج املدراء لدراســتها، ليصبحوا ناجحني يف االتصال 

التجاري عرب الثقافات، وســوف نقدم عدداً من االقرتاحات حول ما ميكن للمدراء القيام به 

اآلن ويف السنوات املقبلة؛ إلعداد أنفسهم بشكٍل أفضل ملامرسة األعامل التجارية العاملية.

ما هي الثقافة؟

قبل أن نســتعرض الجوانب العديدة لالتصال عرب الثقافات، نرغب يف تكوين فكرة عن 

معنــى كلمة "الثقافة". وعىل الرغم من كــرثة تعريفات هذا املصطلح واختالفها عىل نطاق 

واسع من حيث تعقيدها، إال أنه ميكن أن يحدد بطريقة واضحة ومبارشة.

تعترب الثقافة هي كل ما نشأنا عليه، حيث نتعلم من بداية الطفولة السلوكيات والعادات 

واملواقف املقبولة من حولنا، ويتم إرســالها إلينا شــفهياً، وبشــكٍل غري شفهي وخّطي. ومع 

مرور الوقت، نكتســب تدريجياً املعرفة واملعتقدات، والقيم والعادات. واملواقف األخالقية 

للمجتمــع الذي ننضج فيه، عبارة عن هيئة التفاهم املشــرتك التي تتطور ونشــعر بالراحة 

خاللها، حيث نعرف ما ميكن توقعه وماال ميكن توقعه منا)11(.

وبتعريفهــا عىل هذا النحو، تتضمن الثقافة األنظمــة الدينية التي نتعرض لها، والنظام 

التعليمــي والنظام االقتصادي والنظام الســيايس، واملنافذ الرتفيهيــة واألعراف التي تحكم 

املالبس والهندام وآداب السلوك والطعام؛ كيف ُيعد وُيقدم، وطرق تقديم الهدايا واألخالق 

والنظــام القانوين، ونوعية وكمية االتصال بني الناس، ومامرســات التحيــة، والطقوس التي 

تؤديها، وأســاليب الســفر املتاحة، فضاًل عن العديد من الجوانب األخــرى من الناس التي 

يأخذونها عىل أنها أمور مفروغ منها.
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استكشــف مالكومل غالدويل أهمية الثقافة يف الســلوكيات الفردية يف كتابه األكرث مبيعاً 
"القيم املتطرفة" قصة النجاح، وخُلص إىل أن:

األساطري الثقافية ُقوى جبارة ذات جذور عميقة وحياة طويلة، كام أنها تتأكد جياًل بعد 
جيل، حتى لــو اختفت الظروف االقتصادية واالجتامعية والدميغرافية التي أوجدتها، حيث 

تقوم بدور رئييس يف توجيه املواقف والسلوك التي ال ميكننا فهم عاملنا بدونها )12(.

شئت أم أبيت؛ فالثقافة أبدية. عندما ندرك مدى انتشار ثقافة الشخص وكيف ميكن أن 
تختلف من بلد إىل آخر، ميكننا أن نبدأ بعد ذلك يف تقدير املهمة الصعبة التي تواجه املدير 
يف بيئــة متعددة الثقافات. قد يكون األشــخاص يف أو من بلــد آخر مرتاحني جداً مع ثقافة 
قــد تبدو غريبة لرجل أعامل أمرييك، ومع ذلك فنحن مــن يتوجب عليه إجراء التعديالت 
والعيش مع الظواهر غري املؤكدة واملامرسات غري العادية. إذا أردنا أن ننجح يف هذه السوق 
العاملية ذات املنافســة العالية، ســيكون علينا أن نتعلم كيف نرى ونقبل األشياء كام يراها 

ويقبلها اآلخرون.

الخرافات عبر الثقافات:

قبل أن ندرس مختلف جوانب االتصال بني ثقافات األعامل، فنحن بحاجة لتبديد بعض 
األســاطري. ومفهوم القرية العاملية هو نهاية عرض التاريخ، واألســطورة العاملية املكونة من 

ثالث نظريات تستحق الدراسة.

قدم مفهوم "القرية العاملية" global village يف عام 1967 بواســطة مارشــال مكلوهان 
Marshall McLuhan،  ىف كتابه "الوســيط هو الرسالة Medium is the Message"، وروج 
له مؤخراً توم فريدمان Tom Friedman يف كتابه "العامل مســطح World Is Flat". ويقرتح 
هــذا املفهوم أن التقدم يف تكنولوجيا االتصاالت والنقل، ســوف ينكمش يف نهاية املطاف إىل 
نقطة، حيث إننا ســوف نكون قرية واحدة عاملية ســعيدة. يعتقد البعض أن مفهوم القرية 
العامليــة قــد تحقق؛ ألننا نعــرف اآلن عىل الفور األحــداث حتى يف أكرث املناطــق النائية يف 

العامل)13(.

ويعتقد آخرون أننا قريبون من قطف مثار مفهوم القرية العاملية. يؤكد هؤالء أن التقدم 
الكبري يف تكنولوجيا االتصال والنقل مل يؤد إال إىل زيادة القرب بني مختلف شــعوب العامل، 

وأن هذا القرب مل يؤِد إال إىل تعزيز االختالفات املتصورة بني تلك الشعوب)14(.
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بالتزامن مع هذا الرأي األخري، فإن طالب اليوم مســؤولون عام إذا كنا سنشــهد تحقيق 

مفهوم القرية العاملية. حتى تكون ناجحاً يف الســوق العاملية، سوف تحتاج إىل التكيف مع 

الثقافات األخرى، وسوف تحتاج إىل الكسب والحفاظ عىل ثقة الرشكاء بني الثقافات الخاصة 

بك. وبعبارة أخرى، ســوف تحتاج إىل ســد الفجوة الثقافية)15(. مع كل مرشوع تجاري دويل 

ناجح )ناجح لجميع األطراف املعنية(، فنحن نقرتب من تحقيق مفهوم القرية العاملية.

والنظرية الثانية التي نوقشــت عىل نطاق واســع هي "نهاية التاريخ"، املقدمة من قبل 

فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyama، وهو خبري اقتصادي سيايس يف جامعة ستانفورد 

Stanford University؛ فقــد أكد أن نهاية الحــرب الباردة تعني نهاية حرب األفكار. بعد 

سقوط جدار برلني عام 1989، توقع أن عاملاً واحداً متناغاًم نسبياً سوف يتحد يف الدميقراطية 

 Fukuyama الليربالية إىل حٍد ما، عىل غرار مفهوم القرية العاملية. وشملت نظرية فوكوياما

فكرة أن الرصاعات العاملية الهامة ســتكون شــيئاً من املايض، بينام نندمج جميعاً سوياً)16(. 

لســوء الحظ، تدمــرت هذه الرؤية الوهمية للســالم العاملي برسعة، عندمــا بدأت الكتلة 

السوفيتية السابقة معاناتها من أجل التكيف مع الثقافة واألفكار الغربية.

األســطورة الثالثة التي يجــب أن نكون حذرين منها هي أســطورة العاملية، وغالباً ما يتم 

الرتويج لهذه األسطورة من ِقبل الناس الذين أمضوا فرتة قصرية يف بلد أجنبي مبدئياً، فيالحظون 

جميــع االختالفات بني ثقافتهم الخاصــة وثقافة البلد املضيف، وبعد ذلك يالحظون كل أوجه 

التشــابه، فإنها تأيت بعيــداً عن التجربة التــي خلصت إىل أن الجميع من نفــس الدم، ونحن 

جميعاً عىل حٍد سواء اإلخوة واألخوات يف األرسة املشرتكة لإلنسانية. فإن املروجني لهذا املفهوم 

.Esperanto, Unish, and Globish :يوصون باالعتامد العاملي للغات االصطناعية مثل

يشــري ميلتون بينيت Milton Bennett، الذي يصف ســت مراحل من الحساسية بني 

الثقافات)17( إىل هذا االعتقاد عىل أنه "تقليل"، حيث يقول: إن البحث عن أوجه التشابه هو 

وسيلة لتهدئة مخاوفنا من االختالف، وتجعلنا نشعر بتحسن فيام يتعلق ببعضنا البعض. إن 

زيارة قصرية ال توفر للناس نظرة أعمق، إىل ثقافة من شأنها أن تكشف عن اختالفات كبرية 

يف املعتقدات والقيم واألعراف. ولتوضيح ذلك، قد ننظر إىل بعض نتائج دراســة استقصائية 

أجريت يف عدد من البلدان. كان أحد األسئلة التي طرحت من املستطلعني: "هل توافق أو 
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ال توافق عىل هذه العبارة: ميكن الوثوق مبعظم الناس؟". وترد مستويات املوافقة يف املربع 

أدناه:

الواليات املتحدة: %55.

اململكة املتحدة: %49.

املكسيك: %30.

أملانيا الغربية: %19.

إيطاليا: %1.

ميكــن للمرء أن يجادل بأن االختالفات اللغوية قد تكون مســئولة عن بعض االختالف، 

ولكن حتى لو سمحنا ببعض هامش الخطأ، فإننا ال يزال لدينا اختالف كبري جداً يف االعتقاد 

األسايس.

مثــال آخر عــىل االختالفات يف املعتقدات األساســية: كان هناك حــادث عام 2004 يف 

والية مينيســوتا Minnesota، عندما أدين صياد غزالن من الهمونغ Hmong بقتل خمسة 

صياديــن آخرين وجرح ثالثة آخرين. كانت هناك مجموعة من الصيادين قد وجدته يصيد 

الغزالن عىل أرض خاصة، فاتهموه بالتعدي وأمروه باملغادرة. بدالً من املغادرة، أطلق النار. 

حوايل 60.000 همونغ يعيشــون يف منطقة مينيابوليس Minneapolis. شــعب الهمونغ، 

الالجئون من الوس Laos؛ ينتظمون اجتامعياً يف نظام العشــائر وال يفهمون معنى امللكية 

الخاصة، فهم يصطادون متى ما رأوا ذلك مناسباً، وهذا الحادث املأساوي يدل عىل أننا حقاً 

ال نتشــابه فيام تحت البرشة، إخوة وأخوات يف األرسة املشــرتكة لإلنســانية، ونحن نختلف 

بشكٍل ملحوظ، وهذه االختالفات يجب أن ُيعرتف بها، وميكن فهمها إذا أردنا أن نعمل مع 

بعضنا البعض.

بعض الطرق التي نختلف بها:

واحدة من الدراسات األكرث شموالً عن االختالفات الثقافية التي أجراها جريت هوفستد

Geert Hofstede، يف رشكــة كبرية متعددة الجنســيات مقرها الواليات املتحدة األمريكية، 
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أنه جمع أكرث من 116.000 اســتبيان مــن موظفي هذه الرشكة يف أربعني بلداً حول العامل.

كشف تحليل إحصايئ واسع النطاق عن استنتاجاته ستة أبعاد للثقافة الوطنية، كام هو مبني 

يف الجدول )11-1(: مســافة السلطة، وتجنب عدم اليقني، والفردية / الجامعية، والذكورة / 

األنوثة، والسياق العايل واملنخفض، والوقت أحادي اللون)18(.

تشري مسافة السلطة إىل املدى الذي يقبل فيه املجتمع حقيقة أن السلطة يف التعليامت 

واملنظامت موزعة بشكٍل غري متساٍو، فإنه ينعكس يف قيم أعضاء أقوى وأقل قوة يف املجتمع. 

ُتعد الفلبني، فنزويال، املكســيك والدول السالفية الجنوبية، هي بلدان ذات مسافات عالية 

الســلطة، يف حني أن الدامنارك، نيوزيالند، النمســا، الواليات املتحــدة وإرسائيل، تعترب من 

البلدان القليلة ذات املسافات منخفضة السلطة.

ينظر إىل املدير يف الثقافة عالية الســلطة عــىل أن لديه قوة أكرب من املرؤوس، هذا املدير 

ُيحرتم أمام الكل ويفضلون إســرتاتيجيته يف الســيطرة كاملستبد. عىل سبيل املثال، داخل بيوت 

الربملــان الربيطانية، ميكــن للمعلمني االنتقــال إىل أول الصف يف املطاعم وصــاالت التدريب 

واملصاعــد، يف حني يجب عىل الَكتبة واملســاعدين واألمناء الذيــن يعملون يف الربملان الوقوف 

واالنتظار، ويف الثقافات ذات مســافة الســلطة الضعيفة؛ ُينظر إىل املدير عىل أنه ميلك سلطة 

أكرث بقليل من املرؤوس، وغالباً ما ُيناَدى باسمه األول، كام أنه يأخذ دوره يف الوقوف واالنتظار 

بالصف مثل البقية، ويف اإلدارة يستخدم هذا املدير إسرتاتيجية االتصال املتكايفء )باملساواة(.

ومثــال دراماتيــيك عىل كيفية تأثري الســلطة عىل األعــامل التجارية مــن ِقبل صناعة 

الطريان؛ بني عامي 1988 و 1998، كانت نســبة تحطم طائرة كوريا الجوية عند ارتفاعات 

مقلقة لكل 4.79 مليون مغادر، وهذا الرقم كان ســبعة عرش مرة أســوأ من نســبة تحطم 

رشكات الطريان التجارية األمريكية الكربى يف تلك الفرتة الزمنية، حيث أجريت العديد من 

التحقيقات والدراسات لدراسة سبب سقوط الطائرات الجوية الكورية. وأخرياً، تحقق ألحٍد 

ما تطبيق نظرية هوفســتيد عن مسافة السلطة. ما اكتشــفوه كان رائعاً؛ فقد أصيب أول 

ضباط يف قمرة القيادة بالشــلل مع الخوف من أن يقولوا شــيئاً يشــكك يف قدرة القبطان. 

خافوا من التحدث؛ فقد كانوا محارصين يف أدوار فرعية بسبب ارتفاع قوة السلطة املتأصلة 

يف ثقافتهم.
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Hofstede جدول )11-1( نظرية أبعاد االختالفات الثقافية لهوفستيد

 

وكشــف أحد الطيارين الكوريني: "الكابنت هو املسؤول ويفعل ما يريد، عندما يريد، عندما 

يحب، كيف يحب، والجميع يجلســون ىف صمت وال يفعلون شــيئاً". ولحســن الحظ، من 

خالل فهم األهمية األساســية للثقافة وكيفية ارتباطها بصناعة الطريان، تم إدخال تحسينات 

جذريــة، ولقــد أعيد تدريب طاقم الطائرة الجوية الكورية، ومتتعت بســجٍل ال مثيل له يف 

مجال السالمة منذ عام 1999)19(.

ويتطلب تجنب عدم التيقن مدى شعور املجتمع بالتهديد بسبب عدم اليقني والحاالت 

الغامضــة، فإنه يحاول تجنب هذه الشــكوك والحاالت الغامضــة من خالل توفري قدر أكرب 

من االستقرار الوظيفي، ووضع واتباع القواعد الرسمية، وعدم السامح باألفكار والسلوكيات 

الغريبة، واإلميان يف الحقيقة املطلقة وتحقيق الخربة. لدى اليونان وأملانيا والربتغال وإنجلرتا 

وبلجيكا واليابان تجنٌُّب عاٍل من عدم التيقن، بينام لدى سنغافورة وهونج كونج والدامنارك 

والواليات املتحدة والسويد عدم تيقن ضعيف.

بلجيــكا والدامنارك قريبان جغرافياً وشــعباهام يبدوان متامثلني، ولكــن عندما يتعلق 

األمر بتجنب عدم اليقني، فالدولتان متباعدتان بســبب اختالف التاريخ والسياسة واألديان 

واألدب والعوامــل الثقافية األخرى. تذكر بأنه يف وقت ســابق مــن هذا الفصل، تم تحديد 

بلجيــكا عىل أنها األكــرث عوملة بني )158( دولــة. برأيك، ما هي العالقة بــني هذا الرتتيب 
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وتجنب البلجيكيني لعدم اليقني، احرتامهم لألنظمة والخطط، إرصارهم عىل اتباع اإلجراءات 

بغض النظر عن الظروف؟ قد يكون تجنب عدم اليقني بعداً رئيســياً بالنسبة ملعظم املدراء 

متعــددي الثقافات، وعىل األرجح يتوقع منهم القيام بتحدي الوضع الراهن وتنفيذ التغيري. 

كام أن تجنب عدم اليقني هو عقبة كبرية أمام التغيري، ويجب عىل هؤالء املدراء اســتخدام 

إسرتاتيجية اتصالية قامئة عىل املساواة؛ إلرشاك األشخاص املعنيني وتسليط الضوء عىل فوائد 

التغيري، مام يساعد يف الحد من املقاومة بشكٍل كبري.

عىل ُبعــد الفردية/ الجامعية، تقرتح النزعة الفردية إطاراً اجتامعياً متامســكاً فضفاضاً، 

يتوقع من الناس فيه أن يعتنوا بأنفسهم وأرسهم املبارشين فقط. ومن ناحية أخرى، يتضح 

من اإلطار االجتامعي ضيق مييز فيه الناس بني خارج وداخل املجموعات؛ فإنهم يتوقعون من 

جامعتهم )أقاربهم وعشــائرهم وتنظيمهم( أن يعتنوا بهم، وبأنهم يعتقدون أنهم مدينون 

بالوالء املطلق لهم. وتعد الواليات املتحدة، وأسرتاليا، وبريطانيا العظمى، هي البلدان األكرث 

فردية عىل مقياس هوفســتد Hofstede، يف حني جواتيامال وباكســتان وكولومبيا ونيجرييا 

واليابان وفنزويال هي أكرث البلدان الجامعية.

ميكــن توضيح الفجوة النفســية االجتامعية بــني الثقافات الجامعيــة والفردية لغوياً. يف 

الصينية عىل سبيل املثال ال توجد كلمة تعني "الفردية"، وأقرب كلمة ميكن أن تأيت هي كلمة 

األنانية. يف اليابانية كلمة "أنا"- وتعني غري املرشوط - ال ُتستخدم عادًة يف املحادثة، وبدالً من 

ذلك، لدى اليابانيني عدة كلامت ملفهوم "أنا" حسب الجمهور والسياق، وهذا يعكس االقتناع 

الرشقي بأن الشخص يكون شخصاً مختلفاً عند التفاعل مع جامعات مختلفة)20(.

واملدراء من الثقافات الفردية والثقافات الجامعية يتنازعون يف نواٍح كثرية. يف املفاوضات 

عىل سبيل املثال، املدراء من الثقافات الجامعية ال يريدون اتخاذ القرارات. يجب أن يتعاونوا 

أوالً. يجــب التوصل إىل إجامع يف اآلراء، ولكن املدراء من الثقافات الفردية يجدون صعوبة 

يف التعــاون؛ فهــم يرغبــون يف التحدث إىل صانــع القرار، كام ال ميكنهم فهم ســبب قضاء 

املجموعة األخرى وقتاً طوياًل يف االجتامع.

التذكــري والتأنيث -كُبعد- يعرب عــن املدى الذي تكون فيه القيم الســائدة يف املجتمع 

"ذكورية"، وهذا وفقاً لهوفستيد تشمل الجزم والتأكيد، واقتناء املال واألشياء وعدم االهتامم 
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بجودة الحياة. وسميت هذه القيم بالذكورية؛ ألن الرجال سجلوا أعىل مستوى يف هذه القيم 

يف جميع املجتمعات تقريباً. وتعد اليابان والنمســا وفنزويال واملكسيك من بني املجتمعات 

األكرث ذكورية. وعىل النقيض، تقدر الثقافات األنثوية األرسة واألطفال وجودة الحياة، وتعترب 

الدامنارك والسويد والرنويج من الثقافات األنثوية. 

وبالنظــر يف املقارنــة التاليــة، نجــد يف الواليات املتحــدة أن الحكم عــىل الرجال عىل 

األقــل جزئيــاً تبعاً لقدرتهم عــىل تحقيق راتٍب جيــد، و غالباً ما يحول هــذا الحكم دون 

القيــم األنثويــة التقليديــة لرعايــة األطفال. يف هلســنيك، فنلنــدا، ميكن اســتدعاء رجل 

بعيــداً عــن اجتامع لريافق طفلة يف مركــز رعاية الطفل يف مبنى آخــر، وال أحد يعترب هذا 

أولويــة خاطئة. بالرغــم من إقرار قانون اإلجــازة العائلية واإلجازة الطبيــة يف عام 1993، 

فــإن عــدداً أقل بكثري مــن الرجــال العاملني من النســاء يســتفيدون من كامــل الوقت 

 الــذي يســتحقونه، عنــد التعامل مع املشــاكل األرسيــة والطبيــة يف الواليــات املتحدة. 

االختالف الثقــايف الخامس الذي يحتاج القائم باالتصال عرب الثقافات أن يأخذه يف االعتبار.

هو ما إذا كانت الثقافة هي ثقافة عالية السياق أو منخفضة السياق. وقد استخدمت هذه 

املصطلحــات ألول مرة من ِقبل إدوارد ت. هول Edward T. Hall يف عام 1977)21(. أما يف 

ثقافة عالية الســياق، الكثري من املعلومات إما يف الســياق املادي أو البيئة أو استيعابها من 

ِقبل الشــخص. يف مثل هذه الثقافة يبحث الناس عن املعنى يف ما ال يقال يف االتصاالت غري 

اللفظية أو لغة الجسد: يف الصمت، تعابري الوجه واإلمياءات. اليابان والسعودية هي بلدان 

عالية السياق، وكذلك البلدان الناطقة باللغة الصينية واإلسبانية.

يف ثقافة السياق املنخفض، من املتوقع أن تكون معظم املعلومات يف رموز واضحة مثل 

الكلامت. يف مثل هذا التواصل الثقايف، التأكيد عىل إرســال واســتقبال رســائل دقيقة عادة 

مبارشة عن طريق كونها واضحة للغاية. وتعد كندا والواليات املتحدة هي ثقافات الســياق 

املنخفــض. كام ميكن للمرء أن يشــك يف أن املفاوضات بني الســياق املنخفــض والثقافات 

الســياقية العالية؛ فيمكن أن تكــون محفوفة باملخاطر عندما ال يتــم تحذير األطراف من 

االختالفات يف النهج)22(. كام تختلف قيمة العقود أيضاً اختالفاً كبرياً بني الثقافات الســياقية 

العاليــة واملنخفضة. فاألعامل األمريكيــة إىل املعامالت التجارية تعتمد عىل الوثائق، وليس 

املصافحة أو العالقات الشخصية.
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قارنــت دراســة حديثــة بني صفحــات "من 
نحن" يف مواقع الرشكات الغربية والرشقية، وقد 
أثبتت النتائج كيف ميكن لقيم السياق املنخفض 
والســياق العايل الثقافيــة أن تظهر بطرق خفية 
ولكنها مهمة. وجد الباحثون أن الرشكات الغربية 
أظهرت صورة قوية يف صفحة "من نحن" مبوقعها 
عىل اإلنرتنت، عن طريق ذكر إنجازاتهم مبارشة، 

والوضع، وترتيبها يف املجال الصناعي الذي تعمل فيه، واألرباح. وعىل النقيض من ذلك، فإن 
الرشكات الرشقية ذات الســياق العايل استخدمت أســاليب غري مبارشة لتعزيز نفسها مثل 
وصف تراثها وتاريخها، والعالقات مع املكانة العالية لآلخرين، وروابط مع البلد األصيل)23(.

والُبعد السادس من االختالفات الثقافية وفقاً لهوفستيد Hofstede هو الوقت األحادي 

مقابــل الوقت املتعدد. ففي الثقافة األحاديــة مثل أملانيا والواليات املتحدة ومعظم الدول 

الغربية، نتحدث عن توفري الوقت وإضاعة الوقت، ونحن نقيس الوقت عىل مدار الســاعة 

وغالباً بالنانو ثانية. وىف الدول املفرطة يف االلتزام باملواعيد مثل اليابان، نالحظ امليش الرسيع 

ودقة الســاعات املرصفيــة. ويف األعامل الغربية، 

نحن نقرأ عوائد ربع ســنوية وتحديد التوقعات 

عىل املدى الطويل، من ثالث إىل خمس ســنوات 

يف املستقبل. فالوقت خط مستقيم. 

ىف البلدان مثل إسبانيا ودول أمريكا الالتينية، 

ومعظم البلدان اآلســيوية، الوقت هو ما يحدث 

فقط. هذه الثقافــات التي تعود جذورها آلالف 

السنني، ويقاس الوقت باألحداث وليس بالساعة 

وبالتــايل يقلــل الرسعة يف القيمــة، والتأخري هو 

عالمة عىل هذا الوضع. وىف اإلكوادور عىل سبيل 

املثال، السياســيون والضباط العســكريون ورجال األعامل أقل دقــة يف الوقت املحدد من 

العامل ذوي الياقات الزرقاء. تذهب القصة عندما أدرك الرئيس اإلكوادورى لوسيو جيتريس 

توقَّف وفّكر

فّكر في شــخص تعمل معــه ويأتي من 

بلٍد آخر ذات ثقافة مختلفة. كيف كانت 

أبعاد هوفســتد من االختالفات الثقافية 

التــي واجهتها عنــد التواصــل مع هذا 

الشخص؟

توقَّف وفّكر

 كيف يفسر مفهوم الثقافات السياقية . 1

العالية والمنخفضــة تجربة إذا كان 

لديك في العمل التواصل مع شخص 

من ثقافة أخرى؟

 كيــف يفســر مفهــوم التوجيه على . 2

القصيــر والطويــل تجربة  المــدى 

ُخضتهــا عند عملك مع شــخص من 

ثقافة أخرى؟
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أن التأخري املزمن يكلف بلده 2.5 مليار ســنوياً، فبدأ حملــة وطنية لتعزيز أهمية الوقت، 
ولكن املتحدث باســمه وصــل يف وقٍت متأخر من االســتوديو التلفزيوين إلعــالن ذلك)24(. 
ويوضــح هذا املثال كيفية تغيري الثقافة العميقــة، ومدى صعوبة التغيري ىف بلدان متعددة 

األلوان تفكر عىل املدى الطويل، والذي ميتد لقرون وأجيال. فاللحظة التهم باملقارنة.

يف الثقافات متعددة األلوان، الناس أكرث صرباً وأقل اهتامماً بإدارة الوقت أو قياسه، وأكرث 
اســتعداداً النتظار مكافآتهم مــن تلك املوجودة يف الثقافات أحادية اللون، وبالنســبة لهم 
يكون الوقت طبيعىاً ومرناً. وحقيقة أن الثقافات املتعددة األلوان عادًة ما تكون أقل نجاحاً 

اقتصادياً من الثقافات أحادية اللون، فهذا ليس سبباً مقنعاً للتغيري.

ونظراً لعوملة سوق اليوم والوترية املتزايدة التي تصبح فيها الرشكات متعددة الجنسيات، 
فقــد ُاقرتح أن تبدأ املنظــامت يف جميع أنحاء العامل يف النظر إىل حٍد كبري عىل حٍد ســواء. 
و تقــول نظريــة واحدة أنه كلام أصبحت الرشكات أكرث تشــابهاً، فإن الثقافة التنظيمية قد 
تهيمــن أو تقلل من آثار الثقافــة األكرب، وال تدعم البحوث حتى اآلن هذه التنمية. وجدت 
لورنت أن املوظفني من جنسيات مختلفة تعمل لصالح رشكة متعددة الجنسيات، حافظت 
حتــى عىل تعزيز االختالفات الثقافية؛ فقد أصبح العامل األملان أكرث أملانية، وأصبح العامل 
األمريكيون أكرث أمريكية والعامل الســويديني أكرث سويدية)25(. والنتيجة، هي أننا يجب أن 

نقبل حتى قيمة االختالفات الثقافية لدينا لنجاح األعامل التجارية.

إن إحدى الطرق التي تظهر بها الرشكات متعددة الجنســيات الحساسية الثقافية، هي 
يف مامرســات التوظيف فيها. رشكة بيبسيكو PepsiCo عىل سبيل املثال، عينت إندرا نويي 
Indra Nooyi الرئيــس التنفيذي للرشكة يف عام 2006، وبحلول عام 2013 كانت يف املرتبة 
10 يف قامئــة فوربــس ألقوى 100 امــرأة يف العامل. ولدت نويــي Nooyi يف الهند. منذ عام 
2001، نصف عدد املوظفني الجدد يف بيبيس إما من النســاء أو األقليات اإلثنية، واملديرون 
يكســبون مكافآتهم جزئياً بسبب مدى اســتقطابهم واإلبقاء عليهم. إن ستة من اثني عرش 
مديراً تنفيذياً هم من النســاء أو األقليات. تعتقد رشكة بيبيس أن القيادة املتنوعة تســاعد 

الرشكة عىل فهم أفضل لألذواق املتباينة للمستهلكني الجدد عىل مستوى العامل)26(.

بعد اكتشاف بعض األبعاد األساسية التي تختلف عليها شعوب العامل ومدى عمق هذه 

االختالفات، ســنحول اهتاممنا إىل قضايا أكرث عملية. ســتقدم األجــزاء الالحقة مداخل إىل 
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النجاح ملن يتواصلون عرب الثقافات. وبشكٍل أكرث تحديداً، تناقش بقية هذا الفصل التعامل 

مع االختالفات اللغوية؛ أن نكون حساســني ثقافياً، وأن نصبح مستعدين للمهام أو املهن يف 

األعامل التجارية الدولية.

هل ينبغي عليك تعلم اللغة؟

إن أول قرار يواجه املســافر ملامرســة األعامل الدولية، هو ما إذا كان عليه تعلم اللغة 

التي يتحدث بها يف البالد التي ســيتم زيارتها، والناس الذين تعلموا لغة ثانية ســوف تشهد 

مهمــة طويلة وشــاقة. وعالوة عىل ذلك، يختلف مســتوى الصعوبة مــع اللغة التي ميكن 

تعلمها، وبعضها لديه العديد من الفروق الدقيقة، مثل: غري املواطنني الذين لديهم صعوبة 

يف االلتقــاط، باالضافة إىل أن اللهجات العديدة املوجــودة داخل بلد ما تعّقد العملية أكرث 

مــن ذلك. وفقاً لوزارة تعليم الواليات املتحدة، عىل الرغم من جذور املهاجرين لدينا فقط 

10 يف املئة من املواطنني ميكنهم أن يتكلموا لغة ثانية. وعىل النقيض من ذلك، فإن أكرث من 

نصف سكان االتحاد األورويب يتحدثون لغتني، و28 يف املائة منهم يتحدثون بثالث لغات.

ما هي اللغات األكرث أهمية التي يجب تعلمها؟ وفقاً لقسم التعليم األمريىك، تم تحديد 

الصينية والعربية والفارســية والكورية واليابانية والروســية والهندية واألوردو، هي اللغات 

األكرث أهمية ىف البالد مســتقباًل، عىل الرغم من أن أقل من واحد يف املائة )1%( من طالب 

املدارس الثانوية األمريكية يدرســون أياً من هذه اللغات. وعىل النقيض من ذلك، يف الصني 

تعترب اللغة اإلنجليزية مادة إلزامية للطالب من الصف الثالث فصاعداً)27(.

لإلقامة القصرية يف بلٍد ما، رمبا فقط إلقامة رشاكة أو توقيع عقد، فإن معظم الناس يتفقون 

عىل أن املرء ال يحتاج إىل تعلم اللغة. منذ أن اصبحت اللغة اإلنجليزية هي اللغة املعرتف بها 

من األعامل التجارية يف جميع أنحاء العامل، فإنها تعد فرصة جيدة أن الشعب واحد يتعامل 

مع من ســيتكلم. إذا مل يفعلوا ذلك، ميكن للمرء دامئاً اســتخدام مرتجم، ولكن يجب أن تتم 

عملية اختيار املرتجم بعناية؛ الختالفهم بدرجة كبرية من ناحية القدرة واإلخالص.

كلــام طال البقاء، زادت الحاجة إىل التعلم وحكمة تعلم اللغة أيضاً، يف حني أن األخطاء 

العرضية ال مفر منها، وغالباً ما يتم تجاهلها عندما يحاول الســياح املشــاركة يف املحادثات. 
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وتزيــد املخاطر بزيادة التفاعالت الرســمية واملطولة، حيث تكــون عواقب األخطاء مهمة. 
تتفق معظم السلطات عىل أن متديد فرتة اإلقامة يربر الوقت والجهد يف تعلم لغة البلد.

ميكــن أن تؤدي أخطــاء الرتجمة الحرفية إىل خســارة يف األرباح يف الــرشكات متعددة 
الجنســيات. عىل ســبيل املثال، ىف عام 2009 أطلق بنك HSBC حملــة إلعادة بناء هوية 
البنــك بتكلفة عرشة ماليني دوالر إلصــالح األرضار التي لحقت، عندمــا ترجمت عبارة "ال 
تفرتض شــيئاً" إىل "ال تقم بــيشء" يف بعض البلدان. إن الدقة أمر بالــغ األهمية يف العديد 
من املســائل التجارية العاملية. تأخذ امللكية الفكرية عىل سبيل املثال، وفقاً ملنظمة امللكية 
الفكريــة العاملية والبلدان التي تقدم معظم إيداعات الرباءات، من خالل معاهدة التعاون 
بشــأن الرباءات هي الواليات املتحدة واليابان وأملانيا والصــني، فإن عدد ترجامت الرباءات 
غــري الصحيحة امُلبلَّغ عنها ينمو مبعدٍل خطري. أظهرت دراســة أُجريت مؤخراً عن 73 رشكة 
تشارك يف ترجمة الرباءات، أن 81 يف املائة واجهت مشاكل يف الرتجمة غري الصحيحة لطلبات 
الرباءات، التي أدت إىل زيادة التكاليف الداخلية والخارجية وانخفاض الحامية وعدم كفاية 
إنفاذ قوانني الرباءات)28(. فإن اآلثار املرتتبة عىل ذلك هي أن الرشكات املبتكرة التي تســعى 
إىل القيــام بأعامل تجارية يف الخارج، قد تواجه تأخريات وحدود غري متوقعة لنطاق حقوق 

الرباءات، وكل ذلك يؤدي إىل سنوات من فقدان اإليرادات.

وعالوة عىل ذلك، يســاعد اإلملــام باللغة املحليــة يف اإلملام بالثقافة والقيــم والتقاليد 
 Kaizen ومامرســات األعامل. هناك اعتقــاد عميق يف اليابان تم تجســيده يف الرمز كايزن
والذي يعني حرفياً "أن تتغري لتصبح جيداً"، وقد تم اعتامد هذا املفهوم عىل نطاق واســع 
يف مامرســات األعامل األمريكية التي تؤكد التحســني املســتمر للجودة، من خالل االعتامد 
عــىل صنع القرار الجامعي وشــبكات االتصال املتطورة والشــاملة. باإلضافة إىل ذلك، تقدر 
املنظامت التي تتبّنى فلسفة كايزن Kaizen النظافة والنظام. عندما تتمىش يف مكان العمل، 
فلــن تجــد أية قاممة عىل األرض أو أدوات ىف غري مكانها، ويتــم تقليل النفايات بأكرب قدر 
ممكن. وكام ترى، هناك حاجة الستخدام العديد من الكلامت اإلنجليزية لوصف هذا النهج 

من األعامل، الذي يتم رشحه باليابانية يف كلمة واحدة.

 إليجــاد أمثلة أخرى عن مدى ارتباط اللغة الوثيق بالثقافة، ميكننا دراســة بعض قضايا 
الرتجمــة، وهنا واحد: أكرث من 47 مليون نســخة من كتاب األطفال "يوميات طفل خائف" 
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Diary of a Wimpy Kid من تأليف جيف كيني Jeff Kinney، طبع يف الواليات املتحدة، 

وقد ترجم الكتاب إىل ثالثني لغة مبا يف ذلك اإلسبانية واليابانية واليونانية، العربية، التايالندية، 

واألملانية، ولكن النسخة األملانية كانت بعنوان "أنا محاط باألغبياء"؛ ألنه ال يوجد ما يعادل 

كلمــة "Wimpy" باللغــة األملانية، حيث إن أقــرب كلمة أملانية هــى "angstlich" وهى 

تســاوى ىف اإلنجليزية "غري مستقر" . بعد إجراء 

اســتطالع رسيع عن الكلامت التي تكشــف عن 

القيم الثقافية، نجــد املزيد من األمثلة: ىف اللغة 

العربية اليوجد كلمة لل"الكذبة"، وىف الروسية ال 

يوجد كلمة مامثلة ل "خصوصية" ىف االنجليزية، 

وىف اللغة الصينية ال يوجد مثيل لكلمة "أنا".

ال ينبغــي االعتامد عىل الرتجمــة اآللية مثل 

ترجمــة جوجل؛ ألنها ال تراعي العديد مــن العوامل الثقافية مبا يف ذلك اســتخدام العامية 

واالستعارات والسخرية. يعني شعار KFC، وهي سلسلة من مطاعم الوجبات الرسيعة التي 

تتميــز بأطباق الدجاج: "اإلصبع مذاقــه جيد" ىف اللغة االنجليزية. أما يف اللغة الصينية، فإن 

معناه "كل أصابعك". كام أن شــعار Pepsi معناه "يعيدك البيبىس للحياة مرة أخرى"، لكنه 

أصبح "بيبيس يعيد جسدك مرة أخرى من املوت" يف اللغة التايوانية. هذه الرتجامت الحرفية 

مــن املؤكــد أن تؤذي املبيعات، وتتلف صــورة الرشكة. فكلام فهم املدراء عــن الثقافة، زاد 

احتامل نجاحهم يف تلك البيئة، حيث إن تعلم اللغة املحلية يؤدي إىل تحقيق هذه الغاية.

ومــن مزايا تعلم اللغة بشــكٍل جيد تجنب األمراض التفســريية، التــي زارت الرشكات يف 

اإلعــالن ووضع العالمات عــىل املنتجات. فمثاًل عن غري قصد، أعلنــت رشكت Parker لألقالم 

أن الحــرب الخاص بها مينــع الحمل غري املرغوب. وباملثل، ادعت رشكة Otis أوتيس للهندســة 

عىل ملصقاتها يف معرض تجاري رويس، أن معداتها النفطية من شــأنها أن تحســن حياة الناس 

الجنسية.

وهذه بعض الشعارات وأسامء املنتجات األخرى التي تصبح عكس ما تعني عند ترجمتها 

 Pepsi إىل لغات أخرى. من الطريف أن تقرأها ولكنها مكلفة جداً للرشكات: شــعار بيبيس

توقَّف وفّكر

فّكر في مثال علــى تعبير عاّمي بلغتك 

األم ال يمكن ترجمته بسهولة.

من أين تأتي هذه العامية؟. 1

إلى أي مدى يفســر أصــل اللغة . 2

العامية بأنها محددة؟
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يعنى "ُعد إىل الحياة مع بيبىس" ويعنى باألملانية "ُعد من القرب إىل الحياة مع بيبىس". وكان 

لرشكة فورد تجربة مشابهة مع أسامء املنتجات، حيث أسمت أحد موديالتها "Fiera" والذي 

يعني باإلسبانية "سيدة عجوز قبيحة".

التحذير األخري حول اســتخدام اللغــة: بعض الناس يختارون منهــج منتصف الطريق، 

ويتعلمون عبارات محددة فقط هي مشرتكة أو ذات صلة إىل إعداد معني. يجب أن يتذكر 

هــؤالء الناس أنه يف بعض اللغات، ال ســيام اللغات الرشقية، ميكن اســتخدام نفس الكلمة 

لتعني أشياء مختلفة كثرية. تختلف نغمة الصوت ىف اإلشارة إىل معنى محدد، وأحياناً القليل 

من املعرفة ميكن أن تكون أكرث رضراً من أي معرفة.

الحساسية غير اللفظية:

سواء اختار املدراء تعلم اللغة اللفظية للدولة التي يزورونها أم ال، فعليهم قدر املستطاع 

تعلــم اللغــة غري اللفظية الشــائعة يف تلك الثقافــة. وقدم الفصل العــارش ملحة عامة عن 

مجموعة من الســلوكيات غري اللفظية املســتخدمة يف القيام باألعامل لتوصيل املعنى. كام 

أن تفســريات التهنئة، واللباس، واألماكن، واللمس، واملوقف، واإلمياءات، والطقوس، تختلف 

اختالفاً واســعاً بني الثقافات. ُفقدت الصفقات التجارية بســبب إشــارة أمريكية تبدو غري 

ضارة، والتي تم تفسريها عىل أنها إهانة خطرية يف جزء آخر من العامل.

التحيات:

من بداية أي اتصال يف األعامل، ينبغي للمرء أن يدرك أن شــكل التحية املســتخدمة قد 

تختلــف من ثقافة إىل ثقافة. عىل الرغم مــن أن املصافحة هي التحية التقليدية يف معظم 

أنحاء العامل، فقد تختلف الضغوط املستخدمة. فقبضة الضغط العايل من املفرتض أن تشري 

إىل الــدفء والثقة يف أمريكا، ولكنها قد تكــون عدوانية جداً عندما تكون القبضة الخفيفة 

هي التقليد. 

يف اليابــان، ال يزال ميارس االنحناء مــن ِقبل رجال األعامل األكرب ســناً، وأحياناً االنحناء 

واملصافحة يستخدم عىل حد سواء لإلشارة إىل احرتام كل الثقافات. الِحظ أيضاً أن املستويات 
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املختلفة من االنحناء رمبا تكون لها معاٍن مميزة. يف أجزاء أخرى من العامل، رمبا تكون التحية 

التقليدية عناقاً؛ مالمسة األنف باألنف، ُقبلة، أو وضع اليدين كام يحدث أثناء الصالة)29(. 

بالنســبة ملوضــوع التحيات، الحــظ أيضاً أن بطاقــات العمل يتم التعامل بها بشــكٍل 

مختلــف يف أجــزاء مختلفة من العــامل. يف اليابان، يتم تقدميها بعنايــة إىل املتلقي وبحيث 

تكــون املعلومــات مواجهة للمتلقي، كــام أنها ال توضع بعيداً عىل عجــل ولكن تدرس ثم 

ترتــب عىل الطاولة خالل اجتــامع العمل. وأخرياً، يف أي دولة من الدول غري الناطقة باللغة 

اإلنجليزيــة، يتوقع أن ُتطبع املعلومات عىل الجانب اآلخــر من بطاقة األعامل بلغة أخرى 

كإجراء مهذب)30(.

الملبس:

بينــام يعتــرب زي العمل رداًء فاخراً ملقابلة عمل ىف معظم أجــزاء األرض، فإنه قد يكون 

مالمئــًا أو غري مالئٍم لســهرة ممتعة. بالنســبة للرجال يف املناخات االســتوائية، فإن قميصاً 

فضفاضاً من القطن ُيلبس عىل بنطلون خفيف يعترب مناســب جداً ملناســبة رســمية. ويف 

أسرتاليا املشمسة، فإن رجال االعامل غالباً ما يرتدون قميصاً مع ارتداء رابطة عنق وجوارب 

طويلة يف املكتب.

يف موضــوع امللبس، يجب علينا توخي الحذر عندمــا ال نكون يف مقابالت العمل أو يف 

مقابلة رسمية. ومعايري السفر والرتفيه يف امللبس هي أكرث تحفظاً بكثري ىف بعض أنحاء العامل 

عنها ىف الواليات املتحدة. وبالنســبة لألقدام واألكتاف العارية والشعر املكشوف ىف الشارع 

أو يف األماكن املقدسة، تعترب أمراً سيئاً يف الدول العربية وبالد الرشق األوسط.

المسافة والملمس والهيئة:

تختلف املســافات واملالمســات واملواقف يف اللقــاءات التجارية واالجتامعية بشــكٍل 

ملحوظ يف جميع أنحاء العامل، ويقال إن األمريكيني لديهم مساحة مكانية تصل إىل 4 أقدام 

والتي ال ينبغي للغرباء تجاوزهــا. يف البلدان العربية وأمريكا الالتينية، يتكلم الناس تقريباً 

وجهاً لوجه واألنف إىل األنف. فقد قيل إن عربياً يريد أن يكون قريباً مبا يكفي ليشم رائحة 
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أنفاسك ورائحة الجسم عندما يتصل معك. أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فنحن نتجنب 

شم رائحة بعضنا البعض بأي مثن.

يف بعض البلدان مثل إيران، فلســطني، الصني وإندونيسيا عىل سبيل املثال، يعترب مقبوالً 

لرجلني الســري يف الشــارع يداً بيد كعالمة عىل الصداقة الوثيقة. ومع ذلك، يف كثري من هذه 

البلدان نفســها، فإنه من غري املقبول لرجل وامرأة الســري يف الشــارع جنباً إىل جنب، وهذا 

العرض األكرث تعقيداً من املودة ُيعاب عليه.

أيضــاً بالنســبة ملوضوع اللمس، يجب عىل املدراء مامرســة بعــض الرعاية حول ما تم 

ملســه. تعترب الرأس مقدســة يف تايالند، وال يجب مترير أي يشء فوق الرأس. يف تونغا، ملس 

رأس شخص ما ميكن أن يتسبب ىف عقوبة اإلعدام. وأخرياً، يف البلدان اإلسالمية يعترب إظهار 

الحذاء الخاص بك إهانة لشخص آخر؛ يتم تحذير رجال األعامل من وضع رجل عىل األخرى 

أو امليالن للخلف بالكريس مع وضع القدمني عىل املكتب.

اإليماءات:

يف بلغاريــا ومقدونيا وإيران وســرييالنكا وألبانيا، اإلمياء بالــرأس صعوداً وهبوطاً يعني 

"ال". يف إيطاليا واليونان وبعض البلدان األفريقية، فإن اإلمياءات التي يستخدمها األمريكيون 

من أجل املجيء إىل هنا تعني "وداعاً"، واإلبهام يعني "كل يشء جيد" يف الواليات املتحدة، 

ولكن لألســرتاليني هو أمر غري مقبول متاماً. فإن عالمة v-فور-فيكتوري, تعني شــيئاً مختلفاً 

متاماً عند عكسه، يف بريطانيا يصبح إهانة. يف إثيوبيا اإلشارة بإصبع واحد ليأيت هنا تستخدم 

فقط مع األطفال والكالب.

كام يتضح من الرســوم التوضيحية الســابقة، فإن اإلمياءات التي نستخدمها يف اللقاءات 

الدوليــة ميكن أن تكون خطرية إىل حٍد ما. فمن املمكن أن تتحول لفتة ودية أو غري مؤذية 

إىل إهانة عميقة، األمر الذي يعني بوضوح أن شيئاً واحداً يف بلد ما قد يعني العكس يف بلد 

آخر. ومن أجل زيادة مستوى نجاحنا يف السوق العاملية التي تزداد تعقيداً، علينا أن نكون 

حساسني بني الثقافات.
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الطعام:

رمبــا نكون أكرث وعيــاً بالتنوع الثقايف عندمــا نتناقش عن الغــذاء – أي األطعمة التي 

تســتخدم لالحتفال باملناســبات الخاصة، كيف يتم تناول الطعــام، أو حتى ما يعترب صالح 

لألكل. أي مسافر لديه قصص عن الوجبات )الغريبة( مصحوبة بآراء قيمة.

يرغب الســكان املحليون أن يســتمتع ضيوفهم بتناول الطبخ املحيل، وتجربة طعامهم 

الــذي يعترب كنزاً وطنياً بالنســبة لهم، ومن الصعب عليهم أن يتخيلــوا أو يفهموا أن هذه 

األطعمة نفسها قد تجلب الخوف واالشمئزاز لشخص آخر مل يجرب هذا الطعام.

وبالتــايل, كضيف خاص يف مأدبــة طعام، قد ُيدعي لتناول عيون األغنام يف الســعودية 

أو كازاخســتان، حساء زعانف ســمك القرش يف الصني، يد غوريال مشوية ىف إحدي مناطق 

إفريقيا، أو ســمكة حية عىل الطاولة يف اليابان. بينام قد يرتدد رجال األعامل األمريكيون يف 

تجربة مثل هذه االطباق، فإنه قد يكون من عدم الكياسة أن يرفضوا.

بينام من ناحية أخرى، غالباً ما ينتقد زوار الواليات املتحدة األمريكية االستهالك اليومي 

من األطعمة املصنعة والوجبات الخفيفة مثل الفشار والجييل. يعد الذرة طعاماً للحيوانات 

يف معظــم أنحــاء األرض. باإلضافة إىل ذلك، فإن األمريكيني لهم ميول األكل عىل مدار اليوم 

أفضل من تناول وجبات كبريه، وال يعترب ذلك شاذاً. اإليطاليون واليابانيون عىل سبيل املثال 

ال يأكلون يف الشارع وال يتناولون الطعام أثناء الوقوف.

إن أهمية تقاســم الغذاء عند بناء العالقات بني الثقافات تتمثل يف الحكمة الباكستانية: 

"عند أول كوب شــاي فإنك غريب، وعند الثاين تصبح ضيفاً، وعند الثالث فإنك قد أصبحت 

من العائلة".

الهدايا: 

 Foreign Corrupt Practices Act )FCPA( يحدد قانون مامرســات الفساد األجنبية

لســنة 1997 أن إعطاء هدية لشــخٍص أثناء وقت العمل يعترب غري قانوين، وقد يتم تغريم 

الرشكة املخالفة بقيمه 2 مليون دوالر، وقد يتم تغريم كذلك املشــاركني يف الرشــوة بشكٍل 

فردي بقيمه 100,000 دوالر لكل شخص، والسجن ملده تصل إىل خمس سنوات. ورغم هذه 
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العقوبات الصارمة، ال تزال الرشكات متعددة الجنسيات حول العامل تتقبل املخاطرة. أصدر 

املدعون االتحاديون األمريكيون لوائح اتهام يف أبريل 2003 ضد اثنني من املدراء التنفيذيني، 

ممثلني لرشكه إكســون موبيل ExxonMobil؛ فقد اتهموا برشــوة مســؤولني حكوميني يف 

كازاخســتان مقابل عقود النفط يف منتصف التســعينيات امليالديــة، وتضمنت املدفوعات 

املزعومة )20.5( عرشين مليون دوالر ونصف، ُأودعت يف حســابات سويرسية للمسؤولني 

الكبار من جمهورية كازاخســتان. كانت طائرة نفاثة غولف سرتيم جديدة للرئيس وأموال 

لبناء مالعب تنس مبنزله، وأربع شــاحنات مع أطباق األقامر الصناعية الستخدامها من قبل 

شــبكة ابنته التلفزيونية. كام أشارت لوائح االتهام إىل وجود الزوارق الرسيعة واملجوهرات 

ومعاطــف الفرو واملركبات الثلجية. نفت إكســون موبيلExxonMobil  معرفتها بحدوث 

أي تعامل غري الئق.

ومثال درامي آخر عن الرشوة الدولية يورط رشكه كيلوج براون اند روت )KBR(، وهي 

عباره عن رشكة خدمات هندسيه وتعمرييه مقرها يف هيوسنت، تكساس. رشكة KBR كانت 

تابعة لرشكة هاليبورتون حتى عام 2007، وُاتهمت بتوجيه أكرث من 180 مليون دوالر رشوه 

للحكومه النيجريية، وذلك مقابل الحصول عىل عقود مقدرة بأكرث من 6 بليون دوالر، وذلك 

ىف الفرته من عامني 1995 و2004. يف فرباير 2009، رشكه يك يب ار اعرتفت بالذنب يف القضية 

ووافقــت عىل دفع 402 مليون دوالر غرامات، باإلضافة اىل تعيني مراقب من ِقبل املحكمة 

لإلرشاف عىل تعاقدات رشكه يك يب ار الدوليه ملدة ثالث ســنوات، وبتكلفة الرشكة من 5-3 

مليون للســنة. والرشكه األم الســابقه هاليبورتون وافقت عىل دفع معظم الغرامة جنباً إىل 

جنــب مع إضافة 177 مليون دوالر، لتســوية الشــكاوى املدنية من لجنــة األوراق املالية 

والبورصات. اعرتفت رشكه يك يب ار بتفويض الرشاوى للحصول عىل عقود لبناء مرافق الغاز 

الطبيعي املسال يف جزيرة بوين Bonny، نيجرييا)31(.

كام ظهرت مؤخراً مزاعــم بأن وول مارت Wal-Mart دفعت أكرث من 24 مليون دوالر 

كرشــوة للوســطاء أو ُميرسي األعامل مبعنى آخر، وكذلك مبارشة إىل الحكومات املحلية يف 

املكسيك، يف محاولة للحصول عىل تصاريح للبناء. بينام أكرث من 20% من مخازن وول مارت 

Wal-Mart ىف املكســيك، وبينام توجد يف املكســيك قوانني ضد الرشوة، ولكنها غري مطبقة 
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بصورة روتينية عىل أرض الواقع، كام أنه ال توجد سياسة وطنية ملكافحة الفساد. بتاريخ 22 
أبريل 2012 نــرشت صحيفة نيويورك تاميز New York Times تحقيقاً عن انتهاكات وول 
مارت Wal-Mart لقانون املامرســات األجنبية الفاسدة األمرييك، ومل تصدر أخبار الفضيحة 

يف املكسيك، لكن يف اليوم التايل انخفضت أسهم وول مارت Wal-Mart بنسبه 4.7 %.

ملاذا تتحدى الرشكات األمريكية قانون مامرســات الفســاد األجنبيــة )FCPA(؟ تصبح 
القوانــني املضادة للرشــوة يف بعض األحيان مصــدر عيب تنافيس، عندمــا تحاول رشكة ما 
مامرســة األعامل التجارية يف بيئــة تعترب تقديم الهدايا والرســوم والعموالت و"مدفوعات 
التســهيالت" للمســؤولني أمراً طبيعياً، وكذلك عندما ال توجد قيود ضد الرشوة لدى الدول 

األخرى املناِفسة عىل عقود مربحة)32(.

تختلف مامرسات إعطاء الهدايا اختالفاً كبرياً عرب العامل، وتكون شائعة ومتوقعة يف بعض 
البلدان. عىل سبيل املثال، يف حني أن إعطاء الهدية مهم يف اليابان، فإنها تعترب عموماً سلوكاً 
غري الئق يف أملانيا وبلجيكا وكذلك اململكة املتحدة)33(. منح البقشــيش مقابل خدمه جيده 
يعترب ترصفاً طبيعياً يف الواليات املتحدة، لكنه سلوك غري متوقع يف الصني والدمنارك وإيطاليا 

وكذلك فرنسا.

أينام يتــم القيام بها فإن الطبيعة والقيمة العينية للهدية رمبا تختلف كثرياً. بالرغم من 
أن الزهــور غالباً ما تكون آمنة إذا كان أحٌد مدعواً لتناول العشــاء يف بيت أحد، لكن زهره 
الذهــب )أقحوان( ينبغي تجنبها يف عديد من البلدان األوروبية؛ بســبب طابعها الجنائزي 
والكئيب. يف اليابان، فإن الزهور البيضاء تحمل نفس الرسالة كام تفعل كذلك الزهر القرمزي 

أو األحمر األرجواين يف الربازيل واملكسيك)34(.

تذكــر أيضاً أن األرقام واألشــكال قد يكون لها بعض األهميــة. فالرقم أربعة "4" مرتبط 
بالحظ السيئ يف اليابان والصني، كام هو حال الرقم سبعة "7" يف كينيا، بينام ُينظر إىل الرقم 
ســبعة"7" عىل أنه ميثل الحظ الســعيد يف جمهورية التشــيك. املثلث يعترب شكاًل سلبياً يف 

هونج كونج وكوريا وكذلك تايوان)35(.

أخرياً، تأكد من تفســري الهدايا التي تحمل شعار الرشكة. فبينام قد يفرسها البعض كرمز 
لتدشــني العالقة العملية والحفــاظ عليها، قد يعتقد البعض أن مانح الهدية كان ببســاطة 

بخياًل جداً بحيث مل يشرت هدية عىل نفقته الخاصة. 
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بينام ال يقصد منها أن تكون كاملة، فقد صممت املناقشــة السابقة لتوضيح هذا العامل 

املحفوف باملخاطر بالنســبة للقائم باالتصال بني الثقافات. إن مخاطر الهفوات غري اللفظية 

موجودة ســواء اختار الشــخص تعلم اللغة أو عدم تعلمها. يف النهاية، فإن نجاح الرشكات 

متعددة الجنســيات سيعتمد عىل الجهد الذي يبذله العاملون نحو كونهم حساسني ثقافياً، 

وبالتايل تجنب تلك املخاطر.

من هو المتصل الثقافي الجيد؟

يف حــني أنها ملحة غري شــاملة، فإن الوصف التايل يصور بعضــاً من أكرث الصفات الهامة 

وكذلك خواص االتصال الثقايف. فأنت متصل ثقايف جيد يف حاله إذا قمت بتجنب السقطات 

املرشوحة مسبقاً، وإذا كنت تحافظ عىل عالقات منسجمة مع رشكائك عرب الثقافات.

أوالً، ويف املقــام األول، أنــت متواصل جيد ما بني الثقافــات إذا تجنبت )الِعرقية(. كام 

ورد ســابقاً، صمــم بينيت Bennett منوذجاً تنموياً من ســت مراحل للحساســية الثقافية 

)انظــر الجدول 11-2(.  يحدد منوذجه ثالثة مراحــل للِعرقية: اإلنكار والدفاع والتقليل. قد 

يعرتف الشــخص اإلثني/ العرقــي بوجود االختالفات الثقافية، ولكنــه يرى بلده األفضل يف 

العامل، وينظر لآلخرين بنظرة دونية أو رديئة. لسبب أو آلخر، يبني الشخص العرقي/ اإلثني 

عالقاته عىل االستيالء وليس عىل العالقات الحسنة. 

من ناحية أخرى، حدد بينيت Bennett ثالث مراحل للنسبية الِعرقية: القبول والتكيف 

والتكامل. يعرتف املدير "ِنسبي العرقية" باالختالفات الثقافية ويحرتمها، كام يجد السبل ألن 

يجعل مكان العمل مناسباً للجميع)36(.

ثانيــاً، إذا مل تكــن دفاعياً فيام يتعلق بوطنك، فأنت متصل جيــد ما بني الثقافات. عىل 

ســبيل املثال، عندما ينتقد شخص من بلد آخر املشاكل التي تواجهها الواليات املتحدة مثل 

تعاطي املخدرات، ونسبة الطالق املرتفعة وحرب العصابات وإساءة معاملة األطفال وحمل 

املراهقات، واإليدز والتمييز العنرصي والسياســيني الفاســدين، فال يجب عىل األمريكيني أن 

ينكروا األمر بشــكٍل دفاعي، يف حني أنك قد ال تكون قادر عىل تفســري كيفية نشــوب هذه 

املشاكل، ومناقشتها مبارشة وما هي األمور التي يتم القيام بها الحتواء األمر.
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الجدول )11-2( مراحل بينيت  Bennett للحساسية الثقافية

النسبية العرقيةالعرقية )التعصب العرقي(

4. القبول: يعرتف باالختالفات ويكتشفها.1. اإلنكار: عدم وجود تصور لالختالفات.

5. التكيف: القدرة عىل التعاطف.2.  الدفاع: العدائية ضد الثقافات األخرى.

6. التكامل: يعرتف باالختالفات ويقدرها.3. التقليل/ اإلقالل: االختالفات غري حقيقية )زائفة(.

ثالثاً، أنت متصل جيد ما بني الثقافات. إذا كنت متشــوقاً ملعرفة أنحاء أخرى من العامل 
وشــجاعاً، يجب أن تكون مهتاًم حقاً بالناس واألماكن التــي توجد خارج حدودك الوطنية. 
يدرك املدراء الذين يتواصلون ما بني الثقافات أن ســبل الراحة يف أوطانهم ليســت متاحة 
دامئا يف جميع أنحاء العامل، وأن عليهم االستعداد لتجربة أطعمة جديدة وسلوكيات حياتية 

قبل استنكارها. 

رابعــاً، إذا كنــت متعاطفــاً ومتفاهاًم وال تصــدر األحكام، فأنت متواصــل جيد ما بني 
الثقافــات، وتكون قادراً عىل رؤية العامل من خالل عيون رشكائك ما بني الثقافات مع بعض 
من املوضوعية، وعىل دراية بأن الســلوكيات الغريبة يف البداية واألعراف لديهم مربر محيل 
وأســباب راسخة. يجب أال تحاول فرض جوانب من ثقافتك عىل أشخاص قد ال تنفع معهم 

هذه الجوانب.

خامســاً، أنت متواصل جيد عرب الثقافات إن كنت صبوراً. تتعلم التعايش مع الغموض 
وعــدم اليقني، كــام تتوقع األمور غري املتوقعة. فاالجتامعات ال تســري كام كان مخططاً لها، 
والرشكات ال متارس أعاملها يف ســاعات العمل الرســمية، ولن تكون وســائل الراحة متاحة 

دومــاً.  بالرغــم مــن أن العديد من ســلوكيات 
التعامــل الخاصة بــك تنطوي عىل مســايرة ما 
هو غري متوقع، فســوف تستخدم أيضاً يف بعض 
األحيــان مثابرتك للخروج. مــا كان متوقعاً. وإذا 
ثبــت أن أحد وســائل النقل ال ميكــن التنبؤ به، 
ميكنك ببســاطة البحث عن آخر. إذا فشــل أحد 

وسائل االتصال تجد فقط آخر.

توقَّف وفّكر

بالنظر إلى أن بيئة األعمال اليوم أصبحت 

أكثــر تنوعــاً ثقافيــاً، ما هــي الحواجز 

التي تحول دون تطوير الحساســية بين 

الثقافات؟
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وأخــرياً، أنت متصل جيد بني الثقافات إذا كنت شــخصاً مقبوالً ومرغوباً حقاً لشــعوب 

البلدان التي تتعامل معها. املتصل الجيد بني الثقافات يحب حقاً ويحرتم هؤالء الناس. هذا 

أمر ال ميكن تزويره.

تطوير مدراء حساسين ثقافياً:

عــىل املدراء الطموحني يف الرشكات متعددة الجنســيات أن يتوقعــوا العمل يف الخارج 

بعــض الوقت خالل حياتهم املهنية. أفادت دراســة حديثة من ِقبــل كلية إدارة األعامل يف 

جامعــة كولومبيــا Columbia University بأنــه يجب أن يكون لدى املــدراء التنفيذيني 

الناجحني خربات متعــددة البيئات والثقافات؛ ليصبحوا رؤســاء تنفيذيني يف القرن الحادي 

والعرشين)37(. يف عامل األعامل الرقمي اليوم، ملاذا يحتاج املدراء واملدراء التنفيذيني للســفر 

املشــرتك يف الخــارج من أجل أن يصبحــوا مواطنني مطلعني متامــاً؟ أال يوجد كل يشء عىل 

اإلنرتنــت؟ رمبــا ال. أفضل طريقة للتعرف عــىل الناس الذين يختلفون عنــا، وفهم وتقدير 

العــادات واملعتقدات غــري املألوفة، أن ننغمس يف هذه البيئــة الجديدة. وقد الحظ مارك 

توين Mark Twain قبل أكرث من قرن بأن "السفر قاتل للتحيز والتعصب وضيق األفق".

ويف عام 2002، كان هناك ما يرتاوح بني 3 و5 ماليني رجل أعامل يعملون كمغرتبني، ومن 

املتوقــع أن يزداد حجم القوى العاملة الدولية مــع زيادة التعاون فيام بني الدول)38(. رشكة 

IBM، وهي رشكة كربى، ثلثا عاملها يف الخارج، ســواء من األجانب أو املواطنني األمريكيني. 

وكتب الرئيس التنفيذي لرشكة صامويل بامليســانو يف التقرير الســنوي لعام 2007 أن رشكة 

IBM هي "مؤسسة متكاملة عاملياً... تقوم بتحديد عملياتها ووظائفها يف أي مكان يف العامل، 

عىل أســاس التكلفة الصحيحة واملهارات املناسبة وبيئة العمل املناسبة")39(. تقوم الرشكات 

يف املقام األول بإرســال أفضل موظفيها يف املهام الدولية لتنمية أســواق جديدة، والحفاظ 

عىل العمليات القامئة، أو تطوير املوظفني ذوي اإلمكانات العالية الذين ميكن أن يسهموا يف 

إسرتاتيجية الرشكة وصياغة رؤية عاملية ألعامل الرشكة)40(. وعالوة عىل ذلك، كشفت دراسة 

اســتقصائية للمختصني يف املوارد البرشية يف ثالمثائة رشكة من رشكات Fortune 1000، أن 

نصف الرشكات املستجيبة اختاروا أفضل موظفيهم للقيام مبهام دولية)41(.
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ويقول النت بريتشــيت Lant Pritchett وهو اقتصادي يف البنك الدويل ومؤلف كتاب 

"دع شــعوبهم تأيت" Let Their People Come: إن الضغط العاملي عىل حركة العاملة عرب 

الحــدود الوطنية سيســتمر يف االرتفاع. تقنيات االتصاالت الرخيصة تجعل االنتقال أســهل 

نفسياً؛ وكذلك ألن االنتقال أصبح أقل ضغطاً حيث ميكن للمرء البقاء عىل اتصال مع وطنه 

األم)42(.

ميكنك أن تفعل عدة أشياء للتحضري ملهمة أجنبية ناجحة. وكام ذكر سابقاً، ميكنك تعلم 

لغة أخرى. يجب عليك استكشاف فرص التدريب والتعليم يف االتصال متعدد الثقافات، يف 

املنظمة التي تعمل بها ويف مجتمعك وكذلك يف الجامعات القريبة. عىل الجانب االجتامعي، 

قد تنظر يف استضافة طالب من دولة أو ثقافة أخرى، وهذه التجربة ال تساعد الطالب فقط 

ليصبح عارفاً بالواليات املتحدة فحسب، بل إنها سوف توفر له نظرة ثاقبة يف ثقافة الطالب. 

وأخــرياً، ابق عىل علٍم بالتطورات التجارية والسياســية واالقتصاديــة يف جميع أنحاء العامل. 

 Christian قراءة الصحف ذات الرتكيز الدويل مثل صحيفة كريستشــان ســاينس مونيتور

Science Monitor أو صحيفة الفاينانشــيال تاميز Financial Times. ويف سوقنا العاملية 

املتزايدة فإن الخربات عرب الثقافات ستجلب ميزة تنافسية.

يف هــذه األثناء، ماذا ميكن للمــرء القيام به يف املنزل؟ نفى املدراء أن التجربة الخارجية 

ال تزال قادرة عىل تطوير الحساســية الثقافية. ويف النهاية، فإن إدارة التنوع بنجاح تضيف 

قيمة عالية للمنظامت املعارصة، وليس املنظامت متعددة الجنســيات فقط. ويدرك مايكل 

 Columbia University أســتاذ األعامل يف جامعة كولومبيــا Michael Morris موريس

األمر املشرتك الذي يواجهه املدراء عند محاولة التعامل مع جميع املوظفني بإنصاف واحرتام. 

مــن جانب آخــر، ميكن للمدير اتخاذ منهج عاملي شــامل، ومعاملة جميع املوظفني بنفس 

الطريقــة. وعىل الجانب اآلخر، ميكــن للمدير أن يأخذ منهجاً محدداً، ويعدل التعامل وفقاً 

لثقافة العامل، وميكن أن يكون لكل من هذين الســلوكني أثر ســلبي عىل تصور املوظفني 

للعدالــة. إذا مل تتــم إدارة قضايا العدالة عىل نحٍو جيد يف مــكان عمل متنوع، فقد ترتتب 

عليه نتائج ضارة ترتاوح بني املعنويات الســيئة والترسب، وصوالً إىل التنافس بني الجامعات 

وتقسيمها)43(.
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يقدم موريس Morris عرشة طرق تساعد املدراء يف توفري بيئة أكرث تكافؤاً للفرص:

اعتمد عىل إســرتاتيجيات متعددة األســاليب، وليس فقط عىل النوايا الحسنة. عىل . 1

سبيل املثال، قد يقوم مدير بتنفيذ برنامج توجيهي لضامن حصول جميع املوظفني 

عىل عالقات هامة.

قدم كل ردود الفعل البّناءة للموظف حتى يشعر أنه/ أنها قد تعلم وتطور.. 2

اعمل عىل ضامن حصول جميع املجموعات الثقافية عىل الفرص.. 3

اعمل عىل ضامن أن جميع املجموعات الثقافية ترى أنها تعامل معاملة منصفة.. 4

وفر التدريب عىل الكفاءة الثقافية للمرشفني الذين يقومون مبراجعات األداء.. 5

راقب الحدود الثقافية لتجنب تولد املنافسة بني املجموعات.. 6

قم بإدارة سوء الفهم من خالل جعل املوظفني يدركون بأن االختالفات الثقافية قد . 7

تكون السبب الجذري للمواجهات وليست االختالفات الشخصية.

كن حساســاً للعقبات التي تواجه أعضاء بعض املجموعــات الثقافية، وتكون مرناً . 8

بشأن تقييم األداء بحيث تصبح املنافسة عادلة. 

اســتعن بأولئك الذين لديهم خربة ثقافية، كام يســتعني املدراء أولئك الذين لديهم . 9

خربة تقنية لحل مشاكل تكنولوجيا املعلومات.

اشمل جميع املوظفني وجميع الثقافات يف النقاشات املتنوعة.. 10

متثل النساء غري األمريكيات األصل، واألشخاص ذوي الجنسيات األخرى نحو 70 يف املئة 

من املنضمني الجدد إىل القوى العاملة يف الواليات املتحدة يف عام 2008. وبالتايل، اكتسبت 

الكفاءة الثقافية أهمية كبرية، ســواء يف توظيف واســتبقاء العــامل متعددي الثقافات ويف 

الوصول إىل الســوق االستهالكية متعددة الثقافات. إدارة التنوع هي التحدي الذي يواجهه 

كل مدير.
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ملخص:

نظراً للتغريات التي تحدث يف السوق العاملية والطبيعة التنافسية املتزايدة لألسواق سواء 

يف الداخل أو يف الخارج، يجب عىل الرشكات أن تصبح أكرث نشــاطاً عىل الصعيد الدويل ليك 

تبقــى عىل قيد الحياة وتزدهر. وهذه االتجاهات والتطورات كلها تشــري إىل أن طالب اليوم 

لديهــم فرصة جديرة باملالحظة يف أن يصبحوا رجال األعامل الدوليني يف الغد. وحتى يكونوا 

رجال أعامل دوليني ناجحني، يتحتم عليهم أن يكونوا ناجحني يف االتصال بني الثقافات.

إن ثقافة الشــخص ظاهرة وواضحة، وهي عبارة عن تفاهم مشرتك مع األشخاص الذين 

يشعر بالراحة معهم، ولكن الثقافات تختلف بشكٍل ملحوظ، ويجب فهم تلك االختالفات، 

وقبولها إذا ما أريد للمشــاريع املشــرتكة بني الثقافات أن تنجح. مل يصبح العامل قرية عاملية 

كبرية واحدة بعد. يف الواقع، العكس صحيح عندما نصبح ُمَعوملني، ونحن نتمســك بجوانب 

من تفردنا الثقايف، ويجب عىل رجال األعامل الدوليني أن يعملوا عىل سد الفجوات الثقافية 

القامئة بني شعوب العامل.

يف رحالت العمل القصرية إىل بلد آخر، قد ال يكون من الرضوري معرفة لغة ذلك البلد. 

أمــا عند اإلقامــة لفرتة أطول، فقد يكون مــن املفيد القيام بذلك. يحــرر تعلم اللغة رجل 

األعــامل مــن االعتامد عىل املرتجمني الفوريــني، كام أنه يقلل من فــرص مواجهة الكوارث 

التفسريية التي عانت منها بعض الرشكات يف اإلعالن عن العالمات واملنتجات. األكرث أهمية، 

فإنه يقدم نظرة ثاقبة يف الثقافة املحلية.

بغض النظر عن تعلم لغة البلد من عدمها، يجب عىل رجال األعامل الدوليني أن يكونوا 

حساســني يف االتصال غري اللفظي بقدر ما يســتطيعون، وأن يكونــوا عىل بينة من طقوس 

التحيــة ومعايري اللباس، كــام يجب أن يكونوا عــىل علم بأن الفضــاء واللمس واإلمياءات 

وطريقة الوقوف يتم التعامل معها بشكٍل مختلف يف بعض الثقافات. إنهم بحاجة إىل قبول 

تفسريات اآلخرين للوقت بكل صرب.

املتصــل الجيد بــني الثقافات ال يركز عىل اإلثنية، وليس دفاعيــاً عن موطنه يف مواجهة 

األسئلة عن مشاكله، وهو فضويل مع اآلخرين وشجاعاً يف مواجهة املواقف التي قد يواجهها، 
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وهو عطوف ومتفاهم وال يحكم عىل الرشكاء من الثقافات األخرى، وهو صبور يف التعايش 

مع الغموض ويتوقع ما ال ميكن توقعه، وهو مألوف بشــكٍل حقيقي لآلخرين من الثقافات 

التي يتعامل معها. 

وأخرياً، ينبغي للمدراء الذين يقبلون التكليف مبهمة عمل دولية أن يغتنموا كل الفرص 

املتاحــة إلعداد أنفســهم، قد يأخذون باعتبارهــم تعلم اللغة املحليــة، وينبغي أن يبحثوا 

يف الربامــج االجتامعيــة واألكادميية املتاحة. باإلضافة إىل ذلك، فإنهــم يحتاجون إىل مواكبة 

التطورات التجارية واالقتصادية والسياســية يف جميع أنحاء العامل والفرص التي تنشأ عنها. 

ميكن للمدراء الذين مل يحصلوا عىل فرصة لتكوين خربة دولية أن يقوموا بتطوير حساسيتهم 

الثقافيــة. من خالل القيام بذلك، فإنهم يضمنون أن ينظر موظفوهم إىل مكان العمل عىل 

أنه عادل ويحرتم االختالفات ومنصف أيضاً.

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 11-1: االتصال الثقافي والتقنية:

فتــح برايان كلــرت Bryan Kilter الربيد اإللكرتوين الوارد من املــورّد الصيني. يبدو أنه 

طلــب تغيري بعــض أمناط املالبس حالياً يف بنود التخزين القياســية ألزياء كلرت Kilter. لقد 

أصبــح برايان  Bryan تحت وطــأة العالقة مع الرشكة املصنعة للمالبــس الصينية. فهو ال 

يتحــدث اللغة الصينية، كام أن املورّد ال يتحدث اللغــة اإلنجليزية، لذا اعتمد كالهام عىل 

الرتجمة اآللية عند تبادل الرســائل. ورد يف هذا الربيــد: "العزيز برايان، يحتوي اللباس عىل 

فواصل انكامش واســعة رخيصة ميكنك الحصول عليها يف محالت الخياطة املحلية، عىل أن 

تتحمل التكلفة. نتمنى أن تتفهمنا. يرجى اعتامد التغيريات وعدم الرد بالضغط هنا".

لقد وصل الربيد اإللكرتوين للتو، لذا رد برايان Bryan عىل وجه الرسعة قائاًل: "أهاًل بك 

تشــن يل Chin Lee. هل تقول بأن التصميم الجديد ســيضم حافــة مطاطية يف الجوانب، 

ومن ثم ســتكون أســهل يف االنطباق عىل مقاييس الجسم بدون تغيريات. أعتقد أن اللباس 

ســيكلف أكرث من 70 دوالراً أمريكياً اآلن. يرجى إعالمي إذا كنت فهمت عىل نحو صحيح. 

مع الشكر".
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مىض برايان  Bryan يف العمل بالجرد الشــهري، وقبل ميض خمس دقائق تلقى رداً من 

تشــن يل Chin Lee ورد فيه: "العزيز برايان، مالبس الدرزة غري مالمئة لفواصل االنكامش. 

ملاذا ال تتساءل عن املعنى؟ بإمكان فني التصميم القيام بذلك؟".

حسناً؟

حك برايان Bryan رأسه متحرياً.

األسئلة:

ما هي التحديات يف مامرسة األعامل عرب الثقافات التي توضحها هذه الحالة؟

ما الذي تقرتحه عىل وجه التخصيص لربايان Bryan يف الخطوة التالية؟

:Sonora الحالة 11-2: االستعداد لسونورا

أنت متخصص تدريب يف املوارد البرشية لكبار صناع الســيارات. ســتعمل رشكتك عىل 

إكامل إنشاء مصنع يف سونورا Sonora، املكسيك، وسيكون هذا املصنع متخصصاً يف اإلنتاج 

غري املقروء.

يف البدايــة، ســتنتقل إدارة املصانــع الجديدة من مواقع مختلفــة يف الواليات املتحدة، 

وبعدئذ سريقى املرشفون من رتبة املواطنني املكسيكيني ممن تم تعيينهم للعمل يف خطوط 

اإلنتــاج، ومن املأمــول أن يتقّلد هؤالء املرشفون يف نهاية األمر رتب اإلدارة الوســطى عىل 

األقل.

ومــع ذلــك، تواجه الرشكــة حالياً مشــكلة مزدوجــة: أوالً، تحتاج إىل تحديــد املعايري 

املســتخدمة الختيار املدراء ممن سيتم نقلهم من الواليات املتحدة إىل مصنع سونورا. ثانياً، 

تحتاج إىل تدريبهم للعمل عىل الثقافات املختلفة.

ألنك حصلت عىل شهادة عمل دولية تتوافق مع مرتبتك يف إدارة املوارد البرشية، فلقد 

قــرر مديــرك أن هذه الوظيفة تعترب مالمئه لك؛ فهي تعتقــد صحة ذلك عىل الرغم من أن 

معرفتك باملكسيك تقترص عىل إجازتني ساحليتني هناك قبل ثالث وأربع سنوات.
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فهــي تريد اقرتاح من ثالثة صفحات يف شــكل مذكره يكون عــىل مكتبها خالل يومني. 

الصفحة األويل يجب أن تغطي املعايري املستخدمة عند اختيار املدراء إلرسالهم إىل سونورا. 

سيقوم اآلخرون باختيار املرشحني بناًء عىل تلك القاعدة، ويجب أن تركز عىل املؤهالت التي 

يجــب أن يحصلوا عليها ليك يصبحوا مــدراء عقالنيني ومحاورين، باإلضافة إىل كيفية تقييم 

الرشكة لهذه املؤهالت.

الصفحتــان املتبقيتان مــن املذكرة يجب أن تحدد برنامــج التدريب الذي يحصل عليه 

املحولــون. يجب أن يغطي هذا الربنامج التدريب اللغــوي كحد أدىن واالختالفات الثقافية 

الكبرية، والحساسية غري اللفظية والفلسفات اإلدارية والثقافات املنظمة يف كلتا الدولتني. 

المشروع: 

كفريق، اكتب مذكرة تؤسس لنجاح يف املجال الدويل. يجب أن يتوافق اختيارك للمعايري 

مع املرشــحني الذيــن لديهم احتاملية كبــرية يف النجاح. ومن ثم يجــب أن يضمن برنامج 

التدريب إمكانية تحقيقهم لهذا النجاح.

:Tsunami الحالة 11-3: جهود اإلغاثة في تسونامي

طريق بقيمة 245 مليون دوالر يفرتض أن يكون بادرة حسن نية من الشعب األمرييك، 

للناجــني من موجــات البحر الهائلة يف عــام 2004م. بدالً من ذلك، أصبح موازياً ملشــاكل 

مقاطعات إتشيه Aceh يف محاولة التعايف من الكارثة.

إنشاء طريق طوله 150 مياًل عىل الساحل املدمر مل يتم البدء فيه والتوقف عنه؛ بسبب 

مجموعه من العقبات مثل اكتســاب حقــوق الطريق من خــالل األرض الزراعية، وبصفه 

خاصة عرب مئات القبور التي لها مغزى ديني وروحي. 

عىل الرغم من أن بعض القرويني قد رحبوا بالفكره، فإن اآلخرين تحفظوا عىل أســلوب 

الواليات املتحدة األمريكية. فقد قال القرويون أنهم خائفون من رسعة ازدحام املرور –فهم 

يلقون بالصخور عىل الســيارات الخاصة بالعامل األجانب والتي تســافر برسعة– ويرغبون 

يف أن يكونوا قادرين عىل بيع الوجبات الخفيفه، والشــاي يف األكشــاك امُلقامه عىل جانبي 

الطريق كام يفعلون دامئاً.
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الســيطرة خارج الوكالة األندنوســية الخاصة بإعادة اإلنشــاء رمبا تصبح صعبة، عندما 

يشتيك املحتجون من افتقارهم للخدمات الرئيسية ويرغبون يف متويل أكرث للتعليم.

لقــد قام موظفــو الواليات املتحدة املثابــرون بكتابة ذلك أيضاً؛ فهم يشــتكون من أن 

الحكومه بطيئة جداً يف رشاء األرض وحل مشــكلة املقابر. أخرياً، لقد أصبح األمريكيون غري 

مهتمني بالتأخري؛ فلقد حاولوا تنفيذ إجراءات أكرث بواســطة األندنوســيني عن طريق اقرتاح 

أنه يجب تحويل أموال الطريق إىل جهود إعادة اإلنشاء يف لبنان.

"لقــد كان شــيئاً مهدداً أن يهربــوا باألموال" وذلك كــام قال مدير وكالــة إعادة البناء 

األندونييس وإعادة التأهيل.

ورصح األندونيسيون أن األمريكيني قد فرضوا معايري الكفاءة العاملية األوىل عىل منطقة 

فقــرية كانت محارصة بالحرب العاملية، ومن ثم تســونامي الذي تســبب يف موت أكرث من 

10000 شــخص. ســجالت األرايض التي دمرت وقضايا املرياث بــني العائالت املنهارة تحتاج 

لفرتة من الزمن حتى يقرروا ماذا يقولون.

فكــرة الطريق تطورت رسيعاً بعد التســونامي، عندما أرادت حكومــة بوش إظهار أن 

الواليات املتحدة تهتم بشأن أندونيسيا، أكرب دولة إسالمية، يف وقت احتياجها.

وقــد تم اتخاذ قرار مبكــر بتمويل مرشوع رئييس بدالً عن أخرى صغرية. يف بادئ األمر، 

إعــادة بناء منطقــة كبرية من عاصمة املقاطعة باندا آتيش، عىل شــكل مدينة منوذجية تم 

 ،Meulaboh مناقشته. عوضاً عن ذلك، فإن طريقاً مصماًم بكفاءة من العاصمة إىل ميوالبوه

املدينة الســاحلية الجنوبية، والتي كانت عىل وشــك االندثار بالكامل، ُاعترب كمرشوع مثمر 

يرقى لقوة أمريكا يف اإلنشاءات الحديثة والرسيعة. سوف يربط الطريق الجديد مجتمعات 

الصيد الفقرية للساحل الغريب املنهار ملنطقة إتشيه Aceh بالعامل الخارجي.

أسئلة:

1- حدد القيم الثقافية املتصارعة يف هذه الحالة.

2- أي من أبعاد االختالفات الثقافية يف منوذج هوفستيد Hofstede ذات صلة بهذه الحالة؟
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حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

يف مجموعات، شــارك قصصاً عــن تجربتك مع االختالفات الثقافية بشــأن العنارص غري 

اللفظية املدرجة أدناه. بشــكٍل خاص، تحدث عن مرة قد أســأت فيها فهم اإلشــارات غري 

اللفظية وماذا كانت النتيجة. اخرت أفضل قصة يف مجموعتك وكن عىل اســتعداد ملشاركتها 

مع باقي الفصل:

- تعبريات الوجه واالتصال البرصي.

- حركات وإمياءات الجسد.

- املالبس واملظهر الشخيص.

- املسافة والحيز الشخيص.

- البيئة الجسدية.

- الوقت.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الثاني عشر

إدارة الصراع

تهدف الصعوبات لإلثارة، وليس التثبيط. تنمو روح اإلنسان بالرصاع فتصبح أقوى.

د وناشط حقوقي أمرييك. - وليام إلريي تشانينغ William Ellery Channing،  ِقس موحِّ

يبدو أن العامل ميلء بالرصاعات، وتجعل التوترات املســتمرة يف الرشق األوسط ومنطقة 

املحيــط الهــادئ وأفريقيا من احتامل تحقيق الســام العاملي أمراً بعيــداً، وينترش الرصاع 

أيضاً عىل مســتوى الرشكات كام يتضح من تواتر عمليات االندماج واالســتحواذ وعمليات 

االستحواذ غري الودية.

ويف داخــل الرشكات، ميكن أن تكون التوترات مرتفعة أيضاً. العنف يف مكان العمل هو 

الســبب األول للوفاة بالنســبة للنساء، والســبب الثاين للرجال. بالنسبة للعمل، فإن معدل 

العنــف يف مكان العمل آخذ يف االزدياد مبعــدل ينذر بالخطر)1(، ويجب عىل املدراء حامية 

العامل من العنف من خال تطوير جهود التدخل، مبا يف ذلك التدريب عىل حل الرصاعات.

 American Management وفقاً ملسح من املدراء التنفيذيني بجمعية اإلدارة األمريكية

Association، مــن املرجح أن يقيض املدراء حــوايل 20 يف املائة من وقتهم يف التعامل مع 

الرصاع)2(، وقد يحدث الرصاع كخاٍف بســيط حول معنى إجراء العمل، أو قد يكون اختافاً 

عىل األولويات وينطوي عىل اتخاذ قرار بشأن أي مرشوعني، ينبغي أن يستمد من محدودية 

األمــوال املتاحة لتطوير املشــاريع، أو قد يثري الرتكيز تهّيــج طويل األمد ميكن أن يؤدي إىل 

توقف العمل.

ُطلب من املدراء وصف نوع الرصاعات التي شــاركوا فيهــا، ووصف أحد املدراء الحالة 

التــي أراد فيها أربعة مربمجني للحاســب االلتحاق بحلقة دراســية تدريبية، ولكن األموال 

كانــت متاحة ملدير واحد فقــط. ووصفت مديرة أخرى كيف أرادت هي وزميل أن يأخذوا 

إجازاتهــم يف نفــس الوقت، وقال مديرهم: إنهم ال يســتطيعون فعل ذلــك، وطلب منهم 

تحديد الجدول الزمني بينهام. ويف كلتا الحالتني، كان ال بد من حل الرصاعات.
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الرصاع التنظيمي هو جزء طبيعي من البناء التنظيمي التقليدي، بسبب وجود معارضة 

ذاتيــة بني الوحــدات يف كثري من األحيان. وترتبــط الزيادات يف الرصاعــات ارتباطاً إيجابياً 

بعوامل، مثل: تقدم مستويات التسلسل الهرمي للمنظمة، وضع معايري للوظائف، والزيادات 

يف عدد العامل)3(. والواقع أن الرصاع التنظيمي منترش جداً، بحيث يكرس أكرث من خمســة 

وســبعني مركــزاً ومعهداً وجمعيــة واتحاداً جامعيــاً للبحث يف هذا املوضــوع. واحدة من 

هذه املنظامت جمعية حل الرصاعات )ACR(، لديها أكرث من ســتة آالف عضو: الوســطاء، 

واملحكمــني، وامليرسين، واملربني، وغريهم من املشــاركني يف مجال حــل الرصاعات واتخاذ 

القــرارات التعاونية. ولــدى جمعية )ACR( فروعاً يف عرشين واليــة من الواليات املتحدة 

األمريكية.

كام يزداد عدد الرشكات التي تنشــئ برامج ملساعدة املوظفني يف حل مشاكلهم برسعة 

وبــدون تدخل خارجــي، وُأدمجت هــذه السياســات يف ثقافة الرشكات حيث تســتخدم 

مجموعة متنوعة من الطرق، مبا يف ذلك الخطوط الساخنة، وفرق مراجعة الزماء والوساطة 

والتحكيــم لحل الرصاعات. وتشــري البحوث الحالية إىل أن حــوايل 10 يف املئة من أصحاب 

العمل األمريكيني نفذوا مثل هذه األنظمة الداخلية)4(.

فوائد الصراع:

عادة ما يكون للرصاع داللة ســلبية. ومع ذلك، فإن الرصاع هو حدث إيجايب إذا ما متت 

إدارته بشــكٍل صحيح. ويتطلب الرصاع من املدراء تحليل أهدافهم؛ فإنه يخلق الحوار بني 

املوظفني، كام أنه يعزز الحلول اإلبداعية؛ فبدون الرصاع سوف يخمل املوظفون واملنظمة.

الرصاع بني األجيال يف مكان العمل هو مثال عىل اآلثار اإليجابية التي تنتج عن الرصاع. 

ألول مــرة يف تاريخ الواليات املتحدة تعمل أربعة أجيال معاً. احتامالت الرصاع تصبح عالية 

بســبب االختافات يف أسلوب العمل والفلسفة. يرى العامل املسنون "العمل" كمكان وهو 

مكان تذهب إليه يف وقت محدد مثل الســاعة 9 صباحاً إىل 5 مســاًء. مييل العامل األصغر 

ســناً إىل النظر للعمل عىل أنه يشء تقوم به يف أي مكان ويف أي وقت، وقد نشــأوا يف عامل 

رقمي، حيث تتوفر املعلومات دامئاٍ. لذلك، من الســهل عىل الجيل األكرب أن يســتنتجوا أن 
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جيــل األلفية الذين يصلون يف الســاعة 9:30، يعملون بجدية أقل من أولئك الذين يصلون 

يف الســاعة 8:30، ومل يدركوا بأن الجيل األصغر قد قىض بعض الوقت مستخدماً الحاسبات 

الشــخصية يف املنازل أو األجهزة الذكية، قبل أن يســتيقظ الجيل األكرب سناً. بالنسبة لجيل 

األلفية، فإن حجم الجدولة املســتخدم يف معظم أماكن العمل مثري للســخرية، حيث ميكن 

إنجاز األعامل بشكل غري متزامن. يستطيع الجيل األكرب سناً االستفادة من تفضيات زمائهم 

األصغر سناً لتحقيق الفعالية القصوى)5(.

الرصاع قد يعزز اإلبداع أيضاً، كام يســاعد يف التغلب عىل التشــوهات النفســية لألفراد 

بدفعهم للخروج من أســاليب التفكري التقليدية. بهذه الطريقــة، يعزز الرصاع التفكري غري 

املجدول ســلفاً، والذي يراه البعض عىل أنه متطلب لتطوير بدائل وخيارات جيدة ومبتكرة 

للمشكات الصعبة)6(.

وباإلضافة إىل ذلك، تظهر الدراســات جودة أعــىل يف القرار عندما يكون هناك معارضة 

مفتوحــة ومقاومة من ِقبل املرؤوســني، مام إذا كانت مقاومة املرؤوســني ضعيفة أو حتى 

ســلبية. يف إحدى الدراسات، وقعت قرارات عالية الجودة بنسبة 45.8 يف املئة من الحاالت 

ذات املقاومــة الثانويــة القوية، ولكن يف 18.8٪ فقط من الحاالت التي كانت فيها املقاومة 

ضعيفة أو غري موجودة" )7(.

وهكــذا، فإن املدراء الذيــن يفخرون بقيادة 

سفينة تبحر بساســة، قد ال يكونون فعالني كام 

يعتقدون. قد تعكس هذه السفينة قمع الرصاع 

الذي ميكن أن تكون له فائدة محتملة إذا ســمح 

له بالظهور بحرية. يف الواقع، قد ال يكون الرصاع 

ضاراً مثل قمعه.

ما الذي يســبب الرصاع؟ متى يكون وظيفياً ومتى ال يكون كذلك؟ ما هي الطرق التي 

ميكن اســتخدامها لحل الرصاع؟ هل هناك طريقة أفضــل؟ اإلجابة التالية تجيب عىل هذه 

األسئلة، ولكننا نستعرض أوالً العاقة بني االتصال والرصاع.

توقَّف وفّكر

1- إىل أي مدى تسبب االختافات العمرية 

الرصاعات بني املوظفني يف عملك؟

2- كيف ميكن لهذه االختافات أن تكون 

مفيدة لإلنتاجية؟
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العالقة بين االتصال والصراع:

كــام هو الحال مع العديد من املصطلحــات األخرى، للرصاع معنى عامي وقامئة طويلة 
من التعاريف املحددة. ومع ذلك، فإن االســتعراض الرسيع لهذه التعريفات سيســاعد عىل 
وصف طبيعة الرصاع. يذكر كاتز وكان Katz and Kahn أن اثنني من النظم -ميكن أن تضم 
األشــخاص والجامعات واملنظامت أو الدول- يف رصاع عندما تتفاعل مبارشة، بطريقة تجعل 
أعــامل إحداها متيل إىل منع بعــض املخرجات ضد مقاومة اآلخــر)8(. يقول مؤلف آخر أن 
الرصاع مييز الوضع الذي تكون فيه الرشوط، أو أي من أهداف األفراد غري املتوافقة أصًا)9(. 
أما التعريف الثالث، فيعرض الرصاع باعتباره كفاحاً عىل القيم أو االدعاءات املتعلقة بالندرة 
يف املــوارد أو القــوة أو الوضع يف هذا الكفاح، ويهدف املعارضون إىل تحييد املنافســني أو 

اإلرضار بهم أو القضاء عليهم)10(.

وتســاعد هذه التعريفات الثاثة عىل تحديد طبيعة الرصاع وتشــري إىل دور االتصال يف 
الرصاع. يســتخدم التعريف األول كلمة التفاعل، مام يعني تفاعًا من نوٍع ما، ويســتخدم 
التعريف الثاين عبارة "غري متوافقة بطبيعتها"، ويتضمن التعريف الثالث رصاعاً عىل القيم. 
االتصــال هو الطريقــة التي من خالها ميكن للمــدراء تحديد مــا إذا كان هناك يشء غري 
متوافق بطبيعته. يتم النضال عىل القيم من خال ســلوكيات االتصال، ومن ثم، فإن القدرة 
عىل االتصال بفعالية ميكن أن تقيض عىل الرصاع فوراً. غري أن االتصال غري الفعال قد يتسبب 
يف ظهور حالة غري متوافقة بطبيعتها، وبالتايل، قد ينشــأ رصاع عىل القيم، والنتيجة هي أن 

السلوك االتصايل قد يتسبب بنشوب رصاع.

دعونــا ننظر يف الخصائص املحددة للرصاع وما يرتتب عــىل ذلك من آثار عىل االتصال. 
وفيام ييل أربع بديهيات ذات صلة خاصة باالتصال)11(. تتم مراجعة هذه البديهيات إلثبات 

مدى فعالية االتصال يف جعل الرصاع عملية إيجابية.

1.  يتضمــن الــرصاع طرفــني عىل األقل. وألن الــرصاع ينطوي عىل طرفني عــىل األقل، فإن 
االتصال عنرص أسايس. ميكن خلق الرصاع أو حله من خال االتصال فقط. وبالتايل، يجب 
عــىل املدراء أن يفهموا أنواع التفاعات الجامعية التي ميكن أن تســبب الرصاع، وأمناط 
االتصال األكرث وظيفية بعد أن يتطور الرصاع. ويف الواقع، ميكن للمتصل الجيد أن يجلب 

الرصاع إىل السطح ويجعله عملية منتجة.
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2.  يتطور الرصاع من تصور األهداف املشــرتكة املتبادلة. تنشــأ األهداف املشرتكة املتبادلة 

نتيجــة حقائق موضوعية أو قيم الفرد وتصوراته. ومع ذلك، فإن العامل الرئييس هو أن 

األطراف املعنية ترى أن األهداف مشــرتكة من خــال االتصال. ترى األطراف املعنية أن 

الهدف يف الواقع غري مشرتك، ولكن فقط من خال االتصال ميكن ألطراف الرصاع تحديد 

وجــود هدف أكرب، مــام يلبي أهداف كا الطرفــني. ومرة أخرى، فــإن الطابع اإليجايب 

للرصاع واضح؛ ألنه من دون رصاع قد ال تعرف األطراف الهدف املرجو.

3.  يشــمل الــرصاع أطرافاً قد تختلف يف قيمها أو تصوراتهــا؛ لتوضيح كيف ميكن لألطراف 

املتصارعــة أن تكون لها نظم قيمة مختلفة، والنظر يف كيفية أن املرشف عىل املســتوى 

األول الــذي كان عضواً يف نقابة العامل مرة واحدة، ســيكون لــه قيم مختلفة كثرياً عن 

تلك التي من مهندس شاب تخرج من الجامعة منذ عامني فقط. وقد يؤدي هذا الفرق 

يف القيمة إىل حــدوث تضارب محتمل، عندما ينظر املوظفان يف تنفيذ نظام التحكم يف 

اإلنتاج املحوســب. وميكن للمرشف أن يرى أن النظام املحوسب صعب جداً عىل التعلم 

وأن يشــكل تهديداً لألمن الوظيفي للموظفني. ومع ذلك، فإن املهندس الشاب قد ينظر 

إليه عىل أنه مجرد تحٍد هنديس. يف هذه الحالة، القيم تؤثر عىل التصور.

يقول مبدأ االهتامم االنتقايئ أننا منيل إىل إدراك ما هو مهم وســار لنا وتفادي ما يكون 

غــري كذلك. ويبني املثال التايل كيف أدت االختافات يف التصور إىل رصاع كبري)12(. ســمحت 

مطحنة الغزل والنســيج بتطور نزاع نتج عنه ترسب كبري يف اليد العاملة، وكانت الطاحونة 

قد أبلغت املوظفني عندما تم تعيينهم أنها أعطت زيادات تلقائية كل عام، وتستحق زيادة 

للموظفــني بعد تســعة ومثانية عرش شــهراً. ومع ذلك، فِهم املوظفــون أن هذا يعني أنهم 

ســيحصلون عىل رفع تلقايئ يف جميع هذه الفرتات الثاث: تســعة، اثني عرش، ومثانية عرش 

شــهراً، عندما مل يحصلوا عىل زياداتهم. اســتقال الكثري منهم؛ ألنهــم يعتقدون أن صاحب 

العمل مل يحافظ عىل الوعد األصيل مبنح زيادات يف األجور. يف هذه الحالة، أدت االختافات 

بني تصور املوظف وصاحب العمل إىل وجهات نظر متضاربة.

عندمــا يكون لدى األطــراف املتصارعة قيم أو تصورات مختلفــة، يكون االتصال مهاًم 

بطريقتــني: أوالً، التعرض واالتصال بني شــخصني من املرجح أن يــؤدي إىل أن يقوم األفراد 
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بتقاســم القيم يف نهاية املطــاف ويصبحوا أكرث صداقة تجاه بعضهــم البعض)13(. ثانياً، كام 

تطور االتصال أكرث دقة بني اثنني من املدراء، فإن االختافات اإلدراكية ســوف تقل، وبالتايل 

تقليل احتامالت الرصاع.

أشار الفصل األول إىل أن التنوع الثقايف يتزايد يف املنظامت، وهذا التنوع سيخلق رصاعاً، 

ولكنه ســيكون مثرياً ومنتجاً؛ ألن وجهات النظر املتنوعة عندما تدار بشكٍل مناسب، سوف 

تؤدي إىل نتائج أكرث إبداعاً.

4.  ينتهــي الــرصاع فقــط عندما يقتنع كل طــرف بأنه قد فاز أو خــرس، ويبدو أن حاالت 

الفوز أو الخســارة تهيمن عىل ثقافتنا. عىل سبيل املثال، محاكم القانون تستخدم نظام 

الخصم ، واألحزاب السياسية تسعى إىل الفوز يف االنتخابات، واملنافسة للفوز يف األلعاب 

الرياضيــة قوية جداً لدرجة أن املعارك بني املتفرجني غري نادرة. وقد جعل موقف الفوز 

والخســارة املتفيش يف ثقافتنا من الصعب تصــور أن كا الطرفني قد "يفوز" يف أي حالة 

توصف عىل أنها رصاع. تستحرض هذه املشكلة الحقيقة األوىل، التي تنص عىل أن الرصاع 

يتطور من أهداف متبادلة. ومع ذلك، قد يكشف االتصال الدقيق أن الفوز أو الخسارة 

ليست البديل الوحيد. 

مصادر الصراع:

عندما ينظر املدراء إىل الرصاع يف مكان العمل، قد يفرتضون أن ذلك يرجع إىل شخصيات 

غــري متوافقة. "ملــاذا ال ميكن للجميع الوقوف جنباً إىل جنب مــع بعضهم البعض؟"، ولكن 

املديريــن بحاجة إىل فهم أن مصــادر الرصاع يف 

كثــرٍي مــن األحيان أعمــق من شــخصية فردية، 

ومن ثم ســوف يكونون أكرث قــدرة عىل اختيار 

إسرتاتيجية االتصال املناســبة. واألسباب الكامنة 

وراء مصــادر حــاالت الــرصاع، غالباً مــا تندرج 

ضمن التسلسل الهرمي للمنظمة وسبل مامرسة 

األعامل التجارية.

توقَّف وفّكر

اإلدارات  أي  العمل،  يف  تجربتك  يف   -1

تتسبب يف النزاع يف معظم األحيان؟

2- كيف ميكن حل هذه النزاعات؟
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وميكن لخطوط الســلطة يف املنظمة أن تشــجع الرصاع. وعىل سبيل املثال، فإن إدارات 

اإلقراض واالدخار مرتابطة يف جميع املصارف، وال تســتطيع إدارة اإلقراض تقديم األموال إال 

بعد قيام إدارة االدخار بجمع األموال. وعىل نفس املنوال، فإن إدارة االدخار ستكون صعبة 

إذا مل يكــن لــدى دائرة اإلقراض عماء. وهذان املجاالن لهام أهداف مشــرتكة داخل البنك 

)الربح والتشــغيل املستمر للبنك(، ولكن ترابطها ميكن أن يؤدي إىل الرصاع عىل سلطة كل 

منهــام. يف حني أن إدارة االدخار ترغب يف إعطاء أســعار فائــدة عالية إلرضاء عمائها، فإن 

إدارة اإلقراض ترغب يف توفري أسعار فائدة منخفضة إلرضاء عمائهم. وعندما يصبح الرتابط 

بني هذه اإلدارات مسألة مركزية، سيحدث رصاع حول السلطة التي تكون أسبقيتها أو تكون 

مسؤوليتها عن هدف الربح للبنك أكرث صلة.   

ميثــل توزيع املوارد املحدودة املتاحة يف املنظمة مصدراً آخر للرصاع. وإذا كانت املوارد 

غــري محدودة، فإن عدداً قليًا من الرصاعات قد ينشــأ، ولكن هذا الــرشط نادراً ما يوجد. 

عندما تكون املوارد محدودة، ويريد أكرث من شــخص واحد أو مجموعة حدوث تعارض يف 

األسهم، يحدث الرصاع األكرث وضوحاً خال استعراض امليزانية السنوية. مع األموال املحدودة 

تقليدياً، فمن الرضوري أن تقرر أي قســم ســوف يحصل عىل املبلغ. ومبا أن كل هدف من 

أهداف مدير اإلدارة يبدو أكرث أهمية من وجهة نظره الخاصة، فإن األموال املخصصة إلدارة 

واحــدة قد تبــدو وكأنها أموال مأخوذة من جهة أخرى. وبالتــايل، فإن الرتابط بني مختلف 

اإلدارات التي تتنافس عىل مخصصات امليزانية، ميكن أن يصبح مصدراً رئيسياً للرصاع. 

واألهــداف املتنوعة هي مصــدر ثالث للرصاع التنظيمي. عىل ســبيل املثال، قد تحدث 

رصاعــات بني مــدراء ضامن الجودة ومديري اإلنتاج يف بيئــة التصنيع. والهدف من موظفي 

الجــودة هــو محو العيوب، يف حني أن الهدف من اإلنتاج هو تلبية طلبات الزبون يف الوقت 

املحدد. ميكن لألهداف واألدوار املتضاربة أن تفرس أيضاً ملاذا يتجاهل موظفو مبيعات الرشكة 

بشكٍل روتيني طلبات املوظفني املحاسبني للحصول عىل استامرات وإيصاالت حسابية، أو ملاذا 

يرفض مســؤول يف رشكة فورمان الســامح لعامله بحضور دورة تطوير املوظفني التي تقدمها 

املــوارد البرشية. وللتخفيف من حدة هــذه الرصاعات التقليدية بــني الوحدات الوظيفية، 

ينبغي أن يذّكر كبار املسؤولني التنفيذيني مدراءهم باألهداف الشاملة، واملهمة والرؤية.
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الصراع والتصور:

لقد نوقشــت العاقة بني الرصاع والتصور بإيجاز. فالرصاع املدرك موجود عندما يعرتف 
الطرفان بالرشوط أو عندما ييسء الطرفان فهم املوقف الحقيقي لبعضهام البعض.

من الواضح أن الفشل يف تحديد الحاالت التي يحتمل أن تكون متصارعة قد يُحول دون 
نشــوب الرصاعات عىل الفور. يف كثرٍي من األحيان، يؤدي التصور غري الدقيق أو غري املنطقي 
للحالــة إىل رصاع ال مــربر له. مثال عىل اإلدراك غري الدقيق هو حالة الثناء من املدير. ووجد 
اســتطاع للرأي أُجري مؤخراً آراًء واســعة النطاق حول الرضا الوظيفي؛ قال: إن 55 يف املائة 
مــن املوظفني ذكروا أن رؤســاءهم مل يثنوا أبداً، أو نادراً ما يشــكرونهم عىل جهودهم. من 
ناحيــة أخرى، قــال 6 يف املئة فقط من املرشفني: إنهم مل يثنوا عىل مرؤوســيهم، 34 يف املئة 
قالوا: إنهم يثنون يف تقاريرهم اليومية يومياً، وقال 45 يف املئة: إنهم يفعلون ذلك أســبوعياً 
أو شهرياً)14(. من السهل أن نرى كيف ميكن لهذا التناقض يف التصورات أن يؤدي إىل الرصاع.

تظهر الشبكة يف الشكل )12-1( ملاذا أن التصورات غري الدقيقة تخلق الرصاع يف العملية 
اإلدارية. نفرتض أن اثنني من املدراء يناقشون مسألة، هناك احتامالن لكل مدير: كل إدراك 
صحيــح يوِجد رصاع محتمل، أو إدراكه بشــكٍل خاطئ، وهذا يؤدي إىل االحتامالت األربعة 
يف الرســم البياين. تظهر الشــبكة أن اإلدراك املتبادل ميكن أن يوجد يف واحد فقط من أربع 
حــاالت. وبطبيعة الحال، ليس هذا هــو الحال دامئا، ولكن قد تتطــور رصاعات عديدة ال 

يربرها الوضع الفعيل.

وعاوة عىل ذلك، قد يعي مديران عدم االتفاق حول السياسات، ولكن قد ال يسبب ذلك 
أي قلق أو تأثري عىل مشاعرهم تجاه بعضهم البعض. املنافسة عىل مخصصات امليزانية، عىل 

سبيل املثال، ال تحتاج إىل أن تكون شخصية.

الرصاع الذي يشــعر به شــخصياً قد يظهر عىل شــكل خوف أو تهديد أو عدم ثقة أو 
عــداء. بالنظر إىل الرصاف الــذي دعى يف تهديد قنبلة يف اليوم الذي طرد فيه؛ حتى يتمكن 
من مقابلة زمائه السابقني لتناول املرشوبات الروحية، ال أحد يعرف التكاليف املالية لهذه 
الســلوكيات االنتقامية يف مكان العمل، ولكن الجميع يوافق عىل أن عدم وجود االتصاالت 
يســبب معظم عمليات التخريب التي يقوم بها املوظفون. "إن االنتقام هو طريقة االتصال 
 ،William Lundin عندما ال تستطيع أو تخىش الدفاع عن نفسك" كام يرشح ويليام لوندين
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أخصايئ العاقات يف مكان العمل)15(. وتبعاً ألحد مستشاري Phoenix management، فإن 
حوايل 30 يف املائة من العامل يحاولون "العودة لانتقام من الرئيس" عىل أســاس منتظم - 
تســتمر حوادث العنف يف مكان العمل يف االزدياد. واستناداً إىل إحصاءات وزارة العمل، يف 
جميع أنحاء الواليات املتحدة كل أســبوع، ُيقتل أكرث من عرشة موظفني يف العمل)16(. وكام 

نستعد للكوارث الطبيعية، نحن بحاجة إىل االستعداد للعنف يف مكان العمل.

املدير )2(

                                  دقيق                           غري دقيق

املدير )1( 
إدراك متبادل غري دقيق.إدراك متبادل دقيق.دقيق

إدراك متبادل غري دقيق.إدراك متبادل غري دقيق.غري دقيق

الشكل )12-1( دقة التصورات والرصاعات

مــاذا ميكن للمدراء القيام به ملنع العنــف واألعامل العدائية؟ من املهم أن يكون هناك 
برنامج اتصايل يســمح للموظفني بعــدة أمور: )1( بفهم كيفية تقييم مســتوى األداء، )2( 
ملعرفة عواقب تغيري )وعدم تغيري( سلوكهم، )3( ملناقشة مشكاتهم )4( الستكشاف خيارات 
الحلول، و )5( نزع فتيل الغضب. التنفيس من العداء ميكن أن يكون عاجياً بدالً من ضار، 
إذا متت إدارته بشكٍل صحيح، وميكن أن تكون مناقشات املجموعات مبثابة صامم أمان من 
هذا العداء، كام ميكن أن تعقد اجتامعات دورية بني املرشفني واملرؤوسني. فاملدراء الفعالون 
ال يصبحون دفاعيني، حتــى عندما يكونون محور االتصاالت املعادية. االتصال غري الدفاعي 

هو مفتاح إدارة الشعور بالضحايا شخصياً.

الســلوك املريئ للمدير، اســتناداً إىل الظروف والتصورات والشــعور، قد ينظر إليه عىل 
أنــه إما رصاع أو محاولة لتحديد األهداف املتبادلــة. إن مظاهر الرصاع األكرث وضوحاً هي 
العدوان أو العنف املفتوح يف نهاية واحدة من حل املشاكل التكاملية يف الطرف اآلخر، كام 
هو مبني يف الشكل )12-2(. تستخدم سلسلة متصلة؛ ألنه عموماً ال عدوان مفتوح متاماً وال 
حــل ُمرٍض متاماً يكون واضحــاً. ومع ذلك، فإن الهدف هو التحرك بأرسع ما ميكن نحو حل 
املشــاكل التكاملية. وكام يتبني من بقية هذه املناقشة، فإن لدى املدراء طرقاً عديدة إلدارة 

الرصاع عىل طول هذه السلسلة املستمرة يف محاولة لحلها.
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العدائية

الرصاع
حل تكاميل للمشكلة

الشكل )12-2( طرق نشأة الرصاع

إستراتيجيات حل الصراعات:

اآلن بعد أن ناقشنا العاقة بني الرصاع واالتصال اإلداري، وناقشنا الرصاع البنَّاء، واستعرضنا 
مصادر الرصاع، ميكننا تحديد إسرتاتيجيات لحل الرصاعات. ميكن وضع إسرتاتيجيات االتصال 
اإلداري إلدارة الرصاع يف العديد من الفئات. ومن أجل مناقشــتنا، نستخدم النظام الذي تم 
تحديده مســبقاً يف الشكل )12-3(. ويوضح هذا الرقم أنه خال الرصاعات قد يركز املدراء 
عىل العاقات بني األشــخاص، وإنتاج املهام، أو مزيج منها. يتم عرض خمس إســرتاتيجيات 

ممكنة: التفادي، االستيعاب، اإلجبار، التسوية وحل املشاكل)17(. 

الشكل )12-3( إسرتاتيجيات إدارة الرصاع
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عند اســتعراض هذه اإلســرتاتيجيات، ينبغي وضع نهج االحتامل يف االتصال اإلداري يف 

االعتبــار، وتتطلب حــاالت الرصاع املختلفة إســرتاتيجيات مختلفة. لــذا، يتطلب التواصل 

الفعال أن يائم املدراء بني اإلسرتاتيجية واملوقف.

التفادي:

تجمع إسرتاتيجية التفادي أو االنسحاب بني القلق املنخفض لإلنتاج مع القلق املنخفض 

بالنســبة لألشخاص. الشخص الذي يســتخدم هذا النمط يرى الرصاع عىل أنه ميؤوس منه، 

تجربة ال جدوى منها. بدالً من التعرض لتوتر وإحباط الرصاع، فإن املدراء الذين يستخدمون 

أســلوب التفادي أو االنسحاب، يبعدون أنفسهم ببساطة من مواقف النزاع. قد يكون هذا 

التفادي جســدياً أو نفســياً. فالشخص الذي يستخدم هذه اإلســرتاتيجية سيتفادى الخاف 

والتوتــر، ولن يتخذ رصاحة طرفاً يف خاف بني اآلخرين، وسيشــعر بعدم االلتزام بالقرارات 

التي يتم التوصل إليها. هذا األســلوب يف إدارة الرصاع هو ثاين األســاليب األكرث شعبية بني 

مدراء الواليات املتحدة)18(.

يجب أال يكون التفادي دراماتيكياً. العديد من املدراء تتفادي عن طريق تجاهل التعليق 

أو برسعــة تغيري املوضوع، عندما تبــدأ محادثة يف التهديد. طريقة أخرى للتفادي هي رفع 

املشكلة ملدير أعىل. وهناك طريقة ثالثة لانسحاب وهي استخدام رد بسيط وهو "أنا أنظر 

إىل األمر"، عىل أمل أن ينىس الطرف اآلخر هذه املسألة.

وكثرياً ما ُتستخدم هذه اإلسرتاتيجية يف البريوقراطيات الكبرية التي تفتقر إىل السياسات.

بــدالً من محاولة حل الرصاع، فاملدراء ببســاطة يلقون اللوم عىل السياســة. املدراء الذين 

يفتقرون إىل الثقة بالنفس يف قدراتهم قد يأملون أن تختِف املشــكلة فقط. ومع ذلك، هذا 

عادًة ال ينجح. والواقع أن االنسحاب من الرصاع يرتبط ارتباطاً سلبياً بالحل البّناء للرصاعات. 

وقد ارتبط االنسحاب سلباً مبعرفة مشاعر املرشف ومواقفه؛ وانفتاحه؛ واالتصاالت الصاعدة؛ 

ومساعدة املرشف؛ ومدى كفاية عاقة التخطيط. وبالتايل، فإن املدراء الذين يتفادون الرصاع 

ال يعملون بفعالية يف هذه املجاالت اإلدارية الحرجة)19(. 
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االستيعاب:

يف إســرتاتيجية االســتيعاب، وهو النوع الثاين من حل الرصاعات، يحاول املدراء التعامل 
مع الرصاع بجعل الجميع ســعداء. عند استخدام هذا النهج، يشدد املدير عىل الحفاظ عىل 
العاقات مع زمائه املوظفني وعدم الرتكيز عىل تحقيق األهداف اإلنتاجية؛ ألن املدير يريد 
قبــول اآلخرين، وأنه ســوف يهتم برغبات اآلخرين يف األجزاء التــي تتعارض معه. ويعتقد 

املدراء الذين يستخدمون هذا النمط أن املواجهة مدمرة.

قد تشمل املحاوالت املعروفة لاستيعاب أموراً مثل الدعوة إىل اسرتاحة القهوة يف لحظة 
متوتــرة، وكرس التوتر مع الفكاهة، تغيري املوضوع أو االنخراط يف بعض الطقوس تظهر من 
التكاتف مثل حفلة عيد مياد املكتب. وملا كانت هذه الجهود من شأنها أن تقلل من حدة 
النزاع امللحوظ، فإنها أكرث فائدة من التهرب البســيط. ومن املحتمل أن يكون لهذا التقلص 
مــن الرصاع امللحوظ آثار قصرية املدى، بل قــد يكون له بعض الفوائد الطويلة املدى. ومع 
ذلك، ملجرد أن شــخصاً ما ال يعاين من شــعور عدايئ أو سلبي، ال يعني أن السبب الحقيقي 
للــرصاع قد ُحل. يف الواقع، االســتيعاب هو نهج التمويه الذي ميكــن أن ينهار يف أي وقت 
ويخلــق حواجز أمــام تقدم الحل, وهكذا وجدت البحوث أنه ُيســتخدم أكرث يف املنظامت 
منخفضة أو متوسطة األداء من املنظامت عالية األداء. وباإلضافة إىل ذلك، يرتبط االستيعاب 

ارتباطاً سلبياً باالتصال املفتوح واملرتفع مع املشاركة يف تحديد األهداف.

اإلجبار:

منهج اإلجبار، ثالث إســرتاتيجية يف إدارة الرصاع، ُيســتخدم من ِقبل املدير الذي يحاول 
تحقيــق أهداف اإلنتاج يف جميع التكاليف، دون االهتــامم باحتياجات اآلخرين أو قبولهم 
ملثل هذا املدير، والخسارة مدمرة ألنها ُينظر إليها عىل أنها انخفاض الوضع، وضعف وفقدان 
صورة الذات. يجب أن يتحقق الفوز بأي مثن، ويعطي هذا املدير شــعوراً باإلثارة واإلنجاز. 
ليس من املستغرب أن هذه هي إسرتاتيجية حل الرصاع رغم أنها مام يستخدمها املدراء)20(.

ومن املحتمل أن تؤدي إســرتاتيجية اإلجبار يف موقٍف ما إىل نشــوب رصاعات يف وقت 
الحق. وعادة ما تعكس اللغة التي يســتخدمها املدراء لوصف حاالت الرصاع يف منظامتهم 
التأثري الســلبي لهذا النمط: املعارضة، املعركة؛ القتال؛ الفتح؛ املواجهة؛ واإلكراه والســحق. 

مثل هذه اللغة والصور ميكن أن تؤدي إىل جروح معنوية طويلة األمد)21(.
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بينــام يســتطيع اإلجبار حل النزاعات املبــارشة، فمن املحتمل أن تشــمل اآلثار طويلة 

األجل فقدان اإلنتاجية. فاإلجبار يف حاالت الرصاع يرتبط ارتباطاً سلبياً بعوامل، مثل: كفاءة 

التخطيــط، وفائدة اإلرشاف، واملشــاركة يف تحديــد األهداف. وتتمثل الصعوبة الرئيســية 

إلســرتاتيجية اإلجبار يف أن املوظفني يرتددون يف التخطيط أو تنفيذ الخطط، عندما يرون أن 

الحل النهايئ للرصاع سيضعهم عىل الجانب الخارس ملوقف الفوز.

ومن املثري لاهتامم، يف حني أن هناك شكوكاً قليلة يف أن استخدام اإلجبار محدود، يعترب 

املدراء اإلجبار إسرتاتيجية احتياطية مفضلة للتعامل مع الرصاع)22(. قد ُيعتقد بشكٍل خاطئ 

بأن االمتثال الفوري حٌل طويل األجل يف هذه الحاالت.

التسوية:

التســوية هي اإلســرتاتيجية الرابعة لحل الرصاعات. يفرتض أن نصف رغيف أفضل من 

ال يشء. هــذا النهج يقع يف مكان ما بني اإلجبار واالســتيعاب، ومبــا أن التوفيق يوفر بعض 

املكاســب لــكا الجانبني بدالً مــن االنتصار من جانــب واحد، فإن العديد من املشــاركني 

يحكمون عىل هذا النهج بأنه أفضل من اإلسرتاتيجيات األخرى التي نوقشت.

يتم اســتخدام التســوية عندما يكون أحد الرشطني قامئاً: )1( ال يعتقد أي طرف معِني 

أن لديه القدرة عىل إجبار املســألة عىل الطرف اآلخر، أو )2( يعتقد أحد الطرفني أو كليهام 

أن الفوز قد ال يســتحق التكلفة يف املال، الوقت، أو الطاقة. وغالباً ما يرتبط الحل الوســط 

بالتفــاوض، وهو موضوع الفصــل التايل. ومع ذلك، العديد من النقــاط الهامة تكون ذات 

صلة هنا: أوالً، قد يؤدي حل وســط إىل أن كا الطرفني يعتربون أنفســهم فائزين، ولكنهم 

قد يشــعرون أيضاً بأنهم خارسون. قد يتطور النفوذ الســلبي يف عاقة العمل بني املوظفني 

املعنيــني، وأي شــعور بالثقة قد ينهــار، وحتى إن دخل الطرفان املعنيــان املفاوضات عىل 

األرجح مبوقف تعاوين، فإن اإلحساس باملنافسة قد يكون نتيجة حل توفيقي.

الشاغل الثاين مع الحل التوفيقي، هو أن الحزب الذي لديه أكرب قدر من املعلومات لديه 

موقــف أفضل، وقد تقيد قوة املعلومات هذه االتصال املفتــوح بني املوظفني. هذا الوضع 

بــدوره غالباً ما يؤدي إىل حل وســط غــري متوازن. والعامل الثالث هــو مبدأ أقل األطراف 
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املعنيــة؛ فالحــزب الذي له أقل مصلحة خارجية هو يف وضع أقــوى يف املفاوضات. ونتيجة 
لذلــك، قد يكون للموظف الذي لديه القليل من القلق بشــأن رفــاه الرشكة قدر كبري من 

التأثري يف حل وسط.

حل المشكلة: إستراتيجية الطرفين الفائزين:

حتــى اآلن، قد يبدو أنه ال توجد إســرتاتيجية إنتاجية مقبولة متامــاً إلدارة الرصاع، وقد 
نوقش كل يشء من حيث الخسارة. لحسن الحظ، ليست هذه هي القضية. إن حل املشكلة 
اإلسرتاتيجية الخامسة التي ستتم مناقشتها، هي إسرتاتيجية الفوز للرصاع. هذا النمط املعقد 
والفعال للغاية يتطلب اتصاالً إدارياً إسرتاتيجياً ماهراً، لكنه يحصد أرباحاً كبرية، وبالتايل فإن 
ما تبقى من مناقشاتنا يركز عىل هذه اإلسرتاتيجية. دعونا أوالً نصف إسرتاتيجية الفوز ومن 

ثم دراسة تقنيات محددة للتنفيذ.

وصف اإلستراتيجية:

مفتاح هذه اإلســرتاتيجية هــو أنها تتبع منهجاً متبادالً لحل املشــاكل بــدالً من منهج 
الرصاع. عىل النقيض من املدراء الذين يســتخدمون إســرتاتيجية إجبار أو تســوية، يفرتض 
املدراء املنشــغلون بهذا النوع من حل املشــاكل، بأنه ميكن الوصــول إىل حل عايل الجودة 
ومقبول للطرفني، بحيث توجه األطراف طاقاتها نحو هزمية املشكلة وليس بعضها البعض.

يقــدم املثــال التايل وصفاً واضحاً لنهج حل املشــكلة لحل الرصاعــات، ويوضح التقرير 
اجتامعاً عقد ىف ويسكونسن يهدف اىل استكشاف إصاحات محتملة ىف السجون.

التقى تســعة من كبار مســؤويل الســجون يف الدولة لتصميم مؤسسة إصاحية مثالية. 
اقرتح أحد أعضاء الفريق أثناء املناقشة أن الزي الرسمي الذي يرتديه عادة حراس السجن، 
قــد بدأ بعــد ذلك حججاً مطولة حول ما إذا كان الزي الرســمي باليــاً، واقرتح أحد أعضاء 
املجموعة حل املســألة بطريقة دميقراطية عن طريق التصويت. ونتيجة لذلك، صوت ستة 
أشــخاص ضد الزي الرســمي، وصوت ثاثة منهم لصالحه. بدا األعضاء الفائزون سعداء، يف 

حني أن األعضاء الخارسين إما غضبوا أو انسحبوا من مزيٍد من النقاش.

واقــرتح مستشــار املجموعة يف ذلك الوقت أن يأخذ األعضــاء نظرة أخرى عىل الوضع، 

ثم سأل أولئك الذين يؤيدون الزي الرسمي ما يأملون يف تحقيقه )تحديد األهداف(. وذكر 
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هؤالء املســؤولون أن جزءاً من عملية إعادة التأهيل يف املؤسســات الدستورية، هو تعليم 
الناس التعامل بشــكٍل بّناء مع السلطة، ورأوا الزي الرســمي كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. 
وعندما سئلوا عن ســبب معارضتهم للزي الرسمي )تحليل املشكلة(، قال أعضاء املجموعة 
األخرى: أدى اللباس الخاص لحراس السجن إىل مزيد من الصعوبات يف التعامل مع الصورة 
الذهنية النمطية التي يحملها الســجناء، وقبل أن يتواصلوا مع الحراس بشــكل فردي، ثم 
ســأل مستشار املجموعة: ما هي الطرق التي قد تكون مناسبة لتحقيق األهداف املشرتكة؟ 
أي تعليم الناس للتعامل مع السلطة وتفادي صعوبة القوالب النمطية التي تقام حول الزي 
التقليدي )خلق الحلول(. أثناء العمل عىل املشكلة، حددت املجموعة عرشة حلول ممكنة، 
مبا يف ذلك موظفو الســجن باســتخدام عامات االســم والرمز، أو الزي الرســمي للمرشفني 
والحراس، ولكن ليس للحراس ممن هم عىل اتصال مســتمر مع الســجناء. وبعد مناقشــة 

مختلف البدائل، قررت املجموعة اختيار الحل الثالث )اختيار الحل األفضل(.

ويف املناقشــة األوىل، شــاركت املجموعة يف رصاع واضح مل يتم حله إال جزئياً عن طريق 
التصويت. يف املناقشة التي قادها االستشاري، تحولت املجموعة إىل حل املشاكل، بل حتى 

التوصل إىل توافق يف اآلراء وحل مربح للجانبني)23(.

المعتقدات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية:

نقرتح بأن إسرتاتيجية حل املشاكل هي اإلسرتاتيجية املرغوبة أكرث، ومع ذلك فإن املدير 
الذي يريد استخدام هذا النهج بفعالية يجب أن يحمل سلسلة من املعتقدات.

االعتقاد 1: التعاون أفضل من المنافسة:

يجب أن يعتقد املدير أوالً أن التعاون أفضل من املنافســة. تبدو اإلدارة األمريكية قامئة 
عىل املنافسة. لذلك، من الصعب تصور التعاون باعتباره قابًا للتطبيق يف بعض األوقات)24(. 
قد تتطور هذه املنافسة من مفهوم داروين Darwin لبقاء األصلح. املدير الذي لديه صورة 
ذاتية من الضعف قد يخىش االنقراض. وبســبب انعدام الثقة، يشعر هذا الشخص بشعور 

التنافسية مع اآلخرين يف الرشكة.

وللمنافسة أيضاً دور هام يف تحفيز املوظفني عىل تحقيق املزيد. ومع ذلك، كلام أصبحت 

التكنولوجيــا أكرث تعقيداً واملوظفون أكــرث تخصصاً، يصبح الرتابط مطلوباً. القليل من املهام 
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ميكــن إنهاؤها دون تعاون العديد من املوظفني. 

املجموعــة ككل تصبح أكرب مــن مجموع جميع 

األفــراد. لذلك، يكون التعــاون مطلوباً، وهذا ال 

يعني أنه ينبغي منع االختافات يف الرأي.

وميكــن أن تــؤدي اآلراء املختلفــة إىل رؤى 

وإبداع جديدين طاملــا أن االعتقادات ال تعرقل 

عملية املجموعة. يجــب عىل املدير الدخول إىل 

حالــة الرصاع اعتقــاداً بأن آراء اآلخرين مفيدة. يجب أن يكون عىل اســتعداد لاســتامع، 

والرتكيز عىل العمل الجامعي يف بيئة العمل اليوم يجعل التعاون إلزامياً. 

االعتقاد 2: يمكن الوثوق بأطراف الصراع:

االعتقــاد الثاين هو أن األطراف األخرى املشــاركة يف الرصاع ميكــن الوثوق بها، واملدراء 

الذين يثقون لن يخفوا أو يشوهوا املعلومات ذات الصلة، كام أنهم لن يخشوا ذكر الحقائق 

واألفكار واالستنتاجات واملشاعر التي تجعلهم عرضة للخطر.

قــام الباحث مبقارنة مجموعات حل املشــكات. تم توجيــه نصف املجموعات إىل ثقة 

اآلخرين؛ للتعبري عن آرائهم علناً، وتبادل املعلومات بحرية، وتحقيق مستوى عاٍل من الثقة 

املتبادلة، ووجهت الجامعات األخرى إىل الترصف بطرق متعاكســة. وقد وجد الباحثون أن 

مجموعات حل املشاكل ذات الثقة العالية سوف تقوم مبا ييل:

• تبادل األفكار واملشاعر ذات الصلة بشكل أكرث انفتاحاً.

• تطوير مزيد من التوضيح لألهداف واملشاكل.

• البحث عىل نطاق أوسع لدورات العمل البديلة.

• يكون لها تأثري أكرب عىل الحلول.

• أن تكون أكرث ارتياحاً لجهود حل املشاكل.

• لديهم حافز أكرب لتنفيذ االستنتاجات.

توقَّف وفّكر

الفريق  عىل  القامئة  العمل  بيئة  يف   -1

اليوم، ملاذا يستمر تقييم املوظفني عىل 

أساس إنجازاتهم الفردية؟

2- ما هو تأثري مكافأة املوظفني عىل أساس 

إنجازات فريقهم؟
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• اعتبار أنفسهم أقارب وأكرث من فريق. 

• لديهم رغبة أقل يف ترك مجموعتهم لانضامم إىل أخرى)25(.

يؤدي سلوك الثقة إىل املعاملة باملثل، ومن املرجح أن تثري إشارات الثقة الشعور بالثقة 

مــن قبــل اآلخرين. عىل العكس من ذلــك، عندما ال يثق مدير ما باآلخرين، فإن إشــارات 

عدم الثقة ســتثري سلوكاً غري موثوق به من الطرف اآلخر. لذلك، من األفضل أن تفرتض بأن 

الشخص ميكن الوثوق به، وأن تغري هذا الرأي فقط عند وجود أدلة تثبت العكس.

االعتقاد 3: يمكن تقليل اختالفات الوضع:

االعتقــاد الثالــث الذي يجب أن يكون لــدى املدراء، هو أن االختافــات يف املكانة بني 

األطراف ميكن التقليل منها إىل أدىن حد يف حالة الرصاع. االختافات يف الســلطة أو املكانة 

التي تفصل بني شخصني عىل أساس )نحن – هم( مينع حل الرصاع. املدير الذي يكون لديه 

سلطة أعىل قد ُيغري باستخدام القوة الكامنة يف الوضع كمربر لفرض الحل. إذا حدث ذلك، 

فإن املشاركني بدالً من مواجهة املشكلة ومعاملة بعضهم البعض مبساواة، سوف يرتاجعون 

إىل طريقة الفوز والخســارة، والنتيجة تكون أقل إنتاجية بكثري. واملدراء الذين ال يعتمدون 

عىل املكانة سوف يقضون وقتاً لاستامع إىل جميع املعنيني. القسم يف الفصل )9( واملتعلق 

بتطوير مناخ االســتامع، يوفر أفكاراً للمدراء الذين يريدون التقليل من سلطتهم املعروفة، 

وتشجيع االتصال سواء صعوداً أو أفقياً.

المعتقد 4: الحلول المقبولة بشكٍل متباَدل يمكن إيجادها:

يجــب عىل املدراء االعتقاد النهــايئ أن هناك حًا مقبوالً للطرفــني ومرغوباً فيه وميكن 

العثور عليه، ما مل يكن الطرفان يعتقدان أن ذلك ممكناً. فإن إســرتاتيجية الفوز والخسارة، 

ميكن أن تكون حًا محبطاً للرصاعات ويســتغرق وقتاً طويــًا، ما مل يبق الطرفان متفائان 

بشأن إيجاد إجابة مقبولة منهام، وهذا ال يعني أن كا الطرفني يحققان نفس الهدف. بدالً 

من ذلك، ميكن لكٍل من األطراف تحقيق أهدافهم املختلفة بطريقة مقبولة.

كل من هــذه املعتقدات األربعة: التعاون والثقة واملركز املتســاوي واألهداف املقبولة 

للطرفني أمر مهم. يجب عىل املدير أن يؤمن بهذه املفاهيم لتنفيذ إســرتاتيجية فعالة لحل 
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الرصاعــات، ولكــن االعتقاد يف هذه املفاهيم ليس كافياً. يجب عىل املدراء أيضاً اســتخدام 

مهارات االتصال املناســبة بطريقة إسرتاتيجية. ويصف الجزء التايل من هذه املناقشة هذه 

املهارات والطريقة املناسبة لتنفيذها.

تنفيذ اإلستراتيجية:

ينبغي اتباع خطوات محددة لتحقيق إســرتاتيجية حل املشاكل. ومع ذلك، قبل مراجعة 

هذه الخطوات، يجب تحديد مبادئ االتصال الرئيسية.

اســتخدام مصطلحات محايدة بدالً مــن املصطلحات العاطفيــة: "ال أزال أميل إىل . 1

تفضيل نهجي" أفضل من: "فكرتك ليست وظيفية".

تجنب العبارات املطلقة التي ال ترتك مجاالً للتعديل: "أعتقد أن هذه هي الطريقة" . 2

أفضل من: "هذه هي الطريقة الوحيدة".

اطرح أسئلة مفتوحة.. 3

تجنب األسئلة املوجهة. وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة عندما توجد اختافات . 4

يف الوضع.

كرر العبارات الرئيسية للتأكد من أن جميع األطراف يتواصلون عىل نفس املستوى.. 5

 استخدم املصطلحات التي تفهمها جميع األطراف بوضوح.. 6

اسمح للشخص اآلخر بإكامل البيانات. ال تقم باملقاطعة.. 7

اســتخدم مهارات االســتامع الفعالة، ال ســيام إعــادة الصياغة؛ لضــامن فهم أفكار . 8

الشخص اآلخر متاماً.

كــن عىل بينة من أهمية الرتتيبات املادية. عىل ســبيل املثــال، الجلوس وراء طاولة . 9

مكتب كبرية قد يتسبب يف شعور الشخص بالدفاعية.

عندما يســتخدم املدراء مبادئ االتصال التي تم تقدميها فقط وهم يتبعون التسلســل 

التايل، يجب أن يكونوا قادرين عىل حل الرصاعات بنجاح.
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وتتمثل الخطوة األوىل يف تنفيذ إسرتاتيجية حل املشاكل يف تعظيم الظروف البيئية، عىل 

النحو املوجز يف الجدول )12-1( واملناقشة أدناه:

راجــع واضبط أوضاع الرصاع. يف وقت ســابق، حددنا مصادر الــرصاع املتأصلة يف • 

املنظمــة، مبا يف ذلــك األهداف واملــوارد. وعندما يتمكن املدير مــن تحديد هذه 

الرشوط، ميكن أحياناً تعديلها لتعزيز التعاون.

راجع واضبــط التصورات. يجب عىل املدراء ضبط وتصحيــح تصوراتهم من خال • 

اختبــار الواقــع "أو عرض الوضع أو الســلوك كام هــو موجود بالفعــل؟". تصبح 

التصــورات أكرث دقة حيث يتعلم الفرد املزيد من الحقائق حول الحالة، ويؤدي إىل 

ظهور انطباعات مؤكدة من تصورات اآلخرين.

راجــع واضبط املواقف. ومبا أن النتيجة امُلثىل تعتمد عىل الثقة، والتعاون املتبادل، • 

والتعــاون، فإن نجاحاً ضئيًا ســوف يؤدي إذا كانت األطراف غــري واثقة، عدائية، 

وتنافســية. وفقاً لذلك، ينبغي للمرء أن يحدد مواقف ومشــاعر األطراف املشاركة 

يف النزاع إىل أقىص حد ممكن. يف كثري من األحيان، أفضل إســرتاتيجية هي أن تبدأ 

مع املشاكل حلها بسهولة. مرة واحدة يتم حل املشاكل أسهل؛ موقف أكرث إيجابية 

يتطور لحالة الرصاع أكرث تعقيداً. الثقة التي تؤدي إىل نتائج تجعل االتصال التعاوين 

أسهل.

بعــد تحديد الظروف البيئيــة والتصورات وتعديلها رمبا، أنت عىل اســتعداد للبدء يف 

إســرتاتيجية حل املشــكلة الفعلية. ويعترب جون ديوي John Dewey، وهو معلم أمرييك 

عاش وأّلف يف أوائل القرن العرشين، أول من تطرق لهذه العملية يف أحد كتبه؛ كيف نفكر. 

بعد أكرث من مائة ســنة، ال تزال عملية حل املشــكلة العقانية هذه مســتمرة، وتستخدم 

بنجاح يف الرشكات املعارصة، والسبب يف شعبية هذه العملية هو أنها حقاً تتفق مع الفكر 

اإلنســاين؛ إنهــا "كيف نفكر". يف الفصــل )4( تعلمت عملية ديوي لحل املشــكلة وكيفية 

تطبيقها يف االجتامعات وِفرق املشــاريع. لنقــم اآلن مبراجعة الخطوات الخمس يف عملية 

حل املشــكات )التي تــم تلخيصها يف الجدول 12-2(، ونرى كيــف ينطبق ذلك عىل حل 

الرصاعات.
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الجدول )12-1( تعظيم الظروف البيئية

راجع أوضاع الرصاع واضبطها.

راجع التصورات واضبطها.

ل املواقف. راجع وعدِّ

1. حدد املشــكلة: عادًة ما يكون بيان املشــكلة يف حالة الرصاع أكرث صعوبة مام يبدو. مييل 

الناس إىل مناقشة الحلول قبل أن تحدد املشكلة بوضوح. وبسبب هذا، فإن ميلنا هو أن 

نشري إىل املشكلة كحل وليس كهدف، ويؤدي ذلك إىل اتصاالت غامضة، ومن الشائع أن 

يركز الطرفان عىل الحلول دون أن يكون لديهم تعريٌف صحيح للمشــكلة، والنتيجة قد 

تزيد من الرصاع. ثانياً، يجب أن يحدد املدراء األهداف يف شكل أهداف جامعية بدالً من 

األولويات الفردية. ثالثاً، يجب أن يكون تعريف املشــكلة محدداً. إحدى اإلسرتاتيجيات 

املفيدة هي كتابة بيان املشكلة بوضوح؛ حتى يتمكن الجميع من رؤيته واملوافقة عليه. 

بدالً من ذلك، ميكن للمجموعة االتفاق عىل املشكلة املذكورة يف تنسيق السؤال.

2. حلــل املشــكلة: مرة أخــرى، مييل املدراء إىل تخطــي هذه الخطوة. بعــد كل يشء، قد 

يجادلون أنهم يعيشــون مع املشكلة. ما هي نقطة قضاء املزيد من الوقت يف الرتاجع؟ 

جواب ديوي هو أنه من خال استكشاف أعامق املشكلة؛ من خال النظر يف موضوعه، 

واألســباب، واآلثــار، واملدى، ميكن للمرء أن يأيت يف وقــتٍ الحق مع حل يعالج أكرث من 

األعراض، وهذا يكون أكرث من نقاش، وســوف يعالج الســبب الجذري للطرف، وبالتايل 

تحسني فرصه النجاح.

3. قم بالعصف الذهني للبدائل: يجب عىل جميع األطراف تقديم حلول ممكنة. قد تحفز 

فكــرة أخرى أفكاراً أخرى. فكلام زاد عدد املوظفني يف بيئــة منفتحة وثقة، زاد احتامل 

توليد حلول فعالة وموثوقة. وبطبيعة الحال، يتبخر عندما يتم انتقاد فكرة خال جلسة 

العصــف الذهني، حاملا يقول شــخص ما: "إنها فكرة رهيبة. إنهــا لن تنجح أبدا"، الذي 

ســيكون عىل اســتعداد لخطر تقديم فكرة أخرى؟ يجب عىل املدراء التأكد من تفادي 

الحكم املبكر عىل الحلول خال هذه الخطوة.
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4. طور معايري للحل الجيد: هذه املعايري قد تكون بالفعل متوفرة ومتاحة يف أوقات أخرى. 

سيحدد املدراء التنفيذيون يف املنظمة ملدراء حل املشاكل ما يجب أن يكون عليه الحل 

الجيد. ويف بعض األحيان، من املتوقع أن يضع املدراء معايريهم الخاصة. وتشمل املعايري 

الشــائعة للحل األمثــل ما ييل: يجب أن تكون فعالة من حيــث التكلفة؛ يجب أن يتم 

تنفيذها بســهولة أو برسعة؛ يجب أن تســتخدم فقط املوارد املتوفــرة حالياً؛ يجب أن 

تكون قانونية، ويجب أن تكون متسقة مع مهمة املنظمة أو قيمها.

5. قيِّم بدائل العصف الذهني باســتخدام معايري يتم تطويرها بشكٍل مستقل من أجل حل 

جيد: هذا ميثل حقاً أســهل خطوة يف هذا الوقت. فإن االهتامم باملشــكلة موحد، وتم 

تحقيق بيئة اتصال مفتوحة مبشــاركة نِشــطة من جانب جميع األطراف املعنية. يظهر 

أفضل حل تلقائياً كام تتبادل األفكار التي تتطابق مع قامئة املعايري الخاصة بك.

الصراع ونجاح اإلدارة:

تخلق الطبيعة األساســية للديناميــات التنظيمية الرصاع)26(. كام نوقش ســابقاً يف هذا 

الفصل، فإن خطوط السلطة وخاصة العاقة بني املرشف واملرؤوس، غالباً ما تنتج الرصاعات. 

مثال منوذجي لذلــك، هو عندما يقدم املرشف ردود الفعل التصحيحية، ويفرسها املرؤوس 

عــىل أنها عدوانية، أو تشــكل تهديداً أو عدم االحرتام، أو مكثفة. هذه املشــاعر الســلبية 

ميكن أن تصّعد الــرصاع وحتى االنتقام الرسيع)27(. ونتيجة لذلك، تعاين العاقة بني املرشف 

واملــرؤوس وانخفاض معنويــات املوظفني واإلنتاجية، للحد من األرضار الناجمة عن ســوء 

النتيجة. يجب أن يفهم املدراء ويتعلمون إدارة الرصاع.

جدول )12-2( عملية ديوي Dewey لحل املشاكل

1- حدد املشكلة.

2- حلل املشكلة.

3- قم بالعصف الذهني.

4- طور معايري للحل الجيد.

5- قيم بدائل العصف الذهني باستخدام معايري يتم تطويرها بشكٍل مستقل من أجل حل جيد.
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يقرتح هذا الفصل أن االتصال هو أساس إدارة الرصاع. ومبا أن الرصاع ميثل جانباً منترشاً 

وحيويــاً، ولكنــه غالباً ما يكون مزعجــاً يف الحياة التنظيمية، فقد أصبحــت اإلدارة الفعالة 

للرصاعات مركزاً رئيســياً لربامج التدريب املهني والصناعي)28(. وتشري الدراسات الحديثة إىل 

أن تدريب املوظفني الذي يطور الكفاءة االجتامعية والعاطفية )واملعروفة بالذكاء العاطفي 

)Emotional intelligence )EI، هــو مــؤرش أفضل للنجاح املهني مــن الذكاء املعريف أو 

املعرفــة املتخصصة)29(. وقد أدرج كتاب دانيال جوملان Daniel Goleman التاريخي حول 

الذكاء العاطفي ستة كفاءات غري معرفية، تساعد الناس عىل التعامل مع الضغوط يف مكان 

العمل والرصاعات الناتجة. هــذه الكفاءات مقبولة عامًة كنقطة البداية لتدريب املوظفني 

يف إدارة العاطفة، وهي:

• أن تصبح عىل علم بإدارة العواطف والتحكم يف النبضات.

• تضع األهداف وتؤدي بشكٍل جيد.

• أن تكون متحمساً ومبدعاً.

• تتعاطف مع اآلخرين.

• تدير العاقات بفعالية.

• تطور املهارات االجتامعية املناسبة)30(.

يؤثــر إتقــان هــذه الكفاءات بشــكٍل كبري عىل طريقــة تفاعل املوظفني مــع زمائهم 

ومرؤوســيهم ومدرائهم. من الواضح إن كان الشــخص طالباً جامعياً يتوقع مهنة يف اإلدارة، 

أو مديراً مامرساً مع ســنوات من الخربة، من الرضوري مواصلة صقل إسرتاتيجيات االتصال 

البّناء إلدارة الرصاع.

ملخص:

مــن املرجح أن يقيض املــدراء 20 يف املائة عىل األقل من وقتهم يف التعامل مع نوع من 

الــرصاع. لذلك، من املهم أن نفهم أســباب الرصاع واألســاليب اإلنتاجية لحلها. وألن ســوء 

االتصال عنرص ال يتجزأ من الرصاع، فإن االتصال اإلداري الفعال هو مفتاح الحل.



إدارة الرصاع

553 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

وميكــن أن يكون الرصاع بّنــاًء، مثلام ميكن أن يكون هدامــاً. إن طبيعة كلمة "الرصاع" 

تعني مواقف متعارضة مع نتائج سلبية. ومع ذلك، عندما يكون إدارتها عىل النحو السليم، 

قد تكون قوة إيجابية. ويتمثل دور إداري هام يف التمكن من تحديد االختاف بني النزاعات 

املدمرة والبّناءة.

ميكن للمدراء اســتخدام واحدة من خمس إســرتاتيجيات لحل الرصاع: تفادي، اســتيعاب؛ 

اإلجبار؛ املساومة؛ أو حل املشكلة. ويطلق عىل اإلسرتاتيجيات األربع األوىل بأن ما من نهٍج خارس 

وفائز أو خارس وخارس؛ ألن أحد الطرفني أو كا الطرفني ســيخرس. ومع ذلك، فإن اإلسرتاتيجية 

الخامســة ُتسمى: نهج مربح للجانبني؛ ألن كا طريف الرصاع هم الفائزون املحتملون. وبالتايل، 

يجب عىل املدير الفعال أن يسعى جاهداً لتحقيق األسلوب املربح للجانبني.

ميكن تحقيق إسرتاتيجية حل املشكلة عندما يعتقد املدير بأهمية التعاون. يثق الطرف 

اآلخــر ويقلل من االختافــات يف الوضع، ويعتقد أن الحل املقبــول املتبادل واملرغوب فيه 

متــاح. هــذه املعتقدات متثل رشطاً أساســياً للنجــاح، ولكن ال ميكن الحصــول عىل نتائج 

مرضية ما مل يتم اســتخدام مبادئ االتصال الســليمة لتفعيل القناعات. يجب اتباع سلسلة 

من الخطوات عند تنفيذ إســرتاتيجية الفوز: مراجعة وتعديــل رشوط الرصاع، والتصورات؛ 

واملواقف؛ تطوير تعريف املشــكلة؛ تحليل املشــكلة؛ تبادل األفكار البديلة؛ تقييم البدائل 

وفقاً للمعايري؛ وتطوير أفضل الحلول.

عندما يستخدم املدير مهارات االتصال اإلسرتاتيجية، ويعتقد يف النهج املربح للجانبني لتسوية 
الرصاعات، ويتبع التسلسل الصحيح لألنشطة، ميكن أن يؤدي إىل نهج بّناء لحل الرصاعات.

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 12-1: الصراع والتكنولوجيا:

جلست جنا وايت Janna White يف مكتبها محتارة. قبل يومني أسندت إليها مسؤولية 
قيــادة فريق بشــأن مرشوع ســيكون له أثر كبري عىل قرار االســتثامر قيــد النظر يف رشكة 
بليكسيوارن. وتضمن القرار توسعة خطوط إنتاج الرشكة لتشمل عزل الرغوة عالية الكثافة 
)تنتــج الرشكة حالياً ألواح عزل الرغوة الصلبــة(. وكانت جنا Janna قد خططت لعقد أول 
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اجتامع للفريق بعد ظهر اليوم، وكانت تتطلع إىل العمل عىل هذا املرشوع الهام. كانت قد 
فتحت للتو الربيد اإللكرتوين لها؛ الســتقبال تيار من االتصاالت املربكة من اثنني من أعضاء 
الفريق. عىل ما يبدو، فقد تبادل االثنان رســائل الربيد اإللكرتوين والرســائل النصية يف هذه 
الخافة الرسيعة، بحيث أصبحت الردود مفككة للغاية، وقد جاءت الرســائل النهائية قبل 
ســاعة تقريباً. استنتج الطرفان أساساً أنهام ببســاطة ال يستطيعان العمل معاً؛ بسبب سوء 

االتصال بالشخص اآلخر!

كان مع جنا Janna سجل فقط من رسائل الربيد اإللكرتوين - تم إرسال الرسائل النصية 
بني الهواتف املحمولة الفردية لكل شــخص. دون ســجل كامل من االتصاالت، مل يكن لدى 
جنا Janna فكرة حول كيفية محاولة حل النزاع، وقد أرسلت بريداً إلكرتونياً إىل كل شخص، 
وســألت عام إذا كان قد احتفظ بســجل للخيوط النصية، ورسعان ما حصلت عىل ردود مل 

تحافظ عىل مجرى الرسائل، وأن كًا منهام رفض اآلن العمل مع اآلخر.

أسئلة:

1. ما الذي ميكن أن تفعله جنا Janna مقدماً ملحاولة منع الرصاع؟

2.  واآلن وبعــد وقوع الرصاع، ونظــراً إىل أنه ال يزال يتعني تنفيذ هذا املرشوع الهام، كيف 
ينبغي أن تدير جنا Janna الرصاع؟

3. بالنظر للمستقبل، ما هو التأثري املحتمل للرصاع عىل إنتاجية الفريق؟ 

الحالة 12-2: الصراع على مهام الوظيفة:

 Jose Martinez هي مدير قسم املحاسبة، وخوسيه مارتينيز Linda Sims ليندا سيمز

هو مدير قسم املبيعات لرشكة إنتاج. هذه رشكة رسيعة النمو، وكثرياً ما يعاين موظفو قسم 

املحاسبة )أحد عرش موظفاً( من العمل.

 Ruth Rankin نظراً ألن قسم املحاسبة يقع مبارشة بجانب إدارة االئتامن، روث رانكني

مســاعد إداري يف االئتامن، وأحياناً يعمل عىل إدخاالت دفرت اليومية املخصصة لها من قبل 

.Sims سيمز
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وقد شــهدت الرشكة منواً رسيعاً بشكٍل خاص خال األشهر الستة املاضية، مام تسبب يف 

أن يكون كل واحد أكرث انشغاالً من املعتاد. مع الزيادة يف حجم املبيعات، ومكتب االئتامن 

تحت الضغط ملعالجة الطلبات برسعة أكرب، يكون رانكني Rankin متاحاً ملســاعدة ســيمز 

Sims لتجاوز املحاسبة يف كثري من األحيان.

سيمز Sims تشكو إىل مارتينيز أنها تحتاج رانكني Rankin للعمل يف املحاسبة أكرث مام 

يحتاجهــا يف االئتــامن. رد مارتينيز Martinez هو: إذا مل أســتطع نقل طلبات االئتامن من 

خال خط األنابيب يف الوقت املناســب قريباً، فلن تكون هناك حاجة لقسم املحاسبة؛ ألن 

هذه الرشكة سوف تكون خارج العمل.

أسئلة:

أ. ما هو سبب هذا الرصاع؟

2. اكتب بيان مشكلة لهذه الحالة.

3. إذا كنت سيمز Sims، كيف تتعامل مع مارتينيز Martinez يف هذه الحالة؟

4. ما النمط الذي استخدمه سيمز Sims يف البداية؟

5. ماذا ميكن أن يفعل سيمز Sims للحصول عىل تعاون مارتينيز Martinez بدالً من جعله 

دفاعياً؟

الحالة 12-3: الصراع بين أعضاء الفريق:

 Waterlite Advertising and مديــر اإلعانات برشكــة Rod Edwards رود إدواردز

Associates، لديه اثنان من املســاعدين؛ أحدهام جينا ريس Gina Reese، وهي محاسبة 

تنفيذية تحصل عىل عماء للرشكة. مساعد إدواردز الثاين هو مينا باتل Mina Patel، وهي 

مؤلفة. إنها تقوم بالكتابة الفعلية وتصميم اإلعانات للعماء.

ريس Reese وباتيل Patel عادة ما يكون لهام عاقة عمل وثيقة؛ ألنهام تعمان كفريق 

واحد عىل جميع حســابات العماء. ريس Reese تحصل عىل العماء وتناقش احتياجاتهم 

 Patel عن املحادثة واحتياجات العماء. لذلك، فإن باتيل Patel معهم. بعد ذلك تقول باتيل
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ميكنهــا تصميم اإلعان الصحيح. بعــد انتهاء باتل Patel من إنجــاز اإلعان، تعرضه ريس 

Reese عــىل العميــل. إذا كان اإلعان ناجحاً، فمن عادة ريس Reese أن تحصل عىل الثناء 

واالعرتاف؛ ألنها هي التي تتفاعل مع العميل.

يف املــايض، مل تكن باتل تنزعــج بالثناء عىل ريس Reese؛ ألنها كانــت دامئاً تعرف أنها 

هــي التي صممت اإلعان، ولكن آخر إعان صممته باتيل Patel جلب عقداً مبليون دوالر 

للرشكــة. أعطى إدواردز Edwards ريــس Reese عىل الفور عاوًة لجلب العميل، ولكن مل 

يعط باتل Patel أي ثناء.

بطبيعة الحال، تسبب هذا يف االحتكاك بني ريس Reese وباتل  Patel، وبدأت عاقتهام 

بالتدهــور. بعد أربعة أيام من حصول ريس عىل التزايد، وصل رصاعهام ذروته. اســتعارت 

ريس دباســة باترس )مسألة تافهة( ونســيت إعادته. تسببت باتل  Patel بحدوث مشكلة 

ورفضت الحديث مع ريس Reese خال األيام القليلة التالية.

وقــد وصلت هذه املشــكلة إىل إدواردز Edwards؛ ألن إنتاجيــة إدارته كانت متدنية. 

وليك يتم تطوير اإلعانات، يتعني عىل املساعدين العمل كفريٍق واحد. 

اســتدعى إدواردز Edwards املوظفني إىل مكتبه، وبدأ عىل الفور بإلقاء محارضته، وأرص 

عــىل أن يتصالحــا ويبدآ بالعمل عىل اإلعان التايل، وقال لهــام بأنه يتوقع أن ينتهي اإلعان 

ظهر اليوم التايل. خرجت ريس Reese وباتيل Patel من مكتب إدواردز Edwards دون حل 

املشكلة. لقد فعا بعض األعامل يف اليوم التايل، ولكنهام مل يستأنفا عاقتهام الوثيقة أبداً.

أسئلة:

ما نوع إســرتاتيجية حل الرصاعــات التي اســتخدمها إدواردز Edwards؟ ما هو النوع . 1

الذي كان يجب استخدامه؟

وهذا مثال عىل الرصاع املدمر، هل ميكن أن تتطور كحالة بناءة؟. 2

مــا هي الخطوات التــي يجب أن يتبعها إدواردز Edwards لوضع إســرتاتيجية مربحة . 3

للجانبني؟
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تمرين للمجموعات الصغيرة:

استبيان حل الصراع:

بالنســبة لكل عبارة من العبارات الثاثني الواردة أدناه، يرجى اإلشــارة إىل عدد املرات 

التي تترصف فيها عادًة، كام هو موضح عندما تدخل يف رصاع مع شخص آخر. )بدالً من الرد 

عىل هذه البيانات بشــكٍل عام، قد ترغب يف ربط البيانات لشــخٍص معني أو إعداد مألوف 

لك(. استخدم املقياس التايل:

أغلب الوقت.• 

بعض الوقت.• 

)صفر( - نادراً.• 

1.  أطلب املساعدة من شخٍص ما خارج عاقتنا، يف حل الرصاع.

2.  أحاول الرتكيز عىل األمور التي نتفق عليها بدالً من الرتكيز عىل خافنا. 

3.  أقرتح أن نبحث عن حل توفيقي مقبول لنا جميعاً.

4.  أحاول أن أتطرق لكل ما يهم الشخص اآلخر.

5.  أنا ثابت يف السعي لتحقيق أهدايف.

6.  أسعى للحفاظ عىل عاقتنا.

7.  أسعى إىل تقاسم االختافات يف مواقفنا حيثام أمكن.

8.  أعمل عىل إيجاد حل يلبي احتياجاتنا جميعاً.

9.  أتفادى مناقشة القضايا العاطفية.

10.  أحاول فرض الحل الذي أراه عىل الشخص اآلخر.

11.  أؤكد عىل أي تشابه أراه يف مواقفنا.

12.  أحاول تأجيل مناقشة أي موضوع إىل أن يتاح يل الوقت للتفكري به.

13.  أقرتح حًا وسطاً للشخص اآلخر.
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14.  أستخدم ما أملك من قوة لتحقيق رغبايت.

15.  أحاول طرح جميع القضايا مبارشة وبشكٍل شفاف.

16.  أتخىل عن نقطة واحدة من أجل الحصول عىل أخرى.

17.  أشجع الشخص اآلخر عىل تقديم رشح كامل ألفكاره. 

18.  أحاول أن يرى الشخص اآلخر األشياء كام أراها.

19.  أتعامل مع الشخص اآلخر بأكرب قدٍر ممكن من االحرتام.

20. أقرتح أن نفكر يف اهتامماتنا، كلٌّ عىل حدة، قبل أن نجتمع عىل أمل أن يهدأ الغضب.

21.  أضغط، أسعى بقوة لضامن طرح النقاط التي تهمني. 

22.  أؤيد مناقشة مبارشة ورصيحة للمشكلة.

23.  أحاول التوفيق بني املكاسب والخسائر بشكٍل عادل بيننا.

24.  أحاول منع إيذاء مشاعر الشخص اآلخر.

25.  أتفادى اتخاذ مواقف تؤدي إلثارة الجدل.

26.  أقرتح أن يتخىل كل منا عن بعض احتياجاته إليجاد حل يناسب الجميع.

27.  أستمع باهتامم لفهم الشخص اآلخر قدر اإلمكان.

28.  أهدئ مشاعر الشخص اآلخر عندما يكون عاطفياً.

29.  أؤكد عىل موقفي بقوة.

30.  أتأثر لسامع التعبريات العدائية.

اإلجابة على استبيان حل الصراع:

امأل الفراغات أدناه مع نفس املقياس الذي قمت بإدخاله وقت االستطاع. قيم مجموع 

املقيــاس الخــاص بك لكل نهج لحل النزاع. الحظ أن الفراغــات املراد تعبئتها ال تظهر دامئا 

بنفس ترتيب العنارص املوجودة يف االستبيان.
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التسوية اإلجبار االستيعاب التفادي

هذا هو ملفك الشــخيص لحل الرصاع. الحظ أن درجاتك لكل نهج ميكن أن ترتاوح من 

منخفــض من )0( إىل أعىل من )12(. النهج مــع أعىل الدرجات هو النهج املفضل لديك يف 

حل الرصاع، والثاين األعىل هو ما كنت متيل إىل استخدامه تحت الضغط.

متى تختار نهج حل الصراع؟

سياق الرصاعنهج حل الرصاع

• هناك فرصة ضئيلة سوف تحصل عىل طريقك.تفضل أعامل التفادي عندما يكون:
• األرضار املحتملة ملعالجة الرصاع تفوق فوائد القرار.

• الناس بحاجة إىل فرصة للتهدئة.
• البعض اآلخر يف وضع أفضل لحل الرصاع.

• سوف تختفي املشكلة بحد ذاتها.
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سياق الرصاعنهج حل الرصاع

• الحفاظ عىل االنسجام مهم.تفضل أعامل االستيعاب عندما يكون:
• العداء الشخيص هو املصدر الرئييس للرصاع.

• املسألة نفسها غري قابلة للحل.
• تهتم بالشخص اآلخر أكرث من تنفيذ ما تريد. 

• هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات رسيعة وحاسمة.تفضل أعامل اإلجبار عندما يكون:
• يجب تطبيق القاعدة.

• أنت تعلم أنك عىل حق.
• يجب عليك حامية نفسك.

• اثنان من املعارضني متساويني يف السلطة.تفضل أعامل التسوية عندما يكون:
• هناك حاجة إىل تسويات مؤقتة بشأن قضايا معقدة.

• املعارضون ال يتشاركون األهداف.
• اإلجبار أو حل املشكلة لن ينجحز.

ميكن تفضل أعامل حل املشاكل عندما يكون: ال  بحيث  مهمة  االعتبارات  من  املجموعتني  كا   •
االستغناء عنها.

• من املهم العمل بعيداً عن املشاعر السلبية.
• االلتزام بالقرار مهم.

• الحل الدائم هو املطلوب.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الثالث عشر

التفاوض اإلداري

ال ميكننا التفاوض مع هؤالء الذين يقولون: "ما هو يل مليك، وما هو لك ميكننا التفاوض 

بشأنه".

- جون كينيدي John F. Kennedy، الرئيس الخامس والثالثون للواليات املتحدة األمريكية.

يعــد التفاوض مجــاالً مهاًم من مجــاالت اإلدارة. يتفاوض املــدراء الناجحون من أجل 

مخصصات أكرب يف امليزانية، أو أسعار رشاء أفضل، أو رواتب أعىل ألنفسهم وملرؤوسيهم، أو 

أوقات أكرب إلنهاء املهام املهمة، أو أهداف سنوية أكرث تفضياًل، أو حتى عروض رواتب أفضل 

عند بدء العمل مع رشكة جديدة. ال يشعر هؤالء املدراء بالراحة عند التفاوض؛ وذلك ألنهم 

إما مل ينجحوا يف املفاوضات الســابقة، أو أنهم مل يتعلمــوا عملية التفاوض الدينامييك. تأيت 

معظم املعرفة عن التفاوض، لسوء الحظ، من الخربة الشخصية املحدودة.

ينبغــي أن يســتفيد املدراء مــن املواقف يف حياتهم الشــخصية التــي متنحهم الفرصة 

للتفــاوض. ميكن للمدراء أن يتعلموا من هذه الخربات ويحســنوا قدراتهم التفاوضية، التي 

ميكنها أن تنتقل بعد ذلك إىل موقفهم اإلداري. ميكن أن ترتاوح الخربات الشخصية من رشاء 

سيارة أو بيع بعض األشياء يف سوق بيع األشياء املستعملة، إىل التفاوض عىل األعامل املنزلية 

أو املكافــآت مع األطفــال. ومن خالل تعزيز مهــارات الفرد من مثل هذه األمور، ســوف 

يتجنــب املدراء املفاوضات غري الفعالــة يف مكان العمل، والتي ميكنهــا أن تقلل اإلنتاجية 

التنظيمية، وتثبط ذوي العالقة، أو تخلق مشاعر عدائية بني األطراف األخرى)1(.

وعــالوًة عىل ذلك، أظهــرت األبحاث الحديثة وجود فروقات بني الجنســني فيام يتعلق 

باستخدام املفاوضات. عموماً، يستهل الرجال املفاوضات أربع مرات أكرث مام تفعل النساء. 

هذه النزعة لها نتائج مهمة يف األعامل، وخاصة فيام يتعلق باألجور والرتقية والتقدير. قالت 

Linda Babcoc و Sara Lashever يف كتابهم املعنون: "النســاء ال يسألن": إن 7% فحسب 

 Carnegie من النســاء خريجات برنامج ماجستري إدارة األعامل يف جامعة كارنيجي ميلون
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Mellon، تفاوضــن عىل رواتب أعىل من تلك الرواتــب املقدمة مبدئياً من صاحب العمل 

املحتمل، يف حني أن 57% من الرجال خريجي ماجســتري إدارة األعامل تفاوضوا عىل رواتب 

أعىل. ويف املتوســط، فإن هؤالء الذين تفاوضوا رفعوا العرض املبديئ 4.053 دوالراً أمريكياً. 

كانــت بدايــة مربوط الراتب للرجال أعىل بنســبة 7% مــن بداية مربوط الراتب للنســاء 

إجامالً)2(. اعتقدت Babcock وLashever أن أســلوب التفاوض املختلف يفرس الفجوة يف 

بداية مربوط الراتب للنساء. 

تفــرس هذه الفجوة جــزءاً كبرياً من التفاوت املســتمر يف الرواتب بني الرجال والنســاء 

طوال حياتهم املهنية. وجدت دراســة حديثة أجراها مكتب املســاءلة الحكومية يف الواليات 

املتحدة األمريكية، أن النســاء ال زلن يكســن 81 ســنتاً مقابل كل دوالر يكســبه الرجال يف 

وظيفــة مامثلة، عىل الرغم من حقيقة أن النســاء ميثلن 50% مــن قوة العمل، و51.4% من 

الوظائــف التخصصية واإلداريــة، و43% من الحاصلني عىل ماجســتري إدارة األعامل. لضبط 

عدد من املتغريات مثل مدة شــغل الوظيفة والعمر وحجم الرشكة ورسملة السوق، وجدت 

دراســة أُجريت عام 2012 عىل املدراء املاليــني CFO العاملني يف ثالثة آالف رشكة أمريكية، 

أن الجنــس يعد أحد املتغريات التنبؤية القوية برواتب املدراء املاليني؛ يكســب الرجال %16 

أكرث من النســاء يف املتوســط)3(. رمبا يكون تعلم التفاوض يف نهاية املطاف له تأثري عىل هذا 

التفاوت.

التفاوض وشبكات االتصال:

تعد مهارة تشكيل شبكات االتصال ذات صلة مبهارات التفاوض اإلداري. مبا أن التفاوض 

يعــد عملية وليس حدثاً أو صفقة تتم مــرة واحدة يف معظم مواقف األعامل، من األهمية 

مبكان املحافظة عىل العالقات أثناء التفاوض. يعني التفاوض اإلسرتاتيجي التفكري عىل املدى 

الطويل، وبناء شبكة عالقاتنا، وهو أيضاً يعني موازنة العالقات والنتائج، والتعاون والتنافس، 

وهو يعني كذلك استخدام شبكة عالقاتنا ملساعدتنا عىل التفاوض بنجاح. 

ومرة أخرى، حددت األبحاث اختالفات بني الجنســني يف طرق اســتخدام املدراء لشبكة 

عالقاتهــم أثنــاء التفاوض. عند طلب زيادة يف الراتب أو الرتقية، فإن النســاء أكرث احتاملية 
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لالعتامد عىل أدائهم الوظيفي وحده. وعىل النقيض من ذلك، فإن الرجال لديهم اســتعداد 

لطلب زيادة عندما يشــعرون أنها مضمونة عند املقارنة مع أداء اآلخرين. يستخدم الرجال 

قدراتهــم االتصالية وعالقاتهم كرافعة ألهدافهم الشــخصية. متيل النســاء إىل أن يكّن أقل 

توجهــاً نحو النتائج، وأكــرث توجهاً ناحية املحافظة عىل الســمعة الجيدة. ويف الغالب، فإن 

النســاء أيضــاً مِيلن إىل انتظار شــخص ما ليك ميــدح أفعالهن. ميكن أن تكــون جميع هذه 

النزعات محددات عىل مائدة املفاوضات)4(.

تكوين شــبكات االتصال مهارة، ومثل جميع املهارات، فمن خالل املامرســة واالستعداد 

يتقنهــا املرء. وجنباً إىل جنب مع االســتحقاق، ميكن أن يكــون االتصال أداة قيمة يف التأثري 

عىل البحث عن الوظيفة والتفاوض واملقابالت الشــخصية. بناء واستخدام عالقات األعامل 

بطريقــة فعالة، ميكن أن يكون له تأثري هام عىل نجاحك. يســتمتع النــاس بتوجيه الناس 

الذين يحبونهم، ومن ثم يطالبون بالتقدير عىل النجاح املهني ملن قاموا بتوجيهه. 

عند التفاوض، يتعني عىل املدير أن يحقق توازناً بني ما هو جيد لعالقات األعامل وما هو 

جيــد للمدير ومنظمته. من املهم أيضاً يف الوضع اإلداري االتصال مع املدراء اآلخرين، حتى 

ميكنك أن تتأكد أنك عىل قدم املساواة مع معايري الصناعة والرشكة عند التفاوض. 

التفاوض والصراع:

قبل مناقشــة العملية الديناميكية للتفاوض، ينبغي علينا أوالً أن نحدد بشكٍل دقيق ما 

الذي يعنيه املصطلح. تناول الفصل الثاين عرش حل الرصاع فيام يتعلق بإسرتاتيجيات الربح 

- الخسارة، الخسارة - الخسارة، الربح - الربح. شددت هذه املناقشة عىل أن حل الرصاع من 

خالل أسلوب الربح - الربح هو األفضل، واستعرضت املناقشة االعتقادات الرضورية لتنفيذ 

هذا األســلوب بنجاح. وعىل الرغم من ذلك، فإن 

مثل هذه النتيجة ليســت مناســبة عىل الدوام. 

عندمــا يرى أحد األطــراف أو كال الطرفني موقفاً 

حيث يخرس طرٌف ما أو يكسب شيئاً ما يف مقابل 

خسارة أو مكسب الطرف اآلخر، فإن إسرتاتيجية 

ِقف وفّكر

ما هي بعض القيــم الثقافية التي رمبا   

تفــرس هذه االختالفات بني الجنســني، 

يف الطريقــة التي يتواصــل بها الرجال 

والنساء؟
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التفاوض هي األمثل. يف هذا املوقف، ال ميكن ألحد األطراف أن يحدد بســهولة االحتياجات 

أو النتيجة املرغوبة للطرف اآلخر، ورمبا لن يثق أحد األطراف بالطرف اآلخر بشكٍل كامل.

يحــدث موقف الربــح - الخســارة كل يوم 

يف حيــاة املديــر. عندما يدرس املــدراء مصطلح 

التفــاوض، فإنهم يف الغالــب يفكرون يف مواقف 

رسمية خاصة مثل املقايضة الجامعية بني العامل 

واإلدارة، أو وكيــل ريــايض يتفــاوض عىل العب 

ريايض. تســمى هذه األمثلة عــىل وجه العموم 

مبفاوضــات الطــرف الثالث. تشــري األبحاث إىل 

أن املــدراء يصبحون منخرطني بشــكٍل متكرر يف 

مفاوضات الطرف الثالث)5(. عىل الرغم من ذلك، 

تؤكد هذه املناقشــة عىل نوع مواقف التفاوض 

اليومية التي رمبا يواجهها أي مدير، مثل الحصول 

عىل مســاحة مكتبية أكرب ألحد املوظفني، الحصول عىل موافقة بزيادة يف امليزانية، أو تأمني 

دعم إضايف من إدارة أخرى. املدراء الفعالون يكسبون أكرث مام يخرسون. 

يحرص كل مفاوض عىل أمرين شاملني: يجب عىل األطراف املوازَنة بني اهتاممهم بنتيجة 

التفاوض، وبني احتياجات العالقات بني األطراف)6(. وعىل الرغم من ذلك، فإن درجة هذين 

االهتاممــني تختلف من موقــٍف إىل آخر. يف بعض املواقف، فإن الربح يكون هو أهم يشء.

ولكــن يف مواقــف أخرى، فإن قيمة العالقة رمبا تفوق الحاجــة إىل الربح. وفيام بني هذين 

املوقفــني املتضادين، تكمن مخاطرة الحصول عىل نتيجة رابحة مع تدمري العالقة، مام يؤثر 

عىل رغبة الطرف الخارس يف الوفاء باالتفاق. رمبا يحتاج املدير إىل العمل مع هذا الطرف يف 

املستقبل. وإذا كانت العالقة قد ترضرت، فإن املعامالت املستقبلية رمبا تكون محل جدال. 

عىل ســبيل املثال، عندما يطلب أحد املرؤوســني زيادة يف الراتب، يتعني عىل املدير املوازنة 

بني الحاجة إىل إدارة امليزانية بأقل تكلفة، وبني الحاجة إىل املحافظة عىل عالقة إيجابية مع 

املرؤوس. إذا كان أداء العمل لهذا املرؤوس ذا قيمة عالية، رمبا يرغب املدير يف انتزاع إقرار 

ليك يضمن استمرارية العمل الجيد. 

ِقف وفّكر

 ما هي بعض االختالفات األساســية . 1

بني التفاوض للوصول إىل حل وســط 

والتفاوض للوصول إىل إجامع؟

ما هي بعض املتشابهات األساسية؟. 2

مــا نوع إســرتاتيجية التفاوض –حل . 3

وسط أو إجامع– التي تناسب بشكٍل 

أكرب معظــم التفاعالت بــني املدير/ 

املرؤوس؟
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من املمكن أن يتم تحقيق أســلوب املدير تجاه عملية التفاوض، من خالل اإلشــارة إىل 

أســاليب التفاوض التي توازن بني هذه االهتاممات الشــاملة، عىل النحو الذي تم توضيحه 

يف الفصل الثاين عرش )الشــكل رقم 12-3(؛ حيــث تتم موازنة اهتامم املدير باإلنتاج مقابل 

االهتــامم بالناس. من املمكن أن تســاعد معرفة إســرتاتيجية التفــاوض املالمئة املدير عىل 

تحقيق النجاح. 

نموذج إستراتيجي للتفاوض:

إن أفضــل وســيلة للدخول إىل عمليــة التفاوض، هي عن طريق التحليل اإلســرتاتيجي 

لالتصال اإلداري املوضح يف الفصل الثاين. 

الشكل )13-1( منوذج االتصال اإلداري اإلسرتاتيجي

تم توضيح النموذج األسايس لالتصال اإلداري اإلسرتاتيجي املذكور يف الفصل الثاين هنا يف 

الشكل رقم )13-1(؛ من أجل استخدام التشبيه البصيل من الفصل الثاين. يجب علينا دراسة 

العوامل يف كل طبقة يف النموذج؛ من أجل الوصول إىل اإلسرتاتيجية )اللب(. تركز املناقشات 

أوالً عىل الثقافة واملناخ )الطبقة رقم 1(.
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ثانياً، تم اســتعراض املرسل )املدير(، الغرض أو الهدف من التفاوض، وأسلوب املستقِبل 

)الخصم( )الطبقة رقم 2(. من أجل تطوير إســرتاتيجية التفاوض بشكٍل نظامي، يجب عىل 

الشخص أيضاً تحليل األســلوب. يجب عىل الشخص تحليل الوقت والبيئة والقناة ومحتوى 

الرســالة، وهذه هي الطبقة رقــم )3( من منوذج االتصال اإلســرتاتيجي. عىل الرغم من أن 

املناقشة التالية تعامل هذه البنود بشكٍل مستقل، يجب عىل املدراء دراسة جميع الطبقات 

بشــكٍل فوري عند تطوير إسرتاتيجية التفاوض )لب النموذج(؛ وذلك ألن كل الطبقات تؤثر 

عىل بعضها البعض. يختتم هذا الفصل بوصف لســت إسرتاتيجيات تفاوض يف لب )الطبقة 

رقم 4( منوذج االتصال اإلسرتاتيجي. 

الطبقة األولى: الثقافة والمناخ:

عىل النحو املذكور يف العديد من املواضع يف هذا الكتاب، تعد الثقافة اهتامماً أساسياً يف 

أي موقف اتصايل. "أوالً، حاول أن تفهم ثم اسَع ليك يتم فهمك"، هي العادة الخامسة التي 

ذكرها Stephen Covey يف العادات الســبع لألشخاص ذوي الفعالية العالية)7(. ينبغي عىل 

املدراء استعراض وتحليل املوقف الذي يستهل الحاجة إىل التفاوض والثقافة / املناخ، الذي 

يحيط بكل سيناريو من سيناريوهات التفاوض. وبعد ذلك، ميكن للمدير أن يبدأ يف تحديد 

الطــرق البديلة لحل الحاجة إىل عملية التفاوض. يتطلــب الفهم الصحيح كاًل من التحدث 

واالســتامع. ال يجب عىل املديــر االتفاق مع الطرف اآلخر، ولكن يجــب عليه فهم موقف 

الطرف اآلخر. وعالوًة عىل ذلك، ميكن للمدير أن يظهر التعاطف بدون الشــعور بالتعاطف 

وتقييم االختالف بني الواقع والعاطفة، الذي رمبا ينشأ من طبيعة الثقافة أو املناخ.

ينبغي وضع كل من الثقافة التنظيمية والوطنية يف االعتبار عند التفاوض. بعض الثقافات 

تدعم أسلوب التفاوض الجازم واملتطلب، يف حني أنه يف بعض الثقافات يعد األسلوب األكرث 

سلبية هو املتوقع. رمبا تشجع الثقافة جلسات التفاوض الطويلة التي تتطلب الصرب، يف حني 

أن بعــض الثقافات األخــرى تدعم الحل الرسيع. بعض الثقافات تشــجع العروض املبدئية 

القريبة من التسوية املتوقعة، يف حني أنه يف بعض الثقافات األخرى ال يكون العرض املبديئ 

قريباً بأي حال من األحوال من النتيجة املتوقعة. يف بعض الثقافات، من املهم تأسيس عالقة 

شــخصية قبل التفاوض، ولكن يف بعض الثقافات األخرى تكون املعرفة الســطحية فحسب 
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باألشــخاص املشــرتكني يف التفاوض رضورية. ينبغي عىل املــدراء أن يدركوا الثقافة الوطنية 

للطرف اآلخر بشكٍل تام من أجل التفاوض بنجاح.

تحدد الثقافة التنظيمية بشكٍل كبري من لديه السلطة داخل املنظمة، واملدى الذي ميكن 

من خالله للشــخص اتخاذ القرار. ال يوجد سبب للتفاوض مع شخص إذا كان هذا الشخص 

ال ميكنــه اتخاذ القرارات، وهذه هي الحال يف الغالب عندما تكون الســلطة مركزية. أيضاً، 

يف املنظامت البريوقراطية، فإن العديد من السياســات واإلجراءات رمبا تعوق املرونة. ولذا، 

ال يوجد الكثري للتفاوض عليه. ولكن معظم املنظامت ليســت مركزية أو بريوقراطية بشكٍل 

كبري، لدرجة أن يصبح التفاوض بال قيمة. التحدي املاثل أمام املدير ميّكن يف تحديد ما الذي 

ميكــن التفاوض عليه ومع من. هذا التحدي نتيجة للثقافة التنظيمية واملناخ، وكذلك البنية 

السياسية داخل املنظمة.

الطبقة الثانية: المرِسل والمستقبل والهدف:

ســنتناول الحقاً العنارص يف الطبقة الثانية من منوذج االتصال اإلســرتاتيجي )الشكل رقم 

13–1( – األســلوب والغرض الشــخيص للمفاوض. كام أن بعض الناس منفتحون وثرثارون، 

والبعــض اآلخر منطوون وهادئون، يســتهل بعض املديرين عملية التفــاوض بثقة واتجاه 

إيجايب، يف حني أن البعض اآلخر يشعر بالهزمية من البداية، ويعتقد أنه ليس أمامه أي فرصة. 

قبــل أن ينجح املتفاوضون، يجب عليهم أن يثقوا بأنفســهم. قال E. H. Harriman، وهو 

أحد رواد الســكك الحديدية األوائل يف الواليات املتحدة األمريكية، وينضح بالثقة بالنفس، 

قال ألحد املمولني الشباب: "دعني أجلس عىل مائدة مع خمسة عرش رجاًل، وسوف أحصل 

عىل ما أريد")8(. ميكن للمدير اكتســاب الثقة من خالل إدراك عملية التفاوض واالســتعداد 

بشكٍل مالئم للتفاعل. وعالوًة عىل ذلك، فإن مامرسة التفاوض إذا متت بشكٍل مالئم، سوف 

تؤدي إىل ثقة كبرية بالنفس بسبب النتائج اإليجابية.

يجلــب املدير القوة أثناء التفاوض إذا كان واثقاً بنفســه. ومع ذلك، فإن الثقة بالنفس 

ليست كافية أثناء التفاوض. ينبغي أن تترصف وتظهر واثقاً بنفسك. ليك تبدأ، ال يبدو عليك 

كام لو كنت تتوقع حرباً طويلة. أحد أضعف املامرســات هو خلع السرتة )الجاكيت(، وطي 
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أكــامم القميــص، وصب كوب من القهوة، أو أي يشء آخر يبدو منه أنك تســتعد لجلســة 

مطولــة. وعالوًة عىل ذلك، احرص عىل أال يبــدو عليك التعب أو اإلرهاق. تزداد آمال وثقة 

الخصم بشكٍل كبري عندما يبدو عىل خصمه التعب. 

يف التفاوض، تعد املظاهر مصدراً مهاًم لالتصال، وطوال مدة املناقشة يراقب املتفاوضون 

بعضهم بعضاً عن قرب. ميكنك أن تعزز النجاح من خالل مظهر أنيق يشــري إىل أنك مرتب، 

وأنك شــخص ال ميكن استغالله بسهولة. تعاملنا مع الرسائل غري اللفظية يف الفصل العارش، 

وســوف نتعامل معهــا مرة أخرى يف موضع الحق يف هذا الفصــل، ولكن تذكر أن العادات 

العصبية مثل النقر باإلصبع عىل املكتب أو اللعب بالقلم؛ ميكن أن تشري إىل شخٍص عصبي 

وضعيف.

عــىل الرغم من أن عملية التفاوض ميكــن أن تتم من خالل الهاتف –ولذا فإن العصبية 

لن تظهر– إال أن هذه الوسيلة لها بعض العيوب. التفاوض من خالل الهاتف يحد من قدرة 

املتفاوض عىل قراءة لغة الجسد. ميكن أن يؤدي االتصال من خالل الهاتف إىل فهم الرسالة 

بشــكٍل خاطئ، أو تظهــر يف آخر لحظة يف الطبيعة. رمبا يأخــذ التفاوض من خالل الهاتف 

املســتقِبل عىل حني غرة؛ إذ رمبا لن تكون مســتعدة للمحادثة، ويكون التفاوض الناتج أكرث 

تنافسية. 

يعــد التوتــر جزءاً من عملية التفاوض. ينتج هذا التوتر عــادًة من أمرين منفصلني غري 

معروفني ومتضمنني يف أي عملية تفاوض: األمر األول، إذا كان من املمكن أم ال عقد صفقة، 

األمر الثاين املجهول، كّم الوقت الذي ستستغرقه عملية التفاوض. وببساطة، فإن معرفة أنه 

من الطبيعي الشــعور بهذا التوتر وإدراك مصادر هذا التوتر، يســاعدان عىل تقليل التوتر 

بشكٍل كبري. 

الهدف:

الهدف من عملية التفاوض أمر بســيط للغايــة: تعظيم مميزاتك. وبصورة مبدئية، فإن 

الهدف يعد واحداً من أهم العنارص التي ينبغي دراســتها عند صياغة إسرتاتيجية التفاوض. 

رمبا يتم تفســري الهدف من التفــاوض عىل أنه "معرفة ماذا تريد"، أو بشــكٍل أكرث مالءمة 
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"معرفة ما هو املعقول ليك نتوقعه". ومن الواضح أن الحاجات والتوقعات مختلفان بشكٍل 

كبري، ولكن إذا مل تقم بالتفريق بينهام بشكٍل واضح، فمن املمكن أن يؤدي ذلك إىل االرتباك 

واإلخفاق.

التفاوض يكون بال فائدة يف مواقف معينة. فّكر، عىل سبيل املثال، يف مدير إنتاج والذي 

تفاوض بنجاح عىل زيادة شخصية يف الراتب يف املايض. ولسوء الحظ، فإن الظروف السوقية 

الصعبة أثرت عىل الرشكة، وال يحصل أي شــخص عىل أي زيادة يف الراتب. إذا حاول املدير 

أن يتفاوض اآلن، فإنه لن يفشل فحسب يف الحصول عىل الزيادة، ولكنه رمبا يسبب استياًء 

منه؛ وذلك ألنه قام بطلبه يف وقٍت صعب.

إذا كان الوقــت مناســباً، وكان الطرف اآلخر ملتزماً بالتفــاوض، ففي هذه الحالة ميكن 

للمدير وضع هدف للتفاوض. متثل املناقشة التالية ثالث إسرتاتيجيات: تحديد الحد األقىص 

للنتيجة املحتملة، أقل نتيجة مقبولة، أفضل بديل. 

تحديد الحد األقصى للنتيجة الداعمة وأقل نتيجة مقبولة:

الحد األقىص للنتيجة الداعمة هو الغاية املطلقة، التي ميكن أن يطالب بها الشــخص يف 

موقف البدء ضمن املعقول. ميكن إنهاء التفاوض بشكٍل رسيع إذا كان الحد األقىص للنتيجة 

املحتملة يتجاوز املعقول. 

أقــل نتيجة مقبولة هي أدىن نتيجة مقبولة ميكنك قبولها من التفاوض. إذا كانت نتيجة 

التفاوض أي يشء أقل من أدىن نتيجة مقبولة لك، فسوف يكون من األفضل أن تنهي عملية 

التفاوض. التخطيط مهم. ولذا، يجب تحديد أقل نتيجة مقبولة قبل عملية التفاوض. 

وبالطبع، فإن أقل نتيجة مقبولة والحد األقىص للنتيجة املحتملة، يعكسان اعتبارات أساسية 

وثانوية عىل املدى القصري واملدى الطويل. النتيجة غالباً أمر معقد وتتضمن أكرث من مجال.

وحيــث إن أقــل نتيجة مقبولة والحد األقــىص من النتيجة الداعمة هــام معامل عملية 

التفــاوض، فإن مصطلحاتهم يجــب أن تكون واضحة قبل أن تســتهل أي تفاوض. والخطأ 

الحرج )ورمبا األكرث شيوعاً( بالنسبة للشخص، هو أن يقوم بتعديل أي من هذه النقاط بعد 

بدء عملية التفاوض. إن القيام بذلك يشري إىل أن خصمك أثر فيك بشكٍل كبري. 
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يجب أن تضع يف اعتبارك طوال عملية مناقشــة الحد األقىص من النتيجة الداعمة وأقل 

نتيجة مقبولة، أن املصطلحات تنعكس عىل خصمك يف التفاوض. فكر يف مثال مدير مبيعات 

ملوزع مالبس، وهو يتفاوض عىل سعر مائة بذلة جديدة مع مدير املشرتيات ملتجر مالبس. 

يعرض الجدول رقم )13–1( كيف يرى كل منهام املصطلحات بشكٍل مختلف.

مــن املهم األخــذ باالعتبار عكس املصطلحات هذه عند دراســة املادة التالية. ميكن أن 

تكون إحدى النتائج مرغوبة لشــخٍص ما، ولكنها غري مرغوبة للشــخص اآلخر. يف التفاوض، 

كــام هو الحال مع مجاالت االتصال األخرى، فإن اإلدراك الشــخيص وإطار املرجعية مهامن 

وينبغي تذكرهام.

الجدول )13–1( املصطلحات املعكوسة

مدير املشرتياتمدير املبيعات

أقل نتيجة مقبولة.15.000 دوالر أمرييك.الحد األقىص من النتيجة الداعمة. 

الحد األقىص من النتيجة الداعمة. 11.500 دوالر أمرييك.أقل نتيجة مقبولة.

إيجاد أقل نتيجة مقبولة والحد األقصى من النتيجة الداعمة:  

ألن اإلرشــادات التي تم تقدميها من قبل أقل نتيجة مقبولة، والحد األقىص من النتيجة 

الداعمة مهمة للغاية، يجب التفكري بحرص من أجل إيجاد هذه النتائج. من السهل تحديد 

أقل نتيجة مقبولة. هذه هي النقطة التي ال ميكن قبول أي يشء أقل منها بســبب الخسارة 

املحتملة. ويف الواقع، عندما يلتزم املفاوض بهذه النقطة، فإن الخسارة لن تكون أمراً محتماًل.

تعد أقل نتيجة مقبولة أمراً شخصياً وموضوعياً؛ مزيجاً من الحقائق التي تحيط املوقف 

والقيمة املوضوعة لهذه الحقائق. وألنها شخصية، ال توجد صيغة سحرية لتحديد أقل نتيجة 

مقبولــة. ومن ثم، يجب القيام بجميع الجهود املمكنــة من أجل الفصل بني ما هو مقبول 

وما هو مرغوب. 

عند تحديد أقل نتيجة مقبولة بشــكٍل دقيق، من املهم تطوير بعض أنواع أوراق عمل 

اتخاذ القرار؛ من أجل التأكــد من عملية منهجية وموضوعية. يوضح الجدول رقم )13–2(

مثاالً عىل تحديد أقل نتيجة مقبولة يف العرض الوظيفي. 
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أي صيغة تســاعدك عىل التفكري يف العمليات لها قيمــة. وبالطبع، فنحن جميعاً نفضل 

أن نكــون عــىل الطرف اآلخر من املجال، أال وهو الحد األقىص مــن النتيجة الداعمة. الحد 

األقىص من النتيجة الداعمة هو النقطة األبعد، من أقل نتيجة مقبولة التي ميكن للمفاوض 

تربيرها بشكٍل معقول.

املنطقة بني الحد األقىص من النتيجة الداعمة وأقل نتيجة مقبولة هي مجال التسوية)9(. 

يكــون لــدى كال طريف عملية التفاوض مجال تســوية مقصود )أو غــري مقصود(. من أجل 

املساعدة عىل تحقيق النجاح، يجب عىل املفاوض أن يكون قادراً عىل تربير الحد األقىص من 

النتيجة الداعمة بشــكٍل مقنع، وإذا مل يفعل ذلك رمبا يتم تحديد الحد األقىص من النتيجة 

الداعمــة، عند نقطة تتجاوز أقل نتيجة مقبولة للطــرف اآلخر. عىل الرغم من أن املفاوض 

رمبا يكون راغباً يف التسوية مبقدار أقل بكثري، رمبا ميكن تفادي هذه االحتاملية؛ ألن الخصم 

لن يرى أي ســبب لالستمرار يف املناقشــة. ولكن العكس أيضاً صحيح؛ يجب أال يكون الحد 

األقىص أيضاً منخفضاً للغاية؛ وذلك ألنه مبجرد استبعاد الحد األقىص من النتيجة الداعمة، ال 

ميكن للشخص إعادة ضبطها مرة أخرى. سوف يتوقف التفاوض بالتأكيد عند هذه النقطة.

الجدول )13–2( تحديد أقل نتيجة مقبولة

أقل نتيجة مقبولةاألهمية النسبيةالبند

68.000 دوالر أمرييك.4الراتب.

ضمن 55 مياًل من مسقط الرأس وقريباً من بحرية.3املوقع.

موجودة يف قامئة فوربس ألعىل 500 رشكة.1حجم الرشكة.

واجبات الوظيفة.
5

20% عىل األقل من الوظيفة تتضمن استخدام الحواسب ومهارات 
الحاسب.

العديد من الشباب غري املتزوجني )مثيل( يف اإلدارة.2املناخ الثقايف.

يعكس تأســيس الحد األقىص من النتيجة الداعمــة مبدأ "رحلة واحدة إىل البرئ". يجب 
أن تحــدد موقفك االفتتاحي مرة واحدة فحســب، ومن الــرضوري للغاية أن تحقق أقىص 
استفادة من ذلك. من املستحيل تقريباً عكس االتجاهات وطلب الكثري عندما تدرك بشكٍل 
متأخر، بعد النظر عن قرب إىل املوقف، أن الحد األقىص من النتيجة الداعمة الذي حددته 

كان منخفضاً للغاية.
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ولكــن ما هو الحــد األقىص؟ إنه أي يشء ميكن للمرء دعمــه، ورمبا يتطلب هذا التربير 

بعض اإلبداعية. عند وضع الحد األقىص من النتيجة املدعومة، يجب البحث عن الســامت 

املميــزة من أجــل تضمينها. ال تقترص عىل بند أو بندين فحســب لدرجــة أال تفكر يف أي 

توافقات أخرى محتملة. فكر يف مدير تســويق عىل ســبيل املثال، الذي يتفاوض مع نائب 

الرئيــس عىل وظائف إضافية يف إدارة التســويق. ميكن أال تكون الوظيفة اإلضافية تشــكل 

عائقــاً كبرياً يصعب التغلب عليه، عىل النحو الذي يشــكله الراتــب املطلوب. كيف ميكن 

للمدير تربير راتب يبلغ 80.000 دوالر أمرييك لهذه الوظيفة؟ رمبا يكون من املمكن تحويل 

االنتبــاه إىل يشء إيجايب آخر مثل زيادة املبيعات؛ من أجل تشــتيت انتباه نائب املدير عن 

الراتــب. ال ترتدد يف وضــع قامئة مرجعية تحدد لــإدارة العليا مزايــا املوافقة عىل الراتب 

املطلوب، وكذلك وضع قامئة غري معلنة بالردود املحتملة التي رمبا تؤثر ســلبياً عىل موقفك 

التفاويض. من خالل وضع مثل هذه القوائم، ميكنك أن ُتِعد ردوداً محتملة من أجل التغلب 

عىل االنتقاد فيام يتعلق بالراتب املطلوب.

:)BATNA( تحديد البديل األفضل لالتفاق التفاوضي

رأينــا حتى اآلن أنه مــن أجل تحقيق غرضك من التفاوض، يجــب عليك أن تحدد أقل 

نتيجــة مقبولة لك، والحــد األقىص من النتيجة الداعمة. ولكن أحيانــاً يكون التفاوض عند 

الخــط القاعدي أقل فعالية وفائدة؛ من وضع البديل األفضل املتامســك لالتفاق التفاويض. 

كان البديــل األفضــل لالتفاق التفاويض من بنات أفــكار Roger Fisher و Bull Ury، من 

مدرسة هارفارد للقانون، وتم وصفه للمرة األوىل يف سلسلة كتبهم عن التفاوض ذي املبادئ 

التي بدأت بكتاب "الوصول إىل نعم")10(. تكمن الفكرة األساسية يف أن كل طرف من أطراف 

عمليــة التفاوض يحتاج إىل تحديد ما هي الخيارات املتاحة، إن وجدت، حال وجود مأزق. 

إذا مل يكن هناك أي بديل، سوف ُترتك طاولة املفاوضات خالية الوفاض. يجب عليك أن تقرر 

البديل األفضل لالتفاق التفاويض قبل أن تبدأ عملية التفاوض.

أحد األمثلة عىل ذلك هو عرض من التاجر لرشاء سيارتك مقابل 10.000 دوالر أمرييك. 

قررت أن تعلن عن ســيارتك يف اإلعالنــات املبوبة يف الصحف مقابل 12.000 دوالر أمرييك 

)الحــد األقىص من النتيجة الداعمة(. بالنســبة لك، البديل األفضــل لالتفاق التفاويض هو 
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10.000 دوالر؛ وذلــك ألنك تعرف أنه ميكنك الرجوع وقبول عرض هذا التاجر إذا مل ينجح 

البيع الفردي. ولكن انتظر؛ تتضمن العروض األخرى التي ميكنك التفكري فيها بيع ســيارتك 

ألختك الصغرى مقابل 7.500 دوالر. رمبا يكون هذا العرض أفضل بديل، ورمبا ال، من عرض 

التاجر، وذلك بســبب قيمة العالقة. ومن ثم، فإن إيجــاد البديل األفضل لالتفاق التفاويض 

يتطلب موازنة مجموعة كبرية من العوامل. 

مينعــك البديل األفضل لالتفاق التفاويض من قبول الرشوط غري املواتية للغاية، ومينعك 

كذلــك من رفض الرشوط التي يتعني عليك قبولهــا. إذا كان الحل املقدم أفضل من البديل 

األفضــل لالتفاق التفاويض، ففي هذه الحالة فإن هذا هــو الحد األقىص للنتيجة املحتملة، 

ويجــب عليك قبوله. إذا كان االتفــاق ليس أفضل من البديل األفضــل لالتفاق التفاويض، 

فيجب عليك حينئذ إعادة فتح املفاوضات. ولكن بالنســبة لك، فإن البديل األفضل لالتفاق 

التفــاويض ال مياثل أقل نتيجة مقبولة لك؛ الحد األدىن من النتيجة املقبولة. وبدالً من ذلك، 

فهــذه هي النقطة التي ســتغادر عندها إذا مل تحصل حتى عــىل أقل عرض مقبول. عندما 

يكون لدى األطراف بدائل أفضل متامثلة لالتفاق التفاويض، ففي هذه الحالة يكون التفاوض 

مواتيــاً لتحقيــق االتفاق. ميكن توفــري الكثري من املال والوقت من خالل "تســوية" البديل 

األفضــل لالتفاق التفاويض، بدالً من االســتمرار يف النزاع. يف الواليــات املتحدة، 90% تقريباً 

من القضايا يتم تســويتها خارج املحاكم، بسبب أن املحامني يفهمون قوة قضية كل طرف، 

ومــدى احتاملية فوز كل قضية يف املحكمة. ومن ثــم، عندما تكون هناك احتاملية النهيار 

التفاوض، ينبغي عىل األطراف كشــف البديل األفضل لالتفاق التفاويض لدى كٍل منهم؛ من 

أجل معرفة إذا كانوا متامثلني. 

الطبقة الثالثة: الوقت والبيئة والمحتوى والقناة:

بعد دراسة العوامل يف أول طبقتني من منوذج الهدف اإلسرتاتيجي )الشكل رقم 13–1(، 

نتنــاول اآلن الطبقة الثالثة التي تتمتع بأربعة اعتبارات إســرتاتيجية جديدة وأكرث تحديداً. 

االعتبار األول الذي سنتناوله هنا هو الوقت.
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الوقت:

الوقت مكون رضوري من مكونات اإلسرتاتيجية)11(. يتعني التطرق إىل قضيتني عند دراسة 
عوامل الوقت: )1( متى نتفاوض، )2( كيف نســتخدم الوقت بشــكٍل أمثل أثناء التفاوض. 
توفر اإلجابة عىل السؤال الثاين أيضاً رؤية للوقت األمثل لتقديم عرض أو عرض مضاد. أوالً، 

دعنا نتطرق إىل متى نتفاوض.

لتحسني الطاقة ومنع االنتكاسات الكربى، حاول عقد جلسة تفاوض عندما تشعر بالراحة 
والصحة. توجد الكثري من الخواص الفردية، ولكن يبدو أن اإلجامع يشري إىل أن معظم الناس 

يكونون يف قمة فعاليتهم حوايل الساعة 11 صباحاً)12(. 

عىل الرغم من أن األفضل هو اختيار الوقت األمثل للتفاوض، إال أن هذا ليس عملياً عىل 
الدوام. ومن ثم، فإن املفاوض الذيك مســتعد دوماً وال يفقد أية فرصة للتفاوض أبداً. ميكن 
أن متثــل املقابلة الرسيعة يف الكافترييا، أو مقابلــة باملصادفة يف املصعد، أو مكاملة هاتفية 
يبدو أنها عفوية، فرصاً عملية للتفاوض. نقتبس من John Ilish، مؤلف العديد من الكتب 
األفضل مبيعاً عن قوة التفاوض التي تتضمن: "دليل الغبي للفوز أثناء التفاوض"، "ال تضيع 
فرصة أبداً للتفاوض، ولكن ال تتفاوض أبداً حتى تكون متأكداً من أن هذه فرصة مواتية")13(.

يف أي عملية تفاوض، الســؤال األســايس الذي ينبغي توجيهه هو: "متى أكون أكرث قوة، 
ومتــى يكون خصمي أكــرث ضعفاً؟"، ومن الطبيعــي أن تختلف اإلجابــة. لنفرتض أن أحد 
املدراء يرغب يف تطبيق سياســة الوقت املرن ملوظفيه، فإن أفضل وقت للتفاوض عىل هذه 
السياســة مــع اإلدارة العليا، رمبا يكون بعد تحقيق إنجــازات كبرية، أو حتى بعد أن قامت 
إحــدى اإلدارات بتغيري برنامج العمل لديها. ميكن أن يضيف التوقيت اإلســرتاتيجي الكثري 

لقوة الشخص يف التفاوض.

السؤال الثاين يتعلق بكيفية االستخدام األمثل للوقت أثناء التفاوض. بشكٍل عام، يتوقع 
املرء أن تتم أكرب التنازالت وأهم أعامل التســوية قبل املوعــد النهايئ متاماً)14(. يضع املوعد 
النهايئ املقــرتب ضغوطاً عىل األطراف ليك توضح مواقفهــا الحقيقية، ومن ثم ميكن القيام 
بالكثــري مــن أجل تقليل عنارص الخداع يف الخطوات النهائيــة يف التفاوض. أكدت عدد من 

الدراسات الكبرية قوة القيود الزمنية عىل عملية التفاوض)15(.
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بسبب أهمية المواعيد النهائية، الحظ اإلرشادات التالية:

ال تقم بكشــف املوعد النهايئ الحقيقي: عندما يعلم الخصم باملوعد النهايئ للطرف . 1
اآلخر، ســوف تتوقف املفاوضات حتى يعمل املوعــد النهايئ كورقة ضغط للحصول 
عىل تنازالت. عندما يكون لدى الشــخص موعد نهــايئ قريب للغاية، رمبا يكون من 
الحكمة متديد املوعد النهايئ، بدالً من الدخول يف املفاوضات يف ظروف غري مواتية.

كــن صبوراً: يطلق عىل هذا أيضاً التحمل)16(. ينبغي عىل املفاوض التأىن قبل اإلجابة . 2
عىل األســئلة وتقديم املعلومات واتخاذ القرارات. هذا يتضمن الســيطرة عىل ردود 
الفعــل الدفاعية، وكذلك تجنب النزعة التخاذ موقف هجومي عند الهجوم اللفظي 
عىل املرء. يســمح الوقــت املتوفر من خالل الصرب، بالفرصــة لتنظيم وفهم القضايا 
واختبار نقاط قوة وضعف الخصم وموازنة املخاطر، وهو أيضاً يولد إحساساً بالضغط 

عىل الخصم، وخاصًة عند اقرتاب املوعد النهايئ.

استخدم الســاعة: ألن معظم األمريكيني يدركون الوقت بشكٍل واٍع، اطلب تنازالت . 3
أو قدم تنازالت صغرية قبل نهاية الفرتة الزمنية. ومن ثم، رمبا ميكنك انتزاع إجراء ما 
من الخصم مبارشة قبل الغذاء أو العشاء؛ وذلك ألن الناس متيل إىل أن يكون لديهم 
إحســاس باإلنجاز قبل الحصول عىل راحة. ميكن استخدام طفرة يف األعامل ملصلحة 

املفاوض، إذا تم اتخاذها يف الوقت املناسب. 

البيئة:

باإلضافة إىل الوقت والتوقيت، فإن البيئة املادية مهمة بشكٍل إسرتاتيجي. يستعرض هذا 
الجزء مجالني من مجاالت البيئة املادية، أال وهام: املوقع والرتتيب املادي. 

اختيار املوقع مهم يف غالب األحيان؛ وذلك ألنه يصب بشكٍل مبارش يف مقدار السيطرة، 
الذي ميكن أن ميارســه كل طرف عىل الرتتيبات املادية يف املوقع، وكذلك عىل املناخ النفيس 
الذي يحدث فيه التبادل. يف املفاوضات التي تتم يف مكان )مقر( أحد األطراف، فإن املضيف 
له حق رشعي لتحمل مسؤولية ترتيب املجال املادي. هذا مياثل ميزة أن يلعب فريق ريايض 
عىل ملعبــه يف الرياضة؛ فإن الفريق صاحب امللعب يكون أكــرث احتاملية ليكون الفائز يف 

كال املوقفني.
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ما هي أفضل وســيلة لرتتيب قاعة املؤمترات أو املكتــب للمفاوضات؟ أوالً، ينبغي منع 

امللهيات مثل املكاملات الهاتفية. ميكن أن تكون املكاملات الهاتفية ذات كلفة عالية إذا متت 

يف وقت حرج يف التفاوض. ثانياً، تجنب الجلوس يف موضع يوحي بالتبعية أو حتى املساواة. 

إذا كان املــكان قاعة مؤمترات، اجلس عىل رأس الطاولة، وإذا كان يف مكتبك فاجلس خلف 

املكتب. أيضاً، ينبغي أن يكون معك األدوات املناســبة، مثل: األلواح الورقية، الحاســب، أو 

طــاوالت الكتابة. وجود هــذه األدوات يؤكد عىل صدق موقفك. وعــىل الجانب اآلخر، إذا 

كانت أهمية العالقة بني أطراف التفاوض عنرصاً أساسياً، فإن ترتيبات القوة هذه رمبا تكون 

أقل أهمية. الجلوس عىل طاولة مســتديرة وإظهار االحرتام املتبادل، رمبا يوفر للمدير قوة 

أكرب؛ ألن املدير اختار بيئة توحي بالتعاطف تجاه اآلخر. رمبا تتســبب هذه اإلسرتاتيجية يف 

الحصول عىل تنازالت أكرب بناًء عىل الثقة بني الطرفني.

االنتبــاه للرتتيبات املادية يف القاعة، واملوقف املادي الذي يأخذه الخصم يف املفاوضات، 

يوفر معلومات قيمة للغاية. 

الشكل )13–2( ترتيبات الجلوس

تعاوين تنافيس

غري رسمي
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يوضح الشــكل رقم )13–2( العديد من االحتامالت. عىل سبيل املثال، وجدت دراسات 

قامئــة عىل املراقبة واالنتباه أجراها أحد الباحثني، فيام يتعلق بتفضيالت الجلوس يف العديد 

مــن الســياقات االجتامعية، أن األمريكيني املشــرتكني يف املحادثات غري الرســمية يفضلون 

عــادًة الجلوس عند الزاوية اليمنى لبعضهم بعضاً )إذا كان الجلوس عىل طاوالت مربعة أو 

مســتطيلة(، أو بجوار بعضهم بعضاً إذا كان الجلوس عىل طاولة دائرية. وجد هذا الباحث 

أيضــاً أن الجلــوس جنباً إىل جنب يحــدث يف العالقات التعاونية. ومــع ذلك، فإن الجلوس 

وجهاً لوجه كان أكرث الرتتيبات تفضياًل يف العالقات التنافســية، مع وجود فراغ واسع بشكٍل 

معقــول يفصل بني األطراف. الحظ هذا الباحث أيضاً حواراً أقل عندما يجلس الناس بعيداً 

عن بعضهم، باملقارنة مع جلوسهم جنباً إىل جنب أو وجهاً لوجه)17(. 

هناك بعض العنارص األخرى غري اللفظية التي تلعب دوراً يف التفاوض. عىل سبيل املثال، 

ميكن للشخص أن يســتخدم املسافة للحصول عىل القوة. وجد املؤلف وعامل األنرثوبولوجيا 

املشــهور Ray Birdwhistell أنه عندما يكون األطراف يف مواقف تنافسية، فإنهم يجدون 

القــرب مهدداً لهم)18(. ونتيجًة لذلك، إذا كان املدير يرغب يف وضع ضغط عىل الخصم، رمبا 

ينتقل ليكون أقرب جســدياً منــه. ميكن أن يكون التواصل بالعــني أداة قوية يف التفاوض. 

تشــري األبحاث إىل أن الناس يتجنبون التواصل البرصي املبارش يف املواجهات التنافسية؛ ألنه 
مرهق)19(. يجدون أن هذا التواصل حميمياً ومهيمناً، أو يكشف بشكٍل مفرط الدوافع التي 
يرغبون يف إبقائها مخفية عند االنخراط يف عالقة تنافسية)20(. ويف الصدد ذاته، وجد باحثون 
آخرون أن الناس لديهم صعوبة أكرب يف الكذب بشكٍل مقنع عند مراقبتهم عن قرب، مام لو 

مل تكن هناك مراقبة عن قرب)21(.

إذا مل يكن بإمكانك اســتخدام أفضلية األرض يف التفاوض، حاول عقد التفاوض يف أرض 
محايدة. ومن ثم، فعند التفاوض مع مدراء عىل مستوى عاٍل، رمبا يكون من غري املالئم أن 
تطلب منهم القدوم إىل مكتب مدير يف مســتوى أقل. ومع ذلك، ميكن للفرد أن يقرتح أن 
يجتمــع كال الطرفني يف قاعــة املؤمترات من أجل تجنب املقاطعات، وذلك بأن يقول: "أعلم 
أنك مشغول، وتتم مقاطعتك بشكٍل كبري. ما رأيك بأن نتقابل يف قاعة املؤمترات حتى ميكننا 
االجتامع لبضع دقائق؟" أو رمبا يكون االجتامع وقت الغذاء وسيلة سهلة لتحييد موقٍف ما. 

رمبا يكون الخصم مرتاحاً وقت الغذاء، ورمبا يكون من املحتمل معادلة أي ميزة مراتبية. 
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عندمــا ال يكون لديــك بديل لالجتامع يف مكتب الخصم، فلن تكــون بحاجة إىل القيام 
بــدور التابــع عىل الفور. عــادًة يكون الخصم جالســاً إىل مكتبه وأنــت تجلس عىل كريس 
جانبي، أو أسوأ من ذلك، عىل كريس منخفض. ميكنك معادلة هذا العيب بشكٍل رسيع فقط 
من خالل الوقوف والتحرك يف األرجاء أثناء التحدث. من خالل هذا األســلوب البســيط غري 

اللفظي، أصبح من املمكن اآلن النظر من أعىل إىل الخصم.

محتوى الرسالة:

املرِســل واملستقبل والغرض والوقت والبيئة كلها أمور تساعد عىل تحديد مرحلة ما هو 

بالفعل لب املفاوضات: الرســالة ذاتها. تدور املفاوضات حول مقدار املعلومات الذي يقرر 

كل طرف أن يرويه )أو أال يرويه( بشــأن الدوافــع والتفضيالت الحقيقية. يبني املفاوضون 

مثــل هذا القرار ليس عىل معايريهم الذاتية فحســب، ولكن أيضاً عىل ســلوكيات وانفتاح 

وأمانة خصومهم قبل وأثناء التبادل.

عــىل الرغم من أن الرســائل غري اللفظية مهمــة، إال أن الكلمة املنطوقة هي الشــكل 

األســايس لالتصال يف املفاوضات. األنواع األساسية من الرســائل اللفظية املناسبة للمناقشة 

هنا، تقوم بتنازالت وتثري وتستجيب لألسئلة، ولكن أوالً سوف نتناول الرسائل االفتتاحية.

الرسائل االفتتاحية:

هل ينبغي أن تبدأ املفاوضات مبناقشــة فورية للقضايا األساســية، أو هل من األفضل بدء 

املفاوضات بحوار ودي محايد؟ تعتمد اإلجابة عىل 

إجاميل الوقت املسموح للمفاوضات، ونوع العالقة 

الســابقة مع األطراف املشاركة يف املفاوضات، وما 

إذا كان املناخ العام ودوداً أو عدوانياً.

يف الواليــات املتحــدة، املامرســة املقبولة هي 

البــدء مبحادثة عامة حــول املوضوعات املحايدة، 

ولكــن املحادثة تنتقل بشــكٍل رسيــع إىل حٍد ما 

نحــو قضايا الحوار. ينطبق النمط ذاته عىل الكثري 

ِقف وفّكر

1- عندما تبدأ االنتقال من الحد األقىص 

مــن النتيجة الداعمة لــك تجاه أقل 

نتيجة مقبولــة لك، هل ينبغي عليك 

القيــام بتنازالت بســيطة نســبياً أو 

تنازالت كبرية؟ وملاذا؟

2- يف وقــٍت الحق مــن املفاوضات، هل 

ينبغي أن تصبح تنازالتك أكرب أم أصغر؟
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من األوربيني الغربيني. ومع ذلك، ففي املكســيك والعامل العريب ومعظم الدول اآلســيوية، فإن 

املحادثات املبدئية املحايدة تكون عادًة أطول بكثري. 

التنازالت:

ذكرنا سابقاً أنه من املهم تأسيس أقل نتيجة مقبولة والحد األقىص من النتيجة الداعمة 

قبــل التفــاوض، ولكن من غري املستحســن تحديد هذه النتائج بشــكٍل مبكر يف التفاوض. 

وباألحــرى، من األفضل تحديد أقل نتيجــة مقبولة للطرف اآلخر. تبدأ بعد ذلك يف االنتقال 

بعيــداً عن الحد األقىص مــن النتيجة الداعمة لك، تجاه أقل نتيجة مقبولة لك، وتجاه الحد 

األقىص من النتيجة املقبولة للطرف اآلخر. يتم تحقيق هذا يف األغلب من خالل سلسلة من 

التنازالت.

يتــم تحديد متى وكيف يتــم القيام بالتنازالت من خالل املعلومــات التي تم الحصول 

عليها من األســئلة  – موضوعنا التايل. ومع ذلك، فإن مبادئ قاعدة املساواة ميكن أن تخدم 

كإرشادات للقيام بالتنازالت. يشــري املبدأ األول للمساواة إىل أن املفاوضني يتوقعون بشكٍل 

عام من بعضهم البعض، أن يقوموا بعدٍد مســاٍو من التنازالت من نقطة البدء األولية لهام. 

يتعلــق املبدأ الثاين باملســاواة يف التضحيــة، وطبقاً لهذا املبدأ يتم الحكم عىل "املســاواة"، 

مــن خالل املقدار الذي يتنازل عنه الشــخص بالقياس إىل تطلعاته – مبعنى آخر، من يقوم 

بالتضحيــة األكرب. تخيل موقفاً يتفاوض فيــه اثنان من املدراء عىل إعادة تنظيم العديد من 

اإلدارات. غادر مدير ثالث ومل يحل أحد آخر محله. ونتيجًة لذلك، سوف يتم نقل واجبات 

إدارته إىل املدراء الباقني. خالل هذه املفاوضات، يتعني عىل املديَرين أن يدركا أن كاًل منهام 

قد قام بعدد متســاٍو من التنازالت، وكذلك مقدار متســاٍو منها، ولكن من الصعب تحديد 

األعــداد واملقادير بدقة عند التفاوض عىل بنود، مثل: الواجبات الوظيفية واالرتباط املبارش 

وامليزانية. ومن ثم، فإن الطريقة التي يتم من خاللها القيام بهذه التنازالت مهمة. يستخدم 

املفاوض الفعال لغة إيجابية؛ للتأكد من أن التنازالت تبدو متكررة وكبرية. 

األسئلة:

 Dorothly يرتبط تحقيق اإلجامع بشــكٍل كبري بتوجيه األســئلة واإلجابة عليها. تناقش

Leads قوة األسئلة يف كتابها املعنون "أسئلة ذكية")22(. أشارت Leads إىل أن األفراد يهتمون 
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بالســؤال بشــكٍل أكرب من العبارة؛ وذلك ألنهم يعرفون أنه مــن املتوقع منهم اإلجابة عىل 

السؤال. عندما يسمعون عبارة، عىل الجانب اآلخر، رمبا ال يتوقع منهم الرد عىل اإلطالق. ويف 

حني أن األسئلة املغلقة ميكن أن تكون مالمئة يف بعض األوقات، إال أن األسئلة ذات النهايات 

املفتوحة غالباً ما تجمع معلومات قيمة، ميكن اســتخدامها الحقاً أثناء عملية التفاوض. إن 

من خالل هذه األســئلة يقوم املفاوض الفعال بتحديد وقت التنازل، ومقدار التنازالت التي 

يتعني عليه تقدميها.

رمبا يقوم املفاوض بدون قصد بالعزف عىل وتر عاطفي من خالل توجيه ســؤال معني، 

وأن يثري العداء. ومن ثم، رمبا يكون من الرضوري إعداد األرضية قبل توجيه األســئلة. أحد 

الطرق لتحقيق هذا يكون من خالل توضيح الســبب، أو األســباب وراء توجيه سؤال ما إذا 

كانت هناك احتاملية لإحراج.

تخدم األسئلة أغراضاً خمسة، هي:

إثارة االهتامم: "متى تغري هذا؟" أو "هل تعلم بشأن...؟".. 1

الحصول عىل املعلومات: "ما الفرق بني البندين؟" أو "ما قيمة هذه النقطة؟".. 2

التوضيح: "ال زلت أشــعر باالرتباك بشــأن دافعك هنا. ما الذي يهمك أيضاً؟" أو "ما . 3

هي املصطلحات التي استقررنا عليها حتى اآلن؟".

تحفيــز التفكري: "هل ميكنك أن تبدي رد فعلك تجاه البند الثاين؟" أو "ما هي بعض . 4

البدائل األخرى؟".

الوصول إىل النتيجة أو امللخص: "هل ميكنك تلخيص عرضك؟" أو "هل نحن جاهزون . 5

للترصف؟" أو "هل لدينا اتفاق؟".

يف حني أن إعداد العديد من األسئلة يعد عادًة فكرة جيدة، إال أن بعض الناس ينخرطون 

بشكٍل كبري يف توجيه األسئلة، لدرجة أنهم يتوقفون عن اإلنصات. وباملثل، ميكن للقليل من 

الناس التفكري يف جميع األســئلة املناســبة أثناء املفاوضات الفعلية. االستعداد يساعد عىل 

التغلب عىل كال االحتاملني.
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إذا أردت إجابة معينة، اســأل سؤاالً إيحائياً. السؤال اإليحايئ يقود الشخص الذي يجيب 

عىل السؤال من عبارًة إىل عبارة أخرى، حتى يتم تحديد منطق برهان موجه السؤال. أدناه 

مجموعة من األسئلة اإليحائية:

هل البحث مشــمول يف تكلفتك؟ أين؟ كيف تم تقسيمه بالتناسب بني الوظائف؟ اذكر 
السبب الفعيل لتضمينه يف الرسوم يف حني أنك قلت: إن هذه الوظيفة ال تتضمن أبحاثاً.

يف هــذا املثال، رمبا يعرف الســائل، أو ال يعرف اإلجابة، ولكنــه وجه خصمه إىل نتيجة 
مخطط لها مسبقاً. 

عندمــا ال تكــون هناك حاجــة لتوجيه الخصم يف اتجاه معني، اســتخدم األســئلة ذات 
النهايات املفتوحة – وهي األسئلة التي تبدأ عادة بـ: كيف، ملاذا، ماذا. عىل سبيل املثال، "ما 
اقرتاحاتك لغلق هذه الفجوة؟"، "ما الســبب يف أن الخطة )أ( أفضل من الخطة )ب(؟"، "ما 
هو العرض؟". األســئلة املفتوحة تدعو الناس للتعبري عن أفكارهم بحرية، وهذه هي أنواع 

األسئلة التي تشري إليها Dorothy Lead عىل أنها األسئلة الذكية.

هناك نوع آخر من األسئلة، أال وهي األسئلة البالغية، وهي األسئلة التي يتم توجيهها 
ليــس للحصول عىل إجابة ولكن للتأثري يف اآلخرين. وبــدالً من البحث عن إجابة، يحاول 
هذا النوع من األسئلة جذب االهتامم إىل بند معني. تتضمن أمثلة األسئلة البالغية: "برأيك 
مــا الذي ســيقوله نائب الرئيس عن أمر مثل هذا؟" أو "هــل تريد منا بالفعل أن نصدق 

هذا؟".

عــىل العموم، ينبغي تجنب األســئلة الثنائيــة أو القرسية أو التــي ال تتضمن أكرث من 
اختيار. السؤال مثل: "هل تفضل مكتباً يف الزاوية وبه حاسب آيل، أم هل تفضل مكتباً أكرب 
ولكن دون كريس إضايف؟ ينبغي تقســيمه إىل ســؤالني. هذا السؤال إذا تم توجيهه كام هو 
مصاغ ســابقاً، فسوف يؤدي إىل االرتباك أو رمبا حتى يطلب الخصم كال األمرين. وعىل نحو 
مشــابه، فإن األســئلة ذات االختيار اإلجباري ستجعل خصمك يشــعر بأنه ُوضع يف موقف 
حرج، ورمبا يقوم بإنهاء املفاوضات. وباملثل، يتجنب املفاوض الحكيم أسلوب توجيه األسئلة 
بشكٍل رسيع. يحتاج الخصم إىل الوقت لإجابة، ويحتاج السائل إىل االستامع إىل اإلجابات.

االســتخدام األخري الفعال لألسئلة هو إرجاع املفاوضات إىل مسارها، عندما يضع الخصم 
بعض العوائق. أكد Stuart Diamond، وهو بروفيسور يف كلية وارتون Wharton لألعامل 
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وخبري بارز يف التفاوض، عىل أهمية األســئلة من أجل الســعي لتحقيق الهدف. عىل سبيل 
املثــال، عندمــا يرصح الخصم قائــاًل: "ال ميكنني فعل هذا من أجلك يف هــذا الوقت"، فإن 
املفاوض الذي ينصت بانتباه رمبا يجيب قائاًل: "متى ميكنك فعل ذلك؟" أو "من أيضاً ميكنه 

فعل ذلك؟")23(. يكمل املفاوض العملية عندما يجيب من خالل توجيه األسئلة. 

لإيجاز، اجعل الغرض من ســؤالك يف االعتبار دوماً. أنصت حتى الوقت املناسب، ومن 

ثم قم بصياغة الســؤال من أجل تلبية االحتياجات الســائدة. يلخص الجدول رقم )13–3 (

العديد من أنواع األسئلة والغرض منها يف املفاوضات.

الجدول )13–3( األسئلة التي يتم توجيهها عند التفاوض

الغرضنوع السؤال

إثارة االنتباه، الحصول عىل االلتزام، التوضيح، إعادة التوجيه.سؤال مغلق.

الحصول عىل املعلومات، تحفيز التفكري.سؤال مفتوح.

توجيه اإلجابة.سؤال إيحايئ.

جذب االهتامم، التأثري يف اآلخرين.سؤال بالغي.

اإلجابة على األسئلة:

التفــاوض هو لعبــة توجيه األســئلة واإلجابة عليها. يعــد االســتعداد واالنتباه العقيل 

الرضوريــان لتوجيه أســئلة هادفة، رضوريَّــني لإجابة عىل هذه األســئلة كذلك. رمبا أهم 

استعداد هو العصف الذهني، وأن يتم مسبقاً كتابة األسئلة األكرث احتامالً يف أن يتم إثارتها. 

اطلــب من زميلك أن يعمل مثل محامي الشــيطان )أن يكون مخالفــاً لك يف الرأي(، ويثري 

مجموعة من األسئلة الصعبة قبل التفاوض. كلام أعد الشخص الكثري من اإلجابات املحتملة، 

كلام كانت هذه اإلجابات أفضل. 

تذكر دوماً اثنني من اإلرشادات العامة عند اإلجابة عىل األسئلة: )1( ال ُتجب أبداً إال بعد 

فهم السؤال بالكامل، )2( خذ الوقت املطلوب للتفكري يف اإلجابة. باإلضافة إىل تطبيق هذين 

اإلرشــادين، ميكنك مامرســة أحد خيارين عند اإلجابة: أوالً، رمبا ميكنك اإلجابة عىل الســؤال 
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بدقــة وبشــكٍل كامل. وعىل الرغم من ذلك، ففي حني أن مثــل الوضوح ال ُينصح به دوماً يف 

العديــد من املفاوضات، فإن الخيار الثاين هو أال تكــون رصيحاً بالكامل عند اإلجابة)24(. عىل 

ســبيل املثال، عنــد التفاوض عىل راتب الوظيفة الجديدة، ليس مــن الحكمة أن تجيب عىل 

الســؤال التايل بشــكٍل مبارش: "ما هو الراتب الذي تفكر فيه؟". مــن األفضل أن تجيب عىل 

السؤال عىل النحو التايل: "ما الراتب الذي تدفعونه عادًة ملثل هذه الوظيفة؟". إذا كان الحد 

األقــىص من النتيجة الداعمة البديل األفضل لالتفاق التفاويض بالنســبة لك، أقل من الحدود 

األدىن للطرف اآلخر، فلن تكون كشفت حدودك بشكٍل رسيع.

عندما ال ترغب يف اإلجابة عىل الســؤال، هناك العديد من الخيارات املتوفرة: أوالً، رمبا 

ميكنك أن تختار أن تجيب عىل جزء من الســؤال فحســب. عىل ســبيل املثــال، رمبا يكون 

السؤال: "ما املطلوب ليك تنتهي من هذا املرشوع 

بحلول األول من مايو؟". ميكنك اإلجابة من خالل 

ذكــر كل ما هو مطلوب؛ ليك تنجز املهمة بدون 

أي إشــارة إىل التاريخ. من خــالل الحصول عىل 

معلومات كاملة ومفصلة، يعتقد املســتجوب أن 

الســؤال قد متت اإلجابة عليه. ويف غضون ذلك، 

رمبا ميكنك البقاء بعيداً عن احتاملية التسبب يف رضر للمعلومات.

هناك احتاملية أخرى وهي طلب التوضيح حتى ولو كان السؤال واضحاً بشكٍل كبري. يف 
الغالب عندما يحاول الناس توضيح ســؤال ما، فهم يغريون، بقصد أو بدون قصد، الســؤال 
بشــكٍل كبــري، أو يقدمون منظــوراً إضافياً يف نــوع اإلجابة املرغوبة. وباملثــل، فإن الوقت 
املطلوب إلعادة صياغة السؤال يوفر وقتاً إضافياً لك؛ للمناورة من أجل التفكري يف اإلجابات 
املحتملة. وهناك تنويع آخر، وهو طلب توضيح جزء من الســؤال فحســب، ومن ثم رصف 
االنتباه بعيداً عن باقي الســؤال. ونتيجة لذلك، رمبا ينتهي بك األمر مضطراً إىل اإلجابة عن 

جزء من السؤال فحسب.

هناك احتاملية ثالثة وهي اإلجابة عن ســؤال مختلف. وبهذه الحيلة، فإن السؤال الذي 
متت اإلجابة عليه يشــبه بشــكٍل كبري الســؤال الذي تم توجيهه، لدرجة أن الســائل يعترب 
اإلجابة مرضية. عىل ســبيل املثال، عندما تســأل عن أي بند من بنود املوازنة يكون أنسب 

ِقف وفّكر

اذكر بعضاً مــن مميزات اإلجابة عىل . 1
السؤال من خالل سؤال آخر.

اذكر بعضاً من املخاطر.. 2
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إلســقاطه من طلبات املوازنة للعام القادم، ميكنــك أن تجيب بأن التضخم يؤثر عىل جميع 
مجــاالت املوازنة، ثم ميكنك ذكر أمثلة محددة عىل تأثــريات التضخم. ميكن أن تتبع ذلك، 
بدوره، بالبديل األفضل، أال وهو اإلجابة عىل الســؤال بسؤال. عىل سبيل املثال، "برأيك، أي 
من املجاالت يف الرشكة بالكامل كان للتضخم أكرب تأثري عليها؟". هذا األســلوب ميكن، أو ال 
ميكن، أن يحول االنتباه بعيداً عن الســؤال املبــديئ، ولكن هذا يف الغالب أفضل من إعطاء 

إجابة مبارشة.

البديل الرابع هو اإلجابة عىل سؤال منفي بإجابة مثبتة. عند التفاوض عىل الراتب، فإن 
الســيناريو التقليدي أن يسأل الخصم السؤال التايل: "ما الذي تعتقد أنها أكرب نقطة ضعف 
ســوف تجلبهــا عليك هذه الوظيفة؟". من الطبيعي أن اإلجابة الشــاملة والدقيقة ســوف 
تضعك يف موقف غري مناسب. اإلجابة اإليجابية اإلسرتاتيجية تكون عىل النحو التايل: "حسناً، 
أحياناً أنشــغل بالعمل بشكٍل كبري للغاية، ورمبا أظل يف العمل حتى وقت متأخر لياًل. هذا 
ليس عادالً بالنسبة ألرسيت. لذا، ينبغي عيّل أن أتعلم أن أوازن وقتي بني أرسيت وعميل". هذه 
اإلجابة تسحب امليزة من الخصم؛ وذلك ألنه من الصعوبة مبكان التقليل من شخص يعمل 

بجد، ويف الوقت ذاته محب ألرسته.

املفتاح الحقيقي لإجابة عىل األسئلة هو املقدرة عىل التفكري برسعة وبديهية. سوف تصبح 

هذه املهمة أسهل مع الخربة، ولكن ال يوجد أي بديل للتدرب عىل األسئلة املحتملة واالستعداد.

القناة:

كان التفاوض وجهاً لوجه يعد فيام سبق القناة الوحيدة الصالحة للتفاوض، ولكن الحال 
تغــري. يجب عىل املفاوضني يف هذه األيام التفكري يف العديد من قنوات االتصال عند تطوير 

إسرتاتيجية التفاوض. 

سواء تم التفاوض وجهاً لوجه أو عرب الهاتف أو بشكٍل إلكرتوين، إال أن الوسائط املكتوبة 
تلعب عادًة دوراً أساســياً)25(. أشــهر هذه الوسائط اســتخداماً هو خطاب النوايا، الذي ييل 
الكثــري من املفاوضات. تكون ذاكرة املرء بعد خمس دقائق من انتهاء املحادثة عادًة أفضل 
منها بعد خمســة أيام. يؤكــد خطاب أو مذكرة النوايا عىل أن جميــع البنود املهمة قد تم 

االتفاق عليها.
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الشــخص الذي يقــوم بكتابة الخطاب أو املذكرة له األفضلية؛ وذلك ألن هذا الشــخص 
يفرس املعاين ويصوغ الكلامت ليك تعكس فهمه للمناقشــة. ال تتعلق املسألة هنا باستغالل 
الطرف اآلخر أو إمســاك الخصم يف املصيدة. األمر ببســاطة هو أن تقوم بصياغة مجاالت 

االتفاق بأسلوبك الخاص بدالً من ترك هذا لخصمك. 

وبالطبع، ال ميكنك كتابة الخطاب بنربة توحي بأن خصمك شــخص ال ميكن الوثوق به. 
ميكنــك تحقيق هذه الرباعة بســهولة بالغة. يف أحد املواقف قام أحد املديرين باســتضافة 
العديــد من املوظفني من مكتب خــارج املدينة. قدم املدير إيصاالً باملرصوفات تبلغ قيمته 
400 دوالر، ولكــن شــيك الراتب التايل مل يغطِّ املرصوفات. تناقــش هذا املدير مع مرشفه. 
وبعــد مفاوضات طويلــة وافق املرشف عىل دفــع 300 دوالر من مبلــغ 400 دوالر. بعد 

املفاوضات أرسل املدير الربيد اإللكرتوين املخترص التايل:

التاريخ: 11 مارس 2015

Chris Averson إىل: كريس أفرسون

Pat Harolds من: بات هارولدز

املوضوع: إيصال املرصوفات

أشــكرك عىل وقتك وجلوسك معي ومناقشــتك املرصوفات التي أنفقتها، عندما استضفت املهندسني 

من سانت بول St. Paul. أتطلع إىل استالم مبلغ 300 دوالر مع شيك الرواتب التايل.

هذه الرسالة اإللكرتونية الرسيعة مل تؤكد عىل نتائج املفاوضات فحسب، ولكنها أسست 

كذلك لحسن النية.

ميكن للمدراء أيضاً اســتخدام املراسالت املكتوبة ليقللوا من أهمية قضية ما، أو يلطفوا 

من موقف حســاس للغاية. من شــأن الرتاسل أن ُيرجع قضية ما إىل املنظور مرة أخرى، من 

خالل اإلظهار برباعة أن املسألة مل تعد ذات أهمية بالغة. ويف الغالب، فإن الكلمة املطبوعة 

ميكن أن تضفي مصداقية يفتقر إليها االتصال وجهاً لوجه؛ وذلك ألن بعض الناس أكرث عرضًة 

للتعامل بجدية مع ما يرونه أكرث مام يســمعونه. وباملثل، فإن املذكرة املكتوبة بعناية متيل 

إىل أن تكون أقل عاطفيًة من التفاعل وجهاً لوجه.
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أخرياً، ميكن للمدراء اســتخدام املراسالت املكتوبة من أجل عرض موقف ما عندما يكون 

التفسري املعقد رضورياً. من الصعوبة مبكان عرض مناقشة معقدة تتضمن رسوماً وأشكاالً عن 

التكلفة من خالل العرض الشــفهي فحســب. ميكن أن تكون العبارة املكتوبة أو حتى الرسم 

البياين مفيداً عند عرض مثل هذه املناقشات. وعالوًة عىل ذلك، إذا مل يكن لدى الخصم مثل 

هذه الوســائل، فرمبا يكون من الصعب صياغــة الحجج املضادة. املدراء الذين يعتقدون أن 

قناة االتصال الوحيدة هي االتصال وجهاً لوجه، يقللون من خياراتهم بشكٍل كبري. 

الطبقة الرابعة: اإلستراتيجيات األساسية:

وصلنا إىل لب منوذج االتصال اإلداري اإلسرتاتيجي )الشكل رقم 13–1(: كيف يعمل املدير 

وكيف يبدو وكيف يعلن عن الحد األقىص من النتيجة الداعمة، وكيف يتفاعل مع أســلوب 

الخصم، وكيف يؤسس الظروف البيئية، وكيف يسأل وكيف يجيب عن األسئلة. كل ما سبق 

يسهم يف إسرتاتيجية التفاوض. يقوم املدراء بتجميع متغريات التواصل هذه، سواء بقصد أو 

من غري قصد؛ من أجل تطوير إسرتاتيجية أساسية للتفاوض. ميكن لست إسرتاتيجيات عامة 

تم مراجعتها يف الفقرات التالية، أن تساعدك عىل تجميع مجاالت التواصل املختلفة بشكٍل 

منهجي. ال نفضل أســلوباً معيناً عىل األســاليب األخرى. وبدالً من ذلك، فإن هذه األساليب 

الستة متثل احتامالت رمبا تناسب موقفاً معيناً بشكٍل أفضل)26(، وهي كام ييل: 

المفاجأة:

تتضمــن إســرتاتيجية املفاجأة عــرض هدف أو تقديــم تنازل بطريقة غــري متوقعة يف 

التفــاوض. عىل ســبيل املثال، رمبا يقوم أحد املدراء بالتفاوض عــىل بنود امليزانية مع نائب 

الرئيس، فيطلب فجأة منصباً جديداً. رمبا تأخذ املفاجأة الطرف اآلخر عىل حني غرة بشــكٍل 

كامل. ولذا، فإن الطلب اإلضايف يتم املوافقة عليه خاصة أنه لن يضيف أية نفقات جديدة. 

التنازل الرسيع عن أي بند غري رضوري رمبا يشكل نوعاً آخر من املفاجآت. مرة أخرى، رمبا 

يتــم هذا التنازل عن بند ال يرتبط بالرتكيز األســايس للتفاوض، عىل أمل أن يعزز هذا التنازل 

تنــازالً آخــر يف املقابل يقوم به الخصم. رمبا تكون املفاجــأة قيمة عىل وجه خاص مع خصم 

يكون تحت ضغط الوقت؛ وذلك ألنها من املمكن أن تشجع عىل بعض التنازالت الرسيعة. 
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الخداع:

عنــد لعب البوكر Poker، رمبا متارس الخداع، من خــالل تقديم ُطعم كبري حتى ولو مل 

تكــن جاهزاً لدعم هــذا الطعم. من خالل الخداع، تأمل يف إخافة خصمك. هذا األســلوب 

مناسب أيضاً أحياناً يف التفاوض اإلداري. الخداع هو فن خلق الوهم دون اللجوء إىل الكذب 

أو اســتخدام التضليل الرصيح، يعد مــن أدوات اللعب النظيف يف التفاوض؛ وذلك ألن كل 

طــرف يحاول تعظيم مكاســبه الخاصة. هناك فرق بني االحتفــاظ باملعلومات وبني تقديم 

بيانات خاطئة. عىل ســبيل املثال، عندما يتفاوض شــخص ما عىل رشاء طاولة ملكتبه، هناك 

فرق بني أن يقول: "ال أرغب يف أن أدفع ما يتجاوز مبلغ 900 دوالر"، وبني القول: "ال ميكنني 

إنفاق أكرث من 900 دوالر". رمبا ال يرغب الشخص يف إنفاق أكرث من 900 دوالر، ولكن لديه 

أموال إضافية إذا كانت هناك حاجة لذلك.

اإلسناد:

تستخدم إسرتاتيجية اإلســناد عندما تكون هناك فكرة مرتبطة بفكرة أخرى. عىل سبيل 

املثال، رمبا يســتخدم مدير العالقات العامة هذا األســلوب عند التفاوض عىل إســرتاتيجية 

جديــدة مع نائب مديره اإلداري: "قرأت يف مجلة الرثوة Fortune أن رشكة ABC الدولية، 

قد غريت من نهجها تجاه اجتامع املســاهمني. اســتخدمت ABC نهجاً يشــبه النهج الذي 

أقرتحه". يسند هذا املدير أسلوبه عىل أسلوب ABC من أجل بناء املصداقية. 

يستخدم املرّشعون أيضاً شكاًل من أشكال اإلسناد عند عرض مرشوعات القوانني؛ يقومون 

بإرفــاق بنــد مثري للجدل "كملحق" مــع يشٍء ما يحظى بدعٍم كبري. يســتخدم املدراء هذا 

األسلوب يف املفاوضات عندما يقومون بإسناد خاصية غري مرغوبة مع خاصية مرغوبة. عىل 

سبيل املثال، رمبا يطلب من شخٍص ما أن ينتقل )غري مرغوب( مع منحه ترقية )مرغوبة(. 

األمر الواقع:

األمــر الواقع هو نوع من الخداع الذي يقول: "يف الواقع، هذا هو. لقد تم إنجاز األمر". 

تقوم بوضع رشوط العرض، وتترصف كام لو كانت الرشوط مقبولة للطرف اآلخر. التوقع هو 
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أنــه عندما تتم صياغة قضية ما كام لو كانت بياناً ختامياً تم التفاوض بشــأنه، فإن الخصم 

ســوف يقبلها بقليل من االعرتاض أو بال اعرتاض عىل اإلطالق. لنفرتض أنه قد متت مناقشــة 

بند ما لبعض الوقت، ولكن مل يتم التوصل إىل اتفاق راســخ. رمبا ميكنك كتابة خطاب نوايا 

يتعلق باملفاوضات، وأن تقرر أنه قد متت تســوية القضية. باستخدام هذا األسلوب، أحياناً 

يدفع الوكالء العقاريون املشــرتين العنيدين عىل القيــام بإجراٍء ما، من خالل كتابة رشوط 

املشرتين غري النهائية يف العقد. مبجرد أن تتم كتابة التفاصيل، ُيطلب من املشرتي أن يوقع، 

وهو يف الغالب يفعل ذلك.

اقبل أو ارفض:

يســمح موقف "اقبل أو ارفض" للخصم مبعرفة أن هذا العرض هو أفضل عرض تقدمه، 

وهو ميثل الحد األقىص من تعديالت الهدف الذي يرغب الشخص تحقيقه. عند تقديم عرض 

"اقبــل أو ارفض" )والذي يعد يف الواقع عرضاً نهائيــاً(، فأنت تتحمل مخاطرة أن يتم رفض 

العرض. ولذا، رمبا لن تكون هناك فرصة لتحسينه أو حتى إحياء املفاوضات مرة أخرى. رمبا 

ميكنك أن تتبع هذا بعرض مختلف إذا تم رفض العرض املبديئ "اقبل أو ارفض". وعىل الرغم 

من ذلك، فسوف تفقد مصداقيتك. ميكنك استخدام هذه اإلسرتاتيجية مرة واحدة فحسب.

الحاجب:

يف املفاوضــات، يعد الحاجب طرفاً ثالثاً يســتخدم من ِقبل املفــاوض كجزء من عملية 

التفــاوض؛ تعمل مثــل الحاجب بني الخصم وبــني متخذ القرار النهايئ. عىل ســبيل املثال، 

افــرتض أنــك تتفاوض مع مقاول خارجــي. رمبا ميكنك أن تقول: إن رشوطــاً معينة اقرتحها 

املقاول بحاجة إىل املوافقة عليها من ِقبل آخرين يف الرشكة. عندما ال تتم املوافقة عىل هذه 

الرشوط، رمبا يجد الخصم أنه من الرضوري تقديم تنازالت ليك تظل الصفقة مستمرة. رمبا 

يكون الطرف الثالث يف الحقيقة شــبحاً يف الخلفية، ولكن هــذا اإلجراء يوفر وقتاً للتفكري، 

ورمبا يزيل بعضاً من امليزة الهجومية للخصم. بدالً من التفاوض شخصاً لشخص، فإن الخصم 

أمامه خصامن اآلن، ومن الصعوبة مبكان التفاوض من خالل "حاجز" أو حاجب.

عادًة يســتخدم املفاوضون أســلوب الحاجب، ولكن هذا األسلوب له عائق خطري؛ فهو 

يعطي االنطباع بأنك محدود القدرات. اســتخدم هذا األســلوب بحرٍص بالغ عند التفاوض 
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عــىل الرواتب وامليزانيات مع مرؤوســيك؛ ألنه ســيبدو عاجاًل أن ســلطتك يف اتخاذ القرار 

محدودة، ومن ثم فسوف يقل االحرتام والتأثري.

إذا كان األمر ممكناً، ال تدع الخصم يســتخدم أســلوب الطــرف الثالث. بدالً من ذلك، 

حاول الوصول إىل صانع القرار مبارشًة. أسلوب الحاجب يرشح االتصاالت. ولذا، يتم إضعاف 

الكثري من اإلسرتاتيجيات التي يتم استخدامها عىل الطرف اآلخر.

اإلســرتاتيجيات الستة ما هي إال اقرتاحات. دمج بعض من هذه اإلسرتاتيجيات أو حتى 

اســتخدام إســرتاتيجيات أخرى أمر ممكن. كل إســرتاتيجية لها عيوب ومميزات ومخاطر 

اعتامداً عىل املتغريات التي متت مناقشــتها يف هذا الفصــل، وتلخيصها يف منوذج التواصل 

اإلســرتاتيجي )الشكل رقم 13–1(. وضع اإلسرتاتيجية املناسبة ليست مهمة سهلة. تتطلب 

اإلســرتاتيجية الجيــدة مقدرة تحليليــة وفهم التواصــل ومجموعة ُمنقحة مــن املهارات 

واإلبداعيــة. وعىل الرغم من ذلك، بعد أن تــدرس هذا الفصل، ينبغي أن تكون قادراً عىل 

الدخول يف املفاوضات بثقة. 

ملخص:

يعد التفاوض أداة مالمئة للتســوية يف مواقف حل النزاع. قبل التفاوض، ينبغي عىل املدير 

أن يضع الحد األقىص من النتيجة الداعمة، وأقل نتيجة مقبولة من أجل معرفة مجال التفاوض. 

ينبغي التفكري بعناية يف كال الحدين حتى ميكن للمدراء حامية أفضل اهتامماتهم عند التفاوض 

بطريقــة موثوقة. يجب أن يكون الحد األقىص من النتيجــة الداعمة حداً ميكن للمدير دعمه 

باقتناع، وأن تكون أقل نتيجة مقبولة نتيجة ميكن للمدير التعايش معها. من الحكمة أيضاً أن 

يتم تعريف البديل األفضل لالتفاق التفاويض؛ وذلك من أجل منع حدوث مآزق.

ينبغي عىل املفاوضني دراسة وقت التفاوض، ومدة املفاوضات، ومتى ميكن القيام بعرض 

مضــاد. حيث إن التفاوض عرضًة ألن يكون أكرث نفعاً، عندما يكون أقرب من املوعد النهايئ 

للخصم، فإن العديد من االقرتاحات بشــأن املوعد النهايئ رمبا تكون مفيدة: )1( ال تقم أبداً 

بكشف املوعد النهايئ إذا كان ذلك ممكناً، )2( كن صبوراً، )3( استخدم الساعة. يجب عىل 

املفاوضني اإلسرتاتيجيني أيضاً البحث عن البيئة املادية األمثل التي تفيدهم، دون إعطاء أي 

ميزة لالحتجاج. 
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هنــاك اعتبار آخــر، أال وهو اللغة املســتخدمة أثناء التفاوض. ينبغــي عىل املفاوضني 

اســتخدام لغة أساسية مشــرتكة، وأن يســعوا من أجل الوضوح، وأن يكونوا محددين، وأال 

يكونوا اعتذاريني. األســئلة التي يتــم توجيهها أثناء املفاوضات لها خمســة أغراض: جذب 

االنتبــاه؛ الحصول عــىل املعلومات؛ التوضيــح؛ تحفيز التفكري؛ االختتــام أو التلخيص. عند 

صياغة األسئلة، متيل اإلسرتاتيجية األسئلة التي سيتم استخدامها، سواء كانت أسئلة مفتوحة 

أو إيحائيــة أو مغلقة. عند اإلجابة عىل األســئلة، يجب عىل املفــاوض حامية مصالحه من 

خالل التفكري ملياً قبل اإلجابة، وأال يجيب إال عندما يفهم السؤال بشكٍل كامل. يقرتح هذا 

الفصل بعض اإلسرتاتيجيات لتكييف اإلجابات ليك تالئم مصالح الشخص. 

القنــاة التي يتم اختيارها للتفاوض مهمة. يعتمد اختيــار القناة املختارة عىل الظروف. 

يتطلب خطاب أو مذكرة النوايا الحرص عند إعداده، ورمبا يعمل لتحقيق مصلحة الشخص 

الذي يقوم بإعداده.

ميكن تطبيق ســت إسرتاتيجيات أساســية يف املفاوضات: )1( املفاجأة: تقديم تنازل أو 

عرض الغرض بطريقة غري متوقعة، )2( الخداع: خلق وْهم دون الكذب، )3( اإلســناد: ربط 

فكرة الشخص مع فكرة أخرى ألجل الجدال فحسب، )4( األمر الواقع: الترصف كام لو كانت 

الــرشوط مقبولة للطرف اآلخر قبل حدوث أي اتفــاق، )5( اقبل أو ارفض: أن تدع الخصم 

يعــرف أن هذا العرض هــو العرض النهايئ، )6( الحاجب: اســتخدام طرف ثالث كجزء من 

عملية التفاوض. 

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة 13–1: التفاوض والتقنية:

 Pickup للتو اختبــار القيادة الثاين الخاص به يف ســيارة البيــك أب Jessi أتــم جيــيس

الجديدة، ذات ثالثة أرباع الطن التي كان يفكر يف رشائها. أصبح مندوب املبيعات "أفضل" 

صديق له خالل الســاعات الثالث املاضية، غامراً إياه بتقدميه بشكٍل حار إىل كل "مدير" يف 

وكالة البيع بالتجزئة، وإحضار املرشوبات املجانية له من آلة البيع، وتقديم الخدمة له أثناء 

اختبــار القيادة يف الســيارتني اللتان اختربهام، وتأكيدات عــىل أن مندوب املبيعات "يعمل 
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يف خدمــة جييس Jessi"، ويرغب يف "أن ينجز أعامل جييس Jessi". أمطر مندوب املبيعات 

جييس بوابل من األســئلة وأغراه من خالل "شــهر الشاحنات" و "صفقات خاصة" و"حوافز 

لوقت قصري فحسب". أخرب مندوب املبيعات جييس Jessi بـ "التمويل الخاص، والحسومات، 

وحوافز التاجر" التي ســتنتهي يف القريب العاجل، وســيفوتها جييس إذا مل يشــرت الشاحنة 

اليوم، وأن الوكالة "تحتاج بشدة إىل أن يقوم جييس Jessi باستبدال شاحنته القدمية مقابل 

 Jessi الجديدة، وســوف تقدم أعىل ســعر". قام مندوب املبيعات بإجراء حســابات جييس

عوضاً عنه، وأخربه أنه سيســدد مبلغاً بســيطاً كل شهر. فعل جييس Jessi أذىك يشء قام به 

خــالل وقت طويل للغاية. قــال للبائع: "يتوجب عيّل أن أكون يف مــكاٍن ما خالل عرشين 

دقيقة، ولكني رمبا أرجع غداً. متى تفتحون يف الصباح؟".

يف اليوم التايل، اتصل جييس Jessi بأحد أســاتذته يف الكلية، وأتبع هذه املحادثة ببحث 

هاتفي، وخالل عرشين دقيقة رجع إىل البائع مع تقديرات بقيمة استبدال شاحنته القدمية 

بشاحنة جديدة، من ثالث مواقع إلكرتونية لبيع السيارات املستعملة، وموافقة مسبقة عىل 

القــرض من بنكه التعاوين، وملخص بالتكلفة الفعلية يف الوكالة للشــاحنة التي يرغب فيها 

من موقع إلكرتوين آخر. قام جييس Jessi بتحية البائع، وقدم عرضاً للشــاحنة أقل من قيمة 

فاتورة املركبة. قال البائع: "ال ميكننا قبول هذا العرض يا جييس Jessi؛ هذا أقل من الســعر 

الذي سندفعه مقابل الشاحنة".

"حســناً، أوالً: قمتم بإضافة بنود محملة والتي مل يتم إنجازها بعد، مثل فرش املقطورة 

مقابــل 670 دوالراً، وميكننــي عمل هذا يف املــكان ذاته الذي ســتنجزون فيه هذا الفرش 

مقابل 230 دوالراً فحســب. ولذا، قمت بخصم هذا املبلغ، وكذلك الرســوم اإلضافية مقابل 

املادة املانعــة للترسب التي يتم إضافتها عند دهان املركبة، وكل املركبات )مدهونة(. هذه 

بعض البنود املشابهة وتبلغ تكلفتها حوايل 1945 دوالراً. قمت أيضاً باستقطاع نصف رسوم 

الوجهة، وقمت أيضاً باســتقطاع نصف رســوم التأخري، وهذه هي التكلفــة النهائية". أخذ 

مندوب املبيعات املصدوم هذه املعلومات إىل مديره، الذي عاد مع اثنني آخرين من املدراء 

ملحاولة إقناع جييس Jessi بأن عرضه غري ممكن عىل اإلطالق. استمرت عملية البيع الصعبة 

وتحولت إىل مناقشــة قيمة استبدال شــاحنة جييس Jessi القدمية بالشاحنة الجديدة. ويف 
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النهاية، أخربهم جييس Jessi أنه يريد إبرام صفقة فحســب، ورمبا يجدها عند وكالة أخرى، 

أو حتى شــاحنة مــن ماركة مختلفة، وأنهم إذا كانوا مهتمــني بالعرض الذي قدمه، ميكنهم 

االتصال به، ومن ثم غادر املعرض ثانية. 

يف اليــوم التايل، تلقى جييس Jessi مكاملــة. وافق املدير عىل العرض الذي قدمه. عندما 

وصل جييس  Jessi، تم تنظيف السيارة، وعليها يافطة كبرية مكتوب عليها "بيعت"، وكانت 

 Jessi مركونــة عند الباب األمامي. دخل جييس صالة العرض. وافق املدير عىل عرض جييس

فيام يتعلق بالشــاحنة الجديدة، ولكنه قدم سعراً لشاحنة جييس Jessi القدمية يقل مبقدار 

8000 دوالر عــن الســعر الذي كان جييس Jessi يتطلع إليه. بعــد ثالثني دقيقة أخرى من 

مفاوضات البيع الشــاقة، غادر جييس Jessi الوكالة للمرة الثالثة. بعد ساعة أخرى، استقبل 

جييس Jessi مكاملة بأن مدير الســيارات املســتعملة يرغب يف التحدث معه. بعد زيارة مع 

 Jessi مدير الســيارات املستعملة، كان من الواضح أن املكاملة كانت بهدف أن يقلل جييس

من توقعاته بشــأن قيمة بيع ســيارته املســتعملة. ومرة أخرى، غادر جييس  Jessi الوكالة. 

يف املســاء، اتصل به املدير العام، وأخرب جييس Jessi أنه موافق عىل الصفقة، ولكن بزيادة 

مقدارها 450 دوالراً فحســب عــن العرض الذي قدمه جيــيس Jessi، وأنه إذا رجع جييس 

Jessi إىل املعرض فإن الصفقة ستتم. وافق جييس  Jessi وذهب إىل الوكالة يف الصباح التايل. 

 .Jessi  تم إبــرام الصفقة بالفعل وكتابتها، وعكس العرض "الرســمي" كل متطلبات جييس

 .Jessi كانت الصفقة يف الواقع أكرث مبقدار 450 دوالراً من العرض األصيل الذي قدمه جييس

وبالنســبة للقرار املتعلق مبقدار املال الذي ستخرسه الوكالة، ذهب جييس Jessi إىل مكتب 

املديــر املايل، حيث كان هناك وابل آخر من الصفقات. قدموا له ائتامناً، وتأمني عىل الحياة 

وتأمني الحامية الشاملة ومتديد الضامنات، وكلها ُمبالَغ فيها، ورفض جييس  Jessi الصفقات 

الخاصة عىل هذه البنود. اســتمرت املحادثات املالية الخادعة، ولكن جييس Jessi أرص عىل 

موقفه. ويف النهاية، تم إنهاء األوراق والتوقيع. 

يف املســاء، قام جييس Jessi بتجميع إجاميل املبالغ اإلضافية التي حاول البائع أن يجعله 

يقبلها. كان سينتهي األمر به أن تبلغ تكلفة الشاحنة 42.360 دوالراً. التكلفة اإلضافية التي 

كان سيتحملها إذا كان قد وافق عىل البيع العسري هذا، كانت ستبلغ 19.736 دوالراً.
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حصل جييس Jessi الحقاً عىل متديد الضامن مقابل 30% فحســب من املبلغ الذي كان 

سيدفعه لضامن الوكيل، وقام بإضافة بعض اللمسات الخاصة، مقابل جزء بسيط من املبلغ 

الذي كان الوكيل يرغب يف تحميله إياه.

ما مقدار أهمية االطالع الجيد عىل املفاوضات قبل بدء املفاوضات؟ إىل أين تذهب . 1

للحصول عىل اإلرشادات؟

كان من الواضح أن هناك تكلفة املواد عند اإلخفاق يف التفاوض الفعال يف هذه الحالة. . 2

هل ميكنك التفكري يف مواقف أخرى، حيث تكون تكاليف التفاوض غري الجيد عالية؟

الحالة 13–2: الشراء وحساب المدفوعات:

يعمل كل من سول Saul والتيشا Latisha مديرين إداريني يف رشكة معدات آلية. تعمل 

التيشا Latisha مديرة املشرتيات، ولها أربعة وكالء مشرتيات ومديرة مكتب تحت إدارتها. 

يعمل ســول Saul مدير حسابات املدفوعات ويعمل تحت إمرته شخصان. تعمل سكرترية 

مجموعة حســابات املدفوعات أيضاً مع مجموعة الحســابات املدينة. ولذا، فإن مجموعة 

حسابات املدفوعات بها سكرترية تعمل لجزء من الوقت فحسب.

ســول Saul والتيشــا Latisha حاصالن عىل درجات جامعية يف األعــامل، وتخرجا من 

الكلية من ثالث إىل خمس ســنوات عىل التوايل. كالهــام طموحان وهناك درجة عالية من 

املنافسة بينهام. حدثت املناقشة التالية يف مكتب التيشا Latisha الذي يقع آخر املمر من 

مكتب ســول  Sau. التيشا Latisha مشغولة وهناك الكثري من األوراق متناثر عىل مكتبها. 

تبّقــى ما يقرب من خمٍس وأربعني دقيقة عىل موعد انتهاء العمل، ولكن يبدو أن التيشــا 

Latisha لن تتمكن من املغادرة يف الوقت املناسب. 

كانت كل األمور متوترة مؤخراً؛ ألن نهاية الشــهر قد اقرتبت. يتعني عىل كل من ســول 

والتيشا إنجاز العديد من األنشطة خالل األيام القليلة املاضية. 
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األسئلة:

حلــل الحــوار التالي واقترح: ما الــذي يمكن القيام به من أجل تحســين فعالية هذا . 1

التفاعل؟ 

ســول Saul: التيشا  Latisha، هل ميكنني االستعانة مبديرة مكتبك للعمل عدة ساعات 

غداً؟ نحن متأخرون بالفعل والحظُت أن مديرة مكتبك ليست مشغولة كثرياً مؤخراً. 

التيشا  Latisha: ما الذي تعنيه بأنها ليست مشغولة كثرياً؟ لدينا جميعاً الكثري من العمل.

ســول  Saul: حســناً، لديك مديرة مكتب واحدة، ولكن يجب علينا مشاركة الوقت مع 

مجموعة حسابات الدائنني.

التيشا  Latisha: حسناً، أنا آسفة، نحن مشغولون للغاية. 

سول  Saul: ما رأيك لو طلبنا منها أن تعمل لوقٍت إضايف، وسوف تقوم إدارتنا بدفع هذا 

الوقت اإلضايف؟ هل تحب أن تعمل لوقٍت إضايف؟

التيشا  Latisha: رمبا تريد القيام بذلك. ميكنك أن تسألها.

سول  Saul: هل ميكنك سؤالها رجاًء؟ رمبا يكون هذا أفضل ألنك مرشفتها.

التيشــا  Latisha: ال، اذهب أنت واســألها. أيضاً، تذّكر أنه يجب عليك أن تدفع مقابل 
الوقت ونصف الوقت اإلضايف.

سول Saul: أعتقد أنه يجب عليك أنت التحدث إليها. 

عندما كان سول  Saul يقول هذا، رن جرس الهاتف وغادر سول املكتب.

ُعد إىل الشكل رقم 13–1، ما أكرب املتغريات املوجودة يف الشكل التي تؤثر عىل االتصال 
املوجود يف هذه الحالة؟

الحالة رقم 13–3: التفاوض على عملية شراء:

تحطمت شاحنة توصيل ريجي بالنشارد Reggie Blanchard، عندما مل يتوقف شخص 
ما عند إشــارة التوقف واصطدم بالشــاحنة. رشكة تأمني الطرف اآلخر ســوف تدفع لريجي 
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مقابل األرضار التي حدثت لشــاحنته، وكان بالنشــارد Blanchard يؤجر شــاحنة بشــكٍل 
مؤقت ملدة أسبوع. حدث الحوار التايل عندما كان بالنشارد Blanchard يتحدث مع كييل 

Kelly، وهي مندوبة مبيعات تحاول أن تبيع له شاحنة جديدة.

كييل Kelly: نعم، سيدي، مباذا ميكنني خدمتك؟

بالنشــارد Blanchard: فقدت حديثاً شاحنتي يف حادثة. أســتأجر حالياً شاحنة بشكٍل 
مؤقت. ولذا، أرغب حالياً يف رشاء شاحنة جديدة يف أقرب وقت.

كييل Kelly: ما نوع الشاحنة الذي ترغب فيها؟

بالنشــارد Blanchard: شــاحنة موديل 2005 مثل هذه )يشــري إىل شاحنة ذات سعر 
مخفض(، ومل تقطع مسافة كبرية وحالتها رائعة.

كييل Kelly: أعلم كيفية شــعورك. من املزعج أن يخرس املرء شــاحنة خدمة مثل هذه، 
ولن تحصل عىل الكثري من املال من رشكة التأمني؛ ليك تشرتي شاحنة مثل التي كانت لديك. 

أليس كذلك؟

بالنشارد Blanchard: نعم، هذا صحيح متاماً.

كييل Kelly: كيف حدثت الحادثة؟

اســتمر بالنشارد Blanchard يف رشح كيف تجاوز الشخص اآلخر إشارة التوقف وحطم 

الناحية اليمنى من شــاحنته. وبينام كان يفعل ذلك، كانت كييل Kelly تهز رأسها باملوافقة 

 .Blanchard عىل كل كلمة يقولها بالنشارد

كييل Kelly: كان يجب عىل هذا الشخص األعمى الحزين أن يراك وأنت يف هذا التقاطع 

الواضح.

بالنشارد Blanchard: نعم، أعتقد أنك عىل حق.

كييل Kelly: حســناً، ال تقلق ألنك أتيت إىل املكان املناســب يف الوقت املناســب. نقدم 

عروضــاً جيدة عىل جميع موديالت هذا العام؛ ليك نكــون جاهزين ملوديالت العام القادم 

التي ستكون جاهزة يف أي أسبوع من اآلن.



الفصل الثالث عرش

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات598

بالنشارد Blanchard: يبدو هذا جيداً. دعني أسألك عن سعر تلك السيارة هناك.

كييل: هذه املوديالت تنفذ برسعة بالغة؛ فهي مركبات ممتازة وأســعارها رائعة مقارنة 

بجودة الشاحنة. ميكنني أن أبيع هذه لك مقابل 37000 دوالر.

بالنشارد  Blanchard: أكره أن أقول ذلك، ولكن يبدو أن هذا السعر عاٍل بالنسبة لهذا املوديل.

كييل  Kelly: نعم، ولكن تتمتع هذه الشــاحنة بســامت رائعة، التي تتضمن حزمة حامية 

املســتهلك خاصتنا مقابل 1970 دوالراً )تبتســم كييل Kelly(، وهــذه الحزمة تتضمن معالجة 

الدهانــات وواقي من الصون تحت الشــاحنة، وثالث ســنوات ضامن ضد الصــدأ، وهي أيضاً 

تتضمــن عضوية يف مرشوع نادي الســيارات لدينا، الــذي يتمتع ببعض املزايــا الرائعة لرجال 

األعامل.

.Blanchard الجملة األخرية، وهي تضع يدها عىل كتف بالنشارد Kelly قالت كييل

بالنشارد Blanchard: هل األمر كذلك بالفعل؟

كييل Kelly: ما املبلغ الذي تريد دفعه مقابل الشاحنة؟

بالنشــارد  Blanchard: لســت متأكداً متاماً، ولكن الحكم من خــالل القيمة الدفرتية 

لشــاحنتي القدمية ومبالــغ الكمبياالت التي كنت أدفعها مقابلهــا. أود أال أنفق ما يتجاوز 

30000 دوالر.

كييل Kelly: حســناً، كام قلت ســابقاً، ميكنني أن أبيعك هذه الشــاحنة مقابل 37000 

دوالر. قمنا بالفعل بتخفيض ســعر ملصق البيع مبقدار 2500 دوالر؛ إذ نبيعها عادة مقابل 

39500 دوالر )تتوقــف كييل Kelly(. إذا كان ميكنك إنفاق 30000 دوالر، فإن مبلغ 7000 

اإلضافيــة لن تضيف الكثري عىل مدفوعاتك. وباإلضافة عىل ذلك، نحن الوكالء الوحيدون يف 

املدينة الذين نقدم خطة حامية املســتهلك، ونشعر أن املزايا تفوق التكلفة بكثري. أقول لك 

إن هذا سعر بخس مقابلها. 

بالنشارد Blanchard: حسناً، يف هذه الحالة أعتقد أن مبلغ 37000 دوالر مبلغ معقول. 

دعيني أفكر يف األمر، ولكني أعتقد أنه جيد.
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األسئلة:

ما أسلوب التفاوض الذي اتبعته كييل Kelly ليك تقنع بالنشارد بهذا البيع؟. 1

اكتب قامئة ببعض األشياء التي كان ميكن لبالنشارد Blanchard القيام بها من أجل . 2

تحسني موقفه عند بداية التفاوض؟

3 . Blanchard ناقش بعض إســرتاتيجيات التفــاوض التي كان ينبغي عىل بالنشــارد

اتباعها مع تطور املفاوضات. 

تمرين للمجموعات الصغيرة:

التفاوض على اتفاقية توظيف:

الخلفيــة: رمبا يجــد املدراء الباحثون عــن وظائف جديدة أن هنــاك الكثري مام يتعلق 

باملوافقة، أكــرب بكثري مام يتعلق بالراتب واملزايا واملســؤوليات الوظيفية. تريد الرشكات يف 

عرصنا هذا حامية أرسارهم التجارية وابتكاراتهم وعمالئهم. ليك تفعل الرشكات ذلك، يطلبون 

من املدراء والتنفيذيني الجدد التوقيع عىل اتفاقية توظيف تحمي مصالح هذه الرشكات.

التعليامت: ينبغي عىل الطالب، يف مجموعات من اثنني، التفاوض عىل رشوط التوظيف 

يف الســيناريو التايل: يلعب أحد الطالب دور املرشــح، ويلعب اآلخــر دور وكيل التوظيف. 

يتعني عــىل املفاوضني تحديد الحد األقىص للنتيجة الداعمة وأقــل نتيجة مقبولة، والبديل 

األفضل لالتفاق التفاويض لكل موضوع سيتم التفاوض عليه.

الرشكة: رشكة التحليالت الحيوية وهي رشكة لتطوير الربامج العلمية. العمالء األساسيون 

لهــذه املنظمة هم الرشكات الدوائية ومعامل البحوث والتطوير والجامعات. املنتجات هي 

الربامج التي تدعم البحوث العلمية.

الوظيفة: مدير التسويق

املســؤوليات: يدير إدارة التســويق، وهذه اإلدارة مســؤولة عن إيجــاد العمالء، وبيع 

منتجات التحليالت الحيوية وخدمة الحسابات. 
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موضوعات التفاوض:
فقرة عدم املنافســة: عندما يرتك املدير الرشكة، ال ميكن أن يعمل يف رشكة تعمل يف . 1

نفس املجال ملدة محددة من السنوات، أو ال يعمل يف منطقة جغرافية محددة. ال 
ميكن أيضاً أن يعمل مع رشكة منافسة أثناء عمله يف الوظيفة الحالية.

فقــرة االخــرتاع: الرشكة وليس املوظف، هي من متلك جميــع ما يطوره أو يخرتعه . 2
املوظف أثناء عمله يف الرشكة.

عدم اســتاملة العمالء: عندما يرتك املدير الرشكة، ال ميكن أن يســعى إلجراء أعامل . 3
مع العمالء السابقني ملدة محددة من الوقت.

عدم استاملة املوظفني: عندما يرتك املدير الرشكة، ال ميكن أن يحاول اجتذاب زمالئه . 4
السابقني للعمل يف الرشكة الجديدة ملدة زمنية محددة.

اتفاقيــة الرسية: عندما يــرتك املدير الرشكة، ال ميكــن أن ُيفيش ألي طرف خارجي . 5
أعــامل الرشكة الخاصة وبياناتها الفنية، مثل: املنتجــات تحت التطوير والرتكيبات، 

ونتائج االختبارات وإسرتاتيجيات البيع.

نصائح التفاوض للمرشحين للوظيفة:
فيام يتعلق بفقرة عدم املنافسة، حاول أن تقلل الوقت الذي ال ميكنك فيه أن تعمل 	 

مع رشكة منافسة. ميكنك، كورقة تفاوض، أن تشري إىل أن معرفتك املفيدة عن رشكة 
ما تستمر لفرتة زمنية محدودة، مثل بضعة أشهر بعد أن ترتك الرشكة.

فيــام يتعلق بالعمالء، اطلب أن يتم الســامح لك بتحديــد أي من العمالء. ميكنك 	 
االتصال بهم، وأيهم ال ميكنك االتصال بهم عندما ترتك الرشكة.

ركز يف املفاوضات عىل الرشوط التي تســتحق النضال. عىل ســبيل املثال، فإن مدة 	 
عدم التنافس ورشوط عدم االســتاملة، ميكن أن تقلل من قدرتك املســتقبلية عىل 

كسب معيشتك. 

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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الفصل الرابع عشر

إجراء المقابالت الوظيفية

الصرب هو أكرث سمة رضورية لألعامل. هناك الكثري من املواقف التي يفضل الشخص أن 

تستمع لقصته بدالً من أن تحقق طلبه.

- اللورد شيسرتفيلد Lord Chesterfield )1694 – 1773(، مؤلف ورجل دولة بريطاين.

يعقــد املدير أنواعاً مختلفــة من املقابالت: مقابالت تقييــم األداء، مقابالت التوظيف؛ 

املقابالت اإلقناعية؛ مقابالت تقديم الشكاوى؛ مقابالت ترك الوظيفة؛ مقابالت حل املشاكل؛ 

واملقابالت املعلوماتية. بغض النظر عن ماهية املوقف، فإن هذه العملية تعد عملية اتصال 

مكثف، مصممة للحصول عىل أو مشاركة أنواع معينة من املعلومات املحددة مسبقاً، ولكن 

يجــب عىل املدراء الناجحني أن يتعلمــوا تجنب معوقات االتصال الخاصة التي ترافق هذه 

العمليــة. ومن ثــم، يتناول هذا الفصل املقابالت الوظيفية مــن منظور من ُيجري املقابلة، 

ويقرتح الطرق للتغلب عىل املعوقات الخاصة، ويقدم اإلرشادات إلجراء األنواع األكرث شيوعاً 

من املقابالت الوظيفية.

معوقات المقابالت الوظيفية الفعالة:

توجــد جميــع ديناميكيات االتصــال التي متت مناقشــتها يف الفصل الثــاين يف املقابلة 

الوظيفية، ولكن هناك ستة معوقات تعد أكرث صلة من غريها، أال وهي: )1( اختالف النوايا 

بني املشــرتكني يف املقابلة، )2( التحيز، )3( مغالطات اســتنباط الحقائــق، )4( االتصال غري 

اللفظي، )5( تأثريات االنطباع األول، )6( الوضع التنظيمي.

العائق األول: اختالف النوايا:

ال ميكن للمدراء دوماً االفرتاض بأن جميع املشاركني يوافقون عىل املعلومات التي ينبغي 

تبادلها يف املقابلة. يف الواقع، نادراً ما يتفق املقاِبل )الشخص الذي يجري املقابلة( مع املقاَبل 
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)الشخص الذي ُتجرى معه املقابلة(. أحد األمثلة الواضحة عىل ذلك هي املقابالت الوظيفية. 

ففــي حني أن من ُيجــري املقابلة يرغــب يف معرفة جميع نقاط القــوة والضعف للمتقدم 

للوظيفة، يريد املتقدم للوظيفة )املقاَبل( أن يكشف عن نقاط قوته فحسب للمقاِبل. 

يعمــل اختالف النوايا عىل مســتوى واحد مــن ثالثة مســتويات: األول، رمبا ينوي كال 

الطرفــني عن عمــد أن يكون تبادل املعلومات بينهم واضحاً ودقيقــاً، رمبا يكون هذا النوع 

ذا صلة عىل وجه خاص مبقابالت تقييم األداء. هذا النوع أيضاً مهم بدرجة متســاوية أثناء 

املقابالت اإلعالمية يف فعاليات االتصال. أما يف املستوى الثاين، ال ينوي أحد الطرفني اإلفصاح 

عــن معلومات معينة ذات صلة. يحدث هذا األمر غالباً يف مقابالت ترك الوظيفة، عندما ال 

يكشف املوظف عن السبب الحقيقي وراء ترك الوظيفة. أما يف املستوى الثالث، ال ينوي كال 

الطرفني اإلفصاح عن معلومات معينة ذات صلة. من املمكن أن يحدث هذا عند مناقشــة 

الراتــب املحتمل مــع املوظف الذي يجــري مقابلة للحصول عىل عالوة. رمبا لن يكشــف 

املوظف أقل راتب مقبول بالنسبة له، ولن يشري من يجري املقابلة إىل أعىل راتب محتمل. 

يوضح الشكل رقم )14–1( هذه املستويات الثالثة من النوايا.

يســاعد توجيه األسئلة مبهارة، والذي تم استعراضه يف الجزء التايل من هذا الفصل، عىل 

التغلب عىل هذا املعوق. يســاعد أيضاً االســتامع للشــخص اآلخر وفهــم وجهة نظره عىل 

تخفيض هذا املعوق. وعىل الرغم من ذلك، فإن األساس هو تذكر أن هدف الشخص اآلخر، 

رمبا ال يكون عىل الدوام مامثاًل لهدف املدير يف عملية املقابلة.

زيادة العائقزيادة الدقة

ال يرغب كال الطرفني يف تبادل املعلومات 

بشكٍل كامل

ينوي كال الطرفني تبادل املعلومات بشكٍل 

كامل

ال يرغب أحد الطرفني فحسب يف تبادل 

املعلومات بشكٍل كامل

الشكل )14–1( النوايا املختلفة
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العائق الثاني: التحيز:

يعــد التحيــز عائقاً؛ ألنه يحرف مفاهيــم الناس. ولذا، فهم مييلون إىل رؤية وســامع ما 

يرغبون يف رؤيته وســامعه فحسب)1(. أكرث أنواع التحيز انتشــاراً هو تأثري الهالة الذي يقع 

املدراء ضحية له، عندما يســمحون لتقييم ِســمة ما بالتأثر من ِقبل سمة أخرى، أو من ِقبل 

االنطبــاع العــام)2(. رمبا يؤثر أحد مجــاالت الوظيفة عىل انطباع املديــر ناحية املوظف يف 

مجاالت أخرى. عىل ســبيل املثال، إذا كان لدى املوظف ميل للحضور متأخراً، ميكن للمدير 

أن يســمح لهذا القصور بالتأثري عىل انطباعه عــن املوظف. فيام يتعلق بخاصية أخرى غري 

مرتبطة، مثل: املهارات الفنية، يسبب هذا التحيز مشاكل يف مقابالت تقييم األداء)3(.

أحد أنواع التحيز األخرى هو أثر الحداثة )االنطباع األخري(، عندما تؤثر أحدث املعلومات 

بشــكٍل غري متناســب عىل جميع املعلومات الســابقة. هناك أنواع أخرى من التحيز، مثل: 

اللني والجفاء. يف هذه الحاالت، يرى أطراف املقابلة أن كل يشء إما إيجايب وإما سلبي – ال 

يفرقون)4(. 

ميكن لألســئلة أيضاً أن تجعل املقابلة متحيزة بشــكٍل ماكر. عىل سبيل املثال، سأل أحد 

املدراء هذا السؤال املشحون: "هل ينبغي أن تستمر مجموعة املستهلكني يف دعمها الكريم 

إلدارة بحــوث التســويق، مع أن البحوث أثبتــت أنها ذات قيمة قليلــة؟". من الواضح أن 

السؤال متحيز، ومن الصعوبة اإلجابة عليه باإلثبات. سيتم مناقشة الطرق املناسبة لصياغة 

األسئلة يف موضٍع الحق من هذا الفصل.

يصبح املدراء متحيزون بشــكٍل متكرر بســبب آراء زمالء العمل. عىل ســبيل املثال، ما 

ييل نوع من العبارات التي يســمعها املرء بشــكٍل متكرر: "لن تحصل عىل يشء إال املتاعب 

من باتريك، ولكنك ســتجد أنه من السهل العمل مع سيمكنز". ينتظر املدراء األذكياء حتى 

يشكلوا انطباعاتهم الخاصة عن مرؤوسيهم.

اكتشــفت األبحاث أن الناس الذي يحاولون بجد، ميكنهم أن يســيطروا عىل تحيزهم)5(. 

ومن ثم، فقبل الدخول إىل املقابلة، يتعني عىل املدير أن يحاول مراجعة أي تحيزات ميكنها 

أن تتداخل مع هدفه األسايس، ومن ثم يبذل جهوداً خاصة ليك يظل موضوعياً.
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العائق الثالث: الحقائق المربكة مع االستنتاجات:

يتعامــل املدراء عىل أرض الواقع مع حقائــق قليلة للغاية يف املقابلة. ويف الواقع، يتعني 

عليهم أن يقوموا باستنتاجات بناًء عىل كلامت وأفعال املقاَبل. أحياناً يكون املدراء "متأكدين 

تقريباً" من استنتاجاتهم من املقابلة، ولكن يف أحيان أخرى ال يكونون متأكدين بنسبة مائة 

باملائة)6(. وعىل الرغم من ذلك، عندما ال يكون املدراء متأكدين، فيمكن أن تحدث املشاكل. 

يكشف الجدول رقم )14–1( بعض املشاكل التي تحدث من جرَّاء التناقضات بني الكلامت 

والحقائق واالستنتاجات. 

يحتاج املدراء إىل التحيل باليقظة التامة؛ ليك يحددوا متى يســتنتجون استنتاجات قابلة 

للتصديق، ومتى يقفزون إىل نتائج ليس لها أي أساس. تساعد الكثري من األساليب التي متت 

مناقشــتها يف موضٍع الحق من هذا الفصل عىل التغلب عىل هذا العائق. الطريقة األســهل 

لتجنــب هذا االرتباك تكــون من خالل تذكر أنه ميكن قياس الحقيقــة وإثباتها، يف حني أن 

االســتنتاج ما هو إال رأي أو حكم وغري موضوعي مبعناه الواســع. قــراءة الجزء املوجود يف 

الفصــل الثاين واملتعلق بأخطاء االفرتاضات واملالحظــات يف االتصال، رمبا يضيف إىل فهمك 

لهذا العائق.

الجدول )14–1( الحقائق واالستنتاجات

االستنتاج املحتملالحقائقالكلامت

توضح السجالت أن الشخص كان "أحب بيع معدات املكاتب".

يبيع ملدة عامني، ولكن قبل ذلك 

كان عاطاًل ملدة ستة أشهر.

الذي  الوحيد  العمل  هو  هذا 

الحصول  الشخص  هذا  يستطيع 

عليه.

أنشطة  يصف  أن  سئل  )عندما 

الكلية بشكل كامل( "أبليت بالًء 

مشرتكاً  وكنت  الكلية،  يف  حسناً 

يف بعض األنشطة الالصفية".

مييل الشخص إىل تجنب مناقشة 

املوضوع  ويغري  األنشطة،  هذه 

عن  خاص  بشكٍل  ُيسأل  عندما 

درجاته.

يف  حسناً  بالًء  الشخص  ُيبِل  مل 

العمل األكادميي يف الكلية، وكان 

مشرتكاً بشكٍل بسيط يف األنشطة 

الالصفية.

هذه  يف  باملناخ  مهتاًم  أكن  "مل 

اإلدارة". )قالها شخص قدم طلباً 

للنقل من الوظيفة(.

أداء  تقرير  عىل  الشخص  حصل 

ضعيف.

مقدم الطلب مسبب للمشاكل.
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العائق الرابع: االتصال غير اللفظي:

تعد النظرة الســاخرة والعبوس وهز الكتفني ونظرة الالمباالة رســائل اتصال غري لفظي 

مهمة، ولكن هؤالء الذين يقرأون هذه الرســائل يجب أن يكونوا حريصني قبل تفسري هذه 

الرسائل. ميكن أن تكون املعلومات غري اللفظية مشكلة يف املقابلة؛ وذلك ألن املقابالت عادة 

تكون قصرية ومكثفة)7(. إذا تدىّل الشخص يف مقعد لعدة دقائق أثناء مقابلة مدتها عرشون 

دقيقة، فإن هذا الســلوك يكون ملحوظاً بشكٍل أكرب، عندما يتدىّل الشخص ذاته من املقعد 

يف مقابلة مدتها أربع ســاعات. بسبب الفرتة الزمنية املضغوطة، فإن اإلشارات غري اللفظية 

لها تأثري أكرب.

قراءة اإلشــارات غري اللفظية بشــكٍل دقيق أثناء فرتة زمنية مضغوطة، تتعقد بســبب 

املؤثر الرئييس – معلومة واحدة فحســب تتغلب عىل جميع املعلومات األخرى. يف الفرتات 

القصرية، رســالة غري لفظية واحدة فد تتغلب عىل بقية الرســائل)8(. هذه هي الحال بشكٍل 

خاص، عندما ال يكون لدى الشــخص خط أســاس من اإلشــارات غري اللفظية للحكم عىل 

املرشح. يدرك املقاِبل الحريص بأنه يستطيع االستفادة من اإلشارات غري اللفظية من املقاَبل 

للحكم عىل صدق ردوده. وقد أشــارت البحوث إىل أنه بالتدريب واملامرســة ميكننا تطوير 

قدرتنا يف اكتشاف الخداع غري اللفظي)9(. تم تناول هذا بالتفصيل عند مناقشة الترسب غري 

اللفظي يف الفصل العارش.

العائق الخامس: تأثير االنطباع األول:

ليٍّا رسيعاً يلون   رمبا يشــكل املدير انطباعاً أوَّ

ما يــراه املدير خــالل باقي املقابلــة. إذا كانت 

املقابلة قصرية، رمبا يؤثر هذا الرأي األّويل القوي 

عىل االنطبــاع بالكامل؛ وذلك لعدم وجود وقت 

كاٍف إليجــاد بيانات عىل النقيــض منه. وعالوًة 

عــىل ذلك، تشــري األبحــاث إىل أن مــن يجرون 

باملقابلة يتأثرون باملعلومات السلبية بشكٍل أكرب 

توقَّف وفّكر

عندمــا تشــكل انطباعــاً مبدئياً عن . 1

شخٍص ما، ما مدى أهمية السلوكيات 

غري اللفظية لهذا الشــخص )االتصال 

بالَعني، لغة الجســد، املظهر( مقارنًة 

مبا يقوله؟

ملاذا تعتقــد أن االتصال غري اللفظي . 2

مهم أكرث من الكلامت؟

ما هي نتائج عملياتك اإلسرتاتيجية؟. 3
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مــن املعلومات اإليجابية، وإذا كانت املعلومات الســلبية قد تم معرفتها بشــكٍل مبكر يف 

بداية املقابلة، فإن تأثريها السلبي يكون أكرب)10(. وباإلضافة إىل ذلك، فمن املحتمل أن يتغرب 

انطباع املقاِبل من املعلومات اإليجابية إىل املعلومات السلبية بشكٍل أكرب من العكس)11(. 

ميكن اإلشــارة إىل هــذا العائق أيضاً عىل أنــه اختبار الفرضية )الداللــة(، مام يعني أن 

املقاِبل أسس افرتاضاً بشكٍل مبكر، ومن ثم يبحث عن املعلومات التي تدعم هذه الفرضية. 

الخوف أن يتم تجاهل أي معلومة أخرى ال تدعم هذه الفرضية)12(. 

وحيث إن هذا العائق منترش بشكٍل كبري، يتعني عىل املدراء أن يترصفوا ليك يحّدون من 

تأثريه. جزء من الحل بســيط للغاية: كن حذراً من إصدار أحكام تقديرية حتى تتم دراســة 

أدلــة أخرى، غــري الدليل الذي تم الحصول عليه من خــالل االنطباع األول. وبعد ذلك، كن 

مدركاً أيضاً أن املقابالت القصرية تشجع املدير عىل اتخاذ قرارات قبل أوانها. 

العائق السادس: الوضع التنظيمي:

مــن املحتمل أن أكرث عوائق االتصال تغلغاًل تنتــج عن املرتبة الهرمية)13(. يف أي مقابلة، 

يعرف األشخاص املشرتكون من ميسك ميزان القوى)14(. ويف حني أن الشخص األعىل مرتبة رمبا 

يشــجع عىل الصدق، فإن الشــخص األدىن مستوى رمبا يخاف من نتائج مثل هذه الرصاحة. 

القلــق بشــأن ردود فعل الناس يف املناصــب القوية يعد من الطبيعــة البرشية. ولذا، فإن 

الرصاحة تعاين يف غالب األحيان.

ميكن للعديد من االقرتاحات أن متنع هذا. أحد األسباب هو أنه ينبغي عىل املدراء إدراك 

أن املوظفني دوماً يريدون أن يرتكوا أفضل انطباع عند التواصل مع املدير. ينبغي عىل املدير 

الفعال أن يحاول أن يؤسس مناخاً منفتحاً وداعاًم للتواصل، وهذا من شأنه أن يقلل تفاوت 

القوة. عندما يســمع املدير شــيئاً مزعجاً أو جافاً أو ال مربر له من مرؤوســيه، ينبغي عىل 

املدير التحقق من رد فعله الدفاعي، وأن يحاول أن يظل منفتح العقل وعادالً.

األسئلة التي تؤدي إلى مقابالت فعالة:

التحليل والتخطيط الشــامالن مطلوبان للمقابالت الفعالة. نعتقد أنه من املمكن إدارة 

االحتامالت العديدة بشكٍل أفضل، من خالل معالجة األسئلة السبعة التالية.
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السؤال األول: ما الهدف من المقابلة؟

أوالً، فكــر يف الهــدف من املقابلة. هــل تحاول الحصول عىل معلومــات عامة، تجميع 

بيانات محددة، أو إقناع شــخٍص ما بقبول فكرة ما؟ يشــري هدف املقابلة إىل بنية املقابلة. 

وعىل الرغم من ذلك، فإن الهدف ليس واضحاً عىل الدوام، أو أن املقابلة لها أكرث من هدف 

واحد. فكر، عىل سبيل املثال، يف املقابلة الوظيفية، حيث يحاول شخٌص ما بشكٍل فوري أن 

يجمع معلومات عامة عن املتقدم للوظيفة، ومعلومات خاصة عن مهاراته من أجل تحديد 

إذا ما كان هذا املتقدم مناســباً ملكان العمل. يحاول املدير طيلة الوقت أن يزين للمتقدم 

للوظيفــة منافع االنضــامم إىل الرشكة. وألن العديد من األهداف ميكن أن تنطبق يف الوقت 

ذاته، من املهم توضيح الغرض من املقابلة وتحديد األولويات.

السؤال الثاني: ما هو أفضل مكان لعقد المقابلة؟

الوقــت واملكان لهام تأثري عىل نجاح املقابلة. ينبغي عــىل املدراء اختيار الوقت املريح 

لــكال الطرفــني. ينبغي أيضاً عىل املدراء الســامح بوقت كاٍف حتى ال يشــعر أي طرف من 

أطــراف املقابلة بالعجلة. أخرياً، يجــب أن يكون املدراء مدركني لألثــر األّويل/ أثر الحداثة 

عند جدولة سلســلة من املقابالت. مبعنى، أن الناس مييلون، بشــكل تفضييل، إىل استحضار 

أول وآخر فعالية من سلســلة الفعاليات. ميكن أن تؤثر هذه الظاهرة النفسية عىل قرارات 

التوظيف عىل وجٍه خاص.

تعد الخصوصية أيضاً أحد االهتاممات األساســية؛ فهي تضمن الرسية وتقلل التدخالت. 

يجــد الكثري من املــدراء أن بإمكانهم التخلص من امللهيات بشــكٍل أفضل، من خالل عقد 

املقابالت يف مكان غري مكان العمل أو املكتب. تذكر أن املكان املحايد يقلل أيضاً من عائق 

الوضع التنظيمي الذي يوجد يف الكثري من املقابالت. 

السؤال الثالث: ما هي أفضل وسيلة لبدء المقابلة؟

هذا الســؤال والــذي يليه مرتبطان ببعضهــام كثرياً. تضع العبارات االفتتاحية األســاس 

لألسئلة التي تليها. يخدم افتتاح املقابلة عادًة غرضني: )1( يؤسس مناخ االتصال، )2( يفرس 

الغرض من املقابلة. 
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يتــم تأســيس مناخ املقابلة مبجــرد أن يقابل املديــر املقاَبل. عند هــذه النقطة يلعب 

التواصل غري اللفظي دوراً مهاًم للغاية. من شأن التحية الودودة واملصافحة أو االبتسامة، أن 

تكرس الجليد وتساعد عىل إراحة املقاَبل. يف كتابها: "فن الحوار الحضاري"، تقرتح مارجريت 

شــيفرد Margret Shepherd تجنب املوضوعات املبتذلة، مثــل: الطقس. وبدالً من ذلك، 

ميكن بدء املقابلة بالســؤال عن الرحلة )كيف كانت رحلتك؟(، أو املوقف )ما رأيك يف هذا 

الخطاب؟(، أو املايض الحديث )كيف كانت إجازتك الصيفية؟()15(. اســتغراق من دقيقة إىل 

أربع دقائق يف الحديث البسيط، ميكن أن يكون كافياً. بغض النظر عن الغرض من املقابلة، 

ينبغي عىل املدراء أن يبدأوا املقابلة دوماً بتأســيس األلفة، مام يجعل هذا املقاَبل يشــعر 

باألمان ويضمن وجود اتصاٍل ذي اتجاهني.

تالياً، ينبغي عىل املدير أن يؤكد عىل الغرض من املقابلة. العبارات االستهاللية التقليدية 

تكون عىل النحو التايل:

تلخيص املشكلة أو املهمة التي يف املتناول.	 

طلب النصيحة أو املساعدة.	 

ذكر حافز أو مكافأة االنضامم إىل املقابلة.	 

طلب التزام وقت معني للمقابلة.	 

وباإلضافــة إىل ذكــر الغرض من املقابلة، ينبغي عىل املدير أن يتحقق؛ ليك يتأكد من أن 

املقاَبل قد وافق. هذا يشــجع عىل السلوك التشاريك، ورمبا يحفز انخراط الشخص اآلخر يف 

املقابلة. ومن ثم، فإن االستهالل، الذي رمبا يستغرق أقل وقت يف أجزاء عملية املقابلة، يعد 

جزءاً مهاًم للغاية ويحدد املرحلة.

السؤال الرابع: ما هي أفضل إستراتيجية لتوجيه األسئلة؟

ال ميكن عىل الدوام تخطيط األســئلة املحكمة، وتسلســلهم الدقيــق من أجل املقابلة. 
وعــىل الرغم من ذلك، فإن تطوير إســرتاتيجية لألســئلة قبل املقابلة، يســاعد املدير عىل 
تحقيق الهدف من املقابلة )انظر الجدول رقم 14–2(. أحد هذه اإلسرتاتيجيات هي املقابلة 
املنظمة، حيث يقوم املقاِبل بكتابة األســئلة املبدئية بالتسلســل. من املمكن أن يكون هذا 



إجراء املقابالت الوظيفية

611 االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات

فعاالً بالنســبة للمقاِبل غري الخبري أو يف املواقف، حيث يتعني تكرار السؤال ذاته بالطريقة 
ذاتها وبالتسلسل ذاته مع كل مقاَبل)16(. 

حيث إن املقابلة املنظمة تقيد مرونة املقاِبل وتجعل من الصعب التكيف مع األســئلة 
الفريــدة، فإن حاالت معينــة تتطلب مقابلة غري منظمة. ويف هــذه الحالة، فإن املقاِبل له 
هدف واضح، ولكنه مل يقم بإعداد أي أسئلة خاصة مسبقاً. ويف املقابلة غري املنظمة، يستهل 
املقاِبل املناقشة ويدع الردود األولية تقود إىل األسئلة التالية. هذا النوع من املقابالت مهم 
عىل وجه الخصوص، عندما يكون من املهم بالنسبة للمقاَبل أن يساعد عىل تحديد االتجاه، 
كام هي الحال يف بعض مقابالت التقييم أو جلسات استشارة معينة. وباملثل، فإن هذا النوع 

من املقابالت يسهل تدفق التواصل يف املقابالت اإلعالمية ألنشطة االتصال. 

هنــاك نوع وســط بني املقابلــة املنظمة واملقابلة غــري املنظمة، أال وهو املقابلة شــبه 
املنظمــة، ويف هذا النوع مــن املقابالت يقوم املقاِبل بإعداد قامئة باألســئلة املهمة؛ للتأكد 
أنــه قام بتغطية جميع النقاط املهمــة بنهاية املقابلة، ويف الوقت ذاته يحافظ عىل املرونة؛ 
بســبب أن تسلسل األســئلة مل يتم التخطيط له بشكٍل كامل. يعترب الكثريون أن هذا النوع 

هو أكرث األنواع مالءمًة ملعظم املواقف التي يواجهها املدراء املتمرسون. 

الجدول )14–2( إسرتاتيجيات األسئلة يف املقابلة

متى يتم استخدامهااإلسرتاتيجية

املقاِبل غري املتمرس.املنظمة.

مقارنة إجابات املقاَبلني عىل األسئلة ذاتها.

املقاِبل املتمرس.شبه املنظمة.

مرونة تسلسل األسئلة مالمئة.

يتعني عىل املقاِبل تحديد اتجاه املقابلة.غري املنظمة.

السؤال الخامس: ما هو أفضل تسلسل لألسئلة؟

فيام يتعلق باملقابلة شــبه املنظمة، ننصح بالتسلســل "عىل شــكل قمع" أو التسلســل 

املعكوس لألســئلة. التسلسل "عىل شــكل قمع" يبدأ بأســئلة عمومية ذات نهاية مفتوحة، 

ويستمر هذا التسلسل بأسئلة مقيدة بشكٍل متزايد. يبدأ التسلسل املعكوس لألسئلة بأسئلة 

مغلقة، ويتقدم تدريجياً تجاه األسئلة املفتوحة. يوضح الشكل رقم )14–2( هذين التسلسلني. 
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الشكل )14-2( تسلسل األسئلة

تعتمد اإلســرتاتيجية املناســبة عىل املوقف)17(. يعمل التسلسل "عىل شكل قمع" بشكٍل 
أفضــل، عندما يكون املقاَبل قــادراً عىل وراغباً يف التكلم بحرية، مثــل أن يكون يف مقابلة 

االختيار للوظيفة.

يعمل التسلسل املعكوس لألسئلة بشكٍل أفضل، عندما يكون املقاَبل مرتدداً يف املشاركة 
أو عدوانياً تجاه املدير. ومن ثم، عىل سبيل املثال، ففي مقابلة ترك الوظيفة، رمبا يبدأ املدير 
بأســئلة معينة وواقعية، ويتحرك تدريجياً تجاه األســئلة العامة بشأن التغيريات التي يشعر 

املقاَبل أنها مطلوبة يف مكان العمل.

السؤال السادس: ما هو أفضل نوع من األسئلة؟

تم بالفعل مناقشة أنواع مختلفة من األسئلة يف الفصل التاسع وتم مراجعتها تالياً.

تقع أسئلة املقابلة ضمن ثالث فئات من الصياغة: مفتوحة – مغلقة، أساسية – ثانوية، 
محايدة – موجهة. يتم رشح األســئلة املفتوحة واألســئلة املغلقة بشــكٍل أفضل باستخدام 
متسلسلة. األسئلة املفتوحة ليس لها أي قيود بشكٍل افرتايض عىل نوع اإلجابة التي تتلقاها. 
وعىل النقيض من ذلك، تقع األســئلة املغلقة التــي تتطلب إجابات مخترصة ومعينة. انظر 

األمثلة التالية عىل النوعني من األسئلة:
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األسئلة املغلقةاألسئلة املفتوحة

1- ما الجزء الذي مل تحبه بشأن آخر وظيفة لك؟1- كيف كانت آخر وظيفة لك؟

.Niles ؟2- أخربين بالتفصيل عن مرشوعNiles 2- كم تبلغ نسبة اإلنجاز يف مرشوع

3- هل أنهيت التقرير ربع السنوي لقسم دينفر؟3- كيف كانت األمور يف قسم دينفر؟

4- هل سبق لك وأن زرت لوس أنجلوس؟4- أخربين عن نفسك.

يستخدم املدراء غالباً األسئلة املغلقة، عندما يتوجب عليهم استخدام األسئلة املفتوحة. 
يجب عىل املديرين أن يســألوا أنفســهم إذا كانوا يبحثون عن إجابة عامة أو إجابة معينة. 
هل يحاولون اجتذاب املعلومات )أســئلة مفتوحة(، أو يحاولون أن يجعلوا املقاَبل يشــعر 
باالرتيــاح )مفتوحة(، أو يحاولون الحصول عىل نقطة معينة أو التزام محدد يف أرسع وقت 

ممكن )أسئلة مغلقة(؟ 

الفئة الثانية من األسئلة، هي األسئلة األساسية والثانوية. السؤال األسايس يطرح موضوعاً 
يف املقابلة، يف حني أن الســؤال الثانوي يتابع ويتعمق بشــكٍل أكرب يف اإلجابة عىل الســؤال 
األســايس. الســؤال الثانوي أكرث قيمة، عندما ال يستخلص السؤال األسايس جميع املعلومات 

املرغوبة.

 يعد الحوار التايل مثاالً عىل استخدام األسئلة األساسية واألسئلة الثانوية:

املقاِبل: ما كانت آخر وظيفة لك؟ )سؤال أسايس(.

املقاَبل: كنت أرشف عىل إدارة حساب املقبوضات.

املقاِبل: ما هي إدارة حساب املقبوضات؟ )سؤال ثانوي(.

املقاَبل: هي مجموعة حساب املقبوضات التي تقوم بكل...

يف هذا املثال، استخلص السؤال الثانوي معلومات إضافية للمقاِبل. 

أحد األشــكال الحاذقة لألســئلة الثانوية هو املسبار. يوضح الجدول رقم )14–3( سبعة 
أنواع من املســابري. ومرة أخرى، الحظ أنه يف املقابلة املســرتخية، وعىل الرغم من أن هذه 
املسابري تحصل عىل معلومات إضافية، رمبا ال تبدو عىل أنها أسئلة، ولكنها باألحرى جزء من 

املحادثة. وهم حاذقون ولكنهم فعالون. 
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الجدول )14–3( التساؤالت/ املسابري السبعة

توضيح املسبارتعريف املسباراملسبار

مخترص  تأكيد   -1
عىل الفهم.

وفهمه  اهتاممه  إىل  )أ(  يشري 
عىل  )ب(  يشجع  ثم  ومن 

االستمرار.

"ولذا، قلت له أوالً: هل تود فنجاناً من القهوة؟".
"اعتقدت أن هذا سيذيب الجليد بينكام".

املعلومات 2- عبارة محايدة. بعض  )أ(  استخلص 
من )ب( بدون أن يؤثر )تحيز( 

عىل املعلومات.

"ال أعلم. يبدو أن األطفال يفلتون هذه األيام من الجرائم".
"نعم".

ال يتحدث )أ( وينظر إىل )ب( 3- الصمت.
عن  التوقف  مدة  تقل  بانتباه. 

عرش ثواين.

"رائع، يا له من يوم جميل".
صمت – ثانيتني.

"أقصد أنني مل يكن لدي حتى دقيقة أخلو بها إىل نفيس، مع 
الطريقة التي كانوا يجعلونني أستمر بها يف العمل".

قام )أ( بتحويل آخر جزء قاله 4- الصدى.
)ب( إىل سؤال... عادًة قام بهذا 

مستخدماً الكلامت ذاتها.

هذا  ذلك.  من  أكرث  أستمر  أن  ميكنني  أنه  متأكداً  "لست 
أقىص ما ميكنني تحمله".
"أقىص ما ميكنك تحمله؟".

عىل 5- التوضيح. الحصول  )أ(  يحاول 
من  أكرث  رشح  أو  معلومات 

)ب( ليش مل يفهمه.

"سأخربك أمراً؛ تخفيض سن التصويت ليس صواباً".
"حقاً، كيف ذلك؟".

"حسناً، أوالً، زاد هذا من احتاملية املؤامرات السياسية".

جديدة 6- التفصيل. معلومات  )أ(  يطلب 
ترتبط بشكٍل مبارش بيشٍء قاله 

)ب(.

"بوب، أنا قلق بالفعل بشأن االستعراض غداً".
"ما سبب قلقك؟".

"حسناً، أعتقد أننا سنقع يف بعض املشاكل".
"حسناً، ما الذي يجعلك تعتقد أننا سنقع يف املشاكل؟".

النقاط 7- امللخص. بني  الربط  )أ(  يحاول 
)ب(  بها  قام  التي  األساسية 

خالل الدقائق القليلة املاضية.

"ويف النهاية، هانك، مل نحصل عىل ما يكفي مقابل العمل 
الذي قمنا به".

"سوف أرى إذا ما كنت قد فهمت األمر عىل نحٍو مبارش يا 
رالف. أوالً، تقول إن العمل يسء وغري مجدول بعناية، ويف 

النهاية تقول إن أجر العمل قليل، أليس كذلك؟".

تســاعد األســئلة الثانوية عــىل الحصول عىل معلومــات دقيقة وكاملــة، ولكنهم أيضاً 
يوطدون مناخ تواصل إيجايب يف املقابلة. ميكن أن يساعد االستخدام الفعال لألسئلة الثانوية 
واملسابري عىل إظهار أن املدير مهتم باالستامع. مبدئياً، رمبا ال يعرف املقاَبل مقدار املعلومات 
املطلوبة، أو إذا كان املدير مهتاًم بالفعل بالتعليقات التي يقولها. وعىل الرغم من ذلك، فإن 

استخدام األسئلة الثانوية واملسابري يساعد عىل تأسيس مناخ مفتوح وتلقايئ. 
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رمبا ميكن أيضاً دراســة الصنف الثالث من األسئلة، وهو األسئلة املحايدة واملوِجهة فيام 
تتعلق املتسلســلة مع األســئلة املحايدة يف جانب، واألسئلة املوجهة يف جانب آخر. وحيث 
إن اإلجابة الصحيحة ليســت متضمنة يف الســؤال، فإن الســؤال املحايد ال يقود املقاَبل إىل 
اإلجابة بطريقة معينة. أما األسئلة املوِجهة، عىل الجانب اآلخر، فهي تقود املقاَبل إىل إعطاء 
إجابة معينة. املثال الكالسييك عىل السؤال املوِجه هو الحيلة التي تقوم بها املحاكم، عندما 
تســأل الســؤال التايل: "أليس صحيحاً أن...؟". يف الواقع، فإن هذا النوع من األسئلة املوجهة 
املفرطة ميكن اعتباره مناشــدة للموافقة، أكرث من اعتباره سؤاالً حقاً حتى مع استخدام نربة 

االستفهام عند السؤال)18(. 

أدناه قامئة باألمثلة املوجهة واملحايدة من أجل تبيان الفرق بينهام:

األسئلة املوِجهةاألسئلة املحايدة

من ما نوع السيارات الذي تفضله؟- 1 أفضل  األجنبية  السيارات  أن  تعتقد  أال   -1
األمريكية؟

2- أنت معرتض عىل الالمركزية، أليس كذلك؟ما رد فعلك تجاه الالمركزية؟- 2

3- أنت معرتض، بشكٍل طبيعي، عىل أي نوع من ما رأيك يف االشرتاك يف النقابة؟- 3
النقابات، أليس كذلك؟

تعيني - 4 علينا  يجب  أنه  تعتقد  هل 
موظفني أكرث؟

أنه يجب علينا تعيني موظفني أكرث،  4- ال أعتقد 
أليس كذلك؟

ميكن أن يكون االستخدام الحاذق لألسئلة املوِجهة قّياًم؛ وذلك ألن هذه األسئلة ميكن أن 

تساعد عىل إبقاء املقابلة يف املسار، وميكن استخدامها بفعالية من أجل اإلقناع. عند اإلقناع، 

فهي تدل املقاَبل عىل اتجاه معني وتساعده عىل التفكري يف مزايا بعض املفاهيم.

السؤال السابع: ما هي أفضل وسيلة إلنهاء المقابلة؟

عندمــا يحني وقت إنهاء املقابلة، كام هي الحال مع أنواع التواصل األخرى، من األهمية 

مبكان تلخيص املعلومات األساسية والتأكد من الفهم. يوفر إنهاء املقابلة أيضاً وسيلة لرتتيب 

أي أنشطة متابعة والتعبري عن التقدير. النية الحسنة مناسبة عىل الدوام، سواء كان املقاَبل 
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باحثاً عن وظيفة أو عمياًل ســاخطاً، أو زميل اتصال أو مرؤوساً وفياً عىل املدى الطويل. يتم 

إنهاء املقابلة باالتفاق وبيان التقدير واملصافحة باليد.

قمنــا حتى اآلن، بعــرض وجهة نظر عن معوقات املقابالت، وكذلك عن األســئلة األكرث 

تكراراً التي يسألها املديرون بشأن عملية املقابلة. ثانياً، سوف نركز عىل ثالثة مواقف خاصة 

باملقابــالت التي يتعرض لها املدراء، وكذلك اإلســرتاتيجيات املناســبة لكل موقف: مقابالت 

التوظيف، مقابالت تقييم األداء، ومقابالت االتصال.

مقابالت التوظيف:

يعد اختيار أكرث األشــخاص املؤهلني املتوفرين لوظيفٍة ما، مســؤولية إدارية كبرية. يتم 

اســتخدام الكثري من أدوات الغربلة عند اختيار املوظف، والتي تشــمل استامرات التقديم 

واختبارات الجدارة والشخصية، ولكن أكرث األدوات شيوعاً هي املقابالت الوظيفية.

ويف حــني أن أحــد موظفــي إدارة املــوارد 

البرشية غالباً ما يقوم بانتقاء املتقدمني للوظيفة، 

إال أن املدير املســتقبيل للمتقــدم للوظيفة هو 

من يتخــذ القرار النهــايئ. القدرة عــىل مالءمة 

املتقدمــني املؤهلني للوظيفة املناســبة تؤدي إىل 

نجاح املنظمة. اتخاذ القرارات الجيدة أيضاً يقلل 

من تكلفة دوران املوظفني التي رمبا تكون عالية. 

يقدر مكتب العمل األمرييك أن تكلفة اســتبدال 

املوظــف، تبلغ ثلــث األجر الســنوي للموظف 

الجديــد. أكــرث مــن 75% مــن دوران املوظفني 

ميكــن أن يكون مــرده إىل املامرســات الضعيفة 

يف املقابــالت والتوظيف، وفقاً لدراســة قامت بها كلية هارفــارد لألعامل)19(. لدى املديرين 

مســئولية تجاه املنظمة وتجاه املتقدم للوظيفة، بشــأن وجود تناسب بني املتقدم للوظيفة 

والوظيفة املتقَدم لها. 

توقَّف وفّكر

للمتقدم . 1 الذاتية  السرية  أشارت  إذا 

للوظيفة أنه يتحىل مبجموعة املهارات 

املطلوبة ألداء عمل معني، لَِم ينبغي 

عليك أن تجري مقابلة قبل التوظيف 

قبل أن تقدم عرضاً له؟

ميكن . 2 التي  املؤهالت  بعض  اذكر 

تحديدها من خالل املقابلة فحسب. 

أن زميلك  تعتقد  التي  القناة  ما هي 

أكرب؟ وما  العمل سيقدرها بشكٍل  يف 

السبب؟
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بالنســبة للمدير، فإن أحد الوسائل لتأســيس وضع له، هو أن يعتمد عىل العالقات مع 

الزمــالء واملعارف إليجاد املرشــحني املحتملني. إذا كان املتقدم للوظيفة املرســل إىل املدير 

موثوقــاً ومؤهاًل بشــكٍل جيد، فيمكن أن يوفــر هذا للرشكة الكثري مــن النفقات اإلضافية 

الكثرية والوقت، وذلك من خالل شــطب عملية البحث. ويف الواقع، وجدت دراسة أجريت 

يف العام 2006 أن نصف الوظائف تقريباً يف الواليات املتحدة، يتم شغلها من خالل العائالت 

 Stephen سيتفن بيكر Business Week واألصدقاء أو املعارف)20(. ووفقاً ملا قاله املساهم يف

 ،LinkedIn فإن االنتشار املتزايد ملواقع التواصل االجتامعي واملهني مثل لينكد إن ،Baker

وفيــس بــوك Facebook، يجعل من التواصل أمراً أســهل مام مىض بكثري. تحولت شــبكة 

إلكرتونيــة من األصدقاء إىل قامئــة ذاخرة لكٍل من أرباب العمــل، والباحثني عن الوظائف 

داخــل وخارج الــرشكات. وعالوًة عىل ذلك، فإن كل يد تصافحهــا، أو بطاقة عمل تتبادلها، 

ميكن أن تؤدي إىل دعوة صداقة إلكرتونية التي ميكنها أن توسع شبكة عالقاتك املهنية)21(. 

 ومع ذلك، فإن مقابالت التوظيف ال تســتخدم عادًة مبا يحقق أقىص اســتفادة منها. يف 

حــني أوضحت األبحاث أن املقابلة تتمتع مبســتوى منخفض فيام يتعلق بكٍل من املوثوقية 

والفعالية)22(، إال أنه ال توجد بدائل كافية. املقابلة هي األســلوب الوحيد الذي مينح املدراء 

الفرصة لتقييم املرشــح بشكٍل شــخيص، وأن يوجهوا األسئلة بطريقة ال تستطيع االختبارات 

فعلها.

التخطيط:

تتطلــب مقابلــة التوظيف، مثل جميــع مواقف االتصال، التخطيط ولكن بشــكٍل أكرث 

تحديداً. 

متطلبات الوظيفة:

أول خطــوة عــىل املدير القيام بها، هــي أن يتأكد من فهم متطلبات الوظيفة بشــكٍل 

أوضح للغاية. يساعد هذا املجهود عىل التغلب عىل االهتامم بشكٍل متزايد باملعلومات غري 

ذات الصلة. املقاِبل الذي يشــعر باأللفة تجاه التفاصيل الشاملة للوظيفة التي سيتم شغلها 

)مثل تلك التي يوفرها الوصف الوظيفي املفصل واملسميات الوظيفية(، يعزز من موثوقية 
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قرارات االختيار الوظيفي)23(. عندما ال يتوافر وصف وظيفي شامل، رمبا يكون من الرضوري 

للمقاِبل أن ينهي تحلياًل وظيفياً.

عند اســتعراض طبيعة الوظيفة، يجب أن تكون حريصاً أال تقارن آخر شــخص شــغل 
الوظيفة باملرشح الحايل للوظيفة. ِفْعل ذلك ميكن أن يؤثر بشكٍل غري دقيق عىل انطباعاتك 
عن املرشح. وباملثل، فإن الكثري من شاغيل الوظيفة يغريون طبيعة الوظيفة بشكٍل طفيف؛ 
ليك تناســب قدراتهــم واهتامماتهم الخاصة. الوقت املناســب لتحليــل املؤهالت الحالية 

واملستقبلية املطلوبة ألداء الوظيفة، هي إجراء تغيري يف املوظفني.

هناك اعتبار آخر بالنسبة للمقاِبلني الذين يستعدون إلجراء مقابلة وظيفية، وهو ثقافة 
املنظمة والرسالة والرؤية. من املحتمل أن شاغيل املناصب التنفيذية، مثل: الرئيس التنفيذي 
والرئيــس التنفيذي املــايل، والرئيس التنفيــذي للمعلومات واملدير التنفيــذي للعمليات، 
وغريهم، ســوف يوجهون أسئلة تحدد إذا كانت قيمة املرشح تتالءم مع فلسفة املنظمة)24(. 
عىل ســبيل املثال، قال باري سالزبريج Barry Salzberg، الرئيس التنفيذي لرشكة ديلويت، 
وهي رشكة تضامنية محدودة املسؤولية Deloitte LLP، أنه كان يبحث عن مهارات الكتابة 
والكالم والقيم "والخربات العاملية" يف املرشــح للوظيفة، التي تضمنت الســفر والعمل مع 
املنظامت غري الهادفة للربح. إذا كان هذا الشــخص سيسأل أسئلة قليلة يف املقابلة، فسوف 
تكــون عىل النحو التــايل: ما هي القيم التي تعــد األكرث أهمية بالنســبة لك؟ كيف أثبت 

التزامك بهذه القيمة يف آخر عامني؟)25(.

مــع وضع قامئة باملتطلبات، ينبغي عىل املقاِبل أن يعد األســئلة التي ســتحدد إذا كان 
املقابل ســيفي بهذه املتطلبات. عىل ســبيل املثال، إذا كانــت الوظيفة تتطلب عمل فريق 
مكثف، فإن ســؤاالً من نوعية: "هل أنت العب فريق؟" ســيكون ســؤاالً ضعيفاً؛ ألنه سؤال 
مغلق وألن اإلجابة بنعم لن تخرب املقاِبل شــيئاً مفيداً. السؤال األفضل من ذلك هو: "ِصف 
مميزات وعيوب العمل يف الفريق"؛ وذلك ألن هذا الســؤال مفتوح وسوف يكشف خربات 

ومعتقدات وسلوكيات املتقدم للوظيفة.

الوقت:

الوقــت والتوقيت أمــران مهامن يف عمليــة التخطيط. يختلف مقــدار الوقت املخصص 
للمقابلة. عىل العموم، من األفضل تخصيص وقت كبري للغاية عن تخصيص وقت قليل للغاية.
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التوقيــت أيضاً مهم يف مقابلة التوظيف وذلك بســبب تأثري التضاد، مبعنى التأثري الذي 

تحدثه املقابالت األوىل عىل املقابالت األخرية. املتقدم للوظيفة الذي يعد متوسطاً ولكنه أىت 

بعد مرشحني ضعفاء، من املحتمل أن يرتك انطباعاً جيداً عام إذا أىت بعد مرشحني متوسطني 

آخرين. أحد الوسائل لتقليل هذا التأثري هو تجنب عقد املقابلة مع مجموعة من املرشحني 

بدون فواصل.

وعالوًة عىل ذلك، يجب الســامح بوقٍت كاٍف بني املقابــالت وترتيب برنامج املقابالت، 

حتى ال يصبح اإلنهاك عامــاًل. املتقدمون للوظائف الذين يقابلهم املقاِبل وهو متعب، رمبا 

يحصلون عىل تقديرات منخفضة من املتقدمني اآلخرين. تعد هذه اإلســرتاتيجيات املقرتحة 

اعتبارات قيمة عند التخطيط للمقابلة. 

معاينة المتقدم للوظيفة:

ينبغي عىل املقاِبلني مراجعة طلبات التقديم أو السري الذاتية قبل املقابلة؛ وذلك من أجل 

التخطيط وإعداد أســئلة معينة. تذكر أن الهدف من املقابلة هو الحصول عىل معلومات ال 

ميكن للمواد املكتوبة كشفها بسهولة، مثل: الدافعية وسامت الشخصية. وبوضوح، يتم هدر 

الوقت إذا تناولت املقابلة املواد ذاتها املوجودة يف املســتندات، ولكن ميكنك أن تســتخدم 

أيضاً املقابلة من أجل توضيح األمور غري املتناسقة أو تجسري الفجوات. وباختصار، استخدم 

املستندات كمنصة انطالق ملوضوعات املقابلة.

اعتبارات قانونية:

جميــع املدراء تقريباً، يف هــذه األيام، مطلعون عىل قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة لعام 

1990 وقانــون الحقــوق املدنية لعام 1964، والذي تم تعديلــه بقانون تكافؤ فرص العمل 

لعام 1972. لســوء الحظ، يتم يف غالب األحيان إســاءة تطبيق القيــود القانونية ملقابالت 

التوظيف. رمبا يصبح املدراء أكرث حرصاً يف أســئلتهم من جراء الخوف من القانون ويفوتون 

معلومــات قيمة للغايــة، أو رمبا يتجاهلون القيود القانونية. وعــىل الرغم من أن الفقرات 

التالية ال تشــكل مناقشة شــاملة للعنارص القانونية املتعلقة بالتوظيف، إال أن العديد من 

االقرتاحات من املمكن أن تساعدك يف إجراء مقابالت التوظيف.
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من املحتمل أن أول أمر يخطر عىل بال املدراء عند مناقشــة قانون تكافؤ فرص العمل، 

هو ماهية األسئلة القانونية واألسئلة غري القانونية. لإلجابة عىل هذا السؤال، يحتاج الفرد إىل 

 ،bona fide occupational qualification أن يكون مدركاً ملفهوم املؤهل املهني الصادق

وهو أي ســمة تعد معياراً صالحاً لألداء الوظيفي. الِعرق والعمر ومســقط الرأس والصحة 

العامة والديانة والنوع، والخلفية العريقة وعدد األوالد والحالة االجتامعية، ال تعد بشــكٍل 

عام أساساً للحكم عىل الناس من خاللها.

الــرشكات ذات برامج التمييــز اإليجايب ملتزمة بالتأكد من أن أعضــاء ما يطلق عليهم: 

املجموعات املحمية )األشخاص فوق سن األربعني، األشخاص ذوي اإلعاقة، األقليات والنساء 

يقعون ضمن هذا التصنيف(، ســوف يتم قصدهم بفعالية مــن أجل التوظيف)26(. يتم يف 

غالب األحيان الخلط بني قانون تكافؤ فرص العمل والتمييز اإليجايب؛ ألن أهدافهم بها بعض 

املتشــابهات. عىل الرغم من ذلك، يسعى قانون تكافؤ فرص العمل ضامن وجود بيئة عمل 

ذات فرص متكافئة، حيث يكون لدى الجميع فرصة متســاوية للحصول عىل الوظيفة بناًء 

عىل مؤهالتهم فحســب. االلتزام بالتمييز اإليجايب يعد التزاماً ببذل جهود إضافية، من أجل 

تحديد وتوظيف األفراد من الفئات املحمية)27(.

بوجــٍه عام، فإن التعليم والخربات والقدرات واملهارات هي العنارص األساســية للمؤهل 

املهني الصادق. ينبغي تحليل كل وظيفة. يف معظم املواقف، ميكن للمدراء اتباع اإلرشادات 

من أجل التأكد من أنه ال يتم تجاهل أي رشط من رشوط قانون تكافؤ فرص العمل. أفضل 

نصيحة يف هذا الســياق هي أن توجه فحسب األسئلة التي ترتبط باملؤهل املهني الصادق، 

أو ترتبط بشكٍل مبارش باتخاذ قرار التوظيف بشكٍل موضوعي.

تذكــر دوماً، أيضــاً، أن املحادثات غري الرســمية مع املتقدم للوظيفــة ينبغي أن تحرتم 

اإلرشــادات املحددة هنا. عىل ســبيل املثال، نفــرتض أنه قد متت دعــوة املتقدم للوظيفة 

إىل الغــذاء. ال تخلــط بني هذا وبني موقف اجتامعي حقيقي، وتتحدث بشــكٍل عفوي عن 

العائلة والتمويالت الشخصية أو الديانة. ميكن تفسري هذه املحادثة بشكٍل خاطئ من ِقبل 

املرشــحني ويعتربونها أســئلة غري ذي صلة، وال ترتبط باملؤهل املهني بصدق، ومتثل أرضية 

مستقبلية للنزاعات الالحقة يف حال مل يتم تقديم العرض الوظيفي.
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يوضح الجدول رقم )14–4( اإلرشــادات املتعلقة باألسئلة القانونية وغري القانونية أثناء 

مقابلــة التوظيــف. تنطبق هذه االعتبــارات ذاتها أيضاً عىل اســتامرات التقديم للوظيفة. 

يحدث التمييز عندما يكون الشــخص الذي لديه احتاملية متســاوية للنجاح يف الوظيفة، ال 

ميلك احتاملية متســاوية للحصول عىل الوظيفة)28(. املدير مســؤول عن التأكد من أن هذا 

التمييز لن يحدث.

الجدول )14–4( إرشادات األسئلة يف مقابالت التوظيف

محتمل أن يكون متييزياًغري متييزيتركيز السؤال

هل ســبق وأن استخدمت اساًم مختلفاً االسم.

يف وظائف أخرى؟

ما كان اسمك قبل أن تغريه؟

امليــالد  محــل 

واإلقامة.

ما الوالية التي تعيش فيها حالياً؟

كم املــدة التي أقمَت فيها يف شــالالت 

سيدرا )أو أية والية أخرى(؟

هل تجاوزت الثامنة عرش من العمر؟

أين ولدت؟

أي بلد ولد فيها والديك؟

كم عمرك؟

البدنية  السامت 

شاملة العرق.

هل أنت آسيوي؟هل لديك أي عالمات مميزة أو ندوب؟

القومي  األصــل 

والنسب.

إذا تم توظيفك، هــل ميكنك تأكيد أنه 

ميكنك العمل بشكٍل قانوين يف الواليات 

املتحدة األمريكية؟ 

أنت من املكسيك، أليس كذلك؟

هل أنت قريب ملانويل من هريموسا؟

كم عدد أوالدك؟                       -الوضع األرسي.

هل أنت متزوج؟ هل أنِت حامل؟

هــذه هــي أيــام العمــل االعتياديــة الديانة.

والساعات والورديات التي سيتم العمل 

فيها.

هل أنت يهودي؟

هل تصيل؟

ما العطالت الدينية التي ستأخذها إذا  تم توظيفك؟

هــل أنت قــادر قانوناً عــىل العمل يف املواطنة.

الواليات املتحدة األمريكية؟

هل أنت أملاين؟
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محتمل أن يكون متييزياًغري متييزيتركيز السؤال

هل أنت منضم إىل منظمة بنات الثورة األمريكية؟هل أنت منضم إىل أية منظمة مهنية؟االنضامم.

هل كنَت عضواً يف نادي الطالب الكاثوليك؟

القبــض  ســجل 

واإلدانات.

كم مرة تم القبض عليك وكم كانت املدة؟ )إال إذا كان هذا                        -

متعلقاً باألداء الوظيفي(.

القدرات البدنية 

والقيود.

تتطلــب هــذه الوظيفــة رفــع وحمل 

األشياء، هل لديك أي مشكلة ؟

هل أنت معاق؟ )باملثل، تجنب األســئلة بشأن نوع وشدة 

اإلعاقة(.

هل حصلَت عىل شهادة مدير مشرتيات التعليم.

معتمد CPM؟

هل تحمل شــهادة ماجســتري إدارة األعامل؟ )أو أي أسئلة 

مشــابهة عندما يكون اإلنجاز التعليمي ليس له أي ارتباط 

باملهارات املطلوبة لوظيفة معينة(.

                 الوضع املايل.

-                         

هل سبق وأن تم الحجز عىل مرتباتك؟

ما هو صايف قيمة أصولك بشكٍل تقريبي؟

كم تبلغ قيمة رهن منزلك؟

عملية مقابلة التوظيف:

أثنــاء مقابلة التوظيف، يحاول املدير معرفة معلومات عن املرشــح بقدر اإلمكان، مام 

يتعلــق بالنجــاح املحتمــل يف الوظيفة. أفضل طريقــة لفعل هذا تكون مــن خالل إدراك 

املعوقات العديدة ومعرفة اإلســرتاتيجيات املقرتحة التي ناقشــناها سابقاً. أيضاً، يجب ليك 

تكون املقابلة فعالة بشكٍل كامل، ينبغي أن يكون املدراء مطلعني عىل رشوط معينة تتعلق 

بشــكٍل خاص مبقابلة االختيار. تســاعد اإلرشــادات أدناه املــدراء يف جهودهم تجاه زيادة 

مصداقية وفعالية مقابلة التوظيف.

استخدام إستراتيجية مناسبة لتوجيه األسئلة:

تشري األبحاث إىل أن شكل وتسلسل األسئلة تؤثر بشكٍل كبري عىل نتيجة املقابلة)29(. تبدأ 

معظم املقابالت بشــكٍل إيجايب، من خالل محاولة املدير أن يجعل املقاَبل يشعر باالرتياح. 

ميكن أن تكون الســرية الذاتية دلياًل مفيداً الختيار أقوى النقاط من خلفية املرشــح؛ وذلك 
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من أجل املساعدة عىل أن يشعر هذا املرشح بالراحة يف البداية)30(. من األفضل، بشكٍل عام، 

اســتخدام املقابلة شبه املنظمة التي ال تضمن اتباع اتجاه محدد فحسب، ولكنها متنح أيضاً 

الفرصة إلعداد أسئلة إضافية مع تقدم املقابلة. 

عند تصميم األســئلة للمقابلة، تذكر االختالف بني األســئلة املفتوحة واألســئلة املغلقة، 

األسئلة األساســية واألسئلة الثانوية، واألسئلة املحايدة واألســئلة املوِجهة. ينبغي أن تعرف 

مزايا وعيوب كل نوع من أنواع األســئلة الســابقة؛ وذلك حتى ميكنك أن تطبق إسرتاتيجية 

فعالة لتوجيه األســئلة. تستخدم مقابلة التوظيف، بشكٍل عام، أسئلة ذات نهايات مفتوحة، 

ولكنها ميكن أن تستخدم أيضاً أسئلة مغلقة وأسئلة موِجهة كمسابري.

هناك نوع خاص من األسئلة التي تستخدم بنجاح يف مقابالت التوظيف، أال وهو السؤال 

الســلويك. بناًء عىل االفرتاض القائل بأن السلوكيات الســابقة تتنبأ بالسلوكيات املستقبلية، 

فــإن هذا النوع من األســئلة يســأل عن أمثلة محــددة ألفعال معينة. ميكن أن يســتخدم 

املدراء األســئلة الســلوكية من أجل البحــث عن معلومات إضافية تتجــاوز التعميم عديم 

الجدوى، مثل: "أنا شــخص اجتامعي" أو "أتحىل باملرونة". تقليدياً، تبدأ األســئلة السلوكية 

بعبــارة، مثل: "أخربين عن وقت كنَت فيه..."، ويتبع ذلك املواقف أو الســامت التي ترتبط 

بالوظيفــة، ومــن ثم فهي تتطلب أدلة من أجل "إثبات" ادعــاءات املتقدم للوظيفة. ميكن 

بشــكٍل فعال استعراض السلوكيات التي توضح القيادة وإدارة النزاع، والتعامل مع العمالء 

الصعــاب وتحديد األهداف وعمل الفريــق، واالهتامم بالتفاصيل ومــا إىل ذلك من خالل 

األســئلة الســلوكية. عىل ســبيل املثال، إذا كان مدير فريق عمل متنوع يبحث عن شخٍص 

مــا، ميكنه التفاعل مع أناس من ذوي القيم والثقافات أو الخلفيات املختلفة، فإن الســؤال 

السلويك املناسب يكون عىل النحو التايل: "ِصف موقفاً قمَت فيه بتعديل سلوكك ليك يتالءم 

مع أســلوب شــخص آخر" أو "ِصف شــيئاً ما قمَت بفعله من أجل تعظيم فوائد التنوع يف 

العمل".

أحد األنواع املعينة من األسئلة التي أصبحت منترشة يف بعض مقابالت التوظيف املعينة، 

هو ســؤال حل املشــكلة. الغرض من هذا السؤال هو البحث عن املواهب اإلبداعية، وهي 

رضورة للرشكات حيث يتم اكتســاب امليزة التنافســية من خالل املوظفني بها. تعد رشكات 
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 Southwest ورشكة خطوط IBM وآي يب إم Boeing وبوينج Microsoft مثل مايكروسوفت
Airlines، ويرهــاوزر Weyerhauser بني الرشكات التي ترتاوح نســبتها بني 20 –30%، التي 
تســتخدم األسئلة املواقفية أو أسئلة حل املشــاكل، وفقاً للربوفيسور Vandra Huber من 
جامعة واشــنطن)31(. أدناه بعض األمثلة عىل أسئلة حل املشاكل التي تستخدم يف مقابالت 

رشكة مايكروسوفت:

بتقديرك، كم يبلغ عدد محطات الغاز يف الواليات املتحدة؟	 

إذا كان مبقدورك إزالة والية من الواليات الخمسني، فأي والية ستزيلها، وملاذا؟	 

قم بتصميم دورة مياه من أجيل.	 

إذا كان لديك حوض ســمك يوجد به مائتا ســمكة، وكان 99% من هذا السمك من 	 
نوع جوبيز Guppies، كم عدد أسامك الجوبيز التي ينبغي عليك إزالتها؛ ليك تصل 
إىل الحد الذي يكون فيه 98% من األسامك الباقية يف الحوض من نوع الجوبيز؟)32(.

مــن الواضح أن اإلجابة عىل هذه األســئلة ليســت مهمة، بقدر أهميــة العملية التي 
يستخدمها املرشح ليك: )أ( يحدد املشكلة، )ب( يضع الحل لها. ميكن إيجاد وصف للخطوات 

يف عملية حل املشاكل املنطقية يف الفصلني: )4( و )12(.

الجدول )14–5( خيارات األسئلة للمقاِبل

االستهاللية:

لِم تود أن تنضم إىل رشكتنا؟

لِم تشعر أنك مؤهل لهذه الوظيفة؟

أخربين عن خرباتك العملية.

تحديد الدافعية:

لِم تريد أن تغري الوظيفة؟

ما الذي أدى بك إىل هذه املهنة؟

أين تود أن تكون يف حياتك املهنية بعد خمس سنوات أو عرش سنوات من اآلن؟

ما هي الوظيفة التي تعتقد أنها أكرث الوظائف مالءمة لك؟
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تحديد الخربات:

ما الذي فعلته عندما كنت يف الجيش؟

ما هي اقرتاحاتك من أجل تحسني عملياتنا؟

من أو ماذا أثر فيك بشكٍل أكرب؟ وملاذا؟

ما املجاالت التي أحببتها بشكٍل أكرب / أقل، يف وظيفتك األخرية، وملاذا؟

ما هي أعظم نقاط قوتك / ضعفك يف هذه الوظيفة؟

ما أنواع األشخاص الذين تحبهم بشكٍل أكرب / أقل كزمالء يف العمل؟

ما هي أعظم إنجازاتك حتى اآلن؟

ما هي املعدات التي أنت مطلع عليها؟

مل تغري الوظائف بشكٍل كبري؟

ما كانت أكرب أزمة يف حياتك املهنية؟

لِم استقلت من آخر وظيفة لك؟

هل ميكنني أن أرى أمثلة من عملك؟

تقييم الخلفية التعليمية:

ِصف يل التعليم الذي حصلت عليه.

لِم اخرتت هذا التخصص بالذات؟

ما هي األنشطة الالصفية التي شاركت فيها والتي ساعدتك عىل االستعداد ملهنتك؟

ما هي مرتبات الرشف التي حصلت عليها؟

إىل أي مدى تعكس درجاتك القدرات التي تتحىل بها بشكٍل كامل؟

ما هي املقررات التي أحببتها أكرث / أقل، وملاذا؟

ما هو التدريب الخاص الذي حصت عليه لهذه الوظيفة؟

ال تقم بمعظم التحدث:

يف مقابالت التوظيف، عادًة يتحدث املدير بشــكٍل أكرب عند التفاعل بشــكٍل مفضل مع 

أحد املتقدمني، مقارنًة بحديثه عندما يتفاعل بشــكٍل غري مفضــل)33(. بعبارٍة أخرى، عندما 

ينبهر املقاِبل بأحد املتقدمني، فهو مييل إىل أن يستمع بشكٍل أقل ويتحدث بشكٍل أكرب. 

ألي ســبب من األســباب، يكون التحدث بشــكٍل كبري فعاالً عند إقناع املرشــح بقبول 

الوظيفة فحســب. يتم الحصول عىل املعلومات ذات الصلــة بقرارات التوظيف، من خالل 
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االســتامع وليس التحدث. ومن ثم، كن حريصاً أال تتحدث بشــكٍل كبري. القياس التجريبي 
الجيد هو أن املدير ينبغي أن يتحدث ملدة 30% فحسب من الوقت أثناء مقابلة التوظيف. 

االحتفاظ بالسجالت:

بالنظــر إىل جميع املعلومــات التي يتم الحصول عليها أثنــاء املقابلة، من غري املنطقي 
أن نتوقــع أن يتــم تذكر جميع هــذه املعلومات بشــكٍل دقيق ألي مــدة زمنية. أظهرت 
إحدى الدراســات أن نصف من يجرون املقابلة، ال ميكنهم أن يتذكروا بشــكٍل دقيق معظم 
املعلومــات املهمة التي قيلت يف مقابلة مدتها عرشون دقيقة)34(. ومن ثم، ينبغي تســجيل 

املالحظات أو ملخص باملقابلة فور االنتهاء منها. 
يتمثل أحد الخيارات املتاحة يف اســتخدام نظام 
للتقدير. يقلل هذا مــن احتاملية اتخاذ قرارات 
مبكرة خاطئة أو الســامح بأن تســيطر سمة أو 
ســمتان ســلبيتان. هناك خيار آخر، وهو يتمثل 
يف وجود اســتامرة روتينية، تقرر املجاالت ذاتها 
لكل مرشــح تم مقابلته أو تسجل اإلجابات عىل 

األسئلة ذاتها. 

مقابالت تقييم األداء:

ُيطلب من املدراء بشكٍل دوري إجراء مقابالت تقييم األداء. منذ أكرث من خمٍس وأربعني 
سنة مضت، ذكرت ماير Maier العديد من أهداف مقابالت تقييم األداء)35(، وتظل األهداف 

الحالية تقريباً هي ذات األهداف السابقة)36(: 

دع املوظف يعرف موضعه بالضبط.	 

قم بتقدير العمل الجيد.	 

أبلغ املرؤوسني بالتوجيهات املتعلقة بطريقة تحسنهم.	 

قم بتطوير املوظفني يف وظائفهم الحالية.	 

قم بتطوير وتدريب املوظفني لوظائف أعىل.	 

قم بتقييم اإلدارة أو الوحدة ككل وكيف يتالءم كل فرد يف الصورة األعم.	 

ر توقَّف وفكِّ

يف  الراجعة  التغذية  مناقشة  راجع   -1
مقابلة  تساعد  كيف  الثاين.  الفصل 
تقييم األداء املدراء وكذلك املرؤوسني 

عىل التحسن.  

2-  ما نوع األسئلة التي ينبغي عىل املدير 
توجيههــا عنــد اســتخالص التغذيــة 
الراجعة من أحد املوظفني بشــأن أداء 

املدير؟                             
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 يف حــني أن املزايــا املحتملة ملقابلــة تقييم األداء تبــدو جلية، إال أن اســتخدامها غري 

 Samuel الفعــال وغري املتكــرر يف املنظامت موجود بشــكٍل كبري. يطلق صامويــل كلربت

 ،Universuty of California-Los Angeles أستاذ اإلدارة يف جامعة كاليفورنيا ،Culbert

لــوس أنجلوس، ومؤلف كتاب "تخلص مــن مقابلة تقييم األداء"، عىل هذه املقابالت: "أكرث 

املامرســات الســخيفة يف العامل؛ ألنها احتيالية وغري أمينة يف أساســها وهي تعكس اإلدارة 

الجبانة". يرى كلربت أن تقييامت األداء وسيلة لتخويف املوظفني، ويختتم قوله بأن أرضارها 

أكرث من نفعها)37(. 

هناك العديد من األســباب وراء هذا التناقض، والتي تتضمن أن املدراء ال يرغبون يف أن 

يضطلعوا بدور املقّيم. رمبا يخىش بعض املديرين أن تتدمر عالقاتهم العملية مع مرؤوسيهم؛ 

بســبب االنزعاج الذي تســببه مقابالت تقييم األداء التي يتم إجراؤها بشكٍل يسء)38(. أحد 

األسباب األخرى هو أن املدراء يف الغالب غري مدربني بشكٍل كاٍف إلجراء مثل هذا النوع من 

املقابالت)39(. ينبغي أن تشــجع معرفة املعلومــات التالية املدراء عىل إجراء مقابالت تقييم 

األداء، التي تصل بهم إىل أهدافهم املرجوة. 

الهدف:

ميكن أن تلبي مقابلة تقييم األداء هدفني: )1( ميكنها أن تركز عىل األداء السابق للموظف 

يف محاولة لتحديد النمو، أو )2( ميكن أن تركز عىل األنشــطة املســتقبلية، وتتضمن تحديد 

األهداف التي من شأنها أن تؤدِّ إىل زيادة أداء املوظف. هناك سؤاٌل مهم يطرح نفسه هنا، 

وهو: هل يناقش املدير األهداف وتحســني األداء والتطوير الشخيص يف املقابلة ذاتها، مثل: 

زيادة الراتب؟ االســتعراض الشــامل لألبحاث املتاحة بشأن هذا السؤال، تجعل من الواضح 

أنه ال ينبغي عىل الشــخص أن يجمع بني موضوعات تطويرية معينة، وبني مناقشة الراتب 

يف مقابلة واحدة. سوف تطغى أهمية مراجعة الراتب بشكٍل تقليدي عىل املقابلة. لذا، لن 

يكون املدير وال املوظف يف حالة ذهنية مواتية ملناقشــة خطط التحسني بشكٍل إيجايب)40(. 

وبدالً من ذلك، فإن عقد مقابلتني منفصلتني لكل موضوع عىل حدة ســيكون أمراً مناســباً. 

هذا يتطلب وقتاً أكرث، ولكنه بشكٍل عام يثمر استجابة أكرث إيجابية من املوظف. 
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األنواع:

هناك ثالثة أنــواع محتملة من مقابالت تقييم األداء، وهي تتنوع وفق طبيعة الوظيفة 

واملوظفــني)41(: تســتخدم مقابــالت التقييــم التطويرية مــع املوظفــني ذوي األداء العايل 

واإلمكانيــات العالية، الذين يشــغلون وظائف تقديرية متنحهم الفرصة لتنفيذ تحســينات 

األداء.

النوع الثاين هو مقابلة املداومة، وهي تســتخدم مع األشــخاص الذي يؤدون مبســتوى 

ثابت وُمرٍض لبعض الوقت، ومن غري املحتمل أن يكون هناك تحسن؛ وذلك بسبب معوقات 

القدرات أو الدافعية أو طبيعة الوظائف التي يشــغلونها، ويف هذا املوقف يركز من يجري 

املقابلة عىل املداومة عىل األداء باملستويات الحالية املقبولة.

النوع الثالث من املقابالت هو املقابلة العالجية، وهي تستخدم مع املرؤوسني الهامشيني 

أو ذوي األداء املنخفض، يف محاولة لزيادة معدالت األداء إىل املســتويات املقبولة. تتضمن 

هــذه الفئة عمليتني: التقييم والتطوير. أوالً، تقييم األداء الســابق والحايل، ومن ثم تحديد 

كيف ميكن تطوير هؤالء املوظفني.

يتطلــب كل نوع من أنواع املقابالت درجة مختلفة من التقييــم والتطوير. يتم الرتكيز 

عىل التطوير بشكٍل أكرب يف املقابالت التطويرية واإلصالحية، يف حني يتم الرتكيز عىل التقييم 

بشــكٍل أكرب يف مقابالت املداومة. ال تلبي مقابلة تقييم األداء عىل الدوام الغرض ذاته، ومن 

ثم يتعني اتباع إسرتاتيجيات اتصال مختلفة من أجل تحقيق األهداف املوضوعة، سواء كان 

الهدف التطوير أو التقييم. عند تطبيق اإلســرتاتيجية املناســبة، يتعني القيام بالتخطيط كام 

هي الحال مع أنواع املقابالت األخرى.

التخطيط:

فيام يتعلق بنموذج االتصال اإلداري اإلســرتاتيجي املحدد يف الفصل الثاين، فإن العوامل 

األساســية الثالثة التي ســيتم تحليلها يف عملية التخطيط هي: التوقيــت والبيئة ومحتوى 

الرسالة – مبعنى: أين، ومتى، وماذا – عىل النحو املبني يف الطبقة الثالثة من النموذج.
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التوقيت:

 يتم إجراء مقابالت التقييم الرســمية يف غالب األحيان بشــكٍل سنوي. يبدو أن املقابلة 

ملرة واحدة ســنوياً تعد إطاراً زمنياً عملياً. وعىل الرغم من ذلك، فإن هذا ال ينبغي أن مينع 

التغذيــة الراجعــة التي ينبغي تقدميها للموظفني متى اســتدعت الحاجــة ذلك. ال ينبغي 

أن تكــون هنــاك أي مفاجآت أثناء التقييم الرســمي؛ وذلك ألنه ينبغــي أن يكون ملخصاً 

للمحادثات الســابقة بني املدراء ومرؤوســيهم بشــأن التغذية الراجعة اإليجابية، والتغذية 

الراجعة التقوميية واملسار املهني والتعويضات. 

ملاذا ينبغي عقد مقابلة تقييم رســمية مرة ســنوياً عندما يتــم تقديم التغذية الراجعة 

بشــكٍل أكرث تكراراً؟ السبب األول، يساعد التقييم السنوي عىل التغلب عىل أخطاء االتصال 

املهمة التي متت مناقشــتها يف الفصل الثاين. يوفر التقييم الرســمي أيضاً الفرصة للمراجعة 

املنهجية الحتاملية تطور افرتاضات متباينة بني املرؤوســني واملدراء. يعد "تصحيح املســار" 

بشــكٍل دوري مفيداً حتى بالنسبة للمرؤوسني ذوي األداء امُلريض بشكٍل كبري. أيضاً، تتطلب 

بعــض املواقــف املعينة مثل إنهاء مــرشوع كبري، أو األداء غري امُلريض بشــكٍل غري اعتيادي 

تغذية راجعة رســمية. ينبغي التفكري يف املوقف بشــكٍل كامل عنــد تحديد الوقت األمثل 

ملقابلة تقييم األداء.

بعــد اختيار الوقت املالئم، يجب إبالغ املوظف مبوعــد املقابلة قبلها بوقٍت كاٍف. رمبا 

يختلــف الوقت املحدد املطلوب من عدة ســاعات وحتى عدة أســابيع، وذلــك بناًء عىل 

املوظــف ونوع الوظيفة املشــمولة. ويف أي حالة، ينبغي تجنب عبارات االســتعداد، مثل: 

هــل ميكنك أن متر عىل مكتبي بأرسع وقت ممكــن؟ حيث إنها تحرم املوظف من الفرصة 

لالستعداد نفسياً للمقابلة.

البيئة:

بعــد أن يتم تحديد الوقت والتوقيت الرضوريني، ينبغي التفكري يف املكان األفضل لعقد 

املقابلــة. مييــل املدراء إىل جدولة مقابلة تقييــم األداء يف مكاتبهم الخاصة، دون أن يدركوا 

مــدى احتاملية أن تكون هذه البيئة تهديدية، وخاصًة عندما ال يكون املرؤوس معتاداً عىل 
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قضــاء الكثري مــن الوقت يف مكتب املدير. يف غالب األحيان، فإن أفضل مكان لعقد املقابلة 

هو مكان خاص آمن ومحايد؛ وذلك من أجل تعظيم التفاعل ثنايئ االتجاه.

محتوى الرسالة:

بعــد أن يتم تحديد وقت ومــكان املقابلة، ينبغي الرتكيز عىل محتوى الجلســة. بغض 

النظر عن الغرض الخاص من املقابلة، ينبغي مراجعة التوقعات واألهداف. من أجل تحقيق 

هذا األمر بشــكٍل تــام، ينبغي مراجعة أبعــاد وظيفة املرؤوس. وعالوًة عــىل ذلك، ينبغي 

مراجعة املالحظات من مقابالت تقييم األداء الســابقة، وكذلك بنود األداء الوظيفي الحايل. 

رمبا ترغب أيضاً يف اســتخالص املعلومات من العمــالء أو املدراء اآلخرين الذين راقبوا أداء 

املوظــف. متنح جميع هذه اإلجــراءات املدير الفرصة؛ ليك يضع قامئة بالبنود املحددة التي 

يتعني مناقشتها يف املقابلة. 

من أجل منح املرؤوســني الفرصة ليك يســتعدوا للمقابلة، ميكنــك أن تجعلهم يقومون 

بتعبئة اســتامرة تقييم ذايت قبل املقابلة. ميكن للمديرين اســتخدام اســتامرة تقييم األداء 

القياسية، أو أي استامرة أخرى مامثلة لتلك املوضحة يف الجدول رقم )14–6(.

الجدول رقم )14–6( قامئة تحقق التقييم الذايت للموظف

إن الغرض من هذه االستامرة هو مساعدتك عىل االستعداد ملقابلة تقييم األداء الخاصة بك.

كن مستعداً ملناقشة أي من إنجازاتك الخاصة، أو املشاكل التي حدثت منذ آخر مقابلة تقييم أداء.

قم بتخصيص بعض الوقت وراجع وظيفتك منذ آخر تقييم؛ وذلك حتى تتمكن من اإلجابة عىل 

األسئلة التالية:

1- ما هي بعض املشاكل غري االعتيادية التي قمت بحلها؟

2- ما الذي تعتربه نقاط قوة كربى لك فيام يتعلق باملعارف واملهارات أو الخربات؟

3- ما الذي تعتربه مجاالت صعبة بالنسبة لك فيام يتعلق باملعارف واملهارات أو الخربات؟

4- ما هي بعض عالقات العمل التي تسعد بها؟

5- ما هي بعض عالقات العمل التي تشعر بالحاجة إىل تعزيزها؟

6- هل قمت بتنفيذ أي مهام خاصة بتميٌّز أو تعاملت مع طوارئ مبهارة؟

7- حدد مجاالً أو مجالني تعتقد أنه ميكنك أن تحسن فيه شيئاً، إذا كان لديك الدعم املناسب من مديرك. 
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كلام زادت فرص املوظف للمشــاركة يف العملية، زادت احتاملية حدوث تواصل مفتوح 
وقيِّم. أوضحت الدراســات أن مناقشات تقييم األداء املعتمدة عىل املراجعة الذاتية لألداء، 
أكرث تحقيقاً للرىض من تلك املعتمدة حرصاً عىل التقييامت التي يعدها املدير)42(. ليك توفر 
مراجعــة األداء التغذية الراجعة عن املوظف وتحــدد األهداف، يتعني وجود بيئة اطمئنان 

وثقة.

يصف الجزء التايل العملية التي ستؤدي إىل بيئة االطمئنان والثقة.

العملية:

 عــىل الرغم من أن األطراف املشــرتكة يعرفون بعضهم بعضــاً بالفعل، وأن الغرض من 
املقابلة محدد بشكٍل جيد، إال أنه ال يزال من الرضوري بدء املقابلة بطريقة ودودة ودافئة. 

يعد تحديد الغرض من الجلسة من املامرسات الجيدة من أجل ضامن املوافقة املشرتكة. 

مبجــرد أن يتم تحديد املنــاخ، ينبغي اختيار واحٍد من ثالثة أســاليب: اإلخبار واإلقناع، 
اإلخبار واالســتامع، وحل املشاكل)43(. ُيستخدم أســلوب اإلخبار بالنتائج إلخبار املوظف ما 
هو متوقع منه بدون أي مناقشــة، ومن ثم محاولة إقنــاع املوظف بالفكرة. يفرتض هؤالء 
الذين يســتخدمون هذا األســلوب أن املوظفني يرغبون يف تصحيح نقاط الضعف، إذا كانوا 
يعرفون نقاط الضعف هذه. لسوء الحظ، رمبا ترتفع دفاعات املوظفني نتيجة لهذا األسلوب، 
وأي حكم مســتقل من جانب املرؤوس رمبا يتم إعاقته. يعد هذا األسلوب مناسباً يف غالب 
األحيان بالنســبة للمرؤوســني الذين لديهم معرفة قليلة بالوظيفــة )مثل: املوظفني الجدد 
نســبياً(. وعــىل الرغم من ذلك، فإن احتامالت هذا األســلوب محدودة بســبب أن معظم 

املوظفني عادًة يكون لديهم ما يقولونه.

األســلوب الثاين: اإلخبار واالســتامع، يتضمن جميع عنارص االســتامع. كام يؤكد الفصل 
التاســع، فإن االســتامع هو املهارة األساســية للتعلم. أخرب املوظفني مــا الذي الحظته فيام 
يتعلق بأدائهم مؤكداً عىل الســلوكيات اإليجابية التي الحظتها، ثم استمع إىل األسباب التي 
ســيذكرونها لهذا األداء، ســواء كان هذا األداء ُمرضياً أم ال. من املحتمل أن يشــري الرد إىل 

السبب وراء السلوك، وهنا يأيت دورك لتعزيزه أو إعادة توجيهه. 

اإلسرتاتيجية الثالثة: حل املشاكل، تتوسع عىل األسلوب الثاين. يعتمد أسلوب حل املشاكل 
عىل االفرتاض بأن االتصال ثنايئ االتجاه يؤدي إىل خطة مقبولة من جميع األطراف لتحسني 
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األداء. يســمح هذا األسلوب للمرؤوســني بحرية ومسؤولية أكرب مام يســمح به األسلوبان 
اآلخران، ومع ذلك يتعني أن يكون املناخ مناسباً للمرؤوسني ليك يعربوا عن أنفسهم.

البيئة الداعمة:
يعتمد الجدول رقم )14–7( عىل أعامل جيب Gibb الكالســيكية؛ من أجل متييز عملية 

االتصال التي تؤدي إىل بيئة داعمة بدالً من بيئة دفاعية)44(. 

تساعد األمثلة عىل االتصال من كل فئة من هذه الفئات، عىل تطوير إسرتاتيجية اتصال 
فعالة من أجل مقابلة تقييم األداء.

التقييمية مقابل الوصفية:

االتصال الذي يلقي باللوم عىل املرؤوسني، يؤدي عادًة إىل مناخ دفاعي. تجنب العبارات 
التــي تقّيم اآلخــر أخالقياً، أو تلك التي تشــكك يف قيم أو دوافع الشــخص. يوفر االتصال 
الوصفــي تغذية راجعة معينة وال يحكم عىل املســتلم. توضح األمثلة أدناه االختالف الذي 

رمبا يحدث أثناء مقابلة تقييم األداء. 

الحظ أن األمثلة التقييمية عادًة تكون أقل تحديداً، وتضع اســتدالالت بشــأن شخصية 
املستلم. تؤدي هذه األنواع من التعليقات إىل الدفاعية.

الجدول )14–7( املناخ الداعم واملناخ الدفاعي

املناخ الداعماملناخ الدفاعي
وصفي.تقييمي.
توجه ناحية املشاكل.التحكم.
تعاطف.محايد.

مساواة.أفضلية.
مرشوطية.تأكد.

التحكم مقابل التوجه ناحية المشكلة:

االتصال املوجه نحو املشكلة يحدد املشكلة املحايدة ويسعى تجاه الحل. يحاول التحكم 

يف االتصال للقيام "بيشٍء ما" تجاه شخٍص ما، مثل: فرض التغيري يف السلوك أو االتجاه. التوجه 

ناحية املشــكلة يحــول احرتام مقدرة املوظف عىل العمل عىل مشــكلٍة مــا، وصياغة ردود 

هادفة إىل املشكلة ذاتها. أدناه بعض األمثلة عىل التحكم يف االتصال والتوجه نحو املشكلة:
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الوصفيالتقييمي

يتعني عليك ببســاطة أن تتوقف عن ارتكاب 

الكثري من األخطاء السخيفة.

ال زلنــا نحصل عىل أكــرث من ثالثة أخطاء 

كل عملية تشغيل مع النظام الجديد.

بوب، قــال بعــض الناس إنهــم تضايقوا بوب، أنت أخرق ووقح.

بسبب سخريتك.

كان التأخري بالقطع خطؤك أنت؛ وذلك ألنك 

مل تتبع التعليامت.

يبــدو أن هنــاك بعــض االرتباك بشــأن 

التعليامت.

متنــح التعليقات املوجهة ناحية املشــكلة بفرص أكرث لالتصال ثنــايئ االتجاه، وذلك من 

خالل اســتخدام األســئلة ذات النهايات املفتوحــة، وبيان االهتامم بحل املشــكلة بطريقة 

تعاونية. اإلنصات أيضاً منتج ثانوي مثمر ألسلوب حل املشاكل.

التوجه ناحية املشكلةالتحكم

برأيك، ما الذي ميكن القيام به من أجل تقليل األخطاء؟هناك ما ميكنك القيام به من أجل تقليل األخطاء.

لدينا مشكلة مع هذا املرشوع.لديك بالقطع مشكلة مع هذا املرشوع.

كيف ميكننا برأيك أن نطور أسلوباً أكرث إيجابية؟توقف عن هذه السلبية هنا.

الحيادية مقابل التعاطف:

تعرب الحيادية عن نقص االهتامم برفاهية املوظف، يف حني أن التعاطف يظهر أن املدير 

يتعرف عىل مشكلة املرؤوس ويشاركه مشاعره، ويقبل القيمة العاطفية املتضمنة. قارن بني 

املثالني التاليني:

التعاطفالحيادية

يبدو أنك قلق بالفعل بشــأن هذه املشكلة. هذه ليست باملشكلة املعقدة.

أخربين عن هذا املوقف بالتفصيل. 

يتعني أن يواجه كل فرد هذه املشكلة يف 

يوم من األيام.

ال ميكن أن يكون هذا موقفاً قاســياً. سأخربك 

كيــف رأيت هذا املوقف يتــم التعامل معه 

من قبل. ميكنك أن تخربين برد فعلك.

أعتقد أننا ال نتفق. دعنا نناقش هذا املســألة حسناً، يستحق كل فرد أن يعرب عن رأيه.

أكرث ونقارن بني وجهات النظر.
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يظهر املــدراء التعاطف يف مقابالت تقييم األداء عندما يرغبون يف االســتامع، أو عندما 

يســتفرسون عن شــعور املوظف بشــأن أمٍر ما، أو عندما يحاولون تفهم وقبول مشــاعر 

املوظــف. ال ميكن إظهار التعاطف عندما يتم حرمان الفرد بشــكٍل متهور من االتصال، أو 

عندما يبدي املستمع عدم االهتامم بالرسالة.

التعالي مقابل المساواة:

كلام قلت املســافة النفســية بني املدير واملرؤوس، كلــام زادت احتاملية تحقق مقابلة 

تقييم أداء مثمرة. يثبط املديرون يف غالب األحيان املرؤوسني من خالل اإلشارة بخبث، سواء 

بشكٍل لفظي أو غري لفظي إىل أفضلية مكانتهم، أو ثروتهم أو سلطتهم أو قدراتهم العقلية 

أو حتى سامتهم الجسدية. أدناه أمثلة عىل االتصال اللفظي الذي يوضح التعايل واملساواة.

املساواةالتعايل

بعد العمل عىل هذا النوع من املشاكل لعرش 

سنوات، أعلم كيف ميكنني التعامل معها.

نجــح هذا الحل من قبل، وينبغي أن ينجح 

مرة أخرى.

أحصــل عىل راتب أعىل مــن راتبك. ولذا، 

فإن اتخــاذ هذا النوع مــن القرارات من 

صميم مسؤوليايت.

تتمثل مســؤوليتي النهائيــة يف اتخاذ هذا 

القــرار، ولكنــي متأكد من أننــي أرغب يف 

سامع مقرتحاتك.

إن نوع املشــاكل التي أواجهها ال ينبغي أن 

يكون محل اهتامم من هم يف مثل مستواك.

أرغب يف أن أشــارك معك هذا النوع الذي 

أواجهه من املشاكل. 

يظهر املدراء التعايل أو املساواة من خالل كٍل من أمناط االتصال اللفظية وغري اللفظية. 

يعــد الجلوس خلف مكتب كبري، ووضــع القدم عىل املكتب، والظهــور مبظهر غري املبايل، 

ومتثيل أنك مشــغول، عالمات عىل التعايل. إظهار التعايل ال يؤدي إال إىل الدفاعية فحســب، 

ويقلل من التواصل ثنايئ االتجاه.

التأكد مقابل المشروطية:

املدراء الذين يركزون عىل التأكد غالباً ما يصيغون ما يرغبون يف قوله ،كام لو كان القرار 

ال ميكن تغيريه. يجعل هذا األســلوب الجازم املوظف يشــعر أن طرح أفكار جديدة أو حاًل 
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مختلفــاً أمراً ال طائل منــه. توضح املرشوطية أن املدير يرغــب يف أن يتم تحديه من أجل 

الوصــول إىل أفضل حل ممكن. تعزز املرشوطية الحامس وتقــدم التحدي للموظفني، عىل 

النحو الذي توضحه األمثلة أدناه: 

املرشوطيةالتأكد
أعلــم ماهية املشــكلة. ولذا، ال يوجــد هناك أي 

سبب للتحدث عنها.

لدي بعض األفكار، ولكن ســيكون 

من الجيد أن نتحدث عنها.
هذه هــي الطريقة التي ســيتم إنجــاز األمر من 

خاللها.

دعونا نجرب هــذه الطريقة لفرتة 

ونرى ما الذي سيحدث.
ما الذي يتعني القيام به؛ ليك نتأكد من أريد االنتهاء منها بحلول األول من يونيو.

االنتهاء منها بحلول األول من يونيو.

تعد هذه العنارص الخمسة إلسرتاتيجية االتصال الفعال –الوصف، التوجه ناحية املشكلة، 
التعاطف، املســاواة، واملرشوطية– عنارص أساســية يف تقليل الدفاعية وتعزيز الثقة. إذا تم 

تعزيز الثقة، يتعني عىل املدراء تقديم التغذية الراجعة للمرؤوسني. 

تقديم التغذية الراجعة عن األداء:

تقييم األداء يقدم التغذية الراجعة بشــأن األداء السابق للموظف. تسمح مقابلة تقييم 
األداء للمدراء بتحفيز موظفيهم؛ للوصول إىل مستويات أداء أعىل من خالل التغذية الراجعة 
اإليجابية. يرى املرؤوســون التغذية الراجعة عىل أنها نقد بناء وليست نقداً سلبياً، إذا وضع 

املدراء املبادئ التالية نصب أعينهم:

تحديد السلوك الواقعي: من األسهل قبول العبارات التي تحدد السلوكيات الواقعية . 1
املعينة عــن العبارات الغامضة املجردة. عىل ســبيل املثال، فإن عبــارة: "يبدو أنك 
فقدت ثقتك بنفســك"، تبدو عبارة مجردة إىل حٍد ما. من األفضل القول: "مل تطلب 

أي مرشوعات جديدة منذ الفحص الهيدرولييك. أود أن أعرف السبب".

تجنَّب االستنتاجات بشأن الدوافع واالهتاممات واملشاعر، إال إذا أمكنك أن تستشهد . 2
بسلوكيات معينة تدعم هذا االستنتاج. تعد عبارة مثل: "لقد فقدت اهتاممك بهذه 

الوظيفة" استنتاجاً رِصفاً ال يؤدي إىل تقييم بّناء لألداء.

ركــز التغذية الراجعة عىل عدد محدود من الســلوكيات امللحوظة. ميكن للموظفني . 3
العمل عىل عبارات محدودة للغاية تتعلق بالتغذية الراجعة يف وقٍت واحد. إذا كان 
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يتوجب عىل املرء التعامل مع عدد كبري من البنود، فمن األفضل أن تتم جدولة عدة 
جلسات بهذا الخصوص.

قــم بتوقيت التغذيــة الراجعة ليك تــأيت بعد وقت قريب من الســلوك الذي متت . 4
مناقشــته. التغذية الراجعة الفورية لها دامئاً تأثري عىل املســتقِبل أقوى من التغذية 
الراجعة املتأخرة. ومن ثم، رمبا يتطلب بعض املوظفني أكرث من تقييم سنوي واحد.

قدم التغذية الراجعة بغرض مســاعدة املوظفني، وليس من أجل أن تشــعر بشعور . 5
أفضل. تجنب تقديم التغذية الراجعة، عندما ال تكون مشاعرك تحت السيطرة.

رمبا يســأل املدراء الذيــن يتعرضون ملواقف صعبــة ما ييل: "ماذا عــن املوظف الذي 
حصل عىل تغذية راجعة ســلبية شاملة؟ كيف ميكنني االستمرار يف إدارة هذا األمر يف بيئة 
إيجابية؟". مرة أخــرى، الطريقة التي يتم من خاللها تنظيم التغذية الراجعة مهمة للغاية. 
أحــد العنارص األخرى التــي يتعني وضعها يف االعتبار هو: بغض النظــر عن مقدار التغذية 
الراجعة السلبية التي يتطلبها املوقف، ميكن أيضاً استخدام التعليقات اإليجابية دوماً. ومع 

ذلك، فإن أسلوب "الشطرية sandwich" القديم ال يوَص به.

يف أسلوب الشطرية، يضع املدير عبارة سلبية بني تعليقني إيجابيني. وعىل الرغم من ذلك، 
يدرك معظم املوظفني بشــكٍل رسيع محاولة املدير الستغالل املوقف. ونتيجة لذلك، تفشل 
اإلســرتاتيجية غالباً يف تحقيق الغــرض املقصود منها. اإلجراء املوَص بــه يف الوقت الراهن 
هــو وضع التغذية الراجعة الداعمة بشــكٍل حرصي تقريباً يف بداية املقابلة. يســاعد هذا 
األســلوب عىل تأســيس مناخ إيجايب أّويل، ومبجرد أن يدرك املرؤوس أن املدير يقدر بشكٍل 
تام النجاحات الســابقة، فإنه يصبح أكرث تقباًل للتحليل الشــامل لتلك املجاالت حيث تكون 

هناك حاجة للتحسني)45(.

تحديد الهدف عملية مهمة عند تنظيم التغذية الراجعة بطريقة إيجابية. تلفت املناقشة 
التالية النظر إىل العديد من النتائج التي يتعني وضعها يف االعتبار، عند تحديد األهداف التي 

تساعد عىل تأسيس مناخ إيجايب.

تحديد األهداف:

ينبغــي أن تكون مقابلة تقييم األداء بّناءة. بدالً من اإلســهاب يف اإلخفاقات الســابقة، 
ينبغــي الرتكيز عىل األفعــال التي ميكن للموظف القيام بها من أجل أن يتحســن ويتطور. 
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تســاعد أهداف األداء عىل إبقاء الرتكيز منصباً عىل املســتقبل. عندما تكون هذه األهداف 
واضحة، فإن تقييم األداء يرتبط إيجابياً برضا املرؤوس عن عملية املقابلة)46(.

يحدد املدراء األهداف بشــكٍل واضح، عندما يقومون بتضمني الوقت والجودة والكمية 

واألولوية. فكر يف األمثلة التالية:

خالل الستني يوماً القادمة، سوف تخصص عرشين دقيقة يومياً ليك تقابل طاقمك، وتحدد ما هو 
متوقع منهم فيام يتعلق بإنتاجيتهم وجداول عملهم. سوف تتشاور، بشكٍل يومي، مع املرؤوسني 
ذات  البقاء عىل  يف  األعامل  استمرت حركة  إذا  للمستوى.  وفقاً  أعاملهم  تكن جداول  مل  الذين 

الوضع وأخفقت يف توجيه النصح للمرؤوسني، سوف نغري مسؤولياتك اإلرشافية)47(. 

الحظ أن هذا النشاط محدد بشكٍل واضح؛ الجودة محددة فيام يتعلق باإلنتاج وجداول 
العمل، والكمية محــددة فيام يتعلق بحركة األعامل وتكرار املقابالت. هذه هي األولويات 

املهمة للمرشف؛ وذلك ألنه إذا مل تتم تلبية الرشوط رمبا يتم تخفيض رتبة املرشف. 

ليك تتأكد من أن األهداف أو خطة العمل واضحة، اكتب النشاط الذي تم االتفاق عليه. 
هذا يســمح لكال الطرفني مبراجعــة العبارات، والتأكد من أن جميــع املعاين واضحة. تقود 
خطة العمل األنشــطة املســتقبلية للموظف من أجل إنجاز األهداف املوضوعة. ميكن أن 
تقلل التوقعات املحددة بشــكٍل واضح من التعرض ملخاطر التقايض، إذا تغري املوظفون أو 
تغريت املسؤوليات من جراء األهداف التي مل يتم تحقيقها. يصف الجزء التايل كيفية تجنب 

القضايا القانونية املحتملة، التي تنشأ بشكٍل متكرر من جراء عملية تقييم األداء.

االعتبارات القانونية:

وفــق مكتب اإلحصائيات العدلية، فإن عدد الدعاوى القضائية الوظيفية التي تم رفعها 
يف املحكمــة الفيدرالية من العام 1990 وحتى العام 1998 تضاعف أكرث من ثالثة أضعاف. 
عندمــا أعلــن الكونجرس أن الحق الســابع من قانــون الحقوق املدنية لعــام 1991، منح 
الدعــاوى القضائية الوظيفية الحق لطلب محاكمة أمــام هيئة محلفني، فإن عدد الدعاوى 
التي تم رفعها يف املحاكم الفيدرالية ومحاكم الواليات استمرت يف االرتفاع، وكذلك متوسط 
مبالــغ التعويضات. بغض النظر عن النتيجة، يتعني عــىل الرشكات تخصيص مبلغ كبري من 

املوارد املالية والبرشية للعملية القانونية)48(.



الفصل الرابع عرش

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات638

زاد عــدد الدعاوى القضائية املرفوعة؛ نتيجة لتقييامت األداء بشــكٍل كبري للغاية خالل 
العقديــن األخريين)49(. ونتيجــة لذلك، حاولت الرشكات تقليل املخاطر من خالل تحســني 
عمليات تقييم األداء بها. تضمنت األســاليب عنرصين أساســيني: )1( نظاماً قانونياً لتقييم 
األداء، )2( اتســاقاً إجرائيــاً. تم تقليل املخاطر بشــكٍل إضايف عندما تم تقييم االســتامرات 
واألدوات والعمليات املنفذة يف تقييم األداء بشكٍل سنوي؛ من أجل إثبات النتائج املتوقعة. 

رمبا تتطلب التغيريات القانونية والتنظيمية والتشغيلية تحديثات أكرث تكراراً.

يتعــني أن يجتاز نظام تقييم األداء القانوين العديد من االختبارات: أوالً، يجب أن يكون 
أصحاب العمل قادرين عىل إثبات أن إجراءات "االختيار" التي قاموا بها، ال تستثني بشكٍل 
غري متناســب املجموعات املحمية، إال إذا كان هــذا رضورياً من أجل األداء اآلمن والفعال. 
ثانياً، يجب أن تكون األداة املستخدمة يف التقييم قادرة عىل قياس األداء، حيث إنها ترتبط 
باملجاالت املهمة من مســؤوليات املوظف. )تذكر مفهــوم املؤهل املهني الصادق الذي تم 
رشحه سابقاً يف هذا الفصل(. ثالثاً، من أجل تجنب التحيز من املدير، يجب أن يعتمد تقييم 
األداء عــىل معايري دقيقــة وموضوعية. رابعاً، يجب القيام بالتقييــم من ِقبل املدير املبارش 
باً بشكٍل  للموظف الذي يالحظ أداء املوظف بشكٍل يومي. أخرياً، يجب أن يكون املدير مدرَّ
كاٍف ليك يقوم بتقييم األداء بشكٍل مناسب)50(. سوف يجد أصحاب العمل أنه من الصعوبة 

مبكان إثبات أن املامرسات غري متييزية أثناء التقايض، إذا مل يجتازوا هذه االختبارات.

ال يعد التقييم املتحيز وغري الدقيق غري قانوين، ولكنه ســوف يصبح كذلك إذا نتج عنه 
نتائــج معاكســة للمجموعات املحمية. قــدرت بعض الدراســات أن 50% تقريباً من زيادة 
العــالوات والرتقيات تنتج عن تقييــامت أداء متييزية. الرشكات التــي توفر عملية مطابقة 
وقنــوات لشــكاوى املوظفــني، ميكن أن تحــل النزاع يف غالــب األحيان قبــل أن يؤدي إىل 
التقايض)51(. العنرص األســايس يف العملية املطابقة هو التأكد من االتســاق يف الطريقة التي 

يتم التعامل من خاللها مع شكاوى املوظفني.

املدراء مســؤولون عن اإلرشاف عىل عملية تقييم األداء، وهم يواجهون صعوبة املوازنة 
بني حاجات املنظمة وحاجات مرؤوســيهم. املديرون الذيــن يتعاملون مع عملية مراجعة 
األداء بعدالــة وبطريقة خالية من التحيز، ميكــن أن يحققوا أهدافهم ويحدون من تعرض 
املنظمة للمخاطر. ميكن للمدراء اكتساب معلومات قيمة من أجل تحسني أساليبهم؛ إلنجاز 

مراجعات األداء والواجبات األخرى من خالل قنوات االتصال.
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تكوين شبكات االتصال:

أبرزت مناقشــتنا عن إسرتاتيجيات عقد االجتامعات اإلدارية االهتامم بتطبيق ثالث، أال 
وهــو االتصال. توفر العالقــات االجتامعية واملهنية موارد ممتازة لــإلدارة العقلية واملهنية. 

يدرك املدراء بشكٍل تام أن املعرفة قوة، وأن املعرفة املشرتكة تعزز العالقات املفيدة. تتضمن 

العالقات: الوقت، الطاقة، وااللتزام من أجل تعظيم املكافآت املحتملة للمدراء. يعزز الفهم 

الواضح للغرض والحالة والنتائج املحتملة من جهود االتصال.

الهدف:

الهدف األســايس من االتصال هو بناء العالقات من خالل املقابالت اإلعالمية. كام رأينا يف 
الفصل املــايض، ميكن أن تكون مهارات االتصال مفيدة أثناء التفاوض، ولكن ســوف يخفق 
املدراء يف أنشطة االتصال إذا كان الهدف من ذلك هو مجرد الحصول عىل يشٍء ما ألنفسهم. 
ميكن أن تكون دوافعهم واضحة لآلخرين وتعوق االتصال الناجح. االتصال طريق ذو اتجاهني؛ 

يتحىل بالنجاح عندما تكون نية املشاركني مشاركة املعلومات يف عالقة مفيدة للجميع.

تتحســن مهارات االتصــال مبرور الوقت، حيث يواجه املشــاركون العديد من املواقف. 
يتعلم املدراء كيفية مســاعدة اآلخرين وبناء عالقة تســتمر أمداً طوياًل. يقدم املشــاركون 
املســاعدة من خــالل خرباتهم الخاصة أو من خالل اإلحالــة إىل معارفهم املتخصصني. تعد 
األنشــطة البســيطة للغاية مثل مشاركة املعلومات بشــأن األحداث، واملقاالت الراهنة مع 
املشــاركني اآلخرين نوعاً من أنواع املســاعدة. من خالل مســاعدة اآلخرين، يثبت املشارك 
أنه أحد املعارف الذين يجب االحتفاظ بصداقتهم، ويقدم سبباً للمتابعة معهم مرة أخرى. 
تعــزز هذه األفعــال الروابط املهنية ورمبا تؤدي إىل التبادلية، عندما يكون أحد املشــاركني 

الجدد بحاجة إىل املساعدة.

تتضمــن العالقات الفعالة صالت وعالقات هادفــة، ويتم بناء األلفة من خالل الثقة. وفق 
دراسة حديثة أعدتها كلية Graziadio لألعامل واإلدارة يف جامعة Pepperdine، فإن املهنيني 
الناجحني الذين يزيد دخلهم الســنوي عــن 200.000 دوالر، قالوا بــأن العالقات تعد عنرصاً 
أساسياً يف التطور املهني)52(. تسمح أنشطة التواصل للمشاركني مبشاركة الخربات وتطوير أفضل 
املامرســات التي تستمر يف التحســن، عندما يتنقلون إىل شــبكة عالقات مختلفة. يزداد عدد 

املعارف ويؤسس املشاركون مجموعة كبرية من العالقات الدامئة التي تعد مفيدة للجميع.



الفصل الرابع عرش

االتصال اإلداري:  إسرتاتيجيات وتطبيقات640

كيفية تكوين شبكات االتصال:

عدد جمعيات وأنشــطة االتصــال ال نهايئ. تتضمن أكرث القنوات املســتخدمة يف تبادل 
معلومات أنشــطة االتصال الوســائط اإللكرتونيــة، مثل: فيســبوك Facebook ولينكد إن 
LinkedIn، وكذلــك التفاعــالت وجهاً لوجه. يتم بناء العالقات يف املواقف الرســمية وغري 

الرسمية، وااللتزام بآداب بناء العالقات املناسبة يحسن االتصال. 

ميكن للمدراء اكتســاب معارف قيمة ترتبط بشكٍل خاص بوظيفتهم ورشكتهم والصناعة 

التــي يعملون بها، من خالل مجموعــة متنوعة من املعارف املهنيني. املعارف املؤثرة داخل 

الرشكة تشمل املرشدين والزمالء واملهنيني اآلخرين. تتضمن مجموعات الشبكات الخارجية 

الجمعيات املهنية، وكذلك املجموعات املتخصصة من األقليات والنساء والتنفيذيني. يكشف 

البحث عىل اإلنرتنت العديد من املواقع الكتساب أنشطة معينة ملجموعات فردية. التواصل 

االجتامعي من خالل خريجي الجامعات واملرشفني السابقني، والزمالء السابقني والتجمعات 

غري الرسمية، يزيد مجموع موارد الفرد. يتطلب االتصال الناجح التخطيط وتحديد األهداف 

وتتبع النتائج.

تتضمن الخطوات األساسية لالتصال الناجح األفعال التالية:

تحديد مجموعات االتصال التي تعزز التفاعل املفيد املشرتك.	 

االنضامم إىل الجمعيات املهنية وحضور االجتامعات الوطنية واملحلية.	 

التطوع كمتحدث أو عضو يف اللجان و/ أو موظف إداري.	 

اعرف وعزز قدراتك، وليس لقبك.	 

إبداء سلوكيات الحامسة والثقة واإلخالص.	 

اإلنصات بانتباه لتحديد الفرص من أجل اإلسهام لآلخرين.	 

االختالط ومقابلة العديد من املعارف الجدد يف كل فعالية.	 

التأكد من أن بطاقة العمل متوفرة عىل الدوام.	 

التواصل مع املعارف السابقني والجدد.	 
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يتم بشــكٍل متكرر تأســيس العالقــات املهمة واملحافظة عليها خــارج بيئة العمل. من 

املهم إدراك أن أي محادثة أو نشــاط يخلق فرصاً لالتصــال والتطور املهني)53(. االنطباعات 

األوىل تدوم لألبد. ولذا، فإن املظاهر مهمة. قواعد لغة الجسد مهمة هنا كام هي مهمة يف 

مواقــف املقابالت األخرى. مجموعات االتصال لها مجموعة من املعايري والتوقعات املقبولة 

من أعضاء املجموعة. 

تأسســت آداب وقواعد االتصال عىل القاعدة الذهبية القائلة بأنه من املتوقع أن يكون 
هنــاك تبادل بني األعضــاء. من املهم بنفــس الدرجة إدراك أن الغرض مــن املجموعة هو 

مشاركة املعلومات. هناك بعض اإلرشادات آلداب وقواعد االتصال األخرى، وهي:

ال تسأل العضو عن وظيفته.	 

رد عىل االتصاالت أو الرسائل اإللكرتونية عىل الفور.	 

تجاوب دوماً كام وعدت.	 

يتعني إدراك معوقات الوقت للمشاركني.	 

تعامل مع جميع املشاركني عىل قدم املساواة.	 

كن مطلعاً عىل األحداث الراهنة.	 

قدم يد العون وعربِّ عن االمتنان.	 

احرتم خصوصية املشاركني.	 

تؤسس هذه العنارص وغريها بيئة من أجل تطوير العالقات املفيدة للجميع، التي ميكنها أن 
تؤدي إىل التطور املهني. يتطلب التواصل أيضاً أن يكون املشاركون منفتحي العقل ومستعدين 

ويتحلون باإلرصار والصرب. تؤدي هذه السامت مع األهداف الواضحة إىل نتائج ناجحة)54(.

المخرجات:

تتحقــق الكثري من مزايا التطور املهني للمدراء كاتجاه طبيعي للفعاليات ذات املعارف 
املكتســبة. مع مرور الوقت، تتعزز مصداقيتك وتكتســب سمعة كخبري يف مجالك. تكتسب 
االحرتام من زمالئك واإلدارة العليا، عندما تكتسب املعارف عن رشكتك والنصاعة التي تعمل 
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فيهــا. تزيد من مجموعة املعارف الداخليني والخارجيني مــن خالل التقدميات املؤثرة. تأيت 
الفــرص من أجل زيــادة قاعدة العمالء املحتملني، ورمبا تحصل عىل فرص استشــارية. رمبا 

تتواصل مع أشخاص ميكنهم املساعدة والدعم وترسيع تطورك املهني.

تعتمــد قــرارات الرتقيــات عىل العديد مــن العوامل مثــل األداء والصورة واألســلوب 

والعالقات. تشــري الدراسات أن 60% من قرارات الرتقيات تعتمد عىل أنشطة االتصال داخل 

املنظمة)55(. من شــأن هــذا أن يدعم الظهور واالتصال داخــل الرشكة، كام ميكن أن يرسع 
التطور املهني. تحظى قدرة املدير عىل ابتكار أفكار جديدة وحل املشــاكل باهتامم اإلدارة 
العليا. وفقاً ملا قالته ميالين هوارد Melanie Howard، وهي متنبئة باالتجاهات االجتامعية 
واستشاري أعامل: "أصبحت شبكات العالقات املهنية رضورة لنجاح كبار التنفيذيني، وهؤالء 
الذيــن يتفوقــون يف بنائها مييلون إىل الصعود إىل القمة يف مجالهم؛ بســبب التأثري امُلضاف 
وقدرات حل املشــاكل التي ميكن أن مينحها االتصال الفعال")56(. يعد التحسني الذايت عملية 
مســتمرة، ميكن للتواصل أن يسهم فيه بشكٍل كبري. املديرون الذين يؤسسون عالقات قوية 
مع كبار الشــخصيات هم يف طريقهم إىل النجاح. أحد العنارص األساسية لبناء عالقات قوية 

هو االتصال الفعال.

ملخص:

يوضــح هذا الفصل املبــادئ العامة لعقد املقابالت، ومن ثم يطبــق هذه املبادئ عىل 
املواقــف الخاصة. يتضمن مصطلح املقابلة التفاعــالت اليومية التي لها قيود زمنية وغرض 
محدد. تعد املقابلة فرصة للحصول عىل مشاركة املعلومات، ولكن من املهم أن نكون مدركني 
ملعوقات التواصل الخاصة التي تضفي صعوبة عىل هذا. أوالً، رمبا يكون لدى الشخص الذي 
يدير املقابلة والشخص الذي تتم مقابلته نوايا مختلفة. ثانياً، يحدث التحيز الشخيص عندما 
يسمع ويرى الناس ما يريدون سامعه ورؤيته. املعوق الثالث هو مشكلة استنتاج الحقائق. 
يســبب املعــوق الرابع وهو االتصال غري اللفظي مشــاكل؛ وذلــك ألن املقابلة عادًة تكون 
تفاعاًل اتصالياً قصرياً ومكثفاً، حيث يؤدي رمبا سلوك غري لفظي واحد إىل استنتاجات خاطئة. 

املعوقان األخريان هام التأثريات القوية لالنطباع األول واملكانة التنظيمية.

من أجل التغلب عىل هذه املعوقات، يتعني عىل املدير توجيه ســبعة أسئلة. البنية شبه 
املنظمــة موص بهــا يف معظم املقابالت. هــذا يعني أنه يجب تحديد بعض األســئلة قبل 
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املقابلة، ولكن األســئلة األخرى ســوف تعتمد عىل سري املقابلة. رمبا يتم استخدام التسلسل 
"عىل شكل قمع" لألسئلة أو التسلسل املعكوس. يتم استعراض ثالث مجموعات من األسئلة 
عند مناقشــة صياغة األسئلة: األسئلة املفتوحة واملغلقة، األسئلة األساسية والثانوية، األسئلة 
املحايدة واملوجهة. كل مجموعة من هذه املجموعات رمبا تكون مالمئة يف الوقت املناسب. 
تم أيضاً عرض ســبعة أنواع من املســابري. التحليل اإلســرتاتيجي مطلوب من أجل استخدام 

األسئلة املناسبة يف املواقف املختلفة.

أخــرياً، تم االهتامم أيضاً بإنهــاء املقابلة. يتعني عىل كل من املديــر واملقاَبل أن يكونوا 
واضحني بشأن النقاط األساسية واألعامل املستقبلية، وُينهيان املقابلة بحسن نية.

يعقــد جميع املدراء مقابــالت التوظيف ومقابالت تقييم األداء طــوال حياتهم املهنية، 
ومن ثم يجب عليهم أن يكونوا واعني باملجاالت العديدة لكل نوع من أنواع هذه املقابالت. 
تتطلــب مقابلة التوظيــف التخطيط؛ من أجــل التأكد من أن املدير يفهم بشــكٍل واضح 
الوظيفة الشــاغرة. الشــواغل القانونية فريدة أثناء مقابلة التوظيف. لذا، من الرضوري أن 

يكونوا مدركني باإلرشادات العامة للقضايا القانونية.

إســرتاتيجية توجيه األســئلة املناســبة مهمة، وميكن للمدير االعتامد عىل عدٍد كبري من 
األســئلة املحتملة؛ من أجل تقييم دافعية وتعليم وخــربات ومالءمة املتقدم للوظيفة. كل 
نوع من أنواع األســئلة يخدم غرضاً معيناً. أكرث األخطاء شيوعاً التي يتعني تجنبها يف مقابلة 

التوظيف هي التحدث بشكٍل أكرب من اإلنصات، واالحتفاظ بسجالت غري كافية.

مقابالت تقييم األداء مهمة لعدد من األسباب. لسوء الحظ، ال يتم إجراء هذه املقابالت 
غالبــاً أو تكون غري فعالــة. ميكن زيادة الفعالية من خالل عقــد املقابلة يف الوقت املالئم، 
ويف املكان املناسب ومناقشة املوضوعات ذات الصلة. ميكن تجنب القضايا القانونية عندما 

تكون مقابالت تقييم األداء عادلة، ومتسقة وموضوعية وغري متحيزة. 

االتصال اإلســرتاتيجي مهم عند تقييــم األداء، وإال تتم إثارة الدفاعية عند املرؤوســني. 
يســمح االتصال اإلسرتاتيجي للمدير بتأســيس بيئة داعمة وغري دفاعية تشجع عىل أسلوب 
حل املشــاكل. يجب أن يتضمن االتصال الرســائل التي تتحىل بالوصفيــة، واملوجهة ناحية 
املشاكل والتعاطف واملساواة واملرشوطية. يجب أن تكون هذه السامت موجودة أيضاً عند 

تقديم التغذية الراجعة وتحديد األهداف.
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يعتمــد االتصــال عىل املقابــالت اإلعالمية. الغرض األســايس من االتصال هو مشــاركة 

املعلومات، من خالل العالقات املفيدة للجميع التي يتم تطويرها من خالل قنوات الشبكات 

االجتامعية واملهنية. يحّســن اتباع الخطوات األساســية واآلداب والقواعد لالتصال، النتائج 

الناجحة التي ميكنها أن ترسع التطور املهني.

حاالت دراسية للنقاش في مجموعات صغيرة:

الحالة رقم 14–1: عقد المقابالت والتقنية:

كانت ســتاييس رولينز Stacy Rollins مســتغرقة يف تفكري حامل أثناء انتظارها املقابلة 
الخاصة بها مع رشكة رصافة اســتثامرية. شــعرت أنها مســتعدة بشــكٍل جيد؛ ألنها قامت 
بتلخيص جميع معلوماتها املهمة يف سريتها الذاتية، التي متت مراجعتها من ِقبل أستاذها يف 
مادة االتصال يف األعامل، قبل أن ترســلها إىل مســؤول التوظيف. شعرت أنها مؤهلة بشكٍل 
ممتاز لهذه الوظيفة، وأرادت أن ُتحدث انطباعاً جيداً. حرضت ثالث مقابالت لثالث وظائف 
مختلفة من قبل، وطورت قدرتها عىل اإلجابة عىل األســئلة التي يبدو أن جميع املشــغلني 
يشــرتكون يف توجيهها. وعىل النقيض من املقابالت الثالث األوىل، فإن هذه املقابلة ســتعقد 
عرب الهاتف. قامت مسؤولة التوظيف باالتصال بها وقدمت نفسها، وأضافت أنها ستتحدث 
عرب مكرب الصوت يف الهاتف، عىل الرغم من أنها مل تذكر من كان أيضاً حارضاً معها يف الغرفة 

ينصت إىل املحادثة.

بدأت مســؤولة التوظيف املقابلة قائلة: "ستاييس، لدينا سريتك الذاتية التي أرسلِتها لنا 
بالربيــد اإللكرتوين باألمس. يبدو أنها جيدة. أفرتض أنك تجيدين متطلبات الوظيفة. نبحث 
عن مرشــح يتحىل مبهارات تحليلية ممتازة، ويتمتع باملقدرة عىل العمل مع الفريق، وقادر 

عىل االتصال وإدارة االتصال بفعالية".

أجابت ستاييس Stacy: "نعم، أعتقد أنني مناسبة لهذه الوظيفة بشكٍل ممتاز".

مل تتحــدث مســؤولة التوظيف للحظات، ثم قالت أخرياً: "ولــذا...."، ثم تال ذلك توقف 
طويل. مل تقل مسؤولة التوظيف أي يشء إضايف، عىل الرغم من أنه من الواضح أن الهاتف 
ال يزال مفتوحاً. شــعرت ســتاييس Stacy بالحرية؛ مل تتعرض ملثل هذا املوقف يف املقابالت 

األخرى. مل تعرف ما الذي يجب عليها أن تفعله.
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األسئلة:

ضع نفسك مكان ستاييس Stacy، حيث إنك تعرف ما الذي تفعله يف املقابالت، ما . 1
الذي كنت ستفعله يف هذه اللحظة؟

برأيك، ما الذي ميكن أن يكون غرض مسؤولة التوظيف من طرح الالسؤال، ومن ثم . 2
عدم قول أي يشء إضايف؟

ما مميزات وعيوب عقد املقابالت عرب الهاتف عىل النحو الذي أوضحته هذه الحالة؟. 3

الحالة 14–2: كيرن والممرضة الهادئة:

يعمل كاي كرين Kay Kern مدير إدارة األمان املؤسيس يف رشكة تصنيع، لها العديد من 
املصانع يف الوســط الغريب Midwest. متتلك الرشكة ستة مصانع كربى وكل مصنع يعمل به 

املمرضون الصناعيون الخاصون به. 

تعقد كرين Kern مرتني ســنوياً مقابالت رســمية فردية مع هؤالء املمرضني؛ ليك تعرف 
إذا كان لهم أي شواغل كربى، أو إذا كان ميكن لكرين أن تساعدهم بأي شكٍل من األشكال. 
حيــث إن هؤالء املمرضني يقدمون تقاريرهم ملدير املوظفني يف كل مصنع، وليس إىل كرين، 
فــإن هذه املقابالت ال تعد مقابــالت تقييم أداء. تحصل كرين عــىل معلومات كثرية قيمة 
للغاية من هؤالء املمرضني أثناء املقابالت, ويبدو أنها أسســت عالقة إيجابية معهم. هناك 
ممــرض واحدة فحســب؛ جو جيمــس Joe James، غري منفتح متاماً مــع كرين وال يخربها 
الكثري. يف العديد من املناسبات، حاولت كرين الحصول عىل معلومات من جيمس، ولكن يف 
غالب األحيان عندما تسأل كرين سؤاالً، فإن كل ما تحصل عليه هو إجابة سطحية أو إجابة 
من كلمة واحدة فحســب. عىل ســبيل املثال، منذ عدة أشهر خلت، دشنت جميع املصانع 
برنامجــاً جديداً ملراقبة عدد ونوع الزيارات إىل مكاتب املمرضني. ســألت كرين جيمس إذا 

كان كل يشء عىل ما يرام فيام يتعلق بالربنامج الجديد. هز جيمس كتفيه وقال: "نعم".

سبب هذا القلق لكرين؛ ألن جيمس James ممرض شاب وله سنتان من الخربة فحسب، 
ومن املؤكد أن لديه بعض األســئلة، ومن املهم أن يحصل عىل املساعدة. سألت كرين بعض 
املوظفــني اآلخريــن يف هذا املصنــع إذا كان جيمس هادئاً بطبعه، ولكن قــال الجميع إنه 
منفتح للغاية ومن الســهل التقرب إليه. شعرت كرين باإلحباط؛ ألنها وعرب خمس وعرشين 
سنة من الخربة، مل تقابل مثل هذه املشكلة يف أن تشجع شخصاً ما عىل االنفتاح والتحدث.
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األسئلة:
.Kern اذكر بعضاً من إسرتاتيجيات املقابالت الخاطئة املحتملة، التي رمبا كانت تستخدمها كرين

ما الذي تنصح كرين Kern به؟

الحالة 14–3: هل هذا يعد تحرشاً؟

كان صباح جاك سمبســون Jack Simpson، وهو مدير املوارد البرشية املعني حديثاً يف 
رشكة جرييدان  Geridan للمقاوالت، غري عادي باملرة. أوالً، عىل جدول أعامله اليوم مقابلة 
مع ماريا جونســون Maria Johnson التي سترتك الخدمة، وهي مديرة املكتب التنفيذية 
لرئيس الرشكة. أخربت جونســون سمبسون ببساطة أنها ســترتك العمل ومل تذكر أي سبب 
لذلك. اعتقد سمبسون بناًء عىل تقارير أدائها يف السنوات القليلة املاضية، أنها موظفة ذات 
كفاءة عالية ومتحمســة ومخلصة. وعىل الرغم من أن سمســون مل يكن لديه معرفة كبرية 
بأعباء العمل امللقى عليها، إال أنه مل ير أي ســبب واضح وراء االســتقالة. قام بتحديد موعد 

مقابلة إنهاء الخدمة هذه؛ من أجل معرفة السبب وراء استقالتها.

 Rayan كان البند التايل يف جدول أعامل سمبســون هــو حضور اجتامع مع رايان روس
Ross، رئيــس رشكة جرييــدان للمقاوالت، والذي كان يرغب يف أن يتحدث إىل سمبســون، 
قبل أن يبدأ سمبســون عقد املقابالت يف وقت متأخر اليوم؛ ليك يجد بدياًل ملديرة املكتب. 
مل يعقد سمبسون أي مقابلة من قبل لتوظيف مديرة ملكتب املدير، ولكنه خطط للحصول 
عىل فكرة جيدة ملا يجب أن يبحث عنه أثناء حديثه مع جونســون. اعتقد أن روس ســوف 

ينصحه أيضاً مبا يجب عليه أن يتوقعه من بديلة مديرة املكتب. 

ومع ذلــك، عندما جلس سمبســون مع مديرة املكتــب التنفيذية املســتقيلة يف قاعة 
اجتامعات هادئة الســاعة الثامنة والنصف صباحاً، اضطربت مشــاعره مام ســمعه. قالت 
جونســون: إنها كانت تتعرض للتحرش الجنيس خالل الســتة أشــهر املاضية من ِقبل روس، 

وأنها كانت تفكر يف مقاضاة الرشكة، وروس عىل وجه الخصوص.

يحتاج سمبسون إىل معرفة معلومات أكرث عن هذا االتهام يف حال تصاعد هذا االتهام إىل 
موقف أكرث خطورة. أيضاً، كلام حصل عىل حقائق أكرث، كلام كان أفضل اســتعداداً ملناقشة 
املوقف مع رئيس الرشكة. ما هي إسرتاتيجية املقابلة التي تنصح سمبسون باستخدامها مع 

مديرة املكتب؟
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األسئلة:

ما نوع األسئلة الذي تنصح به، وبأي تسلسل؟. 1

ما الذي تعتقد أنها ستكون أكرب املعوقات يف املقابلة؟ وملاذا؟. 2

ما الذي ميكن أن يفعله سمبسون  Simpson ليك يتأكد من أنه يحصل عىل الحقائق؟. 3

الحالة 14–4: الدافعية وتقييم األداء:

 Eric باجتهاد من أجــل مديره إريــك دونيل Samuel Jones عمــل صامويــل جونــز

Donnell، خالل السنوات الثالث املاضية يف إدارة املحاسبة يف بنك محيل. خالل هذه الفرتة 

مل يتلق أي لوم عىل أي عمل قام به. يف الواقع، ويف الفرتة األخرية فحسب، تلقى أول تقييم 

لألداء املفرتض أن يعقد سنوياً. عىل الرغم من حصوله عىل زيادة مرتني يف العامني املاضيني، 

إال أن هذه تعد أول مرة يتم تقييمه بشكٍل رسمي. يف العام األول، استلم مذكرة من دونيل 

Donnell تحــدد قيمــة الزيادة. يف العام التايل، مل يخربه دونيــل Donnell حتى بالزيادة. 

وبدالً من ذلك، توجب عىل جونز ا Jones اكتشــاف مقدار الزيادة بنفسه من خالل كعب 

شيك الراتب الخاص به. 

بعد الجلوس يف أول تقييم رســمي له، تلقى جونــز Jones صدمة؛ إذ أخربه دونيل بأن 

جهده يف العمل متوسط، وأنه ال يظهر أي دافعية كافية يف املهام التي يضطلع بها. كان هذا 

 Jones يتعلق بعمله، منذ أن بدأ جونز Jones لجونــز Donnell أقــى كالم يوجهه دونيل

العمل يف الرشكة منذ أكرث من ثالث سنوات.

يعمل دونيل Donnell عىل األمور املهمة وحيداً يف مكتبه، ويعزل نفســه عن أنشــطة 

موظفيه. يرى بعض زمالء جونز Jones أن هذه عالمة عىل أن رئيسهم مؤمن بقدرتهم عىل 

 Donnell يعتقــد أن دونيل Jones إنجــاز العمل وتحمل املســؤولية بذاتهم، ولكن جونز

يتجنب املســؤولية فحســب، وهو غري مهتم بالتفاعل مع موظفيه. يعتقد جونز Jones أن 

رئيسه يفكر عىل النحو التايل: "لدي مشاكيل الخاصة ولذا ال تأيت إيل وتزعجني مبشاكلك".
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يتحــىل جونز Jones بعالقة عمل صحية مع العديــد من املرشفني اآلخرين يف املرصف، 

 Jones وأخربوه جميعاً أكرث من مرة أن أداءه أعىل من املتوســط. بســبب هذا، يشعر جونز

باالســتياء أن دونيل Donnell قال إن أداءه متوســط. وفيام يتعلــق بالدافعية، يرى جونز 

Jones أنه ال يوجد ما يســتحق الدافعية؛ فهو مل يتســلم أية مكافآت ســواء لفظية أو غري 

لفظيــة يف األوقات التي كان يؤدي فيها عماًل جيداً. ونتيجة لذلك، يشــعر باالرتباك بشــأن 

مستويات الجهد واألداء التي تؤدي إىل التقدير الذي يشعر أنه يستحقه.

األسئلة:

ما الذي كان يجب عىل دونيل Donnell فعله بشكٍل مختلف إذا أراد أن يزيد جونز . 1

Jones من جهده يف العمل؟

اذكــر بعض عنارص األداء الوظيفي الــذي كان يجب عىل دونيل Donnell أن يتأكد . 2

من وجودها؛ من أجل الحصول عىل تقييم أفضل من املوظف.

ما الذي ميكن أن يفعله دونيل Donnell ليك يحصل عىل أقىص استفادة من تقييم األداء؟. 3

ما الذي ميكن لجونز Jones أن يفعله، إذا ُوجد، ليك يزيد من تدفق التغذية الراجعة من رئيسه؟. 4

تمرين للمجموعات الصغيرة:

ضع قامئة باألسئلة السلوكية التي ينبغي أن تسألها عند مقابلة املتقدمني لوظيفة عضو هيئة 

تدريس يف الجامعة التي تعمل بها. الربوفيسور الذي ستقوم بتوظيفه يدرس االتصال التجاري.

موقع دراسة الطالب:

قم بزيارة موقع دراسة الطالب عىل: study.sagepub.com/hynes6e الختبارات قصرية 

عىل الشبكة وروابط الفيديو، وموارد اإلنرتنت والحاالت الدراسية.

http://study.sagepub.com/hynes6e
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"يقدم هذا النص مزيجاً ممتازاً ما بني النظرية اإلدارية واالتصال اإلداري".

.Eastern Kentucky University جامعة رشق كنتايك ،Marcel M. Robles مارسيل م. روبيلز

"قدمت الدكتورة هاينز Hynes ثروة من املعلومات املتجذرة نظرياً هنا، كام تم تطبيقها 

بطريقة عملية، وقدمت بطريقة واضحة ومفهومة وميكن عزوها، وميكن أن يستخدم النص 

خارج قاعات الدراسة كمرشد ممتاز للمدراء أثناء تقدمهم يف مسريتهم املهنية".

.Western Michigan University جامعة غرب ميتشيغان ،Nancy Schullery نانيس شولري

منهج إستراتيجي عملي لالتصال اإلداري:

االتصال اإلداري: إسرتاتيجيات وتطبيقات يركز عىل مهارات وإسرتاتيجيات االتصال التي 

يحتاجها املدراء يف مكان العمل اليوم. يســتمر هذا الكتاب الرائد يف الســوق نسبة للمنهج 

اإلســرتاتيجي، قاعدة البحث املتينة، التغطية الشاملة، الدراسة املتوازنة لالتصاالت اللفظية 

واملكتوبة، والرتكيز عىل املستوى اإلداري وليس املستوى األدىن. ويف طبعته السادسة حافظت 

الكاتبة جريالدين إي. هاينز Geraldine E. Hynes عىل نقاط القوة الرئيســية للكتاب، يف 

الوقت الذي يعكس واقع مكان العمل املعارص.
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الجديد في هذه الطبعة:

فصــول أعيد تنظيمها تبني للِفرق كيف تقوم ببناء إســرتاتيجيات االتصاالت اللفظية 	 

والكتابية، قبل وضع اإلسرتاتيجيات لفهم الرسائل ودراسة االتصال ما بني األشخاص.

محتــوى جديد يتناول قضايا االتصال املعارصة والتحديات مثل املدونات، الرســائل 	 

النصية، الرسائل الفورية، الِفرق االفرتاضية، عروض الفريق، مهارات تكوين الشبكات، 

والرشكات املتعددة الجنسيات.

حــاالت جديدة تركز عــىل التقنية يف نهاية كل فصل، مالمئة لــكٍل من الفرد ومهام 	 

املجموعــات، حيث توفــر فرصاً للقراء لتطبيــق مادة الفصل عىل الســيناريوهات 

الواقعية.

خاصية "توقَّف وفّكر" جديدة تحســن من مهارات التفكــري النقدي، وتقوي الفهم 	 

من خالل طرح أســئلة تشــجع القراء عىل تحليل املبادئ يف الفصل، وتطبيقها عىل 

تجاربهم الخاصة وتعزيز التوليف.

تغطية متكاملة لألخالقيات توضح مــدى أهمية االعتبارات األخالقية يف كل موقف 	 

من مواقف االتصال اإلداري.

مســاعدات برصيــة جديدة مثل الجــداول، األرقام، وقوائم املراجعــة والتي توضح 	 

عملية االتصال اإلداري وتزود القارئ بأمثلة مفيدة.
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املرتجم يف سطور

أ. سليامن بن عبيد العنزي

املؤهل العلمي: 
 Ball State University ماجســتري العالقات العامة، كلية الصحافة بجامعة بول الحكومية

بوالية إنديانا األمريكية.

الوظيفة الحالية:
عضو هيئة التدريب مبعهد اإلدارة العامة.

أبرز األنشطة العلمية والعملية:
املستشار اإلعالمي ملعايل مدير عام معهد اإلدارة العامة.	 

منسق قطاع برامج العالقات العامة واإلعالم، معهد اإلدارة العامة.	 

مدير إدارة الرتجمة، معهد اإلدارة العامة.	 

مدير إدارة خدمات املتدربني، معهد اإلدارة العامة.	 

منسق الجودة، معهد اإلدارة العامة.	 

»نشــاط الرتجمة يف معهــد اإلدارة العامــة«، ورقة عمل مقدمــة إىل مؤمتر الرتجمة 	 

والتعريب باململكة العربية السعودية، الرياض، 1431ه.

الالمركزية اإلدارية والســلطة السياســية« يف »مؤلفات كالســيكية يف اإلدارة العامة« 	 

)2004(، ج. م. شافريتز وآخرون، ترجمة معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1430ه.

»تقرير اللجنة الخاصة بتنظيم الســلطة التنفيذية الحكومية« يف »مؤلفات كالسيكية 	 

يف اإلدارة العامــة« )2004(، ج. م. شــافريتز وآخرون، مراجعــة معهد اإلدارة العامة، 

الرياض، 1430ه.

»نظام املطبوعات الســعودي: دراسة تحليلية«، ورقة عمل مقدمة للمنتدى اإلعالمي 	 

األول لجمعية اإلعالم واالتصال، جامعة امللك سعود، الرياض، 1423ه.
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مراجع الرتجمة يف سطور

أ.د. محمد بن سعيد بن محمد العمري

املؤهل العلمي:
دكتوراه يف »إدارة املوارد البرشية والسلوك التنظيمي«، كلية إدارة األعامل، جامعة برادفورد، 

عام 2002م.

الوظيفة الحالية:
أستاذ »السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البرشية«، قسم اإلدارة، كلية إدارة االعامل، جامعة 

امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية.

أبرز األنشطة العلمية والعملية:
رئاسة قسم إدارة املوارد البرشية، جامعة امللك سعود.	 

رئاسة قسم اإلدارة، جامعة امللك سعود.	 

عامدة كلية إدارة االعامل، جامعة الياممة.	 

إنجــاز العديد من األبحاث العلمية يف عدد من املوضوعات اإلدارية ومنها: التدريب، 	 

إدارة الجودة الشــاملة، الرضا الوظيفي، سلوك املواطنة التنظيمي، التمكني الوظيفي، 

الــوالء التنظيمي، إدارة املوارد البرشية، املناخ التنظيمي، العمل عن ُبعد، املســؤولية 

االجتامعية، القيادة اإلدارة، اإلدارة اإلسرتاتيجية، إدارة التغيري التنظيمي، إدارة التطوير 

اإلداري، وإدارة املواهب.

حّكم الكثري من األبحاث العلمية لعدد من املجالت العلمية العربية واألجنبية.	 

ناقش وأرشف عىل الكثري من رسائل املاجستري والدكتوراه يف تخصص اإلدارة.	 

حّكم الكثري من الكتب العلمية العربية واألجنبية.	 

كتب ونرش بعض املقاالت الفكرية واالجتامعية يف عدد من الصحف واملجالت والدوريات.	 
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حقوق الطبع والنشــر محفوظــة لمعهــد اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابيــة من المعهد إال في حــاالت االقتباس القصيــر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1441هـ




