
 

 
 

:  المشفوعات                                هـ14            /   /  :     التاريخ                               :الرقم 
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 مجعية الزواج والتنمية األسرية مبخافظة الطائف

  

  

  

  

واألقسام واألقسام سياسات التواصل بني اإلدارات سياسات التواصل بني اإلدارات 
يف مجعية الزواج  يف مجعية الزواج  والعاملني والعاملني 

والتنمية األسرية بالطائف والتنمية األسرية بالطائف 
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  : الهدف : الهدف   --11
 : تهدف ىذه السياسة إلى اآلتي 

 . االلتزام بتطبيق النظم واللوائح والقرارات والتقيد باإلجراءات للرفع بمستوى العمل  -1
تسهيل عملية التواصل بين مختلف إدارات العمل في الجمعية وبين الموظفين والموظفات بالقسم  -2

 . النسوي 

 . توحيد التوجيو للموظفين والموظفات وذلك للمتابعة الدقيقة لجميع األعمال أوالً بأول  -3

 
  : المجال : المجال   --22

 . تسري أحكام ىذه السياسة على كافة منسوبي جمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف بمختلف المناصب 
 
  : التعريفات : التعريفات   --33

  (الجمعية العمومية + أعضاء مجلس اإلدارة + رئيس مجلس اإلدارة ونائبة  )اإلدارة العليا وتشمل  : 1/3

  (المدير التنفيذي  )اإلدارة التنفيذية وتشمل  : 2/3

  (الموظفين + مدراء األقسام  )األقسام اإلدارية وتشمل  : 3/3

  (الموظفات + مشرفة القسم النسوي  )القسم النسوي وتشمل  : 4/3

 
  : أىمية السياسة : أىمية السياسة   --44

من أىم وسائل النجاح في العمل ىو نجاح التواصل مع اآلخرين من إدارات مختلفة وموظفين وأقسام حيث 
ومع أن التواصل مع  ، و مكتوباً إنما يحدث من خالل أحد قنوات االتصالأأن كل تعامل مع آخر سواء شفوياً 

 . العمل ينطوي على قواعد وترتيبات ينبغي مراعاتها والعمل بها حدود اآلخرين ىو عمل تلقائي ومتكرر، فإنو في 

 
  : قواعد االتصال في العمل  : قواعد االتصال في العمل    --55

  : إيصالها أن تكون صحيحة يُراد الرسالة التي أن التأكد من  : 1/5
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  ( االقتراحات –المناقشات - االستفسارات  )وذلك بأن تكون في مجال العمل وتشمل 

 : الوضوح في الطرح  : 2/5

 في مكان العمل مما يؤثر سلباً لشائعاتي بيئة خصبة لنمو اعطيغموض النص ، فال تترك مجاال لسوء التفسيرف
. على األداء بشكل عام 

 : اختيار الوسيلة المالئمة واآللية الصحيحة :  3/5

بات ألنها كفيلة بأن  المخاطيهى واألفضل في ذلك األول ، والوسيلة من المهم اختيار الوسيلة المناسبة للتواصل
 . تصل الرسالة بفعالية ووضوح 

 : التأكد من فهم الطرف اآلخر للمطلوب :  4/5

وفهم الطرف اآلخر للرسالة والمطلوب منها ىو األمر المنشود من سياسات االتصال ىو طريق ذو اتجاىين 
. التواصل 

 
  :آلية االتصال بين األقسام واإلدارات المختلفة :آلية االتصال بين األقسام واإلدارات المختلفة   --66

  اإلدارة العليااإلدارة العليا

  اإلدارة التنفيذية اإلدارة التنفيذية 

األقسام اإلدارية  األقسام اإلدارية  

  العالقة أفقية بين األقسام العالقة أفقية بين األقسام 

  القسم النسويالقسم النسوي

  عالقة رأسية عالقة رأسية 

  عالقة رأسية عالقة رأسية   عالقة رأسية عالقة رأسية 

عالقة رأسية  عالقة رأسية  

للتعامل بين األقسام األخرى للتعامل بين األقسام األخرى 
  والقسم النسوي والعكس والقسم النسوي والعكس 
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11//66 :  :   

مالحظات طريقة التواصل الطرف المقابل  اإلدارة 

اإلدارة العليا 

  رئيس مجلس اإلدارة التواصل معأفقية  اإلدارة العليا

 يكون التواصل عن طريق رئيس مجلس اإلدارة  رأسياإلدارة التنفيذية 

 يكون التواصل عن طريق المدير التنفيذي رأسياألقسام اإلدارية 

 يكون التواصل عن طريق المدير التنفيذي  رأسيالقسم النسوي 

  
22//66 :  :   

مالحظات طريقة التواصل الطرف المقابل  اإلدارة 

 التنفيذيةاإلدارة 

  رئيس مجلس اإلدارة التواصل مع رأسي اإلدارة العليا

 يكون التواصل والتوجيو عن طريق المدير التنفيذي  رأسياألقسام اإلدارية 

 يكون التواصل والتوجيو عن طريق المدير التنفيذي  رأسيالقسم النسوي 
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3/6 :  

مالحظات طريقة التواصل الطرف المقابل  اإلدارة 

 األقسام اإلدارية

 التواصل مع المدير التنفيذي  رأسي اإلدارة العليا

 رأسي  اإلدارة التنفيذية 
يرفع لو جميع المواد التي ينبغي أن تعرض عليو 

 ألخذ التوجيو والتعليمات 

 يكون التواصل بشكل أفقي   أفقياألقسام اإلدارية 

 يكون التواصل والتوجيو عن طريق المدير التنفيذي  أفقيالقسم النسوي 

4/6 :  

مالحظات طريقة التواصل الطرف المقابل  اإلدارة 

 القسم النسوي

 التواصل مع المدير التنفيذي  رأسي اإلدارة العليا

 رأسي  اإلدارة التنفيذية 
يرفع لو جميع المواد التي ينبغي أن تعرض عليو 

 ألخذ التوجيو والتعليمات 

 يكون التواصل والتوجيو عن طريق المدير التنفيذي  أفقياألقسام اإلدارية 

 يكون التواصل بشكل أفقي   أفقيالقسم النسوي 
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  : تعليمات خاصة بآليات التعامل مع القسم النسوي : تعليمات خاصة بآليات التعامل مع القسم النسوي   --77

التواصل مع القسم النسوي في أضيق الحدود وفي أمور العمل التي ال تتم إال عن طريق القسم  -1
 .النسوي فقط 

على جميع األقسام العاملة مخاطبة المدير التنفيذي في حال كان ىناك عالقة عمل مع القسم  -2
 . النسوي عن طريق خطاب ويوجو عليو ويرسل إلى مشرفة القسم النسوي ويرد عليو كتابياً 

في حال كان األمر عاجالً فيتم التواصل شفهياً مع المدير التنفيذي شخصياً لالتصال على  -3
 .القسم النسوي 

في حال كان التواصل من القسم النسوي بشأن أحد األقسام فيكون بخطاب موجو للمدير  -4
 التنفيذي ويتم التوجيو عليو بتحويلو إلى األقسام الرجالية إلى ذوي االختصاص 

 

 


