إجابات مقترحة لمادة اساسٌات اإلدارة – رابع
السؤال األول  :أ)
الدافعية :
 عبارة عن الرغبات والحاجات والقوى التً تدفع الفرد للقٌام بسلوك معٌن أو بعمل ما -كل ما ٌتعلق بتلك القوى التً تنشط السلوك اإلنسانً أو تحافظ علٌه فً مستوى معٌن

القيمة المتوقعة للعائد  - :تعبر عن قٌمة العائد الذي ٌتوقع الفرد أن ٌحصل علٌه نتٌجة أدائه العمل المطلوب منه
،وكلما كان العائد ٌمثل قٌمة كبٌرة لدى الفرد تزاٌدت القوة الدافعة نحو العمل

التشويش  - :هو أي عامل ٌتدخل فً عملٌة االتصال وٌنتج عنه تقلٌل فاعلٌة ودقة االتصال أو تعطٌله أو إعاقته
للرسالة
لغة الموضوع أو لغة األشياء  :وٌقصد بها كل ما ٌستخدمه المرسل من غٌر اإلشارة أو الفعل أو اللغة للتعبٌر عما
ٌرٌد إرساله من مشاعر أو أحاسٌس أو أفكار إلى المستقبل –
ب)  -هناك بعض النصائح لممارسة اإلصغاء الجيد:
 إٌقاف الكالم عند بدء الطرف اآلخر بالحدٌث . محافظة المستمع على حركاته ومزاجه . إعطاء المرسل الوقت الكافً للحدٌث دون مقاطعة . توجٌه بعض األسئلة بلطف عند الحاجة إلى المزٌد من المعلومات والحقائق . -اإلٌحاء للمرسل بأنك راغب فً االستماع إلٌه .

السؤال الثانً :

 عوامل وقائٌة عوامل دافعةعامل وقائٌة
أ)
ب) أهداف اإلتصال  -1 :تسهٌل عملٌة اتخاذ القرار على المستوٌات كافة .
 - 2تمكٌن المرؤوسٌن من تعرف األهداف والغاٌات المطلوب من التنظٌم تحقٌقها  ،إضافة إلى المسؤولٌات الموكلة
للعاملٌن للقٌام بها  ،والصالحٌات الممنوحة لهم فً سبٌل تحقٌقها .
 -3تعرف مدى تنفٌذ األعمال والمعٌقات التً تواجه التنفٌذ  ،ومواقف المرؤوسٌن من هذه المعٌقات وسبل عالجها.

ج) نتائج اإلدارة باألهداف :
أ.تحسٌن مشاركة المرؤوس فً المؤسسة ،أي أن المرؤوس ٌمنح فرصة المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار وفً تقٌٌم
أدائه وأداء وحدته اإلدارٌة
ب  .تحسٌن موقف األفراد ورفع روحهم المعنوٌة تجاه المؤسسة ( فالفرد ٌشعر أن المؤسسة جزء منه وأنه مالكها
،ولذلك ٌتمسك بها وٌدافع عنها وٌحرص على نموها وتطورها)
ج .تخفٌض حاالت القلق وعدم االستقرار بالنسبة للمرؤوس  ،فالمرؤوس ٌعرف بالضبط ما ٌرٌده رئٌسه منه كما
ٌعرف مدى تقٌٌم الرئٌس له

السؤال الثالث  :أ) مؤشرات عناصر اإلتصال :
 .المستقبل ( فك رموز الرسالة )
 .الرسالة ( ٌتم التعبٌر عنه بحقائق)....
 .التغذٌة الراجعة ( ٌمثل دلٌل على وصول الرسالة )...
 .المرسل ( المصدر الذي ٌقدم )....

ب) سلوكات لتخفٌف عدم العدالة السالبة :
 محاولة الحصول على أجر أعلى تخفٌض العطاء والجهد الذي ٌبذله -ترك العمل ،أو أي سلوك آخر للوصول لحالة التوازن

ج) فوائد اإلنترنت :
أ -الحصول على معلومات تجارٌة واقتصادٌة وأسعار األسهم وغٌرها .
ب -الحصول على نشرات فنٌة وصناعٌة مختلفة من جمٌع أنحاء العالم .
ج -استخدامه فً التعامل التجاري وإبرام العقود بٌن الشركات وعقد الصفقات وإنجازها عن بعد  ،هذا باإلضافة
لعملٌات الدفع والتحصٌل وغٌرها .
د -إمكانٌة القٌام بعملٌات الدعاٌة واإلعالن والتروٌج والبٌع والشراء ومختلف مجاالت التسوق عبر هذه الشبكة
هـ  -االتصال الصوتً المتبادل بالهاتف  ،وهً إحدى الخدمات التً تؤدي إلى توفٌر كبٌرة فً مصارٌف المكالمات
الهاتفٌة .
و -جمع األخبار والحقائق وخزنها فً الحاسوب الستعمالها ألغراض مرجعٌة .
ز -العمل كدلٌل للعناوٌن الكاملة للمؤسسات فً جمٌع أنحاء العالم .
ح -االستفادة خدمة المحادثة بٌن األفراد فً جمٌع دول العالم .
ط -من أهم االستخدامات التً ٌستفاد منها فً اإلنترنت ما ٌعرف بالبرٌد اإللكترونً
السؤال الرابع :
أ .أعط مثال على :
 .حافز عٌنً ( توزٌع الملكة األردنٌة تذاكر سفر على موظفٌها ) وأي مثال آخر صحٌح
 .الحاجة لألمن  :قٌام المؤسسة بخصٌص صندوق ادخار أو أي مثال صحٌح ( صندوق ادخار  ،تأمٌن صحً ..إلخ
 .عوائد سلبٌة وفقا لنظرٌة التدعٌم الدافعً  :إعطاء الموظف انذار أو (اي مثال صحٌح ..توبٌخ  ،فصل  ،خصم راتب..إلخ
.اتصال غٌر رسمً  :نشر طلبة بوجود عطلة بسبب عٌد األم ..معلمٌن نشروا اشاعة بوجود زٌادة راتب ..وأي مثال صحٌح
ب)مراحل الدافعية  :الشعور بالحاجة ......السلوك ألشباع الحاجة ......اإلشباع أو عدم اإلشباع

ج) أهداف االتصال بالمرؤوسين :
* تعرٌفهم األهداف والسٌاسات والبرامج والخطط وقٌد التنفٌذ .
* توضٌح المسؤولٌات الموكلة إلٌهم والصالحٌات الممنوحة .
* نقل التعلٌمات واألوامر إلٌهم وتوضٌحها .
* توجٌه العاملٌن وإثارة دافعٌتهم للعمل ( مدح  ،مكافأة..
* االعتراف بهم أفرادا  ،وإلقامة الثقة واالحترام المتبادل .
* تهٌئة المناخ التنظٌمً الجٌد لتحقٌق الرضا فً العمل .
* تغٌٌر اتجاهات وآراء األفراد نحو العمل إلقناعهم بأهمٌة التغٌٌرات

الموقف اإلداري :
 .1المقارنة بٌن العاملٌن ( الترتٌب البسٌط)
 .2حافز مادي نقدي و فردي
 .3اغناء الوظٌفة
.4الحاجة للتقدٌر
 .5االتصال الكتابً
 .6رسمً صاعد
الرسالة  :نتائج تقٌٌم اداء العاملٌن فً إدارته
 . 7وسٌلة اإلتصال  :فاكس  ،ناسوخ

