


 
 

 

 كلمة شكر وعرفان:
هدانا هللا والحمد هلل على  إن لو لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد

نعمة النور والعلم ونور الفهم وقد منحنا الصبر واإلرادة على إتمام هذا العمل 
سبحانك أن ٌكون خالص لوجهك الكرٌم ونشكر هللا عز وجل أن ونسأل هللا 

 .وفقنا لهذا العمل
الكرٌمٌن على دعمهم لنا المادي والمعنوي وحرصهم الكبٌر  الوالدٌن نشكر

 .على نجاحنا فً حٌاتنا العلمٌة والعملٌة 
"الدكتور العربً بوعمامة" المشرف أستاذنا إلى والتقدٌر الشكر بعظٌم نتقدم

الذي لطالما حرص على جودة ودقة البحث العلمً والذي كان له الفضل بعد 
 ام هذا البحث الذي نرجوا أن ٌعم بالفهم على الجمٌع.هللا فً إنجاز وإتم

 المشوارعلى جهودهم المبذولة  اإلتصال و اإلعالم علوم قسم أساتذة ونشكر
جامعً.                                                                        ال

الذٌن قاموا  الشكر لموظفً المؤسسة العمومٌة اإلستشفائٌة صلخاب تقدمون
من  لنات قدم التًعملٌة  وإرشادات تسهٌالتبتقدٌم ٌد العون والمساعدة من 

طرفهم.                                                                             
 نتقدم بجزٌل الشكر إلى رفقاء الدرب الذٌن كانوا بمثابة بلسم ٌبعد الجفاء.

 .بعٌد أو قرٌب من العمل هذا إنجاز فً ساعدنا من كلإلى و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 اإلهداء:

 بسم هللا الرحمن الرحٌم:"وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا"

 صدق هللا العظٌم.

 أهدي عملً هذا إلى من أوصانً بهما هللا سبحانه وتعالى

 إلى التً حملتنً فً بطنها و أرتنً نور الحٌاة وأرضعتنً عذب الحنان وصفاء الحب 

 وخالص العطاء إلى من كانت شمعة تنٌر دربً من كانت تسقٌنً دعاء وعطاء حتى 

 وصلت أسمى المراتب إلى روح القلب ونبض الحنان وبلسم الجراح إلى عطر الحٌاة  

ً وعلمتنً عٌش هذه الحٌاة إلى من أنارت  ولون السعادة إلى من صبرت وكافحت مع   

دربً بالتفاإل إلى من رأتنً بقلبها قبل أن ترانً بعٌنها إلى أعظم إنسانة فً حٌاتً إلى    

 .أمً الحبٌبة أؼلى ما أملك فً الدنٌا

 

 إلى كل من افتكره قلبً ولم ٌكتبه قلمً إلى كل من عرفنً وسٌعرفنً إنشاء هللا 

عانً الحب والوفاء أهدي ثمرة جهديإلى كل هإالء بؤسمى م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :الدراسة ملخص
 المإسسة داخل االتصال استراتجٌة على التعرؾ لىالتً قمنا بها إ الدراسة تهدؾ

دراسة مد تطبٌق استراتٌجٌة االتصال داخل المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة – العمومٌة
بعٌن تادلس لوالٌة مستؽانم ــوكعٌنة للدراسة أخذنا جزء من موظفً المإسسة،وذلك من 

 فً والمساعدةخبلل تحدٌدنا ألهمٌة استراتٌجٌة االتصال باعتبارها أحد العوامل الهامة 
 من للمنظمة العامة االستراتجٌة داءأو تطبٌق فً مساهمةال والوسابل الطرق تحدٌد عملٌة
 جمهورها طرٌق عن ذلك وٌكون،االستراتجٌة هذه معالموظفٌن  تعاملكٌفٌة  خبلل

 خبلل ومن المإسسة العمومٌة داخل وأثرها التً تجمع بٌنهم والعبلقة والخارجً الداخلً
 :كالتالً بحثنا اشكالٌة تبلورت هذاكل 

 .؟ العمومٌة المإسسة داخل االتصال استراتجٌة تطبٌق مدى ما-
 :خرىأ ؽةٌبص أو
 .؟ العمومٌة المإسسة داخل االتصال استراتجٌة تلعبه الذي الدور هو ما-

 :التالٌة التساإالت بطرح قمنا االشكالٌة هذه ولدراسة
 .؟ العمومٌة المإسسة داخل االتصال واقع ما-
                ؟.العمومٌة المإسسة على تإثر ؟وكٌؾ االتصال بإستراتجٌة المقصود ما-
                                .؟ العمومٌة المإسسة داخل االتصالٌة األنواع تإثر كٌؾ-
                                                           :التالً النحو على الفرضٌات كانتو
 العامة االستراتجٌة تنفٌذ على المساعدة العواملأحد  االتصال إستراتجٌة تعتبر-1

                                                                                          .للمإسسة
   .اطهاشن على المإسسة داخل االتصال واقع ٌإثر-2
                .للمإسسة والخارجٌة الداخلٌة العبلقات تحسٌن على اإلتصالٌة األنواع تإثر-3
، الدراسة وطبٌعة لمبلبمته الوصفً المسحً المنهج اعتمدنا المنهجً السٌاق خبلل منو

 من البٌانات بجمع قمنا،وموظؾ 20من تكونتعشوابٌة  بطرٌقة العٌنة باختٌار قمنا وقد
اإلستبٌان الموجه للموظفٌن،وبعد  فً تمثلت والتً لذلك مناسبةال ال ؤلدواتل وفقا مخبلله

                                                  :لتالٌةاالدراسة التحلٌلٌة تم التوصل إلى النتابج 
،وهً الدراسة فرضٌات تحقق ىإل التوصل تم المعطٌات وتحلٌل عرض خبلل نم

تتمحور فً ثبلثة فرضٌات،األولى تمثلت فً أن إستراتٌجٌة االتصال أحد العوامل 
المساعدة على تنفٌذ االستراتٌجٌة العامة للمإسسة،أما الثانٌة والمتمثلة فً أن واقع 
االتصال داخل المإسسة ٌإثر على نشاطها،فً حٌن أن الثالثة تتمثل فً تؤثٌر األنواع 

العبلقات الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة،لننتقل بذلك إلى الخاتمة االتصالٌة على تحسٌن 
لما تم معالجته فً هذه الدراسة،حٌث قمنا فً  ومجملوالتً تناولنا فٌها استنتاج عام 

 المراجع قابمة الى تطرقنا ثم،والتوصٌات االقتراحات مناألخٌر بتقدٌم مجموعة 
 ،فالمبلحق التبعة للدراسة.المستخدمة
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مقدمة:                                                                            
 والدارسٌن الباحثٌن اهتمامات تستقطبالزالت  التً الهامة المواضٌع أحد االتصال عتبرٌ

لدٌهم،وخاصة فً مجال العلوم اإلنسانٌة وبصورة أدق فً  المواضٌع أهم منحٌث أصبح 
 ،وتطورها اإلنسانٌة الحٌاة نشؤة مع تطورت و بدأت ظاهرةعلوم اإلعبلم واالتصال،فهو 

 أعضاء من ؼٌرها،وأصدقابه أو جاره أو بزمٌله االتصال بدأاإلنسان  وجد أن فمنذ
 لكل ضرورٌة عملٌة ٌعتبر ت،وهذا األخٌرالوق ذلك فًالموجود  المجتمع أو األسرة
 فً أفرادا كنا سواء استخدامه فًالمستؽرق  الوقت خبلل من أهمٌته تبرز إنسانً نشاط

 الشبكات من للعدٌد جزء ،ألنناننعزل أن ٌمكن ال كبشر فنحن  منظمة أو مدرسة
االتصال  أن حٌث،المستوٌات مختلفة عبلقات فً ندخل أن ة،بحٌث ال ٌمكناالجتماعٌ

 والترابط التواصل قٌم تؤصٌلاإلنسانٌة،وبالتالً  العبلقات وتقوٌة تطوٌر فً ٌساعد
 . ككل اإلنسانً المجتمع فً والجماعات األفراد بٌناالنسجام والتآلؾ و

 نقل فً تتمثل،القطاعات كل تمس دٌنامٌكٌة حٌوٌة عملٌة فاالتصال ذلك عن فضبل
هذه  كانت سواء،ألخرى مجموعة من أو،آلخر شخص من والفهم المعلومات استقبالو

 مضٌ اجتماعً كٌان المنظمة باعتبارة،وعلمٌأو ثقافٌة أو اجتماعٌة طبٌعة ذات األخٌرة
 مجاالتال جمٌع فً العمل إنجاز جلأ منمختلفة  جماعات ٌشكلون األفراد من مجموعة
،أي التفاعل هو الجماعةودٌنامٌكٌة  حركٌة فً المحوري العنصرو المنظمة وأنشطة
 أنك،وال ٌمكن أن تتصور اتصال بدون عمل أي ٌكون أن ٌمكن فبل،األفراد بٌن االتصال
واالستماع وإلقاء  والخطاب فالحدٌث،اتصال بدون هدؾ أي تحقق أن تستطٌع كشخص

 وأٌضا األفكار لنقل لبلتصال وسابل هً التعلٌمات والمناقشات والتقارٌر واالجتماعات
 دور من ٌلعبه أن ٌمكن لما حٌوٌة وسٌلة إذا االتصالف المعلومات للطرؾ اآلخر،وعلٌه

 األهمٌة فً نجاح المنظمات،ونخص بالذكر  االتصال الداخلً،فبدونه ٌتعطل العمل بالػ
 مستقبل، ونقل المعلومات،فبل مرسل وال تبادل وٌتوقؾ،واألوامر التعلٌمات تنقطع حٌث

 بالمهام المدٌرون ٌقوم وال حتى تؽذٌة مرتدة تحتوي على نتابج تقٌٌم األعمال، وحتى
 للعملٌةممارستهم  فً هام كعنصر الداخلً باالتصال االهتمام واجبهم من إلٌهم الموكلة
وأهدافه  رإٌته حوضوٌ نقلأن ٌ للمدٌر ٌمكن فكٌؾ،ورقابة قتنسٌط،وتخطٌ من اإلدارٌة

 اتصاالته فً متمكنا ٌكن لم ما المهام بعض فً وٌفوضهم،بنجاح وخططه لمرإوسٌه
 على لهم محفزاو سٌهإومر سلوك فً مإثرا قابد المدٌر ٌكون فلن القٌادة فً،أما معهم
 صنع كان ولما ،االتصال فً بمهارته إال،وهذا ال ٌتحقق  زالتمٌواإلبداع و الفعال األداء
 تقٌٌمهاو البدابل تحدٌد أو المشكلةتحدٌد  ٌتسنى فلن،اإلدارٌة العملٌة جوهر القرار

 . المعلومات ؼٌاب فً أنسبها واختٌار
 مستوى على سواء االتصاالت عصر منه األخٌر العقد خاصة و العشرٌن القرن ٌعتبر

 بشكل أدى ما هذا،والمختلفة لؤلنشطة المطلوبة المعلومات كم فً أوالمستخدمة، التقنٌات
 وتزاٌد المنظمات وتعقد المتسارع التطور أن السٌمااالتصال، أهمٌة تدعٌم فً كبٌر

 التنفٌذٌة األطر على العلٌا اإلدارٌة القٌاداتوابتعاد  إشرافها نطاق واتساع أحجامها
 بلعن الوظابؾ التقلٌدٌة له، ٌبتعد االتصال جعل فً كبٌر بشكل أسهم،بحٌث للعمل
 وكعملٌة كعلم االتصال أهمٌة،ومن خبلل اإلستراتٌجً التفكٌر من ٌتجزأ ال جزءا أصبح
 فً الحٌاة مٌادٌن جمٌع االتصال فتخلل الدراسات حدود ٌتعدى األخٌر اذه أصبح
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 االتصال على تعتمد المإسسات أصبحت المجتمع من جزء المإسسةالمجتمعات،وألن 
 أشكالها هذه األخٌرة وتعقدها،واختبلؾ تطور مع،والعامة وخططها أهدافها تحقٌق فً

 بمهام القٌام بؽرض منظمٌنالاألفراد  من مجموعة أهدافها اختلفت ومهما،وأحجامها
 إستراتٌجٌة وتعتبر أهدافها وتحقق حاجاتها لتلبً لبلتصال عدٌدة أسالٌب طورت،محددة

 المإسسة، األسالٌب لتخطٌط ومتابعة وتقٌٌم االتصال داخل هذه أهم من االتصال
،أو المكتوبة الوسابل وأ المباشرة ؽٌرال وأ المباشرة بالطرق كان سواء الناجحفاالتصال 
 للمإسسة، لفهم الجوانب المختلفة دقٌقة اتصال استراتجٌة على ساساأ ٌبنى المسموعة

 على ٌحتم مما،عامة بصفة الجمهور وأ جماعات وأ بعٌنهم فراداأ المستهدفٌن كانأ سواء
 ماملاإلو باستمرار جدٌدة مهارات الكتساب والسعً معارفها تنمٌةالعمومٌة  المإسسة
 الدابم بالتؽٌر ٌتسم وسط فً صبحناأ نناأ على ٌزٌد،وهذا المنظمة لوابحو ؤنظمةب الواعً

أجل  من االتصال استراتجٌة على االعتماد العمومٌة المإسسات على لزاما كان لذلك
 برزأ من تعد نهاأ كما،لها تهدٌدا وأ فرصة إما اضحت التى العدٌدة التطورات مساٌرة

 المإسسة عملٌاتهذه األخٌرة أكثر  وضع وٌعد،لها الربحً العمل محركات وأهم
 بتقدٌم الدولة،تقوم قبل من كاملة ملكٌة مملوكة عامة منظمة تمثل فًوالتً تالعمومٌة،

 أو عسكرٌة المإسسات هذه كانت سواءالعامة، الصبؽة ذات السلع أو الخدمات بعض
 ٌجعلها مما،خاصة قوانٌن بموجب ؤشتن المإسسات هذهة،واجتماعٌ حتى أو اقتصادٌة

 اإلستراتٌجٌةعلى  فشلها أو المإسسة نجاح ٌتوقؾء،واألدا فً وفعالٌةكفاءة  أكثر
 مع عبلقتها وتحسٌن،جهة من لمإسسةل العامةاألهداؾ  هً التً تحدد لناف االتصالٌة
خبلل ذلك حاولنا فً بحثنا هذا بشكل عام تسلٌط الضوء  ومن،خرىأ جهة من جمهورها

على االستراتٌجٌة االتصالٌة ومدى تطبٌقها فً المإسسة العمومٌة واخترنا المإسسة 
 األخٌرة، العمومٌة اإلستشفابٌة كنموذج لذلك،حٌث ركزنا على األدوار التً تقوم بها هذه

من  حٌث تعد،ام والتوافق داخلهافهً تلعب دورا جوهرٌا داخل المإسسة لتحقٌق االنسج
  تطبٌق فًالمساهمة  والوسابل الطرق تحدٌد عملٌة المساعدة فًالهامة  بٌن العوامل

بالنسبة لهذه  بعدا تعد ستراتٌجٌةاال هذه كانت إذاللمنظمة،و العامة اإلستراتٌجٌة وأداء
 األخرى ادٌنالمٌ مختلؾ وفًالتكنولوجً  المجال فً المتسارعة التطورات فإناألخٌرة،

ٌتجزأ  ال جزء الٌوم االتصال جعل،للمنظمة المتؽٌر المحٌط تمٌز التً للخصابص نظراو
 التجهٌز من مجموعة إدارة فنمن التفكٌر االستراتٌجً،حٌث تعتبر استراتٌجٌة االتصال 

  خبلل من علٌه لتعرؾل نسعى ما المطلوب،وهذا الهدؾ إلى للوصول االستعدادو
اإلستشفابٌة"،متبعٌن خطة  العمومٌة المإسسة االتصال داخل إستراتٌجٌة"بحثنا موضوع

 بحث تحتوي على:                                                                                        
الخطوات المنهجٌة  على ٌحتوىالذي ٌتمثل فً الفصل األول،حٌث ومنهجً:ال الجانب

اإلشكالٌة تلٌها الفرضٌات وأسباب اختٌار الموضوع،تقنٌات البحث  والتً تشتمل على
،تحدٌد المفاهٌم الدراسة هذه أهداؾو ،والمنهج والعٌنة المستخدمة فٌه،وأٌضا أهمٌة

 . السابقة لدراساتاالصطبلحً واإلجرابً،وأخٌرا ا
الفصل األول على مبحثٌن،المبحث األول  ضمٌ ٌنفصل وٌحتوي علىالجانب النظري:

،بحٌث تمثل فً مدخل مفاهٌمً للمإسسة العمومٌة وهو بدوره ٌتفرع إلى عدة مطالبٌ
 ٌتناول الثانًأما وٌكمن فً تحدٌد مفهوم المإسسة، األولتتمثل هذه األخٌرة فً:المطلب 
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تحدٌد مفهوم المإسسة العمومٌة،والثالث أسباب وجود المإسسة العمومٌة،والمطلب 
المطلب الخامس فخصابصها،وأخٌرا المطلب السادس  الرابع فٌتمثل فً أنواعها،وأما
،وأما فٌما ٌخص المبحث الثانً فهو ٌحتوي على عدة وهو أهداؾ المإسسة العمومٌة

المطلب األول فً مفهوم المإسسة اإلستشفابٌة،ٌلٌه المطلب الثانً مطالب،حٌث ٌتمثل 
لمطلب الرابع بعنوان أنواعها،أما المطلب الثالث فهو ٌخص وظابؾ هذه المإسسة،وا

 ٌتناول خصابصها،وأخٌرا المطلب الخامس والذي ٌخص أهداؾ المإسسة اإلستشفابٌة.
مجموعة ثبلثة مباحث،وتتفرع هذه األخٌرة بدورها إلى إلى الفصل الثانً وتطرقنا فً 

المبحث األول وهو تحت عنوان االتصال،حٌث شمل على عدة وهً كاآلتً:مطالب،من ال
واألهداؾ،  أنواع االتصال،مبادبه،المراحلمفهوم االتصال،مطالب وهً بالترتٌب 

ومهارات االتصال،وأما فٌما ٌخص المبحث الثانً فهو تحت عنوان االستراتٌجٌة،حٌث 
تضمن هذا  األخر على المطالب التالٌة،المطلب األول وهو ٌتمثل فً تحدٌد مفهوم 

 خصابصه دئ والثالث فٌتناولاالستراتٌجٌة،أما فٌما ٌخص المطلب الثانً فٌكمن فً المبا
ٌلٌها المطلب الرابع والذي تضمن صناعة االستراتٌجٌة،أما المطلب الخامس فٌخص 

صٌاؼة هذه األخٌرة، وأخٌرا المطلب السادس والذي جاء بؤهمٌة االستراتٌجٌة.                                               
ضا على عدة مطالب،حٌث ٌتمثل بالترتٌب وأما فٌما ٌخص المبحث الثالث فٌحتوي هو أٌ

 معوقاتها كاآلتً:مفهوم االستراتٌجٌة االتصالٌة،أنواعها ومراحلها،ٌلٌها آفاق صٌاؼتها،ثم
 وأخٌرا أهداؾ هذه االستراتٌجٌة االتصالٌة.  

التعرٌؾ بالمإسسة  فً والمتمثلةعلى عدة عناصر، بدورهوٌحتوي  :المٌدانً لجانبا
ة المدروسة،ٌلٌها مهامها،ثم تنظٌم الهٌكل التنظٌمً والتسٌٌر اإلداري العمومٌة اإلستشفابٌ

 الفرضٌات ومناقشتها. نتابج تحلٌلأٌضا و البٌانات وتحلٌل عرضلها وأخٌرا قمنا ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

اإلطار المنهجً.                                                                   الفصل األول:

اإلشكالٌة.                                                                                    

                  التساإالت الفرعٌة.                                                              

الفرضٌات.                                                                                         

أسباب اختٌار الموضوع.                                                                          

                                                      أهمٌة البحث.                                 

أهداؾ البحث.                                                                                      

تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات.                                                                    

عتمد فً البحث.                                                                         المنهج الم

تقنٌات البحث.                                                                                 

                      مجتمع البحث.                                                               

العٌنة المستخدمة فً البحث.                                                                       

مجاالت البحث.                                                                               

                                          صعوبات البحث.                                

 الدراسات السابقة.     
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                                                                             :اإلشكالٌة

ارتبط االتصال باإلنسان منذ األزل،فقد كانت الوسٌلة التً ٌحقق من خبللها أهدافه وبها 

حٌث ٌعتبر عملٌة ضرورٌة لكل نشاط إنسانً،وتبرز المحٌطٌن به،ٌتواصل مع األفراد 

 منظمة، أهمٌته من خبلل الوقت المستؽرق فً استخدامه،سواء كنا أفرادا فً مدرسة أو

االجتماعٌة،فبلبد أن من الشبكات  ألننا جزء للعدٌد،نعٌش بمعزلفنحن كبشر ال ٌمكن أن 

 تطوٌر وتقوٌةو تنمٌة ندخل فً عبلقات مختلفة المستوٌات،حٌث أن االتصال ٌساعد فً

،وبالتالً تؤصٌل قٌم التواصل والترابط،واالنسجام والتآلؾ بٌن األفراد العبلقات اإلنسانٌة

 المٌكانٌزم الذي لكفإن االتصال هو ذ ن هناوالجماعات فً المجتمع اإلنسانً ككل،وم

من خبلله توجد العبلقات اإلنسانٌة،وتنمو وتتطور الرموز العقلٌة بواسطة وسابل نشر 

فضبل عن ذلك فاالتصال عملٌة حٌوٌة بر المكان واستمرارها عبر الزمان،هذه الرموز ع

أو من مجموعة ،دٌنامٌكٌة تتمثل فً نقل واستقبال المعلومات والفهم من شخص آلخر

تتضمن قٌام أحد بحٌث ،أو ثقافٌة،أو علمٌة،ةاجتماعٌألخرى،سواء كانت ذات طبٌعة 

عبر ومعلومات معٌنة إلى رسالة شفوٌة أو مكتوبة،تنتقل  وآراء األطراؾ بتحوٌل أفكار

                                                             . ¹اآلخر ؾوسٌلة اتصال إلى الطر

حٌث ،االجتماعٌة ومع تطور المجتمعات وتعقدها أصبح لبلتصال دور كبٌر فً الحٌاة

فعملٌة اإلنسانً، تشكل عملٌة االتصال أحد الدعابم األساسٌة التً ٌتم من خبللها التفاعل

االتصال تحدد مدى تقدم المجتمعات الذي ٌتوقؾ على مدى فعالٌة االتصال داخل 

جمٌع مٌادٌن الحٌاة وخاصة الجانب االجتماعً،بحٌث  ،وباعتبار أنها شملت المإسسة

وتعقد وتشعب مختلؾ  ما فً المجتمع وبتطور هذه المإسساتأصبحت تمثل عنصرا مه

تنظٌماتها ومستوٌاتها اإلدارٌة وزٌادة عدد األفراد العاملٌن بها وضخامة الموارد المادٌة 

ة مناصب لتنفٌذ ما هو مخطط المستخدمة،مما ٌستدعً تقسٌم المسإولٌات والمهام إلى عد

خاصة  المختلفة له،ومن هنا أدركت المإسسات مدى أهمٌة االتصال داخل هٌاكلها 

المإسسات العمومٌة التً تعد من أبرز وأهم المإسسات فً المجتمع والتً وجدت لخدمة 

 لتتمث فهً وؼاٌاتها ها ومهما اختلفت أهدافهام،وهذا باختبلؾ أشكالها وأحجامالصالح العا

بشكل  مجموعة من األفراد المنظمٌن بؽرض القٌام بمهام محددة مع تحسٌن أدابهافً 

العام  نجد المإسسة اإلستشفابٌة التً تنتمً إلى القطاع ومن بٌن هذه المإسسات،مستمر

العمومً،وهً فً مجملها مجموعة إنسانٌة رسمٌة دابمة ذات سٌادة ذاتٌة تشرؾ  أو

،حٌث أنها تحتاج إلى مخطط عمل وإصبلح المستشفٌات علٌها وزارة الصحة والسكان

 دٌنامٌكً تسعى من خبلله إلى تحقٌق أهدافها المسطرة وتحسٌن أدابها بما ٌخدم المجتمع

                              .             تراتٌجٌةوهو ما ٌعرؾ باإلسوالصالح العام،

                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .              13، ص2003،،دار الفجر للنشر والتوزٌع،القاهرة،االتصال مفاهٌمه ونظرٌاته ووسابله،ب د:فضٌل دلٌو1
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وهذه األخٌرة تعتبر علم وفن استخدام الوسابل والقدرات المتاحة فً إطار عملٌة متكاملة 

ثم اختٌار البدٌل بوضع بدابل احتمالٌة أو ثانوٌة، والتخطٌط لهاٌتم إنشابها وحتى إعدادها 

ٌجب على كل مإسسة أن تتبناها وترسمها فً مسٌرتها من أجل تفادي المناسب،ومن هنا،

مة اتصالٌة ٌعتمد فٌها مخاطر،ولن ٌتسنى ذلك إال من خبلل وضع منظوالتهدٌدات وال

التً تعد   على االتصال بشتى أنواعه،نذكر منها استراتٌجٌة االتصالبشكل واضح 

ضرورٌة لضمان البقاء واالستمرارٌة،فهً من بٌن العوامل المساعدة فً عملٌة تحدٌد 

راتٌجٌة العامة للمإسسة،وهً تعد بعدا الوسابل والطرق  المساهمة فً تطبٌق وأداء االست

هاما بالنسبة لهذه األخٌرة ونظرا للتطورات السرٌعة فً المجال التكنولوجً وفً مختلؾ 

المٌادٌن األخرى  لما تحمله من خصابص تمٌز المحٌط المتؽٌر للمإسسة جعل االتصال 

                                                         .                     ²جزءا ال ٌتجزأ من التفكٌر االستراتٌجٌة

                                                             وعلٌه ٌمكننا طرح االشكالٌة التالٌة:  

                          ما مدى تطبٌق استراتٌجٌة االتصال داخل المإسسة العمومٌة؟-

 نا بطرح اإلشكالٌة التالٌة:                                            ولدراسة هذه االشكالٌة قم

                                                   واقع االتصال داخل المإسسة العمومٌة؟ ما-1

   راتٌجٌة العامة للمإسسةالمقصود باستراتٌجٌة االتصال؟وكٌؾ تإثر على االست ما-2

                                                                                   العمومٌة؟        

 ة؟                                     االتصالٌة داخل المإسسة العمومٌكٌؾ تإثر األنواع -3

 كٌؾ ٌإثر االتصال على نشاط المإسسة العمومٌة؟-4

                                            الفرضٌات:                             

تعتبر استراتٌجٌة االتصال عامل من العوامل المساعدة على تنفٌذ االستراتٌجٌة العامة -1

                                                                                       للمإسسة.

                               على نشاط المإسسة؟االتصال داخل المإسسة ٌإثر واقع -2

.                       ِتإثر األنواع االتصالٌة على تحسٌن العبلقات الداخلٌة والخارجٌة-3

أسباب اختٌار الموضوع:                                                           

ه داخل المإسسة الجزابرٌة وخاصة ٌرجع االهتمام بموضوع االتصال واستراتٌجٌات

 خدمات اجتماعٌة جٌدة وضمان السٌر  المإسسة اإلستشفابٌة إلى دور هذا األخٌر فً خلق

                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          

،دار الكتاب الجامعً،العٌن،اإلمارات العربٌة  1وفن اإلعبلن،ط إٌناس رأفت مؤمون شومان،إستراتٌجٌات التسوٌق:1

                                                                                                                        .30المتحدة،ص

دي عدوان،االتصال ودوره فً كفاءة المإسسة االقتصادٌة،دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة،بدون دار نشر،الجزابر، :ناصر دا2

                                                                                                     .14،ص2004
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ارة والمواطنٌن،ٌعكس المكانة الحسن لها،وأٌضا فً تكوٌن عبلقة فعالة وناجحة بٌن اإلد

والوظٌفة الهامة لبلتصال فً تفعٌل وتٌرة التنمٌة وتقدٌم الخدمات،وعلٌه فإن هناك أسباب 

                                                       ذاتٌة وأخرى موضوعٌة تتمثل فً: 

                                       األسباب الذاتٌة:                                            

                                                                                                                                 االرتباط المباشر لموضوع الدراسة بمجال تخصصنا.-

          االهتمام البالػ باالتصال والرؼبة فً التعرؾ على استراتٌجٌاته داخل المإسسة.  -

فً مجال الخدمات وهً المإسسة  فضول التقرب إلى المإسسة ذات الوزن الثقٌل-

                                                                              ستشفابٌة.          اإل

ستشفابٌة ألن أؼلب الدراسات تجرى ت فً المإسسات الخدماتٌة خاصة اإلقلة الدراسا-

المإسسات االقتصادٌة.                                                                       فً

       :                                                                      سباب الموضوعٌةاأل

ستشفابٌة فً المجتمع الجزابري وكثرة جمهورها ً تحظى بها المإسسة اإلالمكانة الت-

      وهذا ما ٌجعلها مٌدان خصب للدراسات األكادٌمٌة والبحوث العلمٌة.                          

    ة اإلستشفابٌة.  محاولة تسلٌط الضوء على أهمٌة االتصال واستراتٌجٌاته داخل المإسس-

                  التعرؾ على مدى تطبٌق استراتٌجٌة االتصال وفعالٌتها.                    -

                  التعرؾ على الخدمات التً تقدمها المإسسات العمومٌة لؤلفراد.            -

                                     أهمٌة العبلقات اإلنسانٌة داخل المإسسات العمومٌة.-

                                                                                               أهمٌة البحث:

سبة لدراستنا فإن أهمٌتها تكمن لكل دراسة أهمٌة سواء من الناحٌة العلمٌة أو العملٌة،وبالن

                                                                                    :             فً

                  التعرؾ على الدور الذي ٌلعبه الموظؾ داخل المإسسة العمومٌة.          -

                إبراز أهمٌة االتصال واستراتٌجٌاته.                                            -

                  لمستخدمٌن.                                  معرفة عبلقة الموظؾ مع كل ا-

محاولة معرفة أهم العراقٌل التً قد تواجه المإسسة فً عملٌة االتصال.                   -

                                                                                            أهداف البحث: 

بصفة  ال شك فٌه بروز حقٌقة الدور الذي تلعبه استراتٌجٌات االتصال فً اإلدارةمما 

ستشفابٌة بصفة خاصة،حٌث تطرقت عدة دراسات إلى عامة،وفً إدارة المإسسة اإل

ضرورة تهٌبة العامل اإلداري للقٌام بدوره فً خلق وتحسٌن الخدمة العمومٌة،وعلٌه فإننا 

                                                                 من خبلل بحثنا نهدؾ إلى:       

عبلقة بٌن المواطنٌن التعرؾ على طبٌعة العبلقة بٌن الربٌس والمرإوس،وطبٌعة ال-

     ستشفابٌة.                                                                       والمإسسة اإل

موضوعٌة تصب فً إطار تحسٌن الخدمة اإلدارٌة وتحسٌن عبلقة الوصول إلى نتابج - 
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       المواطنٌن باإلدارة.                                                                         

                رإٌة الموظفٌن لواقع ودور استراتٌجٌات االتصال الفعال والمثالً.          -

                  التً تعٌق سٌرورة االتصال داخل اإلدارة.                  معرفة المشاكل-

ٌة.               ستشفابل المعتمد علٌها داخل المإسسة اإلالكشؾ عن استراتٌجٌات االتصا-

                 تحسٌن واقع االتصال وخلق استراتٌجٌة فعالة.                                -

                     على جملة العراقٌل التً تواجه المإسسة من ناحٌة االتصال التعرؾ-

تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات:                                                        

التعرٌف االصطالحً:                                                                         -(0

إستراتٌجوس وتعنً فنون هذه الكلمة إلً الكلمة الٌونانٌة ٌرجع أصل  تراتٌجٌةإلسا-

الحرب وإدارة المعارك،ثم استخدمت فٌما بعد للداللة على المهارة فً التخطٌط 

كما تعرؾ على أنها تصور المإسسة عن العبلقة المتوقعة بٌنها وبٌن بٌبتها ،واإلدارة

التً ٌجب القٌام بها على المدى البعٌد والمدى بحٌث ٌوضح هذا التصور نوع العملٌات 

                                  الذي ٌجب أن تذهب إلٌه المإسسة والؽاٌات التً ٌجب أن تحققها.                       

وهً حصر االحتٌاجات الفعلٌة واإلمكانٌات المتاحة واالختٌار بٌن البدابل الربٌسٌة فً -

ابل احتمالٌة أو ثانوٌة لؤلحوال الطاربة والتنسٌق بٌن اإلجراءات التخطٌط بوضع بد

                                                       .¹والممارسات واإلنجازات العملٌة المختلفة

   هو ذلك المٌكانٌزم الذي من خبلله توجد العبلقات اإلنسانٌة وتنمو وتتطوراالتصال: -

بر المكان واستمرارها عبر بواسطة وسابل نشر هذه الرموز عالرموز العقلٌة 

وهو تلك العملٌة أو الطرٌقة التً تنتقل بها األفكار والمعلومات بٌن الناس داخل الزمان،

نسق اجتماعً معٌن ٌختلؾ من حٌث الحجم ومن حٌث العبلقات المتضمنة،وهذه األخٌرة 

ل أفكار ومعلومات معٌنة إلى بتحوٌ تتم بٌن طرفٌن أو أكثر،تتضمن قٌام أحد األطراؾ

           .                           ²رشفوٌة أو مكتوبة تنتقل من خبلل وسٌلة اتصال إلى الطرؾ اآلخرسالة 

هً خطة عمل تحدد وتخصص وسابل التنبإ والتقٌٌم والتوجٌه استراتٌجٌة االتصال:-

لمإسسة،حٌث تعتبر خطة منهجٌة العام لبلوغ األهداؾ االتصالٌة المنتظرة من طرؾ ا

.                    ³ى األهداؾ المسطرةشاملة تحدد الطرق التً ٌجب اتخاذها من أجل الوصول إل

هً هٌكل إداري بشري تقدم خدمات لزبابنها، وتعمل على تحسٌن صورتها المؤسسة:-

               على الصعٌد الداخلً والخارجً معتمدة فً ذلك على عدة طرق مختلفة.      

وهً وحدة اقتصادٌة واجتماعٌة مستقلة لها شخصٌة معنوٌة تؤخذ منها القرارات حول -

               تركٌب الوسابل البشرٌة والمادٌة والمالٌة واإلعبلمٌة بهدؾ إنتاج سلعة أو تؤدٌة خدمة
                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

                            . 32المرجع السابق،صإٌناس رأفت مؤمون شومان،استراتٌجٌات التسوٌق وفن اإلعبلن،:1
                                                          .             15:فضٌل دلٌو،االتصال،مفاهٌمه،نظرٌاته،المرجع السابق،ص2

 .                                                                32المرجع السابق،صإٌناس رأفت مؤمون شومان،استراتٌجٌات التسوٌق وفن اإلعبلن،:3
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                                      .              ¹تهدؾ إلى تحقٌق الربح وتنشط ضمن إطار قانونً

هً مإسسة ذات شخصٌة مستقلة تنشبها الدولة وتمتلكها من ؼٌر المؤسسة العمومٌة:-

   مساهمٌن،تكون مسإولة أمام السلطة التشرٌعٌة ممثلة بالوزٌر المختص أو بمجلس إدارة 

                                                                                                                                                                   .سالٌب المشروعاتتعٌنه السلطة التنفٌذٌة،وٌكون لها حساباتها المستقلة وتدار وفقا أل

                .                                              ²الخاصة وتخضع للمحاسبة العامة

هً ذلك الكٌان المادي الذي ٌضم مجموعة من البٌانات بما فٌها المؤسسة اإلستشفائٌة:-

من أجهزة طبٌة،وكٌان بشري وٌقصد به األشخاص الفاعلٌن فً المإسسة من 

                               .                                     ³مدٌر،أطباء،ومسإولٌن،وممرضٌن...إلخ

  جزء مستشفى من منظور وظٌفً على أنه:"عرفت منظمة الصحة العالمٌة الالمستشفى:-

   للسكان أساسً من تنظٌم اجتماعً وطبً،تتلخص وظٌفته فً تقدٌم رعاٌة صحٌة كاملة

عبلجٌة كانت أو وقابٌة،وتمتد عٌادات خدماته الخارجٌة إلى األسرة فً بٌبتها 

مركز لتكوٌن العاملٌن واألطباء والباحثٌن،وهو أٌضا مإسسة أنه أٌضا  المنزلٌة،كما 

                     .                               ³الرعاٌة الطبٌة والتمرٌض التكفل الداخلً  ومؤوى ٌمنح  فٌه

                                التعرٌف اإلجرائً:                                         -(8

هً مجموعة من القرارات المبرمجة التً تعتمدها المإسسة العمومٌة االستراتٌجٌة:-

   أهدافها المحددة.            اإلستشفابٌة الستخدام الموارد المتاحة،وهذا من أجل تحقٌق

هو تلك العملٌة التً ٌتم من خبللها نقل المعلومات والرؼبات والمعرفة من االتصال:-

 الجمهور ً المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة إلى المستقبل والمتمثل فًالمرسل والمتمثل ف

       أساس التفاعل االجتماعً.  أي المواطنون الذٌن ٌتوافدون على زٌارة المشفى،وهو

هً مجموعة من الوسابل االتصالٌة المستخدمة من قبل المإسسة استراتٌجٌة االتصال:-

 ضامٌن االتصالٌة.               نشٌط فعالٌة نفل المالعمومٌة اإلستشفابٌة،والتً ٌتم بها ت

هً تشمل كل تجمع لؤلفراد فً رقعة جؽرافٌة معٌنة،وتخصص لكل فرد المؤسسة:-

 ددة.                   دور محدد له،حسب قواعد ٌلتزم بها هذا األخٌر،لتحقٌق أهداؾ مح

كلٌا أو جزبٌا)أكثر من النصؾ(  هً كل تنظٌم مستقل تملكه الدولةالمؤسسة العمومٌة:-

             صالح العام وحماٌته.هدفه دمج عوامل اإلنتاج بكفاءة وفعالٌة،بؽرض خدمة ال

 الصحة، هً مإسسة عمومٌة تابعة للدولة،تشرؾ علٌها وزارةالمؤسسة اإلستشفائٌة:-

                               وهً  مجموعة إنسانٌة رسمٌة دابمة ذات سٌادة ذاتٌة.

                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            . 53،ص1999:عٌسى السبلم أبو قحؾ،أساسٌات اإلدارة اإلستراتٌجٌة،الدار الجامعٌة،1
.                   25،ص2000:عبد الرزاق بن حبٌب،اقتصاد وتسٌٌر المإسسة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،2

 2007،دار الشروق للنشر والتوزٌع،عمان،األردن،1:سلٌم بطرش جلدة،إدارة المستشفٌات والمراكز الصحٌة،ط3

                                                                                                             .        26،ص

                            27.-26:نفس المرجع،ص4
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 :المنهج المعتمد فً البحث  

اسات التحقٌق المٌدانً هو السبٌل الوحٌد لجمع المعطٌات التً تساعدنا للخروج بدر 

  وتقارٌر علمٌة حول مجتمعنا،واألسلوب المتبع لهذه المعارؾ هو ما ٌعرؾ بمنهج

البحث،حٌث ٌمتاز المنهج العلمً بالدقة والتنظٌم،مما ٌساعد الباحث على تؤطٌر أفكاره 

وتوجٌهها بالطرٌقة التً تسمح له بالوصول إلى تفسٌرات وتحلٌبلت منطقٌة وموضوعٌة 

فً النتابج السابقة،وٌعد المنهج العمود الفقري ألي بحث النظر  دتضٌؾ شٌبا للعلم أو تعٌ

ما  علمً،فهو عبارة عن جملة من الخطوات التً ٌجب على الباحث اتباعها فً إطار

أو المبتؽاة  مسطرةجة الااللتزام بتطبٌق قواعد معٌنة تمكنه من الوصول إلى النتٌب ٌعرؾ

الوصفٌة عن هذه الظاهرة،وصؾ  تنا المسبقة بالبحوث االستطبلعٌة،أو ونظرا لمعرف،

الظاهرة التً ٌرٌد دراستها وجمع أوصاؾ ومعلومات دقٌقة عنها،حٌث ٌعتمد المنهج 

ا دقٌقا وٌهتم بوصفها وصف الواقع، الوصفً على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فً

الوصفً ٌهدؾ إلى دراسة الحقابق الراهنة البحث وٌعبر عنها تعبٌرا كٌفٌا،وعلٌه فإن 

الحصول على األوضاع،وذلك بهدؾ المتعلقة بطبٌعة ظاهرة أو موقؾ أو مجموعة من 

هدؾ فهم الحاضر فٌها ب معلومات كافٌة ودقٌقة عنها دون الدخول فً أسبابها والحكم

                                               . ¹لتوجٌه المستقبل،فهو ٌوفر بٌاناته وحقابقه

أما المنهج المسحً فهو الطرٌقة العلمٌة التً تمكن الباحث من التعرؾ على الظاهرة 

المدروسة،من حٌث العوامل المكونة لها والعبلقات السابدة داخلها،كما هً فً الحٌز 

 الواقعً وضمن ظروفها الطبٌعٌة الؽٌر المصطنعة من خبلل جمع البٌانات والمعلومات 

اختٌارنا المنهج هو أنه مناسب لتقرٌر الحقابق والتعرٌؾ قة لذلك،وٌرجع سبب  المحق

  .                ²طبٌعته بمختلؾ المفاهٌم ذات الصلة بالموضوع،وهذا ما ٌتناسب مع

تقنٌات البحث:                                                                        

ات البلزمة لجمع البٌانات فً مرحلة إعداد تصمٌم البحث،فً ضوء ٌتم عادة تحدٌد األدو

األهداؾ والبٌانات المتاحة،ومدى مبلبمة هذه األدوات المشكلة لموضوع الدراسة،ولهذا 

                              فقد اعتمدنا علة أداتٌن هما كاآلتً:                              

أدوات البحث العلمً الشابعة فً العدٌد من الدراسات والبحوث وهً أداة من المالحظة:-

 ظواهر، االجتماعٌة بحٌث تسمح للباحث بمراقبة ومسح ما ٌحدث حوله من أحداث أو

وهً األداة األفضل لجمع المعلومات،كما تعتبر النواة التً ٌمكن أن ٌعتمد علٌها للوصول 

ء بالحالة التً هً علٌها،وتزٌد قٌمة إلى معرفة علمٌة ومبلحظة أبسط األشٌاء واإلدال

      المبلحظة فً الحاالت التً تزٌد فٌها مقاومة المبحوثٌن بما ٌوجه إلٌهم من أسبلة،أو
                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           

 2003،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،3:أحمد بن مرسلً،مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعبلم واالتصال،ط1

                     .                                                                                                     245ص

 .246:نفس المرجع،ص2
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عندما ال ٌتعاون المبحوثون مع الباحث أثناء المقابلة بسبب الحرج فً ذكر بعض  

                                                                   .                   الحقابق

ة،وهما المبلحظة المباشرة والتً ولقد اعتمدنا فً هذه الدراسة على نوعٌن من المبلحظ

تعد كتسجٌل لؤلفعال حسٌا وعقلٌا فً سٌاقها الطبٌعً،والمبلحظة بالمشاركة وفٌها 

وم بتسجٌل مبلحظاته وقت ٌشترك الباحث فً نشاط مجتمع البحث الذي ٌدرسه حٌث ٌق

                                                                  . ¹تحدٌد أهداؾ البحث بدقةمن أجل  حدوثها

هً نوع من التفاعل اللفظً ٌتم عن طرٌقه موقؾ مواجهة،ٌحاول الشخص المقابلة:-
شخص آخر أو أشخاص آخرٌن على معلومات أو آراء أو معتقدات  ها أن ٌحصلالقابم ب

باإلضافة إلى حصوله على بعض البٌانات األخرى،وهً من أكثر أدوات جمع البٌانات 
عند إجراء الدراسات االجتماعٌة،ولكنها تستلزم نوع من اإلعداد والتخطٌط استخداما 

                                                                             .          ²قالمسب
ولقد اعتمدنا على المقاببلت المفتوحة التً كانت تجرى أثناء الزٌارات االستطبلعٌة من 
أجل االحتكاك أكثر بالجانب المٌدانً وجمع البٌانات والمعلومات حول موضوع الدراسة 

د التً تعد تقنٌة حٌة نظرا لممٌزاتها المتعددة ومرونتها العالٌة،حٌث أجرٌنا المقاببلت بع
وثٌن بإجراء المقاببلت معهم،فً الفترة الممتدة من أواخر شهر جانفً إلى قبول المبح

شهر فٌفري وكان الؽرض من هذه األخٌرة هو جمع المعلومات التً تعجز استمارة 
اإلستبٌان عن الحصول علٌها،فٌما ٌخص الجانبٌن اإلداري والفنً ومدى تؤثر هذٌن 

واستراتٌجٌاته المهمة فً سٌر أي األخٌرٌن بالتطورات الحاصلة فً مجال االتصال 
                                                                                     .  ³مإسسة ترٌد بلوغ أهدافها المسطرة

ولقد أجرٌنا هاته المقاببلت مع مدٌر المإسسة،مدٌر الموارد البشرٌة،وأٌضا المدٌرة 
لك قمنا بإجراء المقاببلت مع عدة موظفٌن من بٌنهم الفرعٌة للمصالح الصحٌة، وكذ

                                                                          .موظفً مكتب الدخول وموظفة بمكتب اإلرادات
 وضعه ٌتم،معٌن موضوع حول المرتبة األسبلة من مجموعة أنه على ٌعرؾاإلستبٌان:–

 للحصول تمهٌدا بالٌد تسلٌمها ٌجرى أوبالبرٌد، المعنٌٌن لؤلشخاص ترسل إستمارة فً
 عن جدٌدة حقابق إلى التوصل ٌمكن وبواسطتها،فٌها الواردة األسبلة أجوبة على

كما ٌعرؾ بحقابق مدعمة ؼٌر لكنها علٌها متعارؾال معلوماتال من التؤكد أوالموضوع،
إزاء األفراد،وتسمح باستجوابهم  أٌضا على أنه تقنٌة مباشرة للتقصً العلمً تستعمل

بطرٌقة موجهة والقٌام بسحب كمً ٌهدؾ إلى إٌجاد عبلقات رٌاضٌة،والقٌام بمقارنات 
  . ³رقمٌة

                                                                                                           
                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           

بحث العلمً وطرق إعداد البحوث،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، عمار بوحوش،محمد محمود الذنٌبات،مناهج ال :3
                                                                                                                                  .81،ص2001الجزابر،

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر، 3تصال،ط:أحمد بن مرسلً،مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعبلم واال2
.                                                                                                                          245،ص 2003

                                                         .                                                              246:نفس المرجع،ص3
 .83:عمار بوحوش،المرجع نفسه،4
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 على تطلق ألفاظ عن عبارة كلها واالستخبار،واالستفتاء،اإلستبٌان مثل مفاهٌمال إن
 فً األولى بالدرجة تستعمل التًالجمل  أو،العبارات من مجموعة تتضمن التً اإلستمارة

 طرٌق عن هذه البٌانات جمع عملٌة تمت سواء مباشرة المبحوثٌن من المعلومات جمع
 مبحوث علٌها ٌرد اإلعبلم أشكال من شكل أي فً نشرها أود،بالبرٌاإلستبٌان  إرسال
التً   الوسٌلة،وهو والمبحوثالباحث  بٌن مقننة مقابلة شكل على ستبٌاناإل تمٌ أو،بنفسه

 اواحد علٌهم األسبلة طرح بواسطة بالمخبرٌن تصالاال فً لدخولمن خبللها ٌقوم با
 األفراد، من كبٌرة مجموعة وسلوكٌاتاتجاهات  استخبلص دؾ،بهالطرٌقة بنفس اواحد
 عدة أنواع تتمثل فٌما ٌلً: فاإلستبٌان له وعلٌه،علٌها المتحصل األجوبة من انطبلقاوهذا 

 األسبلة عن اإلجابة تكون:المغلقة االستبٌانات-(1
  موافق". ،وأٌضا"موافق"أو"ؼٌر"ال"أو"بنعم"عادة

الفرصة نوعان:االستبٌانات المفتوحة وهً التً تتٌح  وهً:المفتوحة االستبٌانات-(2
،وأٌضا االستبٌانات المفتوحة المؽلقة والتً تتمثل حرٌة بكل رأٌه عن التعبٌر للمستجٌب

 . ¹فً أسبلة مؽلقة تتطلب الحرٌة فً اختٌار اإلجابة

                                                    البحث:                       مع مجت

وٌقصد به االعداد بالدرجة األولى وهو إعبلم المجتمع بإجراء البحث،وخلق المناخ 
المبلبم الذي ٌضمن تعاون المبحوثٌن وإدالبهم ببٌانات دقٌقة فمجتمع البحث هو مجموعة 

من المفردات)العناصر والوحدات(أو األشٌاء التً لها خصابص  محدودة أو ؼٌر محدودة
مشتركة ٌهتم بها الباحث وٌود معرفة حقابق معٌنة عنها،وكلما كان التحدٌد أكثر دقة كلما 

كما ٌعرؾ على أنه المجتمع الذي ٌستطٌع الباحث أن ٌختار ج،ساعد ذلك على دقة النتاب
ج علٌه،وٌعتبر مجتمع البحث جمٌع الوحدات منه عٌنة الدراسة وٌرؼب فً تعمٌم  النتاب

التً ٌرؼب فً دراستها،فقد ٌكون عبارة عن مجموعة من األشخاص إذا كان موضوع 
                                                             .¹البحث عن هذا األخٌر كما هو الحال فً بحثنا هذا

ة للمإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة لعٌن تادلس وٌتمثل مجتمع البحث فً الدراسة المٌدانٌ
بوالٌة مستؽانم،حٌث كانت عبارة عن عٌنة من موظفً هذه األخٌرة،أما التعرٌؾ 

                                له فهو المدٌر،رإساء المكاتب والمصالح والموظفٌن بها.  اإلجرابً

                              العٌنة المستخدمة فً البحث:                        

العٌنة هً جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البٌانات المٌدانٌة وهً تعتبر جزء 

من الكل،بمعنى أنه تإخذ مجموعة من المجتمع األصلً على أن تكون ممثلة لمجتمع 

البحث لتجرى علٌها الدراسة،فالعٌنة إذن جزء من أفراد المجتمع األصلً وٌتم من 

.                                                           ²بللها تعمٌم نتابج الدراسة على المجتمع كلهخ

طبٌعة الجمهور المستهدؾ والخصابص وٌختلؾ نوع العٌنة حسب الطبٌعة المشكلة و

األساسٌة الممٌزة للمجتمع األصلً،ونوع المعلومات المستهدفة بالبحث على 

   المثالٌة هً التً تإدي إلى الوصول إلى أدق النتابج وبؤقل خطؤ معٌاريه،والعٌنة مستوا
                                                                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 .51،ص2008وم السٌاسة واإلعبلم،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،:عامر مصباح،منهجٌة البحث فً عل1
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                                 ممكن بؽض النظر عن نوعها،وذلك لتعمٌم نتابجها واإلجابة على اإلشكال المطروح فً       

عند وصوله إلى تحدٌد العٌنة على للباحث فً المجال العلمً  ،بحٌث ٌتوفرلدراسةا

اختٌارات عدٌدة،تتحدد وفق األهداؾ المسطرة للبحث فً مجموعتٌن عامتٌن هما:العٌنات 

 االحتمالٌة، ولقد اعتمدنا على نوع من العٌنات الؽٌرعٌنات الؽٌر االحتمالٌة،االحتمالٌة وال

تنا،حٌث ٌستخدم هذا نظرا ألنها أنسب نوع ٌحقق جمع البٌانات التً تدخل فً إطار دراس

 أو مجهولة النوع فً الحاالت التً تكون فٌها جمٌع مفردات جمهور البحث ؼٌر معروفة

ٌقوم الباحث وال تتم حسب األسس االحتمالٌة،ولكن ٌتم اختٌارها بمعاٌٌر تحكمٌة   لدى

                                                                              .¹مثٌل العٌنة للمجتمعالباحث طبقا لما ٌراه مإدٌا إلى تبوضعها 

نطبلقا من ذلك ونظرا لخصابص مجتمع بحثنا)موظفً المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة ا

بوالٌة مستؽانم(،والمتمثلة فً صعوبة حصره وما ٌتطلبه ذلك من وقت  تادلس لعٌن

العتماد على العٌنة وجهد،كما أن  ؼٌاب إطار مضبوط وواضح جعل من إمكانٌة ا

ؼٌر ممكن،لهذه األسباب وقع اختٌارنا على العٌنة القصدٌة،حٌث  بطرٌقة عشوابٌة أمر

عرفها محمد عبد الحمٌد بؤنها:"العٌنة التً ٌختار الباحث مفرداتها بطرٌقة عمدٌة طبقا لما 

                                  .            ¹خصابص تتوفر فً المفردات أهداؾ البحث"أو  مٌزات ٌراه من سمات أو

وتعرؾ أٌضا على أنها عٌنة ٌتم اختٌارها لسهولة وإمكانٌة توفرها،حٌث ٌكتفً الباحث 

بدراسة عٌنة من الموظفٌن بالمإسسة،وٌقوم باختٌار مفرداتها بطرٌقة تحكمٌة ال مجال 

ها،لما ٌبحث فٌها للصدفة،بل ٌقوم هو شخصٌا باقتناء المفردات المتمثلة أكثر من ؼٌر

عنه من معلومات وبٌانات،وهذا إلدراكه المسبق ومعرفته لمجتمع البحث ولعناصره 

الهامة التً تمثلت تمثٌبل صحٌحا،وبالتالً ال ٌوجد صعوبة فً سحب مفرداتها بطرٌقة 

                                                                                       . ²مباشرة

                                                                               مجاالت البحث:

وتمثل فً موظفً المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة"لطرش العجال"لعٌن المجال البشري:-

                                                                      تادلس بوالٌة مستؽانم.   

تم الشروع فً إنجاز هذه الدراسة من شهر فٌفري إلى ؼاٌة بداٌة شهر المجال الزمانً:-

النظري،حٌث استمر  وهو الجانب أفرٌل،وتنقسم فترة اإلنجاز إلى جانبٌن:الجانب األول

البحث فٌه طوال الفترة الممتدة من أواخر شهر جانفً إلى نهاٌة شهر فٌفري،أما الجانب 

شهر مارس إلى أواخر  الجانب المٌدانً والذي استمر البحث فٌه من بداٌةالثانً،فهو 

 شهر أفرٌل،وٌنقسم إلى مرحلتٌن،تتمثل المرحلة األولى فً الدراسة االستطبلعٌة ودامت     

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               

.     53،ص2008:عامر مصباح،منهجٌة البحث فً علوم السٌاسة واإلعبلم،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،1

محمد عبٌدات،محمد أبو ناصر وآخرون،منهجٌة البحث العلمً:القواعد والمراحل والتطبٌقات،دار وابل للنشر  2

.                                                                                            101،ص1997والتوزٌع، عمان،

 .  102:المرجع نفسه،ص3
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أٌام،تم فٌها 3أٌام،أما المرحلة الثانٌة فتمثلت فً جمع المعلومات والتً دامت 4حوالً  

إجراء المقابلة مع المسإول،كما تم فً مرحلة الحقة تفرٌػ االستمارات فً الجداول 

            ودامت لمدة ٌومٌن.                                                                                  

   أجرٌت الدراسة فً المإسسة اإلستشفابٌة لعٌن تادلس بوالٌة مستؽانم.  المجال المكانً:-

للسكان،وتضم ٌتمثل نشاطه الربٌسً فً التكفل بصفة مباشرة وكاملة بالحاجات الصحٌة 

          هذه المإسسة العدٌد من المصالح واألقسام.                                            

ولقد اخترنا هذه المإسسة كمجال للدراسة لمعرفة مدى استخدامها لبلتصال وتطبٌقها 

                وتحقٌق أهدافها المسطرة.  الستراتٌجٌته،وذلك نظرا ألهمٌته فً تسٌٌر المإسسة

                     الدراسات السابقة:                                                        

إن البحوث السابقة هً مصادر إلهام ال ؼنى عنها بالنسبة للباحث أو الباحثة،فإن كل 

بحث ما هو إالَ امتداد للبحوث التً سبقته،لذلك البد من استعراض األدبٌات أي معرفة 

األعمال التً أنجزت من قبل هذا الموضوع الذي ٌشؽل بالنا.                               

تمد دراستنا مشروعٌتها المعرفٌة والمنهجٌة من مجموعة من الدراسات التً تلتقً تس

  معها فً متؽٌرٌن أو أكثر،وقد ساعدتنا نتابج هذه البحوث بشكل كبٌر فً التوجٌه

النظري والمنهجً لهذه الدراسة،وسعٌا منا للعثور على معلومات نحن بحاجة إلٌها إلثراء 

  ر فً المراجع الخاصة باإلستراتٌجٌة االتصال داخلبحثنا،الحظنا تواجد نقص كبٌ

   المإسسة العمومٌة،إال بعض الدراسات نذكر منها ما ٌلً:                                             

استراتٌجٌة االتصال لئلدارة اإلستشفابٌة الجزابرٌة،دراسة وصفٌة الدراسة األولى:-

فً علوم  2011/2012ل شهادة الماجٌستٌر لسنة لئلدارة اإلستشفابٌة باألؼواط لنٌ

االعبلم واالتصال.                                                                                           

    انحصر موضوع الدراسة على مجموعة من األسبلة والتً ٌمكن إدراجها فٌما ٌلً:      

ة اإلستشفابٌة الجزابرٌة واإلدارة اإلستشفابٌة باألؼواط استراتٌجٌة االتصال لئلدار-

موجودة أم ال؟                                                                                               

أٌن تظهر استراتٌجٌة االتصال لئلدارة اإلستشفابٌة الجزابرٌة من خبلل اإلدارة -

ط؟                                                                                          اإلستشفابٌة باألؼوا

استراتٌجٌة االتصال لهذه اإلدارة مطبقة أم ال؟                                                 -

                      ما مدى نجاح استراتٌجٌة االتصال لئلدارة اإلستشفابٌة؟                  -

    ومن بٌن أهم النتابج:                                                                          

االستراتٌجٌة االتصالٌة فً الحمبلت التحسٌسٌة الخمسة التً رأٌناها لئلدارة اإلستشفابٌة -

ودة،وذلك من خبلل التعلٌمات لوالٌة األؼواط ؼٌر مطبقة إذا افترضنا نظرٌا أنها موج

التً صدرت من طرؾ وزارة الصحة والسكان وإصبلح المستشفٌات إلى مدٌرٌة 

الصحة والسكان،فً أؼلب األوقات من أجل التركٌز على استعمال وسابل اتصالٌة فعالة 
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فً نقل رسالتها مثل اإلذاعة،المحاضرات،األٌام المفتوحة،المطوٌات،باإلضافة إلى 

الطرق التً استعملتها اإلدارة اإلستشفابٌة باألؼواط فً الحمبلت التحسٌسٌة الوسابل أو 

الخمسة،رؼم عدم وجود وثٌقة رسمٌة تبٌن وجود استراتٌجٌة اتصالٌة واضحة فً هذا 

األمر،إال أنه من خبلل المقاببلت والمبلحظات ٌمكن القول أن هناك بعض مبادئ 

الستمرارٌة.                                                                          استراتٌجٌة اتصالٌة،إال أنها تفقد عنصر ا

التركٌز على استراتٌجٌة االتصال فً الحمبلت فً أوقات معٌنة من السنة ثم تنطفؤ.        -

عدم استعمال المطوٌات بكثرة وبصفة دابمة وذلك فً أؼلب الحمبلت،كؤن توزع هذه -

المحاضرات واللقاءات بؤعداد معٌنة ثم تنفذ الكمٌة،والتً هً قلٌلة أصبل المطوٌات بعد 

فبل نجد هذه المطوٌات حتى عند القابمٌن على اإلدارة اإلستشفابٌة،ناهٌك عند األشخاص 

العادٌٌن الذٌن هم هدؾ هذه الحمبلت التحسٌسٌة واتصالٌة األساسٌٌن.                        

فً أؼلب المإسسات العمومٌة اإلستشفابٌة والجوارٌة،وكذلك الملصقات تكاد تنعدم -

مدٌرٌة الصحة والسكان،وإن لم توجد هذه فً هذه األماكن على األقل،فؤٌن ٌمكن أن 

                                                                                     نجدها.        

أماكن محدودة وؼٌر مستمرة،علما أن الوالٌة لها أربع قلة المحاضرات،وإن نظمت ففً -

وعشرون بلدٌة،فبل ٌكفً أن تقام محاضرة هنا وأخرى هناك وتهمل باقً المناطق.          

اإلذاعة لها دور كبٌر فً إٌصال المعلومات بخصوص الحمبلت التحسٌسٌة ومكافحة -

رأٌنا من البدو الرحل،  األمراض،وذلك من خبلل وصول اإلذاعة إلى جمهور واسع،كما

وسكان الحضر،واألمٌٌن،والمثقفٌن،والنساء،والرجال،إال أنه ال ٌعطى لهذه الوسٌلة الفعالة 

والمإثرة الوقت الكافً والبلزم لذلك،فساعة ونصؾ فً األسبوع وثبلثة أو أربع مرات 

فً السنة لمرض من األمراض الخمسة،ؼٌر كافٌة لتحسٌس السكان وتوعٌتهم والعمل 

لمكافحة هذه األمراض.                                                                                     

العبلقات العامة فً المإسسة الصحٌة الجزابرٌة،دراسة مٌدانٌة الدراسة الثانٌة:-

فً الماجٌستٌر  شهادة مذكرة مكملة لنٌل-قسنطٌنة-بالمستشفى الجامعً ابن بادٌس

        ،وتتمثل اإلشكالٌة فً:                                      2008/2009العامة لسنة  تصال والعبلقاتاال

هل ٌوجد اهتمام خاص بالعبلقات العامة داخل المإسسة موضوع الدراسة؟                  -

                          وتندرج تحته األسبلة الفرعٌة التالٌة:                                   

ما مكانة العبلقات العامة ضمن الهٌكل التنظٌمً للمإسسة الصحٌة الجزابرٌة؟              -

هل هناك متخصصون قابمون على نشاطات العبلقات العامة؟                                -

امة؟                      ما هً مختلؾ األسالٌب والوسابل االتصالٌة فً إدارة العبلقات الع-

ما هً العراقٌل التً تحد من فعالٌة نشاط العبلقات العامة فً المإسسة الصحٌة -

الجزابرٌة؟                                                                                          

                                         ومن بٌن أهم النتابج فإنها كاآلتً:                       

أهمٌة العبلقات العامة وضرورة ممارسة أنشطتها من خبلل جهاز تتوافر له الكفاءات -
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الفنٌة والعلمٌة لذلك،إضافة أنه ٌجب أن ٌكون اختٌار القابمٌن على هذا الجهاز حسب 

المتفهمٌن لطبٌعة  التخصص،ألن المسإولٌن عن العبلقات العامة ٌجب أن ٌكونوا من بٌن

هذه الوظٌفة ودورها المتمٌز.                                                                     

ور،وهذا ٌتطلب هفً قٌاس الرأي العام ودراسة الجمضرورة األخذ بالمنهج العالمً -

                              دعم المإسسة بباحثٌن مإهلٌن علمٌا وفنٌا بهذا العمل.                 

عدم وجود قسم أو جهاز ٌمثل فعبل أنشطة العبلقات العامة فً المستشفى،وؼموض هذا -

المصطلح أساسا عند المسإولٌن والعاملٌن بالمشفى.                                            

العامة فٌما ٌخص  عدم اعتماد إدارة المستشفى لسٌاسات تقلٌدٌة بعٌدة عن العبلقات-

 كسب ثقة وتؤٌٌد الجمهور.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .             اإلستشفابٌة العمومٌة للمإسسة مفاهٌمً مدخلالفصل األول:

                                    .العمومٌة المإسسةالمبحث األول:

                                                        مفهوم المإسسة. األول: المطلب

                          .                            العمومٌة المإسسة :مفهومنًالمطلب الثا

 أسباب وجود المإسسة العمومٌة.                                            الثالث:المطلب 

 المإسسة العمومٌة.                                            أنواع:رابعالمطلب ال

 : خصابص المإسسة العمومٌة.                                              مساخلالمطلب ا

                                               اؾ المإسسة العمومٌة.:أهددسالمطلب السا

 المإسسة اإلستشفابٌة.      :نًالمبحث الثا

 المطلب األول:مفهوم المإسسة اإلستشفابٌة.                                            

                   المطلب الثانً:أنواع المإسسة اإلستشفابٌة.                        

 المطلب الثالث:وظابؾ المإسسة اإلستشفابٌة.                                          

 المطلب الرابع:خصابص المإسسة اإلستشفابٌة. 

 المطلب الخامس:أهداؾ المإسسة اإلستشفابٌة.
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                                                                                                     تمهٌد:

تقوم المإسسة بالتواصل مع جمهورها بهدؾ خلق عبلقات مبنٌة على الثقة والرضا،حٌث 

أثبتت الدراسات الحدٌثة أن تحقٌق أهداؾ المإسسة ٌرتكز بدرجة كبٌرة على االنسجام 

 ومهم جدا ن أفراد المإسسة والتفاهم،أي أن الجانب البشري للمإسسة عنصر أساسًبٌ

لذلك تعتبر المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة أحد المإسسات التً وجدت الستمرارٌته،

لخدمة الصالح العام،فهً ذات طابع خدماتً اجتماعً وإنسانً بامتٌاز،تشتؽل بدون 

لظروؾ وتوفر خدماتها مجانا،فهً تابعة للدولة انقطاع أو توقؾ وفً جمٌع األحوال وا

تشرؾ علٌها هٌبة خصصتها هذه األخٌرة،وعلٌه قمنا بتقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن وكل 

مبحث إلى عدة مطالب تقوم بتعرٌؾ هذه المباحث،والتً تتمثل فً مبحثٌن،ٌكمن المبحث 

عرٌؾ المإسسة األول فً المإسسة العمومٌة، أما المبحث الثانً فهو ٌكمن فً ت

                                                             اإلستشفابٌة.
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                                                              .العمومٌة المإسسة:المبحث األول

                  مفهوم المإسسة.                                          المطلب األول:

 كل،ألساساو،واألسسأس،األس، فعل فً رالمنظو البن العرب لسان معجم فً وردلغة:

 الرحم فً متكون ولأ ألنه قلبه اإلنسان وأسالبناء، صلأ واألساس،وألسس،مبتدأ شًء

 قواعدها. ورفعت حدودها بنٌت ذ،إدار ستأو تؤسٌسا وأسسه،ساأ ٌإسسه البناء سأو

 االفراد مع بالتعاون االنسان ٌبتدعها التركٌبة هً عامة بصورة المإسسة :اصطالحا

 اجتماعٌة مإسسة فهو الزواج ما،أطبٌعٌة ظاهرة مثبل فالحب،المجتمع فً االخرٌن

  كالزواج المجتمع فً القابمة المختلفة التنظٌمات من كل على المإسسة مفهوم ملشوٌ

                                        .¹ةوالقانونٌ السٌاسٌة والهٌبات االقتصادي روعشالم،والملكٌة،ووالعابلة

 هٌكل تنظٌمً اقتصادي مستقل مالٌاٌعرؾ ناصر دادي عدون المإسسة على أنها:" كل و

أو تبادل ،اجهدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنت،واجتماعً معٌن فً إطار قانونً

 وتبادل(، معا)إنتاج أو القٌام بكلٌهما،السلع و الخدمات مع أعوان اقتصادٌٌن آخرٌن

وهذا ضمن شروط اقتصادٌة تختلؾ باختبلؾ الحٌز المكانً و ،تحقٌق نتٌجة مبلبمة

            .                                               ²وتبعاً لحجم و نوع نشاطه،الزمانً الذي ٌوجد فٌه

 ٌةشرالب العناصر وتنسق فٌها تجمع التً الوحدة بؤنها المإسسة M.trumdعرؾ قدو

 متمثلة تكون الرأسمالٌة المإسسةس،فمارك لكارل بالنسبة ماة،أاالقتصادٌ طاشللن والمادٌة

 المكان ونفس سمالأرال نفس دارةإ تحت الوقت نفس فً ٌعملون العمال من كبٌر عدد فً

                                                                                   .السلع من النوع نفس نتاجإ اجل من وهذا

 ما نوعا مستقلة واجتماعٌة،اقتصادٌة منظمة على أنها المإسسة ؾٌتعرٌمكن  علٌهو

 بؽٌة،واإلعبلمٌة،المادٌةوالمالٌة،ورٌة،شالب الوسابل تركٌب حول القرارات فٌها تإخذ

                                                    معٌن. كانًانً ومزم نطاق فً األهداؾ حسب مضافة قٌمة خلق

                          :التالٌة الجوانب فً مجملها فً تصب للمإسسة التعارٌؾ من العدٌد هناكو

 لتحقٌق مقصودة بطرٌقة ٌنشؤ جتماعًا تركٌب أو كٌان هًالمؤسسة تنظٌم اجتماعً:-

 هذا ٌركز إدارٌة،حٌث وممارسات بنابً طابع خبلل منمشتركة، جماعٌة أهداؾ

 تشارك األفراد من مجموعة تمثل التً بالمإسسة العناصر من مجموعةعلى التعرٌؾ 

 زٌعتووالسلطة،تنظٌم  خبلل من اإلنتاج فً مهٌكل تنظٌم وفق،وهذا جماعٌا وتساهم

.                                                                                                    ³القرارات تخاذاالمهام،

                    وهً عبارة عن مجموعة من عناصر اإلنتاج البشرٌة المادٌة                                                                    المؤسسة عون اقتصادي:–
                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احة المركزٌة بن :أحمد طرطار،تقنٌات المحاسبة العامة فً المإسسات،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الس1

.                                                                                                                            15،ص2002عكنون،الجزابر، 

                               .       09،ص2005ن،اقتصاد المإسسة،دار المحمدٌة العامة للنشر والتوزٌع،الجزابر،ا:ناصر دادي عدو2

 .10:المرجع نفسه،ص3
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   بكٌفٌة وهذا،للبٌع مرجعة وخدمات سلع إنتاج بهدؾ وتنظم وتسٌر تستخدم التً والمالٌة

                                                                    . مختلفة وسابل بواسطة عالةف

 جزء كل ٌعتمد التً الفرعٌة األنظمة من مجموعة من ٌتكون نظام هًالمؤسسة كنظام:-

 .¹داؾاأله هذه لتحقٌق الخارجٌة البٌبة وبٌن بٌنها العبلقات وتتداخل،اآلخر على نهام

                                                                                    .مفهوم المإسسة العمومٌة :ثانًمطلب اللا

 تابغ سأسًانٓا انٕظٍفً ناللتظاد األساسٍت خهٍتان المإسسة العمومٌة على أنهاعرؾ ت

 انجٓت تختاسْى أشخاص بٕاسطت فٍٓا انتسٍٍش ٌٔكٌٕ ذٔنتنه أي انؼاو نهمطاع

 ٔيجًٕػتتٕفشْا انذٔنت، إداسٌت ضخًت ٔيحارٌتبئيكاٍَاث  ْزِ األخٍشة انٕطٍت،ٔتتًٍض

سلابً تؼٍُّ انسهطت  ٔجٕد جٓاصٔ اإلداسٌتٔ انمإٍََت اإلػفاءاث أٌضأ انتسٍٓالث يٍ

                                                                                         انٕطٍت.

،ًْٔ انًؼٌُٕت بانشخظٍت تًتغٌٔ يختض ػاو يشفكُْان يٍ ٌؼشف انًؤسست ػهى أَٓا -

 تحمٍك بغشع تستخذو انؼُاطش يٍ يجًٕػت،ٔانُظاو راتّ ْٕ أٌضا ػباسة ػٍ َظاو

ػهى أساط استباطاث ٔػاللاث فؼانت،فانًؤسست يا ًْ فً انٕالغ  يؼٍُت أْذاف أٔ أْذاف

                                                         .انًادٌتٔ انبششٌت انؼُاطش يٍ إال يجًٕػت

 انسهغ ٔتبادل إَتاج ذفبٓ ػٕايم ػذة اَذياج آَأ ػهى انؼًٕيٍت أٌضا انًؤسست ؼشفتو

 يؼٍٍ ٔاجتًاػً يانً لإًََ إطاس فً ْٔزا آخشٌٍ لتظادٌٍٍا أػٕاٌ يغ ٔانخذياث

 انتً انُشاط َٕٔع ٔحجى انًؤسست ٕدجٔ نًكاٌ تبؼا يكاٍَا ٔ صيٍُا تختهف ششٔط ضًٍ

 انٕسائم يٍ يجًٕػت بفضم تسًح ػايت يُظًت:ًْ انًؤسست آخش تؼشٌف فًو .بّ تمٕو

 انًتًثهت فً إَتاج يُتجاث ٔخذياث يٕجٓت َحٕ انسٕق أْذافٓا بتحمٍك،انًادٌت ٔ انبششٌت

،تجاسٌت،أٔ إداسٌت تكٌٕ فمذ,طبٍؼتٓا حٍث يٍ تختهف ًْٔ,انًُافست نمإٌَٔخاضؼت 

                                                                                                 .²طُاػٍت

 بتقدٌم تقوم الدولة قبل من كاملة ملكٌة مملوكة عامة منظمة هًًٌٔكٍ تؼشٌفٓا ػهى أَٓا -

أو العامة،سواء كانت هذه المإسسات عسكرٌة، الصبؽة ذات السلع أو الخدمات بعض

 كفاءة أكثر ٌجعلها مما خاصة قوانٌن بموجب شؤتن المإسسات هذهة،اجتماعٌ أو،قتصادٌةا

  . ³داءاأل فً عالٌةوف

 

 

                                                                                   

                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                        16:أحمد طرطار،تقنٌات المحاسبة العامة فً المإسسات،المرجع السابق،ص1

                                                            .        50:ناصر دادي عدون،اقتصاد المإسسة،المرجع السابق،ص2

 .12،ص2002عبد الرزاق بن حبٌب،اقتصاد وتسٌٌر المإسسة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزابر،:3
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                             أسباب وجود المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة.المطلب الثالث:

وتتمثل فً:                                               ،ٌد من األسبابلوجود المإسسة العمومٌة العد

                                     :عناصر عدة إلى بدورها تتفرعو:السٌاسٌة األسباب-1

                                                                                   :فرصٌة أسباب-أ

 أعداء أو أجانب أشخاص ٌمتلكها كان التً المإسسات عن تتم التً التؤمٌمات فً تتمثل

 الثانٌة بعد و أثناء و األولى العالمٌة الحرب بعد مختلفة تؤمٌمات أوربا فً فحدثت, للوطن

 فً للسٌارات رونو مإسسة تؤمٌم و األولى العالمٌة الحرب بعد الحدٌدٌة السكك تؤمٌم مثل

                            العدو. مع مدٌرها تعاون اكتشاؾ بعد 1944 سنة فً (4) فرنسا

                                                       :الدولة واستقاللٌة األمن أسباب -ب

 المإسسات من مجموعة و أجنبٌة جهات بٌن عبلقات وجود حالة ذلك أمثلة منو

 الوطن، األخٌرة لقرارات مضادة لمصلحة هذه اتخاذ من التخوؾ ٌجعلوهذا خلٌة،الدا

                        .¹الحرب ظروؾ فً الوطن سٌادة مساس من التخوؾ وٌكون هذا 

 فقد أسست عدة مصانع للمنتجات الحربٌة بمختلؾ أنواعها بٌن الحربٌن السٌاق نفس فًو

تمثل خطرا على المالٌة  إسساتالم لبعض واالقتصادٌة المالٌة القوة أن كما،العالمٌتٌن

 أن ٌستبعد ولم 1945 سنة فً فرنسا فً بنوك عدة أممت فقد الصدد هذا فً و،العامة

التهدٌد الذي قامت به األوساط المالٌة بدفع أوراق الخزٌنة التً ٌحوزها  ذلك أسباب تكون

                                                                             قبل ذلك بسنوات.

كان   ولو حتى،البلد فً السلطة فً المتحكمٌن فان اإلطار هذا :السٌاسٌة اإلٌدٌولوجٌة-ج

فً بعض  ما حدث وهذا ,األٌدٌولوجٌة لبرامجهم طبقا أوامر بإصدار ٌقومون رأسمالٌا 

                        الدول األوروبٌة بٌن الحربٌن.                                       

                                                                               :االجتماعٌة األسباب-2

 لبعض وأ،للمواطنٌن منتجات أو الخدمات بعض توفٌر نحو االتجاه األسباب هذه وتشمل

 أجهزة مقابل،حٌث نرى أن الخدمات المقدمة من بدون أو الدعم من بشًء منهم الطبقات

 باألسعار، التكالٌؾ فٌها تتعلق ال مثبل،التعلٌم وقطاع المسموعة و المربٌة إلعبلما أجهزة

                                                              . ²الربحٌة مبدأ فٌها ٌؽٌب وبالتالً

                                                                       :االقتصادٌة األسباب-3

 تستطٌع ال أور،خساب تحقق التً الخاصة المإسسات لشراء أحٌانا تتدخل الدولة نإ

قطاع النقل،وذلك تفادٌا لوقوع اضطرابات و البنوك قطاع مثلا،مالٌ و اقتصادٌا الصمود

     أن كما , عام بشكل االقتصاد فً أساسٌٌن باعتبارهما(،القطاعٌن)هذٌن األخٌرٌنفً 

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       

.                                                        23:عبد الرزاق بن حبٌب،اقتصاد وتسٌٌر المإسسة،المرجع السابق،ص1
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 القطاعات بعض فً االستؽبلل بواسطة العامة لمٌزانٌتها إٌرادات بتوفٌر تقوم الدولة 

أجل توفٌر المواد األولٌة  من أوت،المواصبلو والبرٌد،الطاقةن،والمعادو ت،الؽابا مثل

 ناحٌة من نموذجٌة مإسسات بإنشاء ٌقوم أحٌانا الدولة جهاز أن ،إالبؤسعار معقولة

االقتصادٌة التً ٌهرب منها  القطاعات فً مإسساتال أٌضا تنشؤ وقدج،اإلنتاو التنظٌم

 انخفاض و العامة التكنولوجٌا الستلزام أو المرتفعة لتكالٌفها الرأسمال الخاص سواء

 .¹النووٌة الطاقة مثل فٌها ودٌة المرد

 أنواع المإسسة العمومٌة.                                                               :الرابع لمطلبا
 :منها نذكر العمومٌة لمإسساتل أنواع عدةهناك 

 محضة ادارٌة طبٌعة ذا طاشن تمارس التً المإسسات تلك هً:االدارٌة المؤسسات-1
        تتوالها اإلدارٌة العامة،أي نشاطاتها العامة التً مرافقها إلدارة كوسٌلة الدولة وتستخدمها

                                      لتقدٌم خدمات أساسٌة للمجتمع،كالتعلٌم والصحة والبرٌد والخدمات االجتماعٌة.                                        

 تركةشم مصلحة لهم االشخاص من مجموعة عن عبارة هً: المهنٌة المؤسسات-2
،نقابة المهندسٌن،نقابة ،مثل:نقابة المحامٌنمعٌنة مهنة المصلحة هذه تكون ما وعادة

 عن علٌها واإلشراؾ المهنة شإون ممارسة فً االستقبلل القانون لها األطباء،ٌخول 
 المهنٌة المإسسة هذه تملك حٌثهٌبة منتخبة بٌن الممارسٌن لهذه المهنة،وذلك  طرٌق
       أعضابها تبلزم سلطة

                                                                         .²معا الدولة وسٌاسة المهنٌة 
 الدولة تدخل إثر 14 القرن منتصؾ فً فرنسا فً وظهرت : االقتصادٌة المؤسسات-3

االقتصادٌة التً ظهرت فً فرنسا هً  المإسسات أول،واالقتصادٌة الحٌاة فً
اإلداري الضٌق،ؼٌر أنه  المٌدان فً تنحصر الحارسة الدولة وظٌفة كانتالبلدٌة،حٌث  
 الذي االمر االقتصادٌة االناطة ادارة فً الدولة تدخلت االشتراكٌة االفكار نظرا لظهور

 ظهور الى دىأ
 االقتصادٌة العامة المإسسة تسمى عامة منظمة الى تسمٌتها اسند اقتصادٌة عامة مرافق
 الهدؾ الذي أحدثت من أجله،وذلك بقصد تحقٌق لها ٌخول اداري باستقبلل تتمتع وهً

 .³الدولة عن اداري واستقبلل معنوٌةة شخصٌ لها ومنحت العامة الحاجات اشباع

 .                                                              المإسسة العمومٌةخصابص :الخامس المطلب

                                  : ٌلً ما منها نذكر التً تمٌزها،و الخصابص من العدٌد العمومٌة  للمإسسة
 حٌث من أو وصبلحٌات لحقوق امتبلكها حٌث من مستقلة قانونٌة شخصٌة للمإسسة -1

                                                                           .ومسإولٌاتها واجباتها
                    . بتهااورق سلطتها تحت تكون حٌث للدولة العامة المإسسة ملكٌة تعود-2
 . العامة المنفعة تحقٌق منه والهدؾ عام مرفق-3
 .   اجلها من وجدت التً الوظٌفة أداء أو االنتاج علىالقدرة-4

                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  
                             .                                                                                                                            25ق،ص:عبد الرزاق بن الحبٌب،اقتصاد وتسٌٌر المإسسة،المرجع الساب1
          .                                              58ناصر دادي عدون،اقتصاد المإسسة،المرجع السابق،ص :2

                                                                                                           .   59:نفس المرجع،ص
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                                                                                                       سالٌب العمل. والسٌاسة والبرامج وأ التحدٌد الواضح لؤلهداؾـ5
 . المحٌط مع التؤقلم أي لمرونةا-6
 مبرر ضعؾ اذا المإسسة زوال فكرة بالضرورة المإسسة اصطبلح ملشٌ ان ٌجب-7

 .فابدتها تضاءلت او وجودها
 . الٌها الموكل الفعلً طشابالن القٌام بمعنى اجلها من وجدت التً الوظٌفة داءأ-8
 فً االقتصادٌة االساسٌة الوحدة فهً االنسان جسم فً الخلٌة بهشت العمومٌة المإسسة-9

 .¹ادياالقتص المجتمع

                                                    أهداؾ المإسسة العمومٌة. س:المطلب الساد

 هذه وتتمثل تسٌرها التً المإسسة نوع حسب اهداؾ عدة تحقٌق الى الدولة عكست

 ً:                                                                                      ٌل ما فً االهداؾ

 بٌع أو تصرٌؾ عملٌة عبر ٌمر لنتابجها الدولة تحقٌق أن إذ تمعلمجا متطلباتتلبٌة -1

      ع.                                                   تملمجا طلبات ٌؽطً وهوالمإسسة، إنتاج

                                                                                                            .                                       والثقافٌة االجتماعٌة الخدمات وتسٌٌر تنظٌم فً المساهمة-2

 من أدنى لمستوى بتحقٌقها مرهون العمومٌة المإسسة استمرار نأ حٌث حالرب تحقٌق-3

 توسٌع وبالتالً،الممكنة التكالٌؾ قلبأ رأسمالها رفع امكانٌة لها ٌضمن ،وهذاالربح

 وزٌعوت لتسدٌد المحقق الربح واستعمال االخرى المإسسات امام ٌصمد تىح اطهاشن

                                                               . الخسابر لتؽطٌة مإونات وتكوٌن رباحاأل

 ٌجعل المجتمعات ههدشت الذي السرٌع لتطورل نظرا للعمال شًمعٌال مستوىال تحسٌن-4

                                                                  . جدٌد لمنتج حاجة اكثر العمال

                                                          .العمال وتماسك تنظٌم على سهرال-5

 أو الوظٌفٌة واألمبلك االجتماعٌة التؤمٌنات فً وتتمثل للعمال ومرافق التؤمٌنات وفٌرت-6

                                                            .العامة المرافق إلى باإلضافة العادٌة

                                                             .الثقافٌة الترفٌهٌة الوسابل وفٌرت-7

                                                              .للمجتمع العامة المصلحة لبٌةت-8

                              .والثقافٌة االجتماعٌة الخدمات وتسٌٌر تنظٌم فً لمساهمةا-9

                                                    .المبتدبٌن العمال تدرٌبمساهمة فً ال-10

                         . الخسابر لتؽطٌة األرباح وتوزٌع لتسدٌد المحقق الربح حقٌقت-11

 .   ²االجتماعً السلم لضمان سٌلةو-12

  

                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

.                                                23طرطار،تقنٌات المحاسبة العامة فً المإسسات،المرجع السابق،ص:أحمد 1
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                              المإسسة اإلستشفابٌة.                                      :نًالمبحث الثا
                                                   .        اإلستشفابٌةالمإسسة مفهوم لمطلب األول:ا

أو المستشفى، مفهوم بتحدٌد العلمٌة الكتابات و الدراسات و البحوث من العدٌد هتمتا
 وجود ٌبلحظ العلمٌة والكتابات،البحوث هذه لمعظم تبعتالمالمإسسة اإلستشفابٌة،و

 وواضح موحد مفهوم إلى الوصول أجل ومن،المفهوم هذاتحدٌد  حول بٌنها ختبلؾا
 عرفت والتً الشابعة المفاهٌم ألهم عرض ضرورة األمرتطلب  فقد،للمستشفى
مستشفى أو دار بؤنها" المستشفى العصري إلٌاس قاموس عرؾكما ٌلً:  وذلك،المستشفى

     .                "معالجةلل
 مإسسة بؤنها"المستشفى العالمٌة الصحة بمنظمة المستشفٌات إدارة خبراء لجنة وعرفت

 الممكن من أنهو،والتمرٌض الطبٌة الرعاٌة فٌه ٌتلقى مؤوى الداخلً للمرٌض تكفل
 أعمال أخرى،مثل ظابؾو بؤداء تقوم التً المستشفٌات لٌتضمن المفهوم هذا فً التوسع
 ². "والتنظٌمٌة جتماعٌةاال،ووالوبابٌة الطبٌة البحوث وإعداد التعلٌمب، التدرٌ

أساسً  جزء"بؤنها الوظٌفً المنظور من المستشفى العالمٌة الصحة منظمة عرفت كما
 كانت سواء،لسكانل صحٌة رعاٌة تقدٌم فً وظٌفته تتلخص،وطبً جتماعًا تنظٌممن 

 أنه كما،المنزلٌة بٌبتها فً سرةاأل إلى الخارجٌة عٌادته خدمات تمتد،ووقابٌة أو عبلجٌة
  .³"حٌوٌة جتماعٌةا ببحوث للقٌامومركز  الصحٌٌن العاملٌن لتدرٌب مركز أٌضا

 طبً جهاز على تحتوي مإسسةالمستشفى بؤنه" للمستشفٌات األمرٌكٌة الجمعٌة وعرفت
 ،األطباء خدمات تتضمن طبٌة خدمات و للنوم أسرة تشمل دابمة طبٌة بتسهٌبلت منظم

 ".للمرضى البلزمٌن العبلج و التشخٌص لتقدٌم المستمرة تمرٌضال خدماتو
من مجموعة  مركب كلً نظام " أنها المستشفى ؼنٌم"تعرٌؾ محمد الدكتور"أحمد وٌرى

 تتفاعل والتً وخصابص خاصة ممٌزة بطبٌعة منها كل تتمٌز الفرعٌة،والتً النظم من
                                             .   ³المرجوة" الصحٌة األهداؾ من مجموعة تحقٌق بؽٌة معا

من الدستور الجزابري المإرخ 140-7رقم التنفٌذي المرسوم حدد لقدومن هنا ف-
كٌفٌة إنشاء المإسسات اإلستشفابٌة والمإسسات العمومٌة للصحة 2007ماي 19فً

-97رقمالجوارٌة كٌفٌة تنظٌمها وسٌرها،حٌث ألؽى المرسوم التنفٌذي الذي قبله 
 فجاء،وسٌرها وتنظٌمها الصحٌة القطاعات إنشاء وقواعد والذي كان ٌحدد كٌفٌة466
 التً صورةال لٌعط المرسوم هدا من اإلستشفابٌة العمومٌة بالمإسسات المتعلق الشق
 كٌفٌة إلى باإلضافة،إلٌها الموكلة المهام مجمل و العمومٌة المستشفٌات علٌها تكون
 ٌحكمها الذي المدٌر تنصٌب وكٌفٌة،هبأعضا أهم ومن ٌحكمها الذي لسٌل المجتشك

 هذا تباعإ تم كما المإسسات لهذه المالٌة لؤلحكام تطرق ثم عاتقه على تكون التً والمهام
 على الجوارٌة الصحة ومإسسات اإلستشفابٌة المإسسات قابمة لتحدٌد بملحقٌن المرسوم
                                                                              .الوطن مستوى

                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       
.                                                                  25بة فً المإسسات،المرجع السابق،ص:أحمد طرطار،تقنٌات المحاس1
والتوزٌع،  ،دار الفكر للنشر1،طشامل منظور الحدٌثة جتماعٌةاال كزوالمرا المستشفٌات إدارة،ذٌاب محمود صبلح:2

                                                                    .                                 32،ص2009،عمان،األردن
.                        27،عمان،صوالتوزٌع ،دار الشروق للنشر1بطرش جلدة،إدارة المستشفٌات والمراكز الصحٌة،ط :سلٌم3
                                                   .                                                          28:المرجع نفسه،ص4
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 أنها على اإلستشفابٌة العمومٌة المإسسة أعبله المرسوم من والثالثة الثانٌة المادة عرفت
 وتوضع المالً واالستقبلل المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع إداري طابع ذات عمومٌة مإسسة

والعبلج،وأٌضا  للتشخٌص هٌكل من مكونة وهً لها التابعة الوالٌة والً وصاٌة تحت
 مجموعة أو واحدة بلدٌة سكان تؽطً ،وهذا لكًالطبً التؤهٌل إعادةأخٌرا و،االستشفاء

 ¹. بلدٌات
 اإلستشفابٌة العمومٌة للمإسسة الموكلة المهام نفسه المرسوم من الرابعة المادة حددت كما

 تتولى اإلطار هذا وفً للسكان الصحٌة لحاجاتبا ومتسلسلة متكاملة بصفة التكفل وهً
                                                                         :اآلتٌة المهام الخصوص على

 الطبً التؤهٌل وإعادة والتشخٌص الشفابً العبلج توزٌع وبرمجة تنظٌم ضمان-1
 .واإلستشفابً

 .للصحة الوطنٌة البرامج تطبٌق-2
 .االجتماعٌة واآلفات األضرار ومكافحة والنظافة الصحة حفظ ضمان-3
 .معارفهم وتجدٌد الصحة مصالح مستخدمً مستوى تحسٌن ضمان-4

 للتكوٌن كمٌدان اإلستشفابٌة العمومٌة المإسسة ستخداما إمكانٌة المرسوم أوضح كما
 مصالح مستخدمً أساس على ستشفابًاإلالتسٌٌر فً والتكوٌن الطبً وشبه الطبً

 .معارفهم وتجدٌد الصحة
 العبلجٌة الخدمات أداء فً الربٌسً نشاطها ٌتمثل التً المنشؤة وعلٌه فالمستشفى هو

 والتحلٌل للفحص المخصصة والحجرات كاألسرة الخدمة هذه مقومات لها ٌتوفر والتً
                                               .²واألطباء والتجهٌزات واألجهزة والعبلج

               وظابؾ المإسسة اإلستشفابٌة.                            لث:االمطلب الث

والتً أوصت  الوظابؾ هذهحصر  نكمٌو أساسٌة وظابؾعدة  إسسة اإلستشفابٌةللم

                :هً كاآلتً و بها هذه األخٌرة قٌام بضرورة العالمٌة الصحة منظمة خبراءلجنة 

 المستشفى ٌركز حٌث،للمستشفى األساسٌة و األولى الوظٌفة تعتبرو:العالجٌة الوظٌفة-1
 العٌادات مرضى،والداخلٌٌن للمرضى الخدمات هذه من ممكن مستوى علىأ تقدٌم على

 رتفاعال ،ونظرامستمر بشكل الخدمات هذه جودة تحسٌن،والطاربة الحاالت،والخارجٌة
 المتصاعدة التكلفة،واألخرى الصحٌة الخدمات مع بالمقارنة اإلستشفابٌة الخدمات تكلفة
،البد مجتمع ألي المتاحة مواردال ومحدودٌة علٌها للطلب المستمر بالتزاٌد،والخدمات لهذه

 خدمات تقدٌم ٌضمن بما إلستشفابٌةا العملٌة كفاءة على التركٌز من لمستشفىعلى ا
                                                                                .³له أساسً هدؾك ممكنة كلفة بؤقل رضىللم الطبٌة الرعاٌة

فً  عال مستوى تحقٌق من ٌتمكن حتى المستشفى فً توافرها ٌنبؽً عناصر هناكو
                                                                          جودة خدماته العبلجٌة،وهً:

.                                        العبلج و التشخٌص فً الطبٌة التقنٌات أحدث تطبٌق-1
                                حالته العضوٌة، فقط لٌسو للمرٌض النفسٌةو جتماعٌةاال باألحوال الطبٌب هتماما-2

                                                                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
 ،القاهرة،مصر،والتطبٌقات المفاهٌم،المستشفٌات إدارة فً الحدٌثة تجاهاتاال،الطعامنة محمد،مخٌمر العزٌز ػبذ:1

 .7،ص2003المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،
                                  .13-10،ص2007ماي19المإرخ فً 33،العدد140-07رقم الجرٌدة الرسمٌة،المرسوم التنفٌذي:2
 .56ص،2008،عمان،األردن،والتوزٌع للنشر إثراء،دار 1،طالمستشفٌات إدارةت،نصٌرا توفٌق فرٌد:3
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 . قتصادٌةاالو جتماعٌةاال بٌبته إطار فً المرٌض مع التعاملو
 احتٌاجاته على الحصول من تمكٌنه و بالمستشفى للمرٌض المرٌحة التسهٌبلت توفٌر-3

 . وراحة وسهولة بٌسر الفندقٌة
            . مؽاالت دون مناسبة مالٌة بمتطلبات الجودة عالٌة الطبٌة الخدمة توفٌر-4

،وهذا للمستشفٌات الطبٌة الخدمة فً الجودة من عال مستوى تقدٌم بٌن التوازن وٌتحقق
 البشرٌة و المادٌة للموارد األمثل ستخداماال خبلل من،وأٌضا المالٌة التكالٌؾمن خبلل 

 الذي
                                                     . االداء فً الفعالٌة و الكفاءة تحقٌق ٌكفل

 من المجتمع وقاٌة فً المساهمة الحدٌث المستشفى أهداؾ منهً والوظٌفة الوقائٌة:-(2
 التوعٌة مجال فً فعال بدور المستشفى طبلعاظ لذلك السبل أبرزو،األمراض
 لتوعٌتهم ذوٌهم و للمرضى ندوات تنظٌم إلى المستشفٌات بعض تلجؤ ،حٌثالصحٌة
 على المحافظة وسبل للمرض المإدٌة المرض،والعادات ،وحتىالصحة بجوانب
 خبلل من صحٌة توعٌة برامج بإذاعة المستشفٌات من هذه  بعضال تقوم كما،الصحة

كبٌر فً  بدور األطباء ٌقوم كماهم،نتظارا وأماكن المرضى ؼرؾ فًتلفزٌونٌة  شبكة
 .¹المختلفة الصحٌة باألمور المراجعٌن توعٌة المرضى

 ،الكتٌبات وإصدار المدارس فً والطالبات الطبلب توعٌة فً المستشفٌات تشارك و
تقوم هذه  المجتمع،كما أفراد على لتوزٌعها التوعوٌة اإلرشادٌة اإلصدارات مختلؾو

أجل  من ،وهذاالمدارس إلى والطبٌبات األطباء زٌارات خبلل منهام  المإسسة بدور
القٌام بإجراءات  خبلل من وقابً بدور المستشفى ٌقوم لؤلمراض،وكذلك المبكر  الكشؾ

لتفادي تفاقم المرض وانتشاره وأٌضا العمل على القضاء  والتطعٌم التشخٌص المبكر
                                                                                            علٌه.

  كبٌرة فً ضرورة الطبٌة والعلوم التقنٌات فً التطور ٌفرضب:والتدرٌ التعلٌم-(3
 الطبٌة، مهارات وخبرات كافة العاملٌن والمتخصصٌن فً مختلؾ مجاالت المهن تطور
                                                                                      خاصة التعلٌم والتدرٌب المستمر،وهذا ما تمثله المإسسات الصحٌة من خبللوهذا 

 وأجهزة،لؤلطباء تدرٌب ومراكز،وتجهٌزات إمكانٌات من تملكه بما الجامعٌة خاصة
 الهٌبات عبلجها،وتزوٌد وطرق المختلفة األمراض عن واألخصابٌٌن والفنٌٌن التمرٌض

 المرضى،ومنه مع ،واالجتماعًالبلزمة للتفاعل النفسً هاراتبالم والمعالجة الطبٌة
 من التجارب نقل إلىباإلضافة وعبلجها، الصحٌة المشاكل تشخٌص فً مهامهم تسهٌل
 .¹معهم المعلومات وتبادل منهم الجدد إلى الخبرة ذوي

 وما والمختبرات المعامل خبلل من المإسسات تسهم:واالجتماعٌة الطبٌة البحوث-(4
 .                   العبلجٌة واألسالٌب الوسابل تجهٌزات،وسجبلت طبٌة،وتطوٌر من تحوٌه

 لمجتمع من خبلل                  ا أفراد وقاٌة فً الوظٌفة هذه تتمثل،األمراض من المجتمع وقاٌة-(5
 توفٌر الصحة للجمٌع،وتشجٌعهم على تفهم أهم المشكبلت الصحٌة سعٌا وراء القضاء
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 التوعٌة مجاالت فً فعال بدور الصحٌة مإسساتال قٌام ضرورة األمر علٌها،وٌتطلب
  :خبلل من،وهذا الصحٌة

 وطرؾ المرض هذا إلى المإدٌة باألسباب لتوعٌتهم وذوٌهم للمرضى الندوات تنظٌم-
 .الصحة على المحافظة

 من الوقاٌة تحقٌق لسبل إصدار نشرات إرشادٌة تساعد على تفهم أفراد المجتمع-
                                                                                .         المختلفة األمراض

 األنشطة واختبلؾ الصحٌة المإسسات تصنٌفاتمن تعدد   نجد أن بالرؼم سبق مماو
 .¹أجله من وجدت الذي األساس هو صحٌة خدمات تقدٌم أن تمارسها،إال التً

 .اإلستشفابٌةخصابص المإسسة المطلب الرابع:
 والتعرؾ الدراسة خبلل ؼٌره،ومن عن تمٌز التً والسمات الخصابص من عدد هناك
 عمل طبٌعة فهم والدارسٌن الباحثٌن على ٌسهل والسمات خصابصال هذه على

 التً والمساوئ مشكبلتال من الكثٌر معالجة إلى ٌإدي أن شؤنه من المستشفٌات،وذلك
 المستشفى وفعالٌة أداء على تنعكس التً منها الحكومٌة خاصة المستشفٌات منها تعانً
 :ٌلً ما الخصابص وأهم هذه عامة بصفة

 أكثر من المستشفٌات تعتبر حٌث المستشفى ٌقوم بها التً الوظابؾ وتعقد تعدد-1
 ودراسته البشري لجسما تقوٌم أهداؾ هذه األخٌرة أهم من تعقٌدا،ألن الحدٌثة المنظمات

                                                                                          .مرٌضا ٌصبح حٌن
 التمرٌض هٌبة وعضو واإلداري الطبٌب المستشفى،فنجد داخل العاملة الفبات تعدد-2

 عن النظر بصرؾ وظٌفته بؤداء فرد لالخاصة،وٌهتم ك مهامه منهم ولكل والمساعد
 ٌإدٌها التً بالعملٌة إال ٌهتم ال الذي اإلنتاج خط على بالعامل أشبه هو ولذلك،اآلخرٌن

 .اإلنتاجً الخط على عندها ٌقؾ التً النقطة عند
 فمنها لمستشفىا داخل الوظابؾ وتعدد الفبات لتعدد راجع وهذاالسلطة، خطوط ازدواج-3

 .المهنً الطبً بالجهاز الخاص ،ومنهاالبٌروقراطً اإلداري بالجهاز الخاص
  المرض بحاالت التنبإ لصعوبة نظرا المستشفى فً العمل بحجم التنبإ صعوبة-4

 المتوقعة الحاالت الستقبال مستمرة بصفة جاهز ٌكون أن المستشفى على لكذول،المتوقعة
                                                                                    المتوقعة. ؽٌرالو
 اإلنتاجٌة الوحدات فً تستخدم التً العادٌة بالمقاٌٌس المستشفى نشاط تقٌٌم صعوبة-5

                                     ².عامة بصفة خدماتال تقٌٌم صعوبة بجانب والوقابٌة العبلجٌة الخدمة،أي 
 أن حٌث،الخدمة أداء فً الشدٌد والحذر المتناهٌة بالدقة المستشفى داخل العمل ٌمتاز-6

 بحٌاة ٌإدي قد خطؤ وأي اإلنسان صحة وهو،الوجود فً ما بؤثمان ٌتعلق األمر
.                                                                  دابم عجز إلى ٌإدي أو،المرٌض

 أحٌان فً راجع وهذا الوظابؾ وتنوع الفبات لتعدد: والقوانٌن اللوابح تطبٌق صعوبة-7
 بٌن التداخل من نوع وجود إلى ٌإدي ممادقٌقا، توصٌفا الوظابؾ توصٌؾ عدم إلى كثٌرة

 التً والتعلٌمات اللوابح تطبٌق صعوبة إلى باإلضافة هذا والواجبات االختصاصات
                   .األخصابٌٌن كبار على المستشفى مدٌر ٌصدرها

                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               
                           .                           31:سلٌم بطرش جلدة،إدارة المستشفٌات والمراكز الصحٌة،المرجع السابق،ص1
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 داخل العمل من األكبر الجزء سمت هً:والطوارئ ستعجالٌةإلا صفة-8
 .والتؤجٌل التؤخٌر تحتمل ال بحٌث،المستشفى

 المتصلة المشاكل من العدٌد إلى ٌإدي مما ٌومٌا سا 24 مدار على المستمر العمل-9
 .والرقابة والتكالٌؾ بالجدولة

 بالمستشفٌات العاملٌن ٌجعل مما،والموت الحٌاة مشكلة مع الصراع ظل فً العمل-10
 .¹خدمٌة عامة مإسسة لٌس المستشفى لذا،مستمرة ضؽوط تحت

   تصنٌفات المإسسة اإلستشفابٌة.                                                  المطلب الخامس:
المإسسات اإلستشفابٌة على أساس عدة معاٌٌر ٌمكن تلخٌصها فٌما  تصنٌفات تعددت

                                                                                  ٌلً:        
حٌث تقسم المإسسات اإلستشفابٌة التصنٌف على أساس الملكٌة والتبعٌة اإلدارٌة:-(1

المعٌار إلى مجموعتٌن هما:                                                                        وفقا لهذا 
 وتدٌرها تمتلكها التً المستشفٌات ابه ٌقصد:المؤسسات اإلستشفائٌة الحكومٌة-أ

 قوانٌن وفق،وهذا  عامة ومإسسات،وهٌبات،وزارات من المختلفة الحكومٌة األجهزة
 انتشارا األكثر النوع هذا المستشفٌات،وٌعتبر ذههفً  العمل إجراءات سٌر تحكم لوابحو

 صحٌة خدمة تقدٌم هو اتهواجبا أولى من نأ الدول من الكثٌر تعتبر العالم،حٌث فً
 .زهٌدة بمبالؽة أو مجانا تكون ما ؼالبا و للمواطن

                                         :ٌلً ما أهمها من أشكال عدة الحكومٌة المستشفٌات تؤخذحٌث   
 فً تتمثل المستشفٌات لهذه الممٌزة الخصابص أهم فإن:العامة الحكومٌة المستشفٌات-1
 توفٌر علً تقوم التً الرسمٌة المإسسات ،أوالهٌبات إحدىو أ للدولة مملوكةونها ك

 محددة،كما حكومٌة ولوابح نظم وفق ابه العمل وتنظٌم انهشإو اٌةعور اتهمتطلبا مختلؾ
 أو،انلمجبا المواطنٌن فبات لجمٌع اتهخدما تقدٌم المستشفٌات من النوع هذا فً ٌفترض

 إنشابها من الهدؾ أن المستشفٌات،حٌثلهذه  المنظمة اللوابح تحددها رمزٌة رسوم مقابل
 انهبؤ المستشفٌات هذه تتمٌز تمع،كمالمجا أفراد لجمٌع عامة اجتماعٌة خدمة تقدٌم هو

 الحاالت ومعالجة لتشخٌص البلزمة العبلجٌة واألقسام،التخصصات مختلؾ بداخلها تضم
 .²الصحة وزارات تتبع ؼالباو المختلفة المرضٌة

إسسات الم من النوع هذا ٌتسم:معٌنة بفئات الخاصة الحكومٌة المستشفٌات2-
 و،الملكٌة حٌث من العامة الحكومٌة إسسات اإلستشفابٌةالم خصابص بجمٌع اإلستشفابٌة

 أي،التبعٌة حٌث من ٌختلؾ تقدمها،ولكنه التً العبلجٌة أٌضاوالتشخٌصٌة، الخدمات تنوع
 اتهخدما تقدٌم فً وتقتصر،اتهبذا حكومٌة مصلحة عامة هٌبة أو،محددة وزارة ٌتبع قد

 هذا أمثلة وأسرهم،ومن الجهات هذه أمثلة وأسرهم،ومن الجهات هذه فً العاملٌن على
 والمستشفٌات،الشرطة مستشفٌات،والعسكرٌةالمستشفٌات  هًهذه المستشفٌات  من النوع
 .العام القطاع ومإسسات لشركات التابعة

 أنواع باقً مع المستشفٌات هذه وتتشابه:التخصصٌة الحكومٌة المستشفٌات 3-
     ،ولكنهاالرسمٌة والمإسسات الهٌبات بعض أو،للدولة ملكٌتها حٌث الحكومٌة المستشفٌات

                                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 أمثلتها معٌنة،ومن مرضٌة لحاالت والمعالجة التشخٌص فً التخصص حٌث من تختلؾ
 .المرضٌة الحاالت من وؼٌرها،السرطان،و،والعٌون،والصدر،األطفال مستشفٌات

 المستوصفات أو،العبلجٌة الوحدات هذه وتمثل:المستوصفات أو العالجٌة الوحدات4-
 بالمستشفٌات قارناها ما إذا ة اإلمكانٌاتالحجم،محدود صؽٌرة مستشفٌات وهً

 والمناطق القرى فً المرضى،وتنتشر إلٌواء أسرة أو،ؼرؾ على تحتوىال ،والعامة
 رسوم مقابل أو،انلمجبا لها التابعٌن المواطنٌن خدمة إلى دؾوته،المختلفة الرٌفٌة

 للمرٌض العبلج ووصؾالطبً، الكشؾ على فٌها الخدمة تقتصر ما نسبٌا،وؼالبا محدودة
                                                                      ¹.المتخصصة أو،العامة الحكومٌة المستشفٌات إلى إحالته أو
 ولكنها الملكٌة حٌث من حكومٌة مستشفٌات وهً:والتعلٌمٌة الجامعٌة المستشفٌات-5

 ٌةالطب كلٌاتال أو،الجامعات المستشفٌات هذه تتبع حٌثاإلدارٌة، التبعٌة حٌث من تختلؾ
 التً المستشفٌات عن اتهإدار نمط ٌختلؾ األحٌان معظم ا،وفًبه توجد التً المناطق فً

الطب،  بكلٌات التدرٌس هٌبة أعضاء من إدارة مجلس لها ٌشكل با ماؼال حٌث،العامةهً 
 الداخلٌة واللوابح النظم بعض لها توضع قد كماالعامة، الشخصٌات وبعض والصٌادلة

 نفس المستشفٌات هذه التابعة،وتقدم الجامعٌة منشآت ضمن تعتبر حٌث،ابه الخاصة
 التعلٌمٌة األقسام بعض على تحتوي قد انهأ التخصصٌة،كماو العامة المستشفٌات خدمات

 ممارسة هاخبلل من ٌمكن التً األقسام من وؼٌرهاوالمخابر، والمعامل،المشرحة مثل
 ٌقوماإلصابات التً و،واألمراض الحاالت على الطبٌة العلوم ةلدراس العملً التدرٌب
 التدرٌس. هٌبة أعضاء بعبلجها

 فً الحكومٌة المستشفٌات عن الخاصة المستشفٌات تختلؾ:الخاصة المستشفٌات-ب
 وتتمخاصة، شركات أو،خٌرٌة أو،دٌنٌة جمعٌات أو،هٌبات أو،ألفراد مملوكة انهكو

 للقطاع المنظم العام اإلطار حدود وفً،الخاص القطاع فً اإلدارة لنمط وفقا اتهإدار
 تقدٌمه لقاء أجور ىٌتقاض عام بشكل المستشفٌات من النوع وهذا الدول فً الصحً
 الخاصة المستشفٌات تؤخذ أن الحكومٌة،وٌمكن المستشفٌات عكس الصحٌة للخدمات

  :التالٌة األشكالمن  شكبل
  من ابهأصحا وٌدٌرها ٌملكها خاصة مستشفٌات وهً:ابهأصحا بأسماء مستشفٌات-أ

 تحدٌدها ٌتم أجور أو،أتعاب مقابل أصحابها تخصص مجال فً اتهخدما األطباء،وتقدم
 المستشفٌات من النوع هذا ٌعتمد للمرٌض،و المطلوبة الخدمة حسب علٌها االتفاقو

 .²للمرضى تقدمها التً والخدمة الرعاٌة جودة و،ابهأصحا وسمعة ومهارة خبرة على
 بواسطة المستشفٌات هذه إنشاء ٌتم ما عادة:حكومٌةال غٌرال الجمعٌات مستشفٌات-ب

 هذه تقدم الهداٌا،و تقدٌم خبلل من الخٌرٌةالجمعٌات  مثل حكومٌة ؼٌر مدنٌة جمعٌات
 فً لتستخدم نسبٌا محدودة رسوم مقابل المواطنٌن فبات لمختلؾ اتهخدما المستشفٌات

 المستشفٌات فهذه وتشؽٌلها،وعلٌه المستشفٌات هذه خدمات بتطوٌر المتعلقة النفقات تؽطٌة
                                                                                                                             مجلس خبلل من اتهإدار ان،وتتملمجبا لٌس فٌها العبلج الربح،ولكن إلى تسعً ال

                        مستشفٌات تؤخذ ا،وقدبه العمل مجاالت لمختلؾ المنظمة القواعدو النظم ٌضع إدارة 
                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        
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 من التخصصً المستشفى أو،العام المستشفى شكل كومٌةالح ؽٌرال المدنٌة الجمعٌات
 .تقدمها التً العبلجٌة أو،التشخٌصٌة الخدمات حٌث

 شركات أو،أفراد وٌدٌرها ٌمتلكها التً المستشفٌات وهً:استثمارٌة مستشفٌات-ج
 هذه تقدم للجمهور،وقد تقدمها التًالطبٌة  الخدمات من أرباح تحقٌق دؾبه خاصة

 مختلؾ لٌشمل نشاطها ٌتسع محددة،وقد طبٌة مجاالت فً متخصصة خدمات المستشفٌات
 ونوعٌة المستشفى لحجم طبقا معظمها أو،المتنوعة المرضٌة والحاالت الطبٌة االتالمج

 شركات شكل الشركات هذه تؤخذ ما ٌحتوٌها،وؼالبا التً التخصصاتو التجهٌزات
 جنبا تؤسٌسٌة بحصص األطباء بعض فٌها ٌشارك محددة،وقد مسإولٌة ذات و،أمساهمة

 ¹.عادٌٌن كمستثمرٌن الطب بمهنة لهم صلة ال الذٌن المساهمٌن من ؼٌرهم مع جنب إلى
 الحكومٌة المستشفٌات تصنٌؾ ٌمكن:الخدمة ونوع التخصص أساس على التصنٌف-(2
 مجموعتٌن إلى المقدمة الخدمة ونوع التخصص لمعاٌٌر وفقا،وهذا السواء على الخاصةو
 :هماو
 أو،منها الحكومٌة العامة كانت سواء المستشفٌات فً تتمثل و:عامة مستشفٌات-أ

 صحٌة خدمات تقدم التً(أي مركبة نشاطات)التخصصات متعددة وهً الخاصة،
 بشرٌة وإطارات تجهٌزات و إمكانٌات وتوافر حجم بكبر الؽالب فً تتمٌز متنوعة،كما
 .المرضٌة الحاالت مختلؾ ومعالجة لتشخٌص متخصصة

 المتخصصة الطبٌة والمراكز المستشفٌات ظهور بدأ وقد:تخصصٌة مستشفٌات-ب
 معالجة فً التخصصوالتقنٌة نحو  العملٌة لتوجٌهات استجابة،وهذا الخاصة أو الحكومٌة

 عناٌة توجٌه أو،المعقدة الجراحٌة العملٌات بعض إجراء أو،المرضٌة الحاالت بعض
 الطبٌة التلمجاا فً التخصص إلى المٌل األمراض،ونتٌجة أوالحاالت، لبعض خاصة
 مستشفٌات المثال سبٌل على منها المتخصصة،ونذكر المستشفٌات من العدٌد ظهرت
 النساءأمراض  العصبٌة،و والحمٌات،واألمراض،الباطنٌةواألمراض  القلب أمراض

 فً تعمل التً المستشفٌات من الطبٌعً،وؼٌرهاالعبلج  أٌضاو،والعٌون،والوالدة،والعظام
                                                                  .²الطبٌة التخصصات من أكثر أو،فرع

                                                           .أهداؾ المإسسة اإلستشفابٌة:سادسالمطلب ال

 إلى تسعى فكلها البعض بعضها عن المإسسات اإلستشفابٌة فً التنظٌم أهداؾ تختلؾ ال
  :ٌلً ما أهمها ومن ممكنة كفاءة بؤقصىهذه األخٌرة  خطط تنفٌذ

 بالشكل إسسة اإلستشفابٌةالم فً العمل طبٌعة تستدعٌها التً التنظٌمٌة الوحدات إٌجاد-
 بصورة التنظٌمٌة الوحدات هذه من بكلخاصة ال والواجبات المهام فٌه تتحدد الذي

   .ودقٌقة واضحة
تحدٌد سلطات ومسإولٌات العاملٌن فً المإسسة اإلستشفابٌة بشكل دقٌق أٌضا،وهذا -

                                     .قصور بسهولة وٌسر من ٌقع قد عما المسإول تحدٌد إمكانٌة إلى ٌإدي
 مثل االعتٌادٌة بالمهام تقوم التً التنظٌمٌة للوحدات العمل وأسالٌب إجراءات تحدٌد-

 وحفظها وفهرستها وتصنٌفها نماذجها ترتٌب حٌث من ،وهذاالطبٌة السجبلت إجراءات
                                                                                      .واسترجاعها

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      
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 عبلقتها تحدٌد خبلل من وذلك المختلفة التنظٌمٌة الوحدات طاتانش بٌن فٌما التنسٌق-
 لؤلسالٌب المسبق والتخطٌط بٌنهااالتصال، خطط تدعٌم على والعمل البعض ٌبعضها
 تعقدها التً واالجتماعات األطباء بٌن فٌما والكتابٌة الشفوٌة كالمشاورات إتباعها الواجب
 إلى نتابجها عن التقارٌر وتقدٌم معٌنة موضوعات دراسة دؾبه واإلدارٌة الطبٌة اللجان

 .¹العبلقة ذات التنظٌمٌة الوحدات
 عن ٌكون وذلك،تؽٌرات من المإسسة اإلستشفابٌة على ٌطرأ لما االستجابة على المقدرة-

 أوفً،ونشاطاته أعماله فً ،سواءالمتؽٌرات تلك مواجهتك تستلزم ما توفٌر طرٌق
 مهارات أوفً،النشاطات وتلك،األعمال هذه فً المستخدمة التكنولوجٌا مختلؾ
 مع التكٌؾ على القدرة إلىهذه األخٌرة ب ٌإدي وما،به تحٌطالتً  العناصر أوفً،العاملٌن

                              .ٌحصل الذي ،والتقنًوالعلمً،الطبً التقدم مواكبة عن فضبل،المستجدة الظروؾ خرآ
التنسٌق بٌن كافة المصالح الموجودة لراحة المواطنٌن)المرضى(من تارٌخ الدخول إلى -

وقت الخروج.                                                                                        
                                   ج الوطنٌة،والجهوٌة،والمحلٌة،والصحٌة.البرامالسهر على تطبٌق -
إعادة االعتبار للهٌاكل القاعدٌة،وهو ما بالتكفل بطرٌقة فعالة بكل الفبات السكانٌة خاصة -

المعزولة منها،وضمان المساواة فً االستفادة من العبلج،فالنظام الصحً ظل ٌعانً من 
وزٌع العبلج من هٌاكل معببة بصفة كاملة بالوسابل واألجهزة وضعٌات البلتوازن فً ت

                                                                                              الطبٌة والموارد البشرٌة بالمقارنة مع الهٌاكل القاعدٌة التً تقل وتنعدم فٌها الموارد.             
أ تسلسل العبلج عن طرٌق فصل الوقاٌة عن العبلج،مما ٌإدي إلى توضٌح تجسٌد مبد-

 . ²وتسهٌل مهام كل هٌكل من الهٌاكل الصحٌة،وتقدٌم خدمات صحٌة متوازنة
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                                                                       خالصة الفصل:                
 معقد بنظام إنسانٌة،تتمٌزواجتماعٌة، خدماتٌةالعمومٌة اإلستشفابٌة مإسسة   مإسسةال إن

االختصاصات المهنٌة،وتنوع األقسام وأٌضا توفره على تجهٌزات  تعدد فرضه
تنوع عددي وكٌفً فً جمٌع التخصصات  تكنولوجٌة متطورة،ومخابر علمٌة تستوجب

 نمطالفاعلٌن بها  ؾلمخت ىلع تفرضوالفبات،وعلٌه فإن طبٌعة عمل هذه األخٌرة 
 االنسجام من عال مستوى واالنسٌابٌة،لتحقٌق بالمرونة عقبلنً،ٌتسم ًلتواص

المإسسة أال  ذهه الهأج من أنشبت التً داؾهاأل مع تتوافق خدمة والتعاون،ولضمان
وهً خدمة الصالح العام وهذا من خبلل ضمان السٌر الحسن لها وترقٌتها لتصبح ذات 

 مركزٌة اجتماعٌة فً المجتمع.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

تراتٌجٌة االتصالٌة.االتصال واإلسالفصل الثانً:  

االتصال.  األول: المبحث  

 المطلب األول:تعرٌؾ االتصال.

 المطلب الثانً:أنواع االتصال.

 المطلب الثالث:مبادئ االتصال.

 المطلب الرابع:مراحل االتصال.

 المطلب الخامس:أهداؾ االتصال.

 المطلب السادس:مهارات االتصال.

االستراتٌجٌة.المبحث الثانً:  

 المطلب األول:مفهوم االستراتٌجٌة.

 المطلب الثانً:مبادئ االستراتٌجٌة.

 المطلب الثالث:خصابص االستراتٌجٌة.

 المطلب الرابع:صناعة االستراتٌجٌة.

 المطلب الخامس:صٌاؼة االستراتٌجٌة.

 المطلب السادس:أهمٌة االستراتٌجٌة.

االستراتٌجٌة االتصالٌة.المبحث الثالث:  

 المطلب األول:مفهوم استراتٌجٌة االتصال.

ثانً:أنواع استراتٌجٌة االتصال.المطلب ال  

 المطلب الثالث:مراحل استراتٌجٌة االتصال.

 المطلب الرابع:آفاق صٌاؼة استراتٌجٌة االتصال.

 المطلب الخامس:معوقات استراتٌجٌة االتصال.

 المطلب السادس:أهداؾ استراتٌجٌة االتصال.
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تمهٌد:                                                                                                   

 أهمٌة تدعٌم إلى كبٌر بشكلت أدى ةالمختلف اإلنسانٌة المنظمات فً الحدٌثة التطورات نإ

 أحجامها تزاٌد و هذه األخٌرة وتعقٌدات المتسارع والتطور النمو أن السٌما،التصاالتا

 أسهم،للعمل التنفٌذٌة األطر عن العلٌا اإلدارٌة القٌادات أنشطتها،وابتعادنطاق  واتساع

 واآلراء المعلومات نقل عادة خبللها من ٌتم التً االتصال بسبل االهتمام فً كبٌر بشكل

،حٌث ٌعتبر االتصال العصب الحٌوي المنظمة أهداؾ تحقٌق بؽٌة األفراد بٌن واألفكار

الذي تضمن من خبلله أي منظمة تحقٌق أداء فعال،سواء أكان على المستوى الداخلً أو 

الخارجً،ولكن هذا األخٌر ٌتؽذى على آلٌات واستراتٌجٌات تزكً أداء فاعلٌه،وتساهم 

ع،وهذا بشكل أو بآخر فً تحقٌق الوجود االجتماعً الفعلً لمركزٌة وجودها فً المجتم

من خبلل االعتماد على استراتٌجٌة اتصالٌة تساهم فً ذلك وهً من بٌن العوامل الهامة 

المساعدة فً عملٌة تحدٌد الوسابل والطرق المساهمة فً تطبٌق وأداء االستراتٌجٌة 

                                                                               العامة للمإسسة.  

ثبلث مباحث  خبلل من ٌةالتصالا اإلستراتٌجٌةلبلتصال و الفصل هذا خصصنا لذلك

ٌتفرع إلى مطالب،وتتمثل هذه المباحث فً:                                                                        وكل مبحث

                                                  االتصال.                                المبحث األول:

االستراتٌجٌة.                                                                               المبحث الثانً:

  االستراتٌجٌة االتصالٌة.المبحث الثالث:
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.                                                                          االتصال:األول المبحث

.                                                                  االتصال تعرٌؾ :األول المطلب

ٌعرؾ االتصال لؽة بؤنه كلمة مشتقة من مصدر"وصل"الذي ٌحمل معنٌٌن 

أو شخصٌن،فوصل الشًء  بالشًء وصبل،وجمعه ضد ربٌسٌٌن،الربط بٌن كابنٌن 

فصله،وصل إلى الشًء بلؽه،فاالتصال لؽة هو الصلة والعبلقة وبلوغ ؼاٌة معٌنة من 

                                                            تلك الصلة.                    

وتعنً الشًء المشترك، communicationوتشتق كلمة االتصال من األصل البلتٌنً 

أي شابعا ومؤلوفا،فمن خبلل هذه  commonوفً األصل اإلنجلٌزي تعنً كلمة 

نستطٌع اإللمام بمعنى كلمة اتصال على أنها تعنً عملٌة نقل وتبادل  المفردات

                      .                                ¹المعلومات،وجعل  معانٌها معروفة بٌن الناس لتحقٌق ؼرض أو أثر ما

ولقد اهتم الكثٌر من المفكرٌن بمفهوم االتصال فً شتى المٌادٌن،ألن االتصال ٌكاد ٌكون 

العامل المشترك فً الكثٌر من المجاالت فاالتصال فنٌا حسب"رٌكارد أندي"عملٌة ٌقصد 

 مصدر نوعً بواسطتها،إثارة استجابة نوعٌة لدى مستقبل نوعً أي أنه عملٌة مقصودة

                             هادفة،وذات عناصر محددة.                                            

ذلك المٌكانٌزم الذي ه"بؤنالذي عرؾ االتصال  عالم االجتماع"تشارلز كولً ونجد أٌضا

من خبلله توجد العبلقات اإلنسانٌة وتنمو وتتطور الرموز العقلٌة بواسطة وسابل نشر 

.                                                                                           ³الرموز عبر الزمان هذه

أما االتصال على مستوى المإسسة فهو إنتاج أو توفٌر البٌانات والمعلومات الضرورٌة 

إحاطة الؽٌر الستمرار العملٌة اإلدارٌة داخل المإسسة،بحٌث ٌمكن للفرد أو الجماعة ب

.                           ³بؤخبار أو معلومات جدٌدة،وذلك حفاظا للعبلقات االجتماعٌة وتعزٌزها

ولبلتصال تعرٌفات مختلفة من بٌنها أنه نشاط فً المعلومات المشتركة،أي أنه ٌقتصر 

صٌن على االتصال اإلنسانً المتبادل،والمقصود بهذا األخٌر هو التفاعل الرمزي بٌن شخ

أو أكثر من البشر،وعلٌه فإن هذا التعرٌؾ ٌبٌن بؤن االتصال متحركة ٌإثر فٌها اإلنسان 

من خبلل عدة عوامل استخدمت بطرق رمزٌة،أي عن طرٌق الرموز.                                       

ومهما تعددت تعرٌفات االتصال فإنها تشمل خمسة عناصر المرسل،المستقبل،القتاة 

سالة،واألثر،إذا فهو عملٌة ٌتم عن طرٌقها إرسال رسالة معٌنة فً قناة اتصال إلى الرو

            .                                                                                                                            ³المستقبل،كما تتضمن مختلؾ هذه التعرٌفات فكرة التفاعل

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     

،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 3واإلدارة،ط حجازي،االتصال الفعال فً العبلقات اإلنسانٌةال:مصطفى 1

                                                                                                 .    18،ص2000والتوزٌع، 
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                                                       أنواع االتصال.المطلب الثانً:

العدٌد من التقسٌمات لبلتصال،كما له العدٌد من التعرٌفات،وعلٌه فإن تناولنا  هناك

ألنواع االتصال استقر على نوعٌن،وهذا كما ورد عند الكثٌر من الباحثٌن،نظرا لتنوع 

اتخذ صور مختلفة،وهذه التصنٌفات هً النوع األول ٌقوم على  عملٌة االتصال الذي

تصال اللفظً والؽٌر اللفظً،وأما الثانً فٌعتمد على أساس اللؽة المستخدمة من حٌث اال

                    نوع االتصال من حٌث هو ذاتً،وشخصً،وعام،ووسطً،وجماهٌري.                  

أوال: أنواع االتصال على أساس اللغة المستخدمة:                                             

لمهتمٌن باالتصال اإلنسانً ال تقتصر على اللؽة اللفظٌة إن كلمة لؽم من وجهة نظر ا

وحدها بل أنهم أي منهج ثابت ٌعبر به اإلنسان عن فكرة تجول بخاطره أو إحساس 

ٌجٌش فً صدره،هو لؽة قابمة بذاتها وعلى ذلك ٌمكن تقسٌم االتصال حسب اللؽة إلى 

                                                                                  مجموعتٌن:  

ٌدخل ضمن هذه المجموعة كل انواع االتصال الذي ٌستخدم فٌه وفظً:االتصال الل-0

اللفظ كوسٌلة لنقل رسالة من المصدر إلى المستقبل،وهذا اللفظ فً األصل منطوقا ٌصل 

ة فً استخدام ؼلى المستقبل فٌدركه بحاسة السمع،تكون اللؽة اللفظٌة مكتوبة،ومن األمثل

والمناظرات،والمقاببلت والندوات،والمناقشات،المحاضرات، اللؽة اللفظٌة،استخدامها فً

 الكتب، االجتماعٌة وؼٌرها،وأما من أمثلة التً تستخدم فٌها اللؽة اللفظٌة المكتوبة فً

                            .                                           ¹المجبلت،الصحؾ الٌومٌة،التقارٌر وؼٌرها

االتصال األقدم واألكثر صدقا إذا توفر لرموزه عنصر  هواالتصال الغٌر اللفظً:-8

 الوجه، الخبرة المشتركة بٌن المرسل والمستقبل أو المتلقً،ومن وسابله تعبٌرات

 اإلشارات باستخدام اجزاء الجسم البشري باألشٌاء المادٌة التً تحمل معنى مشترك بٌنو

المرسل والمستقبل،وتؤتً الفنون التشكٌلٌة فً مقدمة وسابل االتصال الؽٌر اللفظً التً 

 التصور،النحت، تحظى بجاذبٌة،خاصة لدى فبات جماهٌرٌة معٌنة ومن بٌن هذه الفنون

الرسم،الزخرفة،وكذلك الرقص اإلٌقاعً والتمثٌل الصامت،وأٌضا الصور التً تكون فً 

ٌقسم بعض علماء االتصال الؽٌر وت. وتؤثٌرا من آالؾ الكلما حاالت كثٌرة أكثر إقناعا

                                                        وهً:        اللفظً إلى ثبلث لؽات 

وهً تتكون من اإلشارات البسٌطة أو المعقدة التً ٌستخدمها اإلنسان :لغة اإلشارة-0

                                .                                                   ²باالتصال بؽٌره

وتتضمن هذه اللؽة جمٌع الحركات التً ٌؤتٌها لٌنقل ؼلى الؽٌر لغة الحركة أو األفعال:-8

الذي ٌرٌده من معانً أو أحاسٌس،ومن أمثلة ذلك ما ٌإدٌه الممثل من حركات على 

        حبها ألفاظ،ورؼم ذلك تستطٌع أن تفهم ما ٌعنٌه،فإن كان ٌمسك بٌدهالمسرح دون أن ٌصا

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

.                                                                 67ع السابق،ص:محمد منٌر حجاب،نظرٌات االتصال،المرج1

                                                    .68المرجع نفسه،ص:2
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وٌقوم بؤداء حركات بها،ٌمكن أن ٌفهم منها أنه ٌقوم بدور أحد صٌادي السمك إلى  شبكة

                                                                 ؼٌر ذلك من األمثلة.          

ٌر اإلشارة،واألدوات، ،عوٌقصد باألشٌاء ما ٌستخدمه مصدر االتصاللغة األشٌاء:-3

والحركة للتعبٌر عن معانً و أحاسٌس ٌرٌد نقلها إلى المستقبل،فارتداء اللون األسود فً 

خرٌن بالحزن الذي ٌعٌش فٌه من ٌرتدي مبلبس كثٌر من المجتمعات ٌقصد به إشعار اآل

سوداء.                                                                                         

حٌث ٌذهب أحد الباحثٌن إلى أن االتصال الؽٌر اللفظً ٌمتد لٌشمل تعبٌرات الوجه 

والت الدبلوماسٌة،وٌقسم أنواع واإلٌماءات،واألزٌاء،والرموز،والرقص،والبروتوك

وهً:                                              ،اإلشارات الؽٌر اللفظٌة إلى أربعة رموز

الجسد مثل تعبٌرات الوجه،وحركات العٌون واإلٌماءات،  حركات وتشملرموز األداء:-أ

                  وكذلك ما أطلق علٌه"شبه لؽة"مثل نوعٌة الصوت،الضحك والبكاء.      

مثل نوع المبلبس،وأدوات التجمٌل،واألثاث،والمعمار،والرموز رموز اصطناعٌة:-ب

.                                                                    المعبرة عن مكانة اإلنسان

من خبلل استخدام وسابل  بتكاراتواال والترتٌب ختٌاراتاال نتٌجة:رموز إعالمٌة-ج

االتصال الجماهٌرٌة،مثل الحجم ونوع الصورة،واأللوان والظبلل،ونوع اللقطة 

التلفزٌونٌة بعٌدة أو متوسطة أو مقربة،وكذلك أسلوب استخدام الموسٌقى والمإثرات 

                                                                                   الصوتٌة.     

وتنبع من استخدامنا للوقت والمكان،ومن خبلل ترتٌب المتصلٌن :رموز ظرفٌة-د

واألشٌاء حولهم وهذا مثل ترتٌب جلوس الزوار حسب أهمٌتهم االجتماعٌة،أو تجاهل 

                               .                                ¹شخص تعرفه بطرٌقة متعمدة

صال من حٌث حجم المشاركٌن فً العملٌة االتصالٌة:                      ثانٌا: نوع االت

ٌقسم الباحثٌن االتصال من حٌث حجم المشاركٌن إلى عدة أنواع وهً:                    

 نفسه، وهو االتصال الذي ٌحدث داخل الفرد،حٌن ٌتحدث الفرد مع:االتصال الذاتً-0

 ن أفكاره وتجاربه ومدركاته،وٌتضمنتضموهو اتصال ٌحدث داخل عقل الفرد وٌ

االتصال الذاتً األنواع التً ٌنمٌها الفرد فً عملٌة اإلدراك،أي طرٌقة الفرد فً إعطاء 

                      معنى وتقٌٌم لؤلفكار والتجارب المحٌطة به.                      

لذاتً من خبلل نماذج تعرٌؾ وهناك العدٌد من الباحثٌن الذٌن تناولوا عملٌة االتصال ا

لهذه العملٌة وعناصرها،واتجاهات حركة هذه العناصر،وبصفة خاصة فً مجاالت 

اإلدراك وتشكٌل االتجاهات،وهً عملٌات معرفٌة ونفسٌة نالت اهتمام الكثٌر من الباحثٌن 

              .                                                               ²فً هذه المجاالت
                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                

                     .                                                            70:محمد منٌر حجاب،المرجع السابق،ص1

 ،2004،القاهرة،مصر،،االتصال ونظرٌاته المعصرة،الدار المصرٌة اللبنانٌةالسٌد :حسن عماد مكاوي،لٌلى حسٌن2
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وٌعتبر فهم هذه العملٌة التً تحدث بٌن الفرد وذاته أساس فهم عملٌة االتصال،ذلك أن رد 

الفعل تجاه أي رسالة ٌستقبلها الفرد فً شكل من أشكال االتصال األخرى،ٌتوقؾ على 

ناتج هذه العملٌة التً تحدث ذاتٌا فً جمٌع المواقؾ،وٌتؤثر بالمخزون اإلدراكً لدى 

الفرد عن جمٌع األشخاص والرموز التً ٌتعرض لها الفرد فً عملٌاته االنفعالٌة.        

 هذا تصال بٌن شخص أو شخصٌن أو عدة أشخاص،وٌعتبرهو ا:االتصال الشخصً-8

 كل االتصال الشخصً من أقوى أشكال االتصال فً الدول النامٌة بصفة عامة،وفً

 خاصة، المجتمعات التً تزداد فٌها درجة األمٌة،حٌث ٌنخفض المستوى الثقافً بصفة

وما  تطورة،الم فرؼم ظهور وسابل االتصال الحدٌثة كالرادٌو،والتلفزٌون والصحافة

صاحبها ذلك من اتساع فً دابرة انتشار الرسالة اإلعبلمٌة،والتؤثٌر بشكل هابل،إال أن 

هذا التقدم افتقر إلى أهم شًء ٌتمتع به االتصال الشخصً،وهو القدرة على التؤثٌر 

 .                  ¹واإلقناع،باإلضافة إلى سرعة الحصول على رجع الصدى من المتلقً

ٌحدث االتصال الجمعً بٌن مجموعة من األفراد مثل أفراد األسرة، :الجمعًاالتصال -3

زمبلء الدراسة أو العمل،جماعات األصدقاء لقضاء وقت الفراغ أو التحادث،أو اتخاذ 

قرار أو حل مشكلة،حٌث تتاح فرصة المشاركة للجمٌع فً الموقؾ االتصالً.            

مجموعة كبٌرة من األفراد،كما هو الحال فً  وٌعنً وجود الفرد فً:االتصال العام-4

المحاضرات واألمسٌات الثقافٌة وعروض المسرح،وٌتمٌز التفاعل بٌن أعضاء هذا النوع 

من االتصال بؤنه مرتفع،كما ٌتمٌز بوحدة االهتمام والمصلحة،وااللتقاء حول األهداؾ 

ا ٌتم هذا النوع العامة وٌضم أعضاء جماعة تنظٌم داخلً وإن كان ؼبر رسمً،وعادة م

االتصال فً أماكن التجمعات أو تلك التً تقام خصٌصا لهذه األؼراض.                   

باالتصال الوسطً،ألنه ٌحتل مكانا  االتصال من النوع هذا ٌسمى:االتصال الوسطً-5

وسطا بٌن االتصال المواجهً،واالتصال الجماهٌري،وٌشتمل االتصال الوسطً على 

ً من نقطة إلى نقطة،مثل الهاتؾ والتلكس،والرادٌو،وٌشبه االتصال االتصال السلك

الوسطً اتصال المواجهة من حٌث قلة عدد المشاركٌن فً االتصال،وفً الؽالب ٌكون 

المتلقً شخصا واحدا،وكذلك ٌكونون معروفٌن للقابم باالتصال،وتكون الرسالة ذلت طابع 

                                                                                        خاص.

مع تطور المجتمعات الحدٌثة ونموها زادت الجاجة إلى توسٌع :االتصال الجماهٌري-6

دابرة االتصال،حٌث حلت المنظمات محل األفراد،وأصبحت هذه المنظمات تتعامل مع 

ٌاتها وسابل لتحقٌق مبلٌٌن األفراد،وقد تطلب وجود هذه المنظمات على اختبلؾ مسإول

           .                         ²التفاهم،ونقل المعلومات بٌن هذه المنظمات وجماهٌرها

وجاء ظهور وسابل االتصال الجماهٌري لٌحقق لهذه المنظمات ولمجتمعاتها قدرا كبٌرا 
                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             .29حسن عماد مكاوي،لٌلى حسٌن السٌد،المرجع السابق،ص:1
      .30المرجع نفسه،ص:2
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 من التفاهم والتفاعل،حٌث أصبح من الصعب أن تتخٌل أي مجتمع بدون هذه الوسابل

تلعب هذه الوسابل الجماهٌرٌة دورا هاما فً ربط المجتمعات ببعضها البعض،بل  حٌث

أجزاء المجتمع الواحد من خبلل الصحؾ،الرادٌو،التلفزٌون.                           ربط

ومن ممٌزات االتصال الجماهٌري الوصول إلى جماهٌر ؼفٌرة فً وقت واحد،وبؤقل 

صعوبة الحصول على رجع الصدى الفوري للرسابل  تكلفة، ولكن عٌب هذه الطرٌقة هو

التً تبث عبر هذه الوسابل،وعلٌه فإن وسابل االتصال الجماهٌري تؽلبت على تلك 

المشكلة من خبلل فتح أبوابها إلى خطابات المستمعٌن والقراء،فضبل عن وجود برامج 

تصال هدفها الربٌسً هو استطبلع آراء الجماهٌر اتجاه ما ٌبث عبر وسابل اال

.  ¹الجماهٌري،حٌث أصبحت فً الوقت الحالً ضرورة ال ؼنى عنها  

.                                                            مبادئ االتصال:الثالث المطلب

تساعد مبادئ االتصال المدٌر فً بناء نظام جٌد لبلتصاالت،وهً تتمثل فً العناصر 

                                                                                                              التالٌة:

لكً ٌتم االتصال البد من استخدام اللؽة لتصمٌم وصٌاؼة االتصال،  :مبدأ الوضوح-0

هذا على  والتعبٌر عن ذلك بطرٌقة مفهومة سواء بالكتابة،أو الكبلم،أو التخاطب،وٌقوم

استخدام األلفاظ بلؽة ٌفهمها المرإوسون والرإساء والزمبلء،وٌإدي تطبٌقه إلى التؽلب 

على الكثٌر من العقبات والحواجز.                                                                     

فبل ٌمكن وجود وهذا بإعطاء كل االنتباه واالهتمام لبلتصال،:مبدأ االهتمام والتركٌز-8

أي اتصال إذا لم ٌكن مفهوما ومصحوبا بالمزٌد من االهتمام،والتمسك بهذا المبدأ ٌساعد 

فً التؽلب ؼلى العدٌد من الحواجز.                                                                  

ظٌمٌة،بالنسبة للمدٌر المبدأ على مساندة األهداؾ التن هذا ٌساعد:مبدأ التكامل والوحدة-3

هو عبارة عن وسٌلة ولٌست ؼاٌة،وأحد الوسابل لضمان الحفاظ على التعاون وتحقٌقه 

                                                                         .كمدخل لتحقٌق أهداؾ المنظمة

ص قسم خاص ٌكمن هذا المبدأ أساسا فً عزم اإلرادة على تخصٌ:مبدأ اإلرادة-4

التصال ضمن الهٌكل التنظٌمً،مع تحدٌد مٌزانٌة خاصة به،كما ٌترجم مبدأ اإلرادة 

باالهتمام الجاد بقدرات اإلطارات الذٌن ٌحسنون مهارات االتصال مع جلب مختصٌن 

                               خارجٌٌن إذا اقتضى األمر.                                                                         

إن االتصال الناجح ٌتعارض مع مبدأ السرٌة،لذلك ٌجب التصرٌح بكل :مبدأ الشفافٌة-5

ما هو موجود،ولٌس تقدٌم األخبار السارة فقط والتستر على األخطاء.                                        

ال المعلومات،نتٌجة الوسابل بها مدى السرعة والبطء انتق وٌقصد:مبدأ السرعة-6

                                                                                                        المختلفة وحسب نوع الرسالة،وٌلعب عامل السرعة دورا مهما فً وصول الرسالة فً

                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

.                                                                  31حسن عماد مكاوي،لٌلى حسٌن السٌد،المرجع السابق،ص:1

                                                                  .81:محمد منٌر حجاب،المرجع السابق،2
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ول المعلومات والبٌانات،وقدرته على التصرؾ السلٌم الوقت المناسب حٌث أن عدم وص

واختٌار البدابل المختلفة.                                                                           

ٌعتمد على ثقافة المنظمة،وٌعمل على تحقٌق  االتصال أن به المقصود:مبدأ التكٌف-7

أو حصره فً نموذج ثابت ؼٌر قابل أهدافها،ولٌس مجرد وسابل مستعملة،

للتؽٌٌر،فاالتصال ٌجب أن ٌلعب دوره،خاصة فً حالة األزمات واالضطرابات.                                           

االتصال لٌس عنصرا حٌادٌا،وإال لما وجد،كما أنه وسٌلة ولٌس ؼاٌة،فبل :مبدأ االلتزام-8

دٌه متعلق بتحقٌق األهداؾ التً وضعتها المنظمة.              ٌمكن أن ٌكون هدفا،بل له التزام ٌإ

ٌشكل اتساع هوة البعد المكانً بٌن :مبدأ قرب المسافة بٌن المرسل والمستقبل-9

المرسل والمتلقً عقبة أساسٌة فً حدوث االتصال الفعال،إذا لم تكن قنوات االتصال 

سل والمتلقً تزٌد من فرص سرٌعة وسهلة وفعالة،حٌث أن زٌادة المسافة بٌن المر

تحرٌؾ المعلومات، وعدم تفهم متطلبات الفروع واحتٌاجات المرإوسٌن وٌرجع ذلك إلى 

االختبلؾ اإلدراكً أو الفكري،إلى االختبلفات فً طبٌعة العمل بٌن الفرع والمقر 

                             .                                   ¹الربٌسً،لذلك فبلبد أن تكون المسافة أقصر ما ٌمكن،وحسب المعلومة المراد إٌصالها

                                                          مراحل االتصال.:المطلب الرابع

االتصال كؤي عملٌة أخرى تمر بمراحل متعددة،وتختلؾ من شخص آلخر،وكما هو 

ي وسٌلة جدٌدة ال تحدث فجؤة أو فً وقت معلوم فإن األفكار الجدٌدة أو ممارسة أ

قصٌر،وفٌما ٌلً نجد توضٌح لهذه المراحل وهً كاآلتً:                                   

فً مرحلة الئلدراك ٌسمع المستقبل عن الوسٌلة الجدٌدة،وعن الؽرض :مرحلة اإلدراك-0

والتوعٌة واإلقناع منها،وعما ٌمكن أن تحققه من أهداؾ،وٌرتكز دور برامج اإلعبلم 

بعرض فكرة جدٌدة على الجماهٌر بصفة عامة،مع توضٌح أهمٌتها للفرد واألسرة 

والمجتمع وٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق وسابل اإلعبلم الجماهٌرٌة،كاإلذاعة والتلفزٌون 

 .                                                                      والصحافة والمطبوعات

وفً هذه المرحلة ٌهتم المستقبل بمعرفة المزٌد من المعلومات عن :مرحلة االهتمامـ8 

الوسٌلة التً ٌسمع عنها،وعن خصابص هذه الوسٌلة،ومدى ما ٌمكن أن تحققه هذه 

الوسٌلة من أهداؾ وأؼراض مختلفة التً تستعمل من أجلها،وٌتركز دور برامج اإلعبلم 

حلة على تزوٌد األشخاص المهتمٌن بالمعلومات والحقابق والتوعٌة واإلقناع فً هذه المر

التفصٌلٌة عن هذه الوسٌلة،وطرق استعمالها وأؼراضها وأماكن الحصول علٌها 

                                                                              .         ²وتكالٌفها

والمناقشات أو الزٌارات المنزلٌة،وٌمكن  وٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق عقد االجتماعات
                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

.                                                                                 82:محمد منٌر حجاب،المرجع السابق،ص1

والتوزٌع  دار المحمدٌة العامة للنشرنظرٌة وتطبٌقٌة، ةلمإسسة،دراساة دادي عدوان،االتصال ودوره فً كفاء ناصر:2

      .41،ص2004الجزابر،
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وبتزوٌدهم بالمعلومات بكافة الوسابل السمعٌة والتعبٌرٌة،كاألفبلم،أو الصور، االستعانة  

الرسومات أو النماذج،وٌجب أن ال ٌعتمد برنامج التوعٌة واإلقناع بشكل أساسً على 

وسابل االتصال الجماهٌرٌة فً هذه المرحلة،بل ٌكون االعتماد على تزوٌد المهتمٌن 

                                صال الشخصً.         البلزمة عن طرٌق االتبالمعلومات 

فٌقوم الشخص بتقٌٌم المعلومات التفصٌلٌة التً  المرحلة هذه فً أما:مرحلة التقٌٌم-3

حصل علٌها عن الوسٌلة،وؼالبا ما ٌناقش الشخص هذه المعلومات مع أقاربه،أو مع 

ة المحلٌٌن،أو ذوي الخبرة.          أصدقابه المقربٌن الذٌن ٌثق فٌهم،أو مع ؼٌرهم من القاد

وبعد أن ٌنتهً من تقٌٌم المعلومات التً حصل علٌها،وٌقتنع بصحتها وٌتؤكد من صبلحٌة 

الوسٌلة لتحقٌق أؼراضه،فإنه ٌتقبل الوسٌلة وٌبدأ فً اتخاذ قرار بتجربتها،وفً هذا 

.                               ¹الوقت ٌجب أن ٌترك الشخص لٌتخذ قراره بنفسه دون ضؽط خارجً

وٌهتم هنا المرسل بتشجٌع المستقبل بطرٌقة ؼٌر مباشرة على اتخاذ قراره،وذلك بتزوٌده 

بمزٌد اإلٌضاحات والمعلومات والحقابق عن الوسٌلة،وإزالة ما قد ٌكون عنده من شكوك 

أو استفسارات عنها،وٌجب أن ٌتم ذلك عن طرٌق االتصال المباشر،عن طرٌق 

االجتماعات،أو الزٌارات المنزلٌة،أو المقاببلت الفردٌة.                                                          

وفً هذه المرحلة ٌسعى الشخص إلى تجربة الوسٌلة :مرحلة المحاولة والتجربة–4

ؤنته الجدٌدة،ومحاولة استعمالها بتحفظ،وهنا ٌكون دور المرسل هو تشجٌع المستقبل وطم

ومعاملته معاملة جٌدة،والعناٌة واالهتمام به،ولن ٌتحقق ذلك إال عن طرٌق االتصال 

الشخصً فً االجتماعات الصؽٌرة،والزٌارات الفردٌة التً ٌشرح وٌوضح فٌها كل 

االستفسارات والؽموض حول الرسالة المراد توصٌلها.                                          

وفٌها ٌقوم الفرد فعبل باستعمال الوسٌلة التً تم اختٌارها :سةمرحلة الممار-5

وممارستها، على أن ٌستمر االتصال الشخصً دورٌا وبانتظام فً مقاببلت تتبعه حتى 

ٌتؤكد من إشباع المستقبل بالفكرة الجدٌدة،وممارستها من أجل الوصول إلى تحقٌق الهدؾ 

 . ²الذي خطط للوصول إلٌه

                                                              .ات االتصالمهار:المطلب الخامس

ٌحتاج الفرد الذي ٌتولى االتصال باعتباره مرسل إلى المجموعة من المهارات األساسٌة 

التً بدونها ال ٌستطٌع أن ٌحقق االتصال الفعال.                                                

نقصد بالتحدث استخدام الجمل والفقرات وطرٌقة صٌاؼتها فً التؤثٌر :حدثالتمهارة -0

على فهم المتلقً للرسالة،كما أن تعبٌرات الوجه وحركات الٌدٌن والرأس والجسد،ٌمكن 

. ³أن تعطً تعبٌرا ٌعزز المعانً التً ٌتحدث بها المتحدث
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

.                                                     42بق،ص،المرجع السااالقتصادٌة:دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ة المإسسةدادي عدوان،االتصال ودوره فً كفاء :ناصر1

.                                                                                                                          43:المرجع نفسه،ص2

                        .23دارة،المرجع السابق،صمصطفى الحجازي،االتصال الفعال فً العبلقات اإلنسانٌة واإل:3
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كما ٌجب مراعاة طبٌعة ونمط الطرؾ اآلخر ودرجة ثقافته وقدرته على استٌعاب 

المعانً واألفكار.                                                                             

التعبٌر عن النفس وإببلغ األفكار  تعتبر الكتابة وسٌلة من وسابلمهارة الكتابة:-8

واآلراء وتوصٌل المعلومات والمفاهٌم لآلخرٌن،وعند الكتابة ٌجب مراعاة أن ٌتضمن 

التقرٌر أو المذكرة األفكار األساسٌة والمعانً المحددة،وأن تتسم الصٌاؼة الخطاب أو 

،كما تتوقؾ بالوضوح واإلٌجاز والدقة والموضوعٌة،وتجنب األخطاء النحوٌة واإلمبلبٌة

مهارة الكتابة على الحصٌلة اللؽوٌة للفرد وأسلوبه فً الكتابة.                                                 

تعتبر مهارة القراءة الصامتة أو المسموعة من أهم المهارات :القراءة مهارة-3

ن الفرد من الضرورٌة فً عملٌة االتصال،حٌث أن التركٌز واالنتباه فً القراءة تمك

استخبلص المعلومات بسرعة،حٌث ٌقوم الفرد بقراءة التقارٌر والمذكرات،وعلٌه أن 

.                                                         ¹ٌستخلص النتابج بسرعة والتً تساعده فً اتخاذ القرار

لقدرة على تعتبر مهارة اإلنصات من أهم المهارات،وٌقصد بها ا:مهارة اإلنصات-4

التركٌز مع االستماع الجٌد،وإعطاء الفرصة لآلخرٌن بالكبلم،وأن ٌكون الفرد 

صبورا،وأن ٌتقبل المناقشة واالنتقادات الموجهة والموضوعٌة المقدمة له،كما تعتبر من 

المهارات التً ٌصعب على الجمٌع التمكن منها بدرجة مرضٌة،ومن إٌجابٌات اإلنصات 

لمستقبل لن ٌكون بحاجة للعودة للمتحدث مرة أخرى،ألنه استطاع عملٌة توفٌر الوقت،فا

فهم الرسالة من المرة األولى،ومن دون هذه المهارة ٌصبح من الصعب على المستشار 

                                                                     اإلداري أداء عمله.      

ارة مبلزمة لكل عملٌة االتصال،ألنه إذا نظرنا إلى تعتبر هذه المه:مهارة التفكٌر-5

المهارات السابقة ال وجدنا أنه ٌصاحبها دابما قدر من التفكٌر،ولذا كان التفكٌر مهارة 

أساسٌة لكل اتصال جٌد،وبدونه ال تنجح أي عملٌة اتصال من أي نوع.                      

ختٌار وسٌلة االتصال المناسبة ال تعتبر إن ا:مهارة استخدام وسٌلة االتصال المناسبة-6

كافٌة بمفردها لضمان فاعلٌة عملٌة االتصال،بل ٌتطلب األمر المهارة فً استخدام هذه 

الوسٌلة،فعلى سبٌل المثال عند إجراء مقابلة شخصٌة مع الربٌس فً العمل،ٌجب علٌك 

ه العوامل:                    أن تراعً مجموعة من العوامل التً تضمن لك اتصاال فعاال،ومن أهم هذ

معرفة الهدؾ من المقابلة.                                                                                           -

المظهر البلبق.                                                                                   -

ة للتحدث وعدم المقاطعة.                                                                         إتاحة الفرص-

االنتباه والتركٌز للحصول على المعلومات المطلوبة.                                                                          -

                                                             .   ²االلتزام بالوقت المخصص للمقابلة-

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  

                                                                                 .        24:مصطفى الحجازي،المرجع السابق،ص1

 .31وسابله،المرجع السابق،ص-نظرٌاته-:فضٌل دلٌو،االتصال مفاهٌمه2
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قد تتوفر المعلومات فً مهارة الحصول علة المعلومات الكافٌة لنجاح التعامل:-7 

المنظمة، ولكن المشكلة فً عدم توفر المهارة فً الحصول علٌها،وحتى ٌتمكن المدٌر 

من الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة،فبلبد من توفر مهارة التعامل مع 

                      اآلخرٌن،وذلك من أجل الحصول على المعلومات التً ٌرٌدها.                          

          ٌتعامل المدٌر مع من ٌرأسه فً السلم الوظٌفً،وكذلك     مهارة التعامل مع اآلخرٌن:-8

ٌتعامل الفرد مع جمهور مختلؾ من الناس،ولذا من األهم التعرؾ على طبٌعة 

الرإساء،أو الجمهور وأنماطهم السلوكٌة،ومدى نضجهم الفكري،ونوع عبلقات العمل 

.                                                                                  ¹ً ٌحبذونها، ومستوى التفاهم معهمالت

        .                                                  أهداؾ االتصال:المطلب السادس

ل عصب الحٌاة فٌها،حٌث أن  ٌساعد االتصال المنظمة للقٌام بالكثٌر من األعمال،فهو ٌمث

لبلتصال بٌن األفراد والجماعات درجة عالٌة من األهمٌة،إذ أنه تشٌر بعض الدراسات 

واألبحاث العلمٌة إلى أن االتصال ٌشكل خمسة وسبعون بالمبة من األنشطة الجارٌة فً 

المنظمات فمن الصعب أن نجد مجاال أو نشاطا إدارٌا ٌخلو من االتصال،وهذا نظرا 

ؤلهداؾ التً ٌحققها ؼن كان داخل أو خارج المنظمة.                                         ل

 لبلتصال أهداؾ داخلٌة تتوافق وأهداؾ المنظمة من بٌنها:   :األهداف الداخلٌة لالتصال-0

تسهٌل عملٌة اتخاذ القرارات على المستوى التخطٌطًٌ والتنفٌذي من خبلل توفٌر -

ألفراد والجماعات.                                                                     المعلومات 

تمكٌن المرإوسٌن من التعرؾ على األهداؾ والؽاٌات المطلوبة من التنظٌم من خبلل -

البرامج والخطط والسٌاسات التً تم وضعها من أجل ذلك،إضافة إلى المسإولٌات 

حٌات الممنوحة لهم فً سبٌل تحقٌقها.                                         الموكلة للموظفٌن والصبل

تعرٌؾ المرإوسٌن بالتعلٌمات المتعلقة بؤصول تنفٌذ األعمال ودواعً تؤجٌلها،أو تعدٌل -

 خطط تنفٌذها.                                                                                        

التعرؾ على مدى تنفٌذ األعمال والمعوقات التً تواجهها،وأٌضا مواقؾ المرإوسٌن -

.                                                                            ²من المشكبلت وسبل عبلجها

ونقصد بها أهداؾ االتصال على المستوى الخارجً :األهداف الخارجٌة لالتصال-8

وهً كاآلتً:                                                                                للمنظمة 

الحصول على احتٌاجات المنظمة من القوى العاملة التً تتطلبها طبٌعة أنشطة المنظمة -

                       كما ونوعا.                                                                            

                                توفٌر مدخبلت اإلنتاج للمنظمة بالكمٌة والسعر المناسبٌن وفً الوقت المناسب ومن                                                  -

                                                                            المصدر المناسب.        
                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

                                                                                     . 32:فضٌل دلٌو،المرجع السابق،ص1

                                .                   76،المرجع السابق،صة:دراسة نظرٌة وتطبٌقٌةة المإسسدادي عدوان،االتصال ودوره فً كفاء ناصر:2
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                                            التعرؾ على آراء العمبلء والجمهور الداخلً.  -
 المشاكل ببعض تعرٌفهم مع المنظمة داخل المبذولة الجهود بحقٌقة العمبلء تعرٌؾ-
 .ذلك تحقٌق سبٌل فً تواجهها التً الصعوباتو
                                                    .المنظمة تقدمها اّلتً المختلفة بالخدمات وإقناعه الجمهور مع العامة العبلقات تدعٌم-

                                                                                     .االستراتٌجٌة:الثانً المبحث

                                                                               االستراتٌجٌة. مفهومل:المطلب األو

ٌجٌة"جذورا عسكرٌة قوٌة،والتً ٌقصد بها فن ٌعكس مصطلح"إسترات تقلٌدي منظور من

قٌادة الجٌش،حٌث كانت تعنً الخطة التً توضع لحماٌة الوطن وهزٌمة األعداء،فبقٌت 

لوقت طوٌل فً المٌدان العسكري.                                                            

تمثل األسالٌب والرسابل "وهو خبٌر عسكري،بؤن االستراتٌجٌة claues witzوٌرى"

المستخدمة،والتً ٌراد منها تحقٌق الهدؾ النهابً لكسب الحرب،فقد حدد مسإولٌة القابد 

أمام دولته،أما ضمن حدود استخدام الوسابل العسكرٌة لتحقٌق المصالح السٌاسٌة العلٌا 

د للحرب بعد إجراء المبلبمة العملٌة للوسابل الموضوعة تحت تصرؾ القابد إلى الح

.                                                                                            ¹المطلوب

وقد ازداد االهتمام باإلستراتٌجٌة من قبل متخذي القرارات والقابمٌن على ممارسة 

                      العملٌات اإلدارٌة فً المنظمات،ومنها إدارة األعمال بشكل خاص.                  

أما تعرٌؾ االستراتٌجٌة من حٌث المعنى والمدلول،فقد قدمت لها العدٌد من التعارٌؾ 

                                                                                             تعرٌؾ األستاذ"عبد الوهاب الكٌبلنً"الذي ٌرى بؤنها علم وفن الخطط العامة نذكر منها:

المدروسة بعناٌة،ومصممة بشكل متبلحق ومتفاعل ومنسق،الستخدام الموارد بمختلؾ 

أشكال الثروة والقوة لتحقٌق األهداؾ الكبٌرة.                                                                   

عن خطط وأنشطة المنظمة فً حٌن أن األستاذ"إسماعٌل محمد السٌد"ٌعرفها بؤنها عبارة 

 وأهدافها، التً ٌتم وضعها بطرٌقة تضمن خلق درجة من التطابق بٌن رسالة المنظمة

.                          ²وأهدافها،وبٌن هذه الرسالة والبٌبة التً تعمل بها بصورة فعالة،وذات كفاءة عالٌة

ستراتٌجٌة هً تحدٌد ومن جهة أخرى فإن األستاذ"حامد أحمد رمضان بدر"ٌرى بان اال

                                            ،وعلٌه فإن االستراتٌجٌة تشٌر إلى اإلطاروتقوٌم المسالك البدٌلة لتحقٌق أهداؾ المنظمة

العام الذي ٌحكم كل القرارات الهامة،فٌمكن أن تشٌر إلى السٌاسات اإلدارٌة باعتبارها 

تحكم تصرفات المسإولٌن،فً تحقٌق أفضل استخدام  مجموعة من القواعد العامة التً

 استراتٌجٌة واضحة المعالم.  للموارد من أجل تحقٌق أهدافها،فً إطار

                                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار الكتاب الجامعً،العٌن،اإلمارات العربٌة 1:إٌناس رأفت مؤمون شومان،استراتٌجٌات التسوٌق وفن اإلعبلن،ط1

.                                                                                                           30،ص2011المتحدة،

.         33،ص2004،دار وابل للنشر والتوزٌع،عمان،1لركابً،اإلدارة اإلستراتٌجٌة:العولمة والمنافسة،ط:كاظم نزار ا2

،مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 1موسى خلٌل،اإلدارة المعاصرة"المبادئ،الوظابؾ،الممارسة"،ط:3

 .138،ص2005والتوزٌع،لبنان،
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هة نظر الكتاب الؽرب فنورد التعارٌؾ وهذا من وجهة نظر الكتاب العرب،أما من وج

اآلتٌة:                                                                                     

تعرٌؾ الباحث"جورج ستٌنر"بؤن اإلستراتٌجٌة عبارة عن وضع أؼراض وأهداؾ  

ٌات معٌنة المإسسة فً ظل ظروؾ المإسسة الخارجٌة والداخلٌة،وإعداد استراتٌج

لتحقٌق تلك األهداؾ،ثم اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة لتنفٌذ تلك االستراتٌجٌات.                       

أما الباحث"ألفرٌد شاندلر"فٌعرؾ االستراتٌجٌة بؤنها تمثل األهداؾ والؽاٌات األساسٌة 

هذه  طوٌلة األجل للمإسسة،واختٌار خطة العمل،وتخصٌص الموارد الضرورٌة لبلوغ

.                                                                                             ¹الؽاٌات

فً حٌن أن الباحث"أنسوؾ"ٌقدم تعرٌفا لمفهوم االستراتٌجٌة،والذي بمقتضاه ٌرى بؤنها 

                     نمط من الحلول للمشكبلت والتؽٌٌرات االستراتٌجٌة التً ٌواجهها المدٌرون. 

ومن خبلل التعارٌؾ السابقة ٌمكننا الوصول إلى النتابج التالٌة حول مفهوم االستراتٌجٌة 

هً  مجموعة من االختٌارات المرتبطة باألهداؾ والوسابل،والمرتبطة ارتباطا وثٌقا 

بصنع القرار،التركٌز على المهارات البشرٌة المسٌرة للمإسسة،وهً تدبٌر المخاطر 

 .²األزمات قبل وقوعها،وأٌضا هً فن تحدٌد المصٌر المستقبلًو

                                                                            االستراتٌجٌة.     مبادئ:المطلب الثانً

من الصعب فً أي أن توضع مبادئ إرشادٌة جامدة وال تتؽٌر لتشكل محتوى عاما لبناء 

المنظمة،ومع ذلك حاول بعض الباحثٌن أن ٌصٌؽوا مبادئ أساسٌة لبلسترشاد إستراتٌجٌة 

                                                 بها فً صٌاؼة االستراتٌجٌة،وهً:               

من الضروري أن تتكٌؾ الؽاٌات مع الوسابل المتاحة والمستخدمة فً بلوغ هذه -

بمة وانسجام الوسابل المستخدمة من الؽاٌات المستهدفة ٌإدي الؽاٌات،وعلٌه فإن عدم مبل

إما إلى هدر فً الموارد لتحقٌق ؼاٌات متواضعة،أو العكس تستخدم وسابل أخرى ال 

     تقوى على بلوغ الؽاٌات،وفً كلتا الحالتٌن ال تستطٌع المنظمة أن تتطور.            

دمة،والتً تم استٌعابها فً عملٌة التنبإ إن تكٌؾ الخطط الموضوعة مع الحاالت المستخ-

ال ٌعنً فقدان االتجاه االستراتٌجً المرسوم،وعلٌه فإن عملٌة التكٌؾ هذه تمثل حالة 

 واقعٌة، فً حٌن أن االستراتٌجٌة تمثل اإلطار الفكري للعمل والذي ٌبقى فً عقول

                                                                                        .³المدٌرٌن

عدم إهمال اتجاهات العمل التً تبدو أقل احتمالٌة فً الحدوث دون وضع تصورات -

                                                                          واقعٌة للعمل فً حالة حدوثها،وهذا ٌجنب المنظمة المفاجآت الؽٌر المرٌحة والمربكة.   
                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   

       .      15،مصر،ص1999عٌسى السبلم أبو قحؾ،أساسٌات اإلدارة اإلستراتٌجٌة،الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع،:1

.                                                                                                           17:المرجع نفسه،ص2

 .39كاظم نزار الركابً،اإلدارة االستراتٌجٌة:العولمة والمنافسة،المرجع السابق،ص:3
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احتمالٌة فً الحدوث دون وضع تصورات عدم إهمال اتجاهات العمل التً تبدو أقل -

واقعٌة للعمل فً حالة حدوثها،وهذا ٌجنب المنظمة المفاجآت الؽٌر المرٌحة والمربكة.   

من الضروري استثمار اتجاهات العمل التً تكون فٌها المقاومة قلٌلة وضبٌلة،خاصة إذا -

تحقٌقه.                  كانت هذه االتجاهات توصل المنظمة إلى أهدافها والموقع الذي ترٌد

التؤكد من أن الخطط والمواقع الؽٌر المستهدفة تكون مرنة،حٌث أن هذه تقع فً إطار -

موقؾ ٌتماشى والحاالت المستجدة،والتً تتطلب تنظٌم ونشر الموارد بطرق عدٌدة 

                      كٌٌفها للوضع الراهن.                                                      لٌسهل ت

من الضروري عدم وضع جمٌع موارد المنظمة لحماٌة موقع فرٌد لها،وهً فً حالة -

عمل متعدد االتجاهات.                                                                                  

باستخدام األسالٌب عدم إعادة الكرة أو الهجوم على الموقع السابق بالطرٌقة نفسها -

والوسابل نفسها،ومن الضروري تجدٌد األسالٌب وتعزٌز الموارد.                            

إن من المهم أخذ اتجاهات العمل التكتٌكٌة والتً تإدي إلى المزٌد من البدابل المحققة -

 .     ¹لعدد كبٌر من األهداؾ الموضوعة

                                                             خصابص االستراتٌجٌة. المطلب الثالث:

لئلستراتٌجٌة العدٌد من الخصابص وهً:                                                        

ألن التركٌز على الفاعلٌة التشؽٌلٌة لتحسٌن ،التشؽٌلٌة الفاعلٌة لٌست االستراتٌجٌة-0

خفض التكالٌؾ وزٌادة االنتاجٌة،وهذا ٌإدي إلى خطؤ كفاءة العملٌات ومن ثمة 

استراتٌجً قاتل تمثل فً تجاهل مفهوم الوضع االستراتٌجً النسبً،وعدم التمٌٌز بٌن 

   الفاعلٌة التشؽٌلٌة واإلستراتٌجٌة،وأخٌرا عدم إدراك المفهوم الحدٌث لئلستراتٌجٌة.                           

ابتكار أنشطة فرٌدة،وهناك ثبلث طرق للتمٌز،وذلك عن  تقوم االستراتٌجٌة على-8

طرٌق تقدٌم منتج ذي قٌمة للمستهلك،أو خلق قٌمة نسبٌة للمنتج بتكلفة أقل من 

المنافسٌن،أو كبلهما، ولن ٌتحقق التمٌز للشركات إال إذا كان أداإها أفضل من أداء 

،وعلى ذلك فاإلستراتٌجٌة منافسٌها،وعملت على استمرار هذا التمٌز وحماٌته من التقلٌد

التنافسٌة تعنً أن تكون الشركة متمٌزة عن منافسٌها،وأن تقدم مزٌجا فرٌدا من القٌمة 

                                                                    .   ²لعمبلبها ٌصعب محاكاته

أسس لتحدٌد الوضع  االستراتٌجٌة تحدد الوضع االستراتٌجً للشركة،حٌث هناك ثبلث-3

االستراتٌجً للشركة،وٌتمثل األساس األول فً تشكٌلة المنتجات،وٌكون ذلك وفقا 

لمبررات اقتصادٌة معٌنة،قد ترى الشركة إنتاج مجموعة محددة من المنتجات باستخدام 

  مجموعة من األنشطة،واألساس الثانً فٌتمثل فً الحاجات،وتزداد أهمٌته عندما تختلؾ

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    
                                     .141:موسى خلٌل،اإلدارة المعاصرة"المبادئ،الوظابؾ،الممارسة"،المرجع السابق،ص1

                                 .     19،ص2000،دار وابل للنشر والتوزٌع،الحسٌنً،اإلدارة االستراتٌجٌة،بط :فبلح حسن2
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حاجات الزبابن  أي المستهلكٌن،حٌث تفضل الشركة بٌن تلبٌة جمٌع أو معظم أو بعض 

اسبات، تلك الحاجات،كذلك عندما تختلؾ حاجات نفس مجموعة الزبابن باختبلؾ المن

وٌتمثل األساس الثالث فً طرق الوصول إلى المستهلكٌن،وهو أقل األسس شٌوعا،وٌتبع 

هذا األخٌر عندما تتباٌن أسالٌب الوصول إلى قطاعات المستهلكٌن،على الرؼم من تشابه 

بعض احتٌاجاتهم،وقد تتوقؾ طرق الوصول على التوزٌع الجؽرافً للمستهلكٌن،أو على 

عة مختلفة من األنشطة للوصول إلى المستهلكٌن بؤفضل الطرق أساس آخر ٌتطلب مجمو

الممكنة.                                                                                          

االستراتٌجٌة تقوم على المفاضلة بٌن البدابل،حٌث ٌلجؤ المنافسون عادة إلى محاكة   -4

الحالٌة،أو بالتوسع بإضافة  كة الرابدة،إما بتعدٌل األوضاعالوضع االستراتٌجً للشر

خدمات جدٌدة تمكنهم من اكتساب ممٌزات الشركة القابدة،وكلما كانت األنشطة و أنشطة

متفردة صعبت عملٌة التقلٌد،وٌجب على أٌة شركة المفاضلة بٌن البدابل المتاحة،وذلك 

األخرى،ولذلك ٌنبؽً المفاضلة بٌن  عندما ال تنسق األنشطة مع البدابل االستراتٌجٌة

البدابل الثبلثة أسباب جوهرٌة هً عدم اإلضرار بصورة وسمعة الشركة،وعدم 

المرونة،وأٌضا تركٌز الموارد والجهود.                                                                                  

ع االستراتٌجً الفرٌد ٌحقق مزاٌا تنافسٌة حماٌة المزاٌا التنافسٌة،حٌث أن الوض-5

للشركة، كما أن التقلٌد والمحاكاة ٌفقدان الشركة تلك المزاٌا،لذلك ٌجب حماٌة الوضع 

االستراتٌجً ولٌس المزاٌا،وذلك من خبلل دعم كل نشاط لئلستراتٌجٌة العامة،والتنسٌق 

زاٌا تنافسٌة ناتجة عن بٌن األنشطة ودعم بعضها البعض وتوفٌر الجهود،وأخٌرا توفٌر م

تفاعل جمٌع األنشطة.                                                                                            

االستراتٌجٌة هً إعادة اكتشاؾ،وهذه تتضح من خبلل تجنب أسباب الفشل ومصٌدة -6

ودور القٌادة.                         النمو السرطانً،وأٌضا النمو المرؼوب العقبلنً المربح

وعلٌه فإن االستراتٌجٌة تمثل حصٌلة تفاعل مجموعة من العوامل األساسٌة تإثر بشكل 

 .                               ¹أساسً فً صٌاؼة أٌة استراتٌجٌة،وهً البٌبة والقٌم والموارد

                                            صناعة وصٌاؼة االستراتٌجٌة. المطلب الرابع:

لمعرفة كٌفٌة صناعة االستراتٌجٌة ٌجب معرفة عنصرٌن ربٌسٌٌن،وهما:                    

من ٌقوم بصنع االستراتٌجٌة:                                                                  -أ

لصنع االستراتٌجٌة،وهً:                        حٌث أن هناك أربع طرق ٌمكن استخدامها 

قٌام الربٌس التنفٌذي للشركة أو المإسسة بمهام القابم بوضع  االستراتٌجٌة.             -0

االستراتٌجٌة إلى اآلخرٌن المسإولٌن عن التخطٌط  وضع عملٌةقٌام الربٌس بتفوٌض -8

                                          .         ²االستراتٌجً،أو إلى فرٌق عمل موثوق به
                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                 21بق،ص:فبلح حسن الحسٌنً،اإلدارة االستتراتٌجٌة،المرجع السا1

                                                                  .21،ص2005،دار وابل للنشر والتوزٌع،عمان،1:مإٌد سعٌد سالم،أساسٌات اإلدارة االستراتٌجٌة،ط2
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التنفٌذي األعلى بطلب مساعدة وتعاون كبار                   المدخل الوسط،حٌث ٌقوم الربٌس -3

مرإوسٌه،بما ٌفٌد فً مرحلة تنفٌذ االستراتٌجٌات.                                            

تشجٌع الربٌس التنفٌذي األعلى للمرإوسٌن على وضع وتنفٌذ االستراتٌجٌات.            -4

نجد كذلك بؤنه هناك اإلدارة العلٌا من تقوم باالستراتٌجٌة، كما أنه من خبلل هذه الطرق 

وذلك من خبلل الوزارات التً هً المسإولة األولى عن المإسسات التابعة لها وخاصة 

المإسسات العمومٌة،كما هو الحال مع المإسسات اإلستشفابٌة،فهً تقوم بوضع 

.                                ¹استراتٌجٌة االتصال من أجل ضمان السٌر الحسن لها

                                                          هناك ثبلث نماذج أساسٌة ٌمكن استخدامها فً صنع االستراتٌجٌة،وهً:

وهو ٌعنً قٌام اإلدارة العلٌا بوضع األهداؾ،ثم القٌام باتخاذ القرارات النموذج الخطً:-0

تحقٌق هذه األهداؾ،وٌشترط هذا النموذج ما ٌلً:                   ووضع الخطط كوسٌلة ل

إن لبٌبة ٌمكن التنبإ بها وبالتؽٌٌر الممكن حدوثه فٌها.                                     -0

إن إنجاز األهداؾ التً تضعها المنظمة هو الفاعل األساسً لجمٌع العاملٌن بالمنظمة -8

                                                                               أو المإسسة.          

إن حلقة الوصل األساسٌة بٌن المنظمة وبٌبتها هً مجموعة المستهلكٌن الذٌن تحاول -3

المنظمة خدمتهم.                                                                                 

ن متخذي القرارات داخل المنظمة ٌتسمون بالرشد.                                        إ-4

وٌقوم هذا النموذج على وجهة نظر تؤثرٌة أو وجهة نظر رد الفعل، النموذج التكٌفً:-8

ووفقا لوجهة النظر األولى ترى أن المنظمة ٌجب أن تعمل بحٌث تإثر مسبقا فً أي 

ً البٌبة،أما وجهة النظر الثانٌة فإنها ترى أن المنظمة ٌجب أن تؽٌٌر ٌمكن أن ٌحدث ف

تنتظر حدوث التؽٌٌر فً البٌبة،ثم تقوم ببناء استراتٌجٌات لمواجهة هذا التؽٌٌر،كنوع من 

رد فعل البٌبة،وٌشترط فً هذا النموذج ما ٌلً:                                                           

هً السبب الربٌسً فً أي تصرؾ من تصرفات المنظمة.                       أن البٌبة-0

أن البٌبة أكثر اتساعا وأكثر عمقا.                                                           -8

أن التؽٌرات التً تحدث فً استراتٌجٌات المنظمة هً رد فعل للمتؽٌرات التً تحدث -3

فراد ذوي المصلحة.                                                        داخل مجموعات األ

.                               ²أن اإلدارٌٌن داخل المنظمة ٌتمتعون بقدر محدود من الرشد-4

ٌرى هذا النموذج أن الدور اإلداري فً اإلدارة العلٌا،هو تصنٌؾ النموذج اللتفسٌري:-3

ٌة إلى مجموعات محدودة،ونقل هذه المعلومات إلى اإلدارٌٌن فً المعلومات البٌب

المستوٌات األدنى،والذٌن ٌحددون األهمٌة النسبٌة لكل مجموعة وفقا ألؼراض ورسالة 

 المنظمة وأهدافها،وهو ٌقوم على االفتراضات التالٌة:                

ــــ                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                          22:مإٌد سعٌد سالم،أساسٌات اإلدارة االستراتٌجٌة،المرجع السابق،ص1

 .23:المرجع نفسه،ص2
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والبٌبة تحتوي على العدٌد من المتؽٌرات المعقدة بصورة تجعل الواقع  المنظمة أن-0

التنظٌمً ؼٌر متجانس.                                                                          

أن الدافعٌة هً الحافز األساسً فً نجاح االستراتٌجٌة.                                    -8

أن نشاط وضع االستراتٌجٌة هو نشاط ٌخص كل األطراؾ العاملة بالمنظمة،ولٌس  -3

 . ¹رجال اإلدارة العلٌا لوحدهم

                                                                            صٌاؼة االستراتٌجٌة. المطلب الخامس:

ٌقصد بصٌاؼة االستراتٌجٌة إعداد خطط طوٌلة األجل لتحقٌق اإلدارة الفعالة للفرص، 

والتهدٌدات البٌبٌة ونقاط القوة والضعؾ بؤسلوب فعال،وتشمل عملٌة هذه الصٌاؼة 

                                            التحقٌق الدقٌق لكل من المجاالت التالٌة:                      

تحدٌد رسالة المنظمة:                                                                     -0

ٌجب أن ٌكون لكل منظمة فلسفة وفكر خاص بها ٌمٌزها عن المنظمات األخرى،وٌحدد 

لسلع أو الخدمات التً تعمل الؽرض من وجودها،وٌضع المبلمح األساسٌة لؤلسواق وا

فٌها والزبون النهابً،فهذه األخٌرة هً الؽرض أو السبب فً وجود المنظمة فً بٌبة 

معٌنة،أي أنها وثٌقة مكتوبة تمثل دستورها والمرشد الربٌسً لكافة القرارات 

                                  والجهود،وتؽطً عادة فترة طوٌلة األمد.                                               

وفً حقٌقة األمر نجد أن تحدٌد رسالة محددة وواضحة للمنظمة تجٌب عن األسبلة 

                                                                                         التالٌة:  

                                      ما هو عمل المنظمة اآلن؟وماذا سٌكون فً المستقبل؟   -

                                                             لمن ٌإدى هذا العمل؟ولماذا توجد المنظمة؟    -

اإلجابة على هذه التساإالت ٌساعد المدٌرٌن فً تجنب خطر الوقوع فً إشكالٌة التوجه 

،فعندما ٌفتقد قابد السفٌنة بوصلة المبلحة تتساوى أمامه باتجاهات متعددة فً نفس اللحظة

                                                                                  .االتجاهات األربعة،وهو فً وسط البحر

         تحدٌد األهداف القابلة للتحقٌق:                                                     -8

عن الخصابص  بؽض النظر تظهر الحاجة إلى وجود األهداؾ فً جمٌع المنظمات

اإلدارٌة والتنظٌمٌة التً تتمٌز بها،وإن عملٌة إقامة ؼاٌات منهجٌة ال تضمن فقط توجٌه 

المنظمة نحو تحقٌق أهداؾ معٌنة،بل تمنع االنحراؾ والنشاط الؽٌر الهادؾ،واالرتباك 

.                                                        ²اع الؽاٌة من وجود المنظمةعما ٌنبؽً تحقٌقه وضٌ

واألهداؾ هً النتابج النهابٌة للنشاط المخطط الذي ترؼب المنظمة فً تحقٌقه،وتحدٌد ما 

 ٌجب إنجازه؟ومتى ٌجب أن ٌتم؟،وٌفضل أن ٌتم ذلك بؤسلوب كمً كلما أمكن ذلك.       

                                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
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وهناك من ٌفرق بٌن الؽاٌات واألهداؾ،فالؽاٌات هً حالة عامة لما ٌرٌد أن ٌحققه الفرد 

فً المستقبل البعٌد،وفً الؽالب ال تخضع للتؤطٌر الكمً،أما األهداؾ فهً التً تنبثق من 

ة الواجب تحقٌقها مثل تعظٌم األرباح،ومن المجاالت الؽاٌات،على أنها الؽاٌات النهابٌ

التً ٌجب أن تدور حولها أهداؾ المنظمة وؼاٌاتها،وهً الربحٌة والكفاءة،النمو حٌث 

ٌظهر ذلك من خبلل الزٌادة فً المبٌعات،واستؽبلل الموارد،السمعة والحصة 

دة التكنولوجٌة السوقٌة،المساهمة فً خدمة المجتمع والبقاء أي تفادي اإلفبلس،القٌا

ورفاهٌة العاملٌن من توفٌر األمان لهم وإعطابهم أجورهم،وبمجرد اختٌار اإلدارة 

                                                            .¹للمقاٌٌس الفردٌة لكل من أهدافها

ٌتوجب علٌها:                                                                                      علٌه فإنه و

                                                                 إمكانٌة تحقٌق األهداؾ فردٌا وجماعٌا.  من التؤكد-

                                    ت تحقٌقها.والمعدلة طبقا ألولوٌا ترتٌب األهداؾ المختارة-

تفصٌل األهداؾ المختارة إلى أهداؾ فرعٌة،وٌكون ذلك حسب أنواع أنشطة األعمال -

                                                                التً تزاولها المنظمة.                   

رعٌة مع استراتٌجٌات المنظمة،والمخاطر والفرص التؤكد من عدم تعارض األهداؾ الف-

                                     فً البٌبة الخارجٌة لضمان إمكانٌة تحقٌق هذه األهداؾ.     

                                                            وضع االستراتٌجٌات وتطوٌرها:-3

طة شاملة توضح كٌؾ ٌمكن لها أن تحقق رسالتها استراتٌجٌة المنظمة هً بمثابة خ

وأهدافها،وٌتمثل دور اإلستراتٌجٌة الربٌسً فً تعظٌم المٌزة التنافسٌة للمنظمة وتقلٌص 

اآلثار السلبٌة للمخاطر والمساوئ التً تفرزها المنافسة،وعلى سبٌل المثال فإن أي 

ر بنسبة عشرة بالمبة،فإنها منظمة ما من أجل أن  تحقق هدؾ زٌادة العابد على االستثما

 جدٌدة، قد تتبنى استراتٌجٌة لتنمٌة الطلب ترتكز على االبتكار والتطوٌر وفتح أسواق

وخدمة أسواق جدٌدة...إلخ.                                                                               

ن ضمنٌة ؼٌر مكتوبة،وهً أٌضا واإلستراتٌجٌة قد تكون صرٌحة أو مكتوبة،كما قد تكو

تلك التً ٌجب أن ٌعرفها جمٌع العاملٌن وٌسعون إلى تحقٌقها بشكل ال ٌبعث على سوء 

.                                                          ²الفهم،أو التضارب،أو التداخل فً األداء

فً منظمات األعمال،إال أن  وبالرؼم من تعدد األراء بشؤن عدد المستوٌات االستراتٌجٌة

هناك ثبلث مستوٌات لها متكاملة مع بعضها البعض،لكل منها مكانتها وسماتها،والدور 

المخطط لها،والمختص بوضعها،وهذه المستوٌات هً:                                        

ارة عملٌة فً هذا المستوى تتولى اإلداالستراتٌجٌة الكلٌة أو استراتٌجٌة المنظمة:-أ
                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

بٌقٌة،الدار الجامعٌة :ثابت عبد الرحمان إدرٌس،جمال الدٌن محمد مرسً،اإلدارة االستراتٌجٌة:المفاهٌم والنماذج التط1
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تخطٌط كل األنشطة المتصلة بصٌاؼة رسالة المنظمة،وتحدٌد االتجاه العام لها من حٌث 

ارة أنشطة المنظمة،وتهتم بسإال أساسً هو:ما هً مجموعة مدى النمو وكٌفٌة إد

األعمال التً ٌنبؽً أن تعمل فٌها المنظمة؟.وبالتالً فإنها تهتم بتحدٌد الصناعات التً 

ٌنبؽً أن تعمل فٌها المنظمة،أو تدخل فٌها،أو تخرج منها.                                                        

راتٌجٌة المنظمة تهتم بتحلٌل وتعرٌؾ الفجوة االستراتٌجٌة،وتحدٌد الؽاٌات وعلٌه فإن است

الجوهرٌة التً تهدؾ المنظمة ؼلى تحقٌقها،وبٌان منهج تحدٌد الموارد وتخصٌصها بٌن 

وحدات أعمال المنظمة،وتتمٌز االستراتٌجٌات الكلٌة بكونها استراتٌجٌات طوٌلة 

                                                                        .¹األجل،كما أنها تإثر على كل المنظمة

تتمركز هذه االستراتٌجٌات على مستوى نشاط استراتٌجٌات وحدات األعمال:-ب

وهنا ٌكون التركٌز على كٌفٌة تحسٌن المركز التنافسً للمنظمة بخصوص األعمال،

وتقدمها،ومن اهم القرارات االستراتٌجٌة فً هذا السلع،أو الخدمات التً تنتجها الوحدة 

المجال،تلك الخاصة بتحدٌد خط المنتجات،تنمٌة السوق،التوزٌع،التموٌل،العمالة،البحث 

 والتطوٌر،والمخاطر، وتصمٌٌم نظم التصنٌع وتحلٌل األوضاع البٌبٌة لتحدٌد الفرص

ها أكثر تركٌزا،أو أقل مدى والمتوقع أن تواجهها المنظمة،وتمتاز استراتٌجٌة العمال بكون

استراتٌجٌة المنظمة ككل.                                                                                     

تهتم هذه االستراتٌجٌة بمجال وظٌفً معٌن،لتحقٌق أهداؾ االستراتٌجٌة الوظٌفٌة:-ج

تعظٌم إنتاجٌة الموارد المتاحة،حٌث واستراتٌجٌات الوحدة اإلدارٌة،والمنظمة عن طرٌق 

تضع األقسام الوظٌفٌة استراتٌجٌات لتجمٌع نشاطاتها الوظٌفٌة المختلفة ومقدرتها على 

تحسٌن األداء،ومن بٌن هذه االستراتٌجٌات نجد استراتٌجٌة التسوٌق،استراتٌجٌة اإلنتاج، 

ى بؤنها ذات طابع واستراتٌجٌة األفراد وهكذا،وتتمٌز االستراتٌجٌات فً هذا المستو

تشؽٌلً وتنفٌذي قصٌر األجل ال ٌستمر تؤثٌرها لفترة طوٌلة،ومن أمثلة ذلك القرارات 

االستراتٌجٌة الخاصة باختٌار الموردٌن والمنطق الجؽرافٌة،والتحفٌز والرقابة،وأماكن 

                          تقدٌم مراكز الخدمة الخاصة بالصٌانة.                                              

السٌاسات من االستراتٌجٌة،وتمثل اإلطار،أو المرشد لعملٌة اتخاذ  تستمدالسٌاسات:-4

القرارات داخل التنظٌم،وبالتالً فإن السٌاسة هً أداة الربط بٌن عملٌات تكوٌن 

ه اسات إطارا مرجعٌا ٌجب االهتداء باالستراتٌجٌة وعملٌات التنفٌذ لها،وتعد هذه السٌ

.                                       ²بواسطة األقسام واألفراد عند سعٌهم لتنفٌذ االستراتٌجٌة

والبد من صنع السٌاسات من قبل اإلدارة العلٌا،لكً تصؾ من خبللها القواعد األساسٌة 

للتنفٌذ،وتنبع السٌاسات من االستراتٌجٌة المختارة لتشكل خطوط إرشاد عرٌضة،ٌسترشد 
                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      ـــ

ً،اإلدارة االستراتٌجٌة:المفاهٌم والنماذج التطبٌقٌة،المرجع :ثابت عبد الرحمان إدرٌس،جمال الدٌن محمد مرس1
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بها العاملون فً اتخاذ القرارات الجوهرٌة ذات المدى الزمنً البعٌد فً مختلؾ أجزاء 

المنظمة والسٌاسات هً مجموعة من المبادئ والمفاهٌم التً تضعها اإلدارة العلٌا،لكً 

تهتدي بها مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة عند وضع خططها وتنفٌذها،وٌسترشد بها 

ن قراراتهم فً نشاطهم الٌومً،وٌلتزم بها المنفذون أثناء قٌامهم المدٌرون عندما ٌتخذو

بواجباتهم الوظٌفٌة،إنها بعبارة أخرى بمثابة دستور للعمل،فهً فً اإلطار الدابم الذي 

ٌوجه الفكر فً اتخاذ القرارات،وفً نطاقها تتم جمٌع التصرفات فً انسجام وتوافق 

ة السٌاسات لكً تضمن قٌام العاملٌن بها وصوال إلى الهدؾ المشترك. وتستخدم المنظم

باتخاذ القرارات بؤسالٌب تدعم رسالة المنظمة وأهدافها واستراتٌجٌاتها،وتبقى السٌاسات 

لمدة طوٌلة من الزمن وقد تظل باقٌة حتى زوال االستراتٌجٌة التً ادت إلى وضعها،وقد 

                        .            ¹تصبح مثل هذه السٌاسات جزءا من ثقافة المنظمة

                                                                 .   أهمٌة االستراتٌجٌةالمطلب السادس:

لئلستراتٌجٌة أهمٌة كبٌرة وتكمن فً:                                                            

تحقٌق أفضل إنجاز من خبلل معرفة اتجاهات المنظمة لفترة زمنٌة طوٌلة نسبٌا.           -

تعطً الخطة االستراتٌجٌة أهداؾ وتوجٌهات واضحة المستقبل.                             -

التعرؾ على العوامل الداخلٌة والخارجٌة المإدٌة إلى إحداث تؽٌرات مهمة فً -

تجات جدٌدة أو التوسع فً األسواق،أو البحث عن أسواق جدٌدة.                   المنظمة، كإدخال من

تساعد االستراتٌجٌة متخذي القرار على معرفة االتجاهات الصحٌحة فً اتخاذ -

                                   القرارات، وتساعد المدراء على فحص المشكبلت الربٌسٌة.            

تدخل القرارات المالٌة والتسوٌقٌة المهمة المتعلقة باتجاهات المنظمة.    تٌجٌةتنظم االسترا-

تمكن الخطة االستراتٌجٌة متخذي القرار من تحقٌق االتصال الكفإ،أو التنسٌق والتكامل -

                                                              والتفاعل مع كافة فعالٌات المنظمة. 

خطٌط االستراتٌجً الناجح هو بحد ذاته من األعمال اإلدارٌة الكفإة.                      الت-

توفٌر المعٌار الذي ٌمكن استخدامه فً عملٌة اتخاذ القرار الصابب.                         -

         القدرة على التجاوب مع الظروؾ البٌبٌة المختلفة.                                    -

المساعدة فً وضع الخطط الهجومٌة لمواجهة المنافسٌن.                                     -

.                                                    ²تساعد االستراتٌجٌة فً التفكٌر البعٌد األمد-

المرسوم وأٌضا  االقتصاد فً استخدام الموارد،ألن هذه األخٌرة تستخدم وفقا للطرٌق-

لتحقٌق األهداؾ.                                                                                   

أهداؾ االستراتٌجٌة تكون واضحة ودقٌقة ومدروسة،وهذا ٌساعد على توجٌه جهود -

                                                                               المنشؤة باالتجاه الصحٌح. 
                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  
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تقلل االستراتٌجٌة من حاالت المخاطرة وعدم التؤكد.                                          -

تمكن االستراتٌجٌة من زٌادة المنظمة على االتصال بالمجموعات المختلفة داخل -

تفٌد االستراتٌجٌة فً إعداد الكوادر العلٌا،بحٌث ٌساعد اشتراك المدٌرون فً -المنظمة. 

 إعداد االستراتٌجٌة فً تنمٌة الفكر لدٌهم.                                                              

 .                                    ¹تساعد االستراتٌجٌة على تخصٌص الفابض من الموارد-

                                                       استراتٌجٌة االتصال. المبحث الثالث:

                                                       .  مفهوم استراتٌجٌة االتصالالمطلب األول:

 أوللمإسسة، تصالٌةاال للسٌاسة العام لمخططا"اأنه على تصالٌةاال اإلستراتٌجٌة عرؾت

وٌختار الوسابل".          األهداؾ ٌحدد،المدى طوٌل أو،متوسط إجمالً مشروع،ةلمنظما

 وسابل من متناسقة "فٌرى أن االستراتٌجٌة االتصالٌة هً مجموعةقرٌقوري ٌٌرا"بأم 

باالتصال بمحٌطها والتؤثٌر على  المإسسة أو،للمنظمة تسمح التً األسواق فً العمل

                                                                                                                  الجماهٌر".

الممنوحة أو  الطرق مختلؾ بٌن ختٌاراالا"أنه على تصالٌةاال اإلستراتٌجٌة تعرؾ كما-

 هذه تتمثلة،والخدم و،أبالمنتوج التعرٌؾ أجل من ،وهذاوٌقالمقدمة ألخصابً التس

 الزبون و البابع بٌن لوجه اوجه آخر معنى،بالمباشر تصالاال فً عموما الطرق

 السوقوالمنتوج  فطبٌعة،للمبٌعات التروٌجو كاإلشهار المباشر ؽٌرالمحتمل،واالتصال ال

.                          ²،أو المإسسات"للمنظمة تصالٌةاال اإلستراتٌجٌة بتحدٌد ٌقومان اللذان هما

الهامة  القرارات من مجموعة أنها على تصالٌةاال اإلستراتٌجٌة تعرٌؾ ٌمكن بالتالًو

أجل  من المطبقة الوسابل،وإلٌها الوصول ٌجب التً تصالٌةاال األهداؾ حول

للجمهور  ٌوجه صالات فكل،المإسسة فً تصالاال أشكال على تحتوي تحقٌقها،وهً

 من تصالٌةاالستراتٌجٌة،اال عمر ٌمتد أن ٌمكن،ومتجانس ؼٌر ألنه مختلفة رسالةالمتلقً 

.                                                    أهدافها لتحقٌق المإسسة ،أوالمنظمة تدعمها بحٌث خمس إلى سنوات ثبلث

الطرق  تحدٌد عملٌة فً المساعدة الهامة العوامل بٌن من االتصال إستراتجٌة تبروتع

العامة للمنظمة،وإذا كانت هذه  اإلستراتجٌة وأداء تطبٌق فً المساهمة والوسابل والسبل

فً  المتسارعة التطورات فإن للمنظمة العامة لئلستراتجٌة هاما بالنسبة بعدا تعد األخٌرة

 المتؽٌر المحٌط تمٌز التً للخصابص المجال التكنولوجً،ونظراوخاصة  عدة مجاالت،

.                                                   ³التفكٌر اإلستراتٌجً من ٌتجزأ ال جزءا الٌوم االتصال جعل للمنظمة

                      الهدؾ إلى للوصول االستعدادات مجموعة إدارة فن تعتبر االتصال فإستراتٌجٌة
                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                
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 طرؾ من مقبولة لتكون األساسٌة المبادئ بعض توفر ٌجب كما المطلوب،

                                                                                   المنظمة،وتكمن هذه المبادئ فً: 

 تكتفً لبلتصال،ولكن حقٌقٌة إستراتٌجٌة تملك ال المنظمات من العدٌدالتواجد:-1

فقط.                                                                                             التكتٌكٌة بالقرارات

 الناجح،البد األداء ومستمرة،ولتحقٌق دابمة عملٌة االتصال إستراتٌجٌة:االستمرارٌة-2

             االتصال. فً الدابمة و الهامة للتؽٌرات مواكبة تكون أن ٌجب ،كما سنوات لعدة تكون أن

من وضوح  فعالٌة،البد مفهومة،وذات اإلستراتٌجٌة لتكونالشفافٌة والوضوح:-3

للمستهدفٌن.                                            بالنسبة الفهم سهل ٌكون التصال،وأنا وبساطة

 العاملٌن طرؾ من مقبول لٌكون الحقٌقة مع متماسك االتصال ٌكون أن البدالواقعٌة:-4 

 تشوٌه فً ٌساهم كما رسابله ترفض له كنتٌجة و واقعً الؽٌر أو الخادع فاالتصال

   .                                                                                            صورة المنظمة

                كل.ك المنظمة قرارات مع متماسكا و منسجما االتصال ٌكون أن ٌجبالتماسك:-5

 المنظمة،كل فً المسإولٌن كل قبل من اإلستراتٌجٌة هذه قبول جبٌالقبول الداخلً:-6

   ¹.بها العاملٌن

أنواع استراتٌجٌة االتصال.                                                                   المطلب الثانً:

الداخلً:                                                                  االتصال استراتجٌة-1

                                            تتمثل هذه األخٌرة فً ما ٌلً:لبلستراتٌجٌة االتصال أنواع،و

 استراتٌجً، إطار فً وضعه الضروري من كان إن المنظمة،و فً الداخلً االتصال نإ

 وتطبٌق والوظابؾ التً تساعد المنظمة فً تنفٌذ المهام أحد من كونه عن ٌبتعد ال فهو

 تحقٌق إلى للوصول الموضوعة السٌاسات و الطرق استراتٌجٌتها العامة،وذلك وفق

 لبلتصال المعدة تلك من جدا قرٌبة الداخلً االتصال ٌها،وإستراتٌجٌةفاألهداؾ المسطرة 

 لزٌادة الموظفٌن بٌن والمعرفة المعلومات ونشر أنها نقل الخارجً،وهً تعرؾ على

والمإسسً،ومن  الفردي أدابهم لتعزٌز مشاركتهم االنتماء،وتفعٌل روح وتنمٌة وعٌهم

أهداؾ استراتٌجٌة االتصال الداخلً نجد:                                                                           

.                                                   اإلدارٌة المستوٌات لكافة المعرفة إٌصال-1

                                                      . اوتعزٌزه المإسسٌة الثقافة ترسٌخ-2

                                     .²المإسسٌة األهداؾ ٌحقق بما جهودهم وتنسٌق العاملٌن توجٌه-3

 اقتصادٌة كانت،سٌاسٌة ان فٌها الموجودة البٌبة وفق تتكٌؾ المنظمة ان نجد ذلك علىو

     نذكر ما ٌلً: الداخلً  االتصال إستراتٌجٌة إعداد أسباب من اجتماعٌة،أنه ثقافٌة،أو
ـــ                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البشر،وٌعرؾ بٌن القامة العبلقات فً مصدره االتصال وجدالحاجة لالتصال:-أ

أولً،مكلؾ  أسلوب أو أساسٌة إنسانٌة أنه:حاجة على االتصال االجتماعٌون لمختصونا

 األفراد على ٌستند االتصال أن ٌتضح المنطلق هذا االجتماعً،ومن الفرد بتعرٌؾ

                                                                                    .وحاجاتهم

ٌنتج عن  أن علٌه إستراتٌجً نشاط باعتباره الداخلً االتصالاالستراتجٌة: االدارة-ب

 هوٌة إعداد فً سٌشارك أنه اعتبار العامة،فً المدٌرٌة تحملها التً اإلستراتٌجٌة إلرادةا

 أن العامة للمدٌرٌة ٌمكن ال لذلك،تحسٌن أدابها وتلبٌة أهدافها العامة فً المنظمة،وٌساعد

                                                                             .االتصال عملٌة خارج تبقى

                                                             الخارجً: االتصال استراتجٌة-2

 تحدٌد األطر فٌها ٌتم واضحة عمل خطة انها على الخارجً االتصال استراتجٌة تعرؾ

ٌخص  واإلجراءات لخلق وتوزٌع المعلومات،فٌما والمٌزانٌة واألولوٌات والمسإولٌات

              :منها أهداؾ الخارجً االتصال ولئلستراتجٌة , الخارج مع المنظمة عبلقات

                                                   . والمعنٌٌن الخدمة متلقً احتٌاجات لبٌةت-1

                                            . المستثمرٌن جذب فً تساهم للمإسسة طٌبة سمعة ناءب-2

                                                       . المحلً المجتمع تنمٌة فً مشاركةال-3

                                                                                    . المنافسٌن عن معرفة بناء-4

                                                                                                 . ¹فً مشروع الحكومة اإللكترونٌةالدخول -5

                                                        آفاق استراتٌجٌة االتصال.المطلب الثالث:

 للمنظمة لئلستراتٌجٌة الجٌد للتنفٌذ الضرورٌة طالشرو خلق هًل لبلتصا األولى همةالم

فً خدمة كافة المصالح واألقسام  عرضٌة إستراتٌجٌة ٌمثل-قالسٌا هذا فً-العامة

كل  على حً نسق المنظمة اعتبارر،وهذا بفؤكث أكثر بالتعقٌد تتمٌز بٌبة فًوالمدٌرٌات 

 فً الحاصلة المتؽٌرات مع متكٌفة و مرنة تكون أن،وعلٌه ٌجب ستراتٌجٌتهابإ ما ٌتعلق

 ،للمنظمة العامة اإلستراتٌجٌة مع بدقة مرتبطة اإلستراتٌجٌة هذه أهداؾا،وبٌبتهو نظمةالم

                                    ت وتتمثل فً:رهانا عدة عبر خارجٌا،وداخلٌا رتبةوهً م

                                                                                          :الداخلٌة الرهانات :والأ

                                             أن ترتب هذه الرهانات الداخلٌة إلى أربع مستوٌات: ٌمكن

 ٌمكن ال العمال تحفٌز بدون أنه المنظمات مسٌري لمعظم اتضح : العمال تحفٌز-1

 ،ولذلك   التنظٌمً التطوٌر وال،المنافسة والت،المبادرا ضمان وال،األنشطة ماسكت ضمان

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               
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 هو للتحفٌز األساسً الشرطوه،وونم لظهوره المواتٌة الظروؾ قخلق المنظمةٌنبؽً على 

مل.                                                               عا لكل الموكلة نشاطاتبال وبمعنى،بالمنظمة المعرفة

 تساإالتهمختلؾ   على اإلجابة ناصرلكل عامل بإٌجاد ع التصالا ٌسمح أن بوعلٌه ٌج

 ؼٌاب أن الدراسات ت بعضأشار لقدو،المطروحة حول المنظمة وكٌفٌة سٌر عملها

 فقدان ،وأنالعمال لدى البلمباالة من نوع عنه ٌنشؤ تساإالت هذه عن محددة أجوبة

 المستوٌات بعض فً مصلحة أو فابدة فقدان أثر نفس له ٌكون واالتصال،المعلومة

  وسابل بتطوٌر المنظمات بعض قامت لذلكة،المهنٌ الجماعات بعض أو نظٌمٌةالت

                                                                      ¹.إلطاراتها خصصةالم االتصال

 تماسك و تجانس تحسٌن ٌخص الرهانات من الثانً المستوى : األنشطة تماسك- 2

 دون من اإلستراتٌجٌة أهدافها تحقٌق ٌمكنها فبل،المنظمة كانت مهما بادراتوالم األنشطة

 عبر بالضرورة ٌمر الكل تماسك أن وكما الداخل فً المطبقة عمالهاأل الجٌد التنسٌق

 ٌإدي قد،وحٌث العمل بخطة ٌعرؾ ما فً ترجمتها بر،وعاألهداؾ هذه تكامل و معرفة

،ولذا ٌجب  انقسامات ظهور أو التجانس معد إلى الكلً المستوى على المعلومات ؼٌاب

بد ال وظٌفةه الهذ لتحقٌق لكنام،واالنسجو الجٌد التنسٌقعلى المنظمة أن تتحلى بالٌقظة،و

                                                                                                       : كونت أنا علٌه

                                              .العمل وخط اإلستراتٌجٌة باألهداؾ علم لىع-1

                               .معها للمتعاملٌن الضرورٌة المعلومات كل بث على ادرةق-2

.                                                         ¹المعلومة صعود إعادة على ادرةقا-3

 بوسابل إطاراتها تزوٌد بفضل الؽرض هذا تحقٌق من المنظمات بعض تمكنت وفد

                                                . المنظمة وإستراتٌجٌة أهداؾ شرح و إلٌصال زمةالبل االتصال

 أن كماً،الحال العصر سمة هو التؽٌٌر عنصر إن:العقلٌاتو السلوكٌات تغٌر-3

                                             :نجد التؽٌرات هذه بٌن من تالقطاعا كل فً جلتسالتؽٌرات 

                                                   .عملها مجال ؼٌرت المنظمات من ثٌرالك-1

                                                           ة.دولٌ حتى و جدٌدة منافسات ظهور-2

                                                                                     .²للتكنولوجٌا المتسارع التطور-3

ا، معه التؤقلم محاولة الخارجٌة و الداخلٌة بٌبتها مع دابمة مواجهة فً المنظمات جعل مام

 أو،المقاومة بسبب التؽٌرات هذه مواجهة فً فشلت المنظمات من الكثٌرد أن نج لكن 

 هو هنا االتصال إستراتٌجٌة تلعبه الذي الدورت،والذهنٌا جرتح بسبب للتؽٌٌرالرفض 

            حدة تقلٌص و المواقؾ فً التصلب مواجهة بذلكت،ووالعقلٌا السلوكٌات تؽٌٌر محاولة

                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     
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 تسٌٌر على ٌساعد ما هذا و هاتج عدة على التؽٌٌر بتنشٌط تسمح التً المعارضة 

                                                            . األفراد لدى القبول عتبة تحدٌدو التؽٌٌر

 للمنظمة، التنافسٌة القدرة و اإلنتاجٌة تحسٌن هو األخٌر الرهان:نتاجٌةاإل تحسٌن-4

                                                            االتصال فً بلوغ هذا  ٌساهمة،والسابق الرهانات لتحقق نتٌجة هو الرهان وتحقٌق هذا

بالمساعً،واإلجراءات،والقواعد،  التعرٌؾالمعلومات،و بث خبلل ٌظهر من الهدؾ

                                                                                                                  .والمعارؾ

 تحقٌق على العمال لحث النوعٌة تسٌٌر إجراءات بوضع المنظمات من عدد قامت لقد و

 بالمعلومات الوظابؾ كل ٌزود االتصال منظمتهم،وبالتالً بمردودٌة المتعلقة األهداؾ

                                                                                                                 ة.البلزم

                                                                                                       :الخارجٌة الرهانات:اثانٌ

                                      :التالٌة المستوٌات فً تحدٌدها ٌمكن و الداخلٌة بالرهانات مباشرة رتبطت

 تحسٌن أن الرهان هذا ٌظهر من خبلل:ةوالخارجٌ الداخلٌة البٌئة تداخل تدعٌم-1

 تحفٌز عبر ٌمر التداخل هذاوالخارجٌة، الداخلٌة البٌبة بتداخل مرتبط المنظمة تنافسٌة

 عبلقة على الذٌن العمال عبر خاصة وٌمر،المنظمة قبل من تحقٌقه إمكانٌة ،ومدىالعمال

                                                                                                                      ¹. الخارجٌة البٌبة مع

 الوحٌد الممثل هو فالمسٌرم،مه دور للعمال لٌس بٌبتهاو ةللمنظم الكبلسٌكٌة النظرٌة فً-

 ٌركز للمنظمة الحدٌث المفهوم أما،لها الخارجٌة البٌبة مع عبلقة تربطهالذي  للمنظمة

 تتم التً المبادالت كانت إذا فمثبل،للمنظمة الخارجٌة البٌبة مععبلقة  على العمال أن على

 العمال ٌصبح بذلك و قوٌة بٌنهم العبلقات كانتالكبٌرة، الخارجٌة وبٌبتها المنظمة بٌن

 نابب العامل ٌصبح أن المهم من بالتالًة،والمنظم سفراء همج،والخار مع عبلقة على

 كان كلما الخارج مع كبٌرة التبادل مساحة كانت كلماج،وعلٌه بالخار لبلتصال حقٌقً

                                                                                                                                       كبٌر. البٌبة مع التجانسو التداخل

 كان مهما و عمومٌة أو خاصة المنظمات نوع كان مهما:الخارجٌة األهداف تحقٌق-2

                                                           : على بالحصول ٌسمح االتصال إستراتٌجٌةإن تنفٌذ ف هدفها

                                           .العامة اإلستراتٌجٌة توجهات فً كلها تصب متماسكة أعمال-1

                                                                                               .المنظمة إنتاجٌة على السهر-2

                                                   .   المنتظرة المتؽٌرات مع للتكٌؾ التهٌإ-3

                                     .الخارجٌة و الداخلٌة البٌبة تداخل فً بدوره القٌام-4

 ة.الخارجٌ األهداؾ تحقٌق فً واسع بشكل و األفراد كل ٌساهم بالتالًو
                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           
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                         .تصالٌةاال اإلستراتٌجٌة صٌاؼةحل  رامالمطلب الرابع:
 مرحلة من أكثر على تمر المإسسة فً تصالاال فخطة اإلستراتٌجٌة الخطط مختلؾ مثل

 وحتى الخطة وضع قبل ما إلى بتقسٌمها مجموعها فً تتمٌز المراحل هذها،وإلعداده
 أخرى و إعداد راحلم أربعة فهناك الكتاب حسبا،وتنفٌذه متابعة ثم وضعها أو،إعدادها

  ً:ٌل كما،وهً للتنفٌذ
ات إستراتٌجٌ لوضع بالنسبة مهمة مرحلة األهداؾ تحدٌد ٌعتبر :األهداف تحدٌد-1

                                                                : بنقطتٌن تمر المرحلة هذه أن كمااالتصال،
الوحٌد  الشخص عتبارهال وحده للمدٌر ٌعود العنصر هذا و : العامة األهداف تحدٌد-أ

 األهداؾوالمقرر، هو فإنه ثانٌة جهة منة،وجه من الجمٌع تبلحم ٌضمن أن بإمكانه الذي
ن.                                                                    للمسٌرٌ إستراتٌجٌة نظرة عن  تعبر

 الجماعً القبول من التؤكد و التعرؾ محاولة العامة هداؾاأل تحدٌد ٌتضمن كما 
 العامة األهداؾ تحدٌد ٌعنً أن ٌمكن هذال،وتصااال ستراتٌجٌةإل الخاصة لؤلهداؾ
 هٌبة مباشرة
 ¹. ككل اإلدارة

 الخاصة األهداؾ تحدٌد فإن السابقةالمرحلة  خبلؾ على:الخاصة األهداف تحدٌد-ب
 المرحلة والتً  خصوصٌات إلى بالنظر ذلك،واإلدارة هٌبة فً الجمٌع إشراك ٌستوجب
 ما ٌلً: تتضمن

 . المستوٌات كل فً النشاطات تسلسل-1
 . مسٌر كل مشاركة من نطبلقاا المنهجٌة مصداقٌة-2
 . الؽموض بتجنب تسمح التً األهداؾ حول الجمٌع تبلحم-3

النقاط التالٌة  من مجموعة على ترتكز المرحلة هذه أن عتباراال بعٌن األخذ ٌجبو هذا

وهً كاآلتً:                                                                                           

 طارإ فً تكون أن ٌجب تصالاال بنشاط تتعلق خطوة كل ألن التخطٌط هجٌةمن-1

تخفٌض المخاطر  أخرى جهة ومن،جهة من الفروقات من التحقٌق بؽٌة ذلكو ،منهجً

                                                                                      والخسارة.

  بتطبٌق األول المعنً أنها عتبارا على ذلك و العامة اإلستراتٌجٌة ضمن دارةاإل إدماج-2

                                                       .نجاحها على والمسإولة اإلستراتٌجٌة هذه

 سٌر على تقتصر ال االتصال إستراتٌجٌة أهداؾ أن عتبارا على ذلكة،والمرتد التؽذٌة-3

 رد مدى معرفة ٌجب ذلك من األهم إنماو طفق المستقبل إلى وصولها ضمان،والمعلومة

                                  ². محددة إستراتٌجٌة ضمن األفعال ردود جمٌع إدراج و اإلٌجابً فعلهم

 بكل المإسسة تقوم المرحلة هذهفً : للمؤسسة والثقافً جتماعًاال المحٌط دراسة-2

 :من

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  
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 فالهوٌةسمنتها،إ عن تعبر المإسسة هوٌةهنا و: وصورتها المؤسسة هوٌة عن البحث-أ

 المإسسة بهوٌة االتصال ٌرتبط عمل فكل هكذاو،نسجاماال بتحقٌق تسمح للمإسسة القوٌة

 من تحدد هوٌة لهاً الحقٌق الشخص مثل معنوي كشخص لمإسسةفا،نسجاماال هذا ٌدعم

 تكونها. التً الثقافٌة المجموعات،وتارٌخها،أنظمتهاا،هٌاكله: منها العواملمن  عدد خبلل

 ما عادة،واألساسٌة المكونات خبلل من مٌتقٌة،وللهوٌ نعكاسهً ا المإسسة صورةو

عملٌات التسوٌق،أما الصورة  خبلل من الخارجٌة المإسسة صورة عن الحدٌث ٌكون

ة الهوٌة فً الداخل.                                                   معرف أو إدراك عن فتنتجالداخلٌة 

 طرؾ إدارة  من األهداؾ تحدد :تكٌٌفهاو اإلدارة من المحددة لاتصاال أهداف تأكٌد-ب

 بعرضها،وهذه األهداؾ منها ترجوه ما  المإسسة لواقع تصورها من نطبلقاا تصالالا

                                                         .كتمالهاا ٌتم الحقٌقً المإسسة واقع على

 تسمح جتماعٌةاالو الثقاقٌة الدراسة : المؤسسة فً المعلومات حركة خطوط تعٌٌن

 باالتصال للقٌام الضرورٌة هًة،والرسمٌ سواءل،تصااال لقنوات خرٌطة بتحدٌد

 واالستخدام األمثل ستعماللبل علٌها بتعدٌبلت القٌام،وبالمإسسة معرفتها الواجبو

 من تكوٌنهاٌتم  مإقتة مجموعة طرؾ من عادة العملٌات هذه مختلؾ تتم ،حٌثالفعالو

ل.                                        العم نهاٌة بمجرد تحل أو تنتهًا،وصبلحٌته تحدٌدو الؽرض لهذا اإلدارة طرؾ

 ٌجب النهابٌة تصالاال أهداؾ تحدٌد بعد: الرسائل وتكٌٌف المستقبٌلٌن تعٌٌن-3

 مع تكٌٌفها لبلتصال الذي ٌرسل إلٌهم،و المستقبلٌن تعٌٌنل،وتصاا رسابل إلى ترجمتها

 من منسجمة مجموعات أو المإسسة فً أشخاص هم لمستقبٌلٌنظ،واالمحتف المستقبٌلٌن

 ؼٌر أو مباشرٌن ٌكونوا أن ٌمكن،وتصالٌةاال لرسابلبا ٌستهدفون الذٌنو ص،األشخا

                                                                                     .      مباشرٌن

 شفهٌة أو  تكون أن ٌمكن تصالاال لوسابل بالنسبة:تصالاال وروابط وسائل ختٌارا-4

 فقط تخضع ،وهًلمستخدمل ختٌارا أي ٌترك ال التً تلك إلى تقسٌمها ٌمكن كما،كتابٌة

 ،العملٌة جتماعاتاال مثل مواطنال فٌها ٌشارك التً تلك نجد كما،الرباسٌة السلطة إلدارة

                                                . ¹ممستخدلل بالنسبة إٌجابً تدخل ٌترك من هناك

الشخصٌة  العبلقات إلى أقرب تصالاال وسابل كانت كلما أنه إلى هنا اإلشارة تجدرو

 كان كلما أنه القول ٌمكن فهنا ة،وأما فٌما ٌخص الروابطفعالٌ أكثر تصالاال كان كلما

 تحرٌؾ إمكانٌة زادت كلما المستقبل و المرسلبٌن  الوسطاء من أكبر عدد هناك

 ٌشترط كما،الوسابط وكثرة طردٌا تناسبا ٌتناسب المعلومة حرٌؾت فإن بالتالً،والمعلومة

                               . العالٌة الشخصٌة المإهبلت و الممٌزات من كبٌر قدر على تكون أن

 من منٌةز فترة فً تعد التً تصالاال إستراتٌجٌة تنفٌذ:تصالاال إستراتٌجٌة تنفٌذ-5

                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
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 االستراتٌجٌة لتطبٌق البلزمة المختلفة العناصر تحدد فٌها سنوات خمس إلىسنتٌن 

 ،الوسطاءل،والوساب،ووالمستهدفٌناالتصالٌة، الخبلٌاؾ،واألهدا من ابتداء متابعتهاو

 ¹. تصالٌةاال العملٌة تواجهها التً القٌود ،أوالحدودا،وبه المتعلقة التكالٌؾ إلى،التوارٌخو

معوقات استراتٌجٌة االتصال.                                                            المطلب الخامس:
 العملٌة هذه،أي المستقبل والمستلم إلى تنتهً و المرسل من تبدأ االتصال عملٌة إن

 من الحد إلى ٌإدي مما،المعلومات تشوٌش علىتعمل  مختلفة معوقات عدة إلى تتعرض
 أخذها من بد ال لبلتصال اإلستراتٌجٌة الخطة إعداد فً البدء وعند لذلك،االتصال فعالٌة
 ،وٌمكن حصرها فً ثبلث مجموعات تتمثل فٌما ٌلً:االعتبار بعٌن

 أي لمضمون الفرد تفسٌر فإن لذامٌوالتهم،و فً األفراد ٌختلؾ:الشخصٌة المعوقات-(1
 إدراكه، مستوى،وتفكٌره طرٌقة و النفسٌة حالته على توقؾ،ٌٌتسلمها و،أٌرسلها رسالة
 من تصلهم كلمة كل تفسٌر و ترجمة فً كبٌرا دورا األفراد لدى الدوافع تلعب حٌث

 هذه بٌن من،ومشاعر و عواطؾ من ٌخالجهم ما حسبمتفاوتة  تفسٌرات رإسابهم
                                                                                  د:نج المعوقات

 اختبلفاتهم إلى ٌعود المختلفة للمواقؾ إدراكهم فً األفراد بٌن التباٌن إنك:اإلدرا تباٌن-1
 . لؤلشٌاء ٌعطونها التً المعانً اختبلؾ إلى ٌإدي مماوالبٌبٌة، الفردٌة

، وآرابه،وأفكاره معتقداته مع ٌتناسب ما إلى لبلستماع الفرد ٌمٌل:االنتقائً اإلدراك2-
 وآراء اتجاهات و قٌم من به ٌإمن ما مع تتعارض التً المعلومات إعاقة على العملو
 .أفكارو
 . المعلومات تبادل أو،اآلخرٌن مخالطة عدم:االنطواء-3
 كاإلفراط االتصال عملٌة فً المبالؽة بمعنى عدمبها: اإلدالء وعدم المعلومات حبس-4

                                                            .واإلدالء بالمعلومات التقارٌر كتابة فً
       .ناقصة أو مشوهة المتبادلة المعلومات تكون وهنااألفراد: بٌن العالقات سوء-5
 قد مما الكلمات داخل الرموز الستخدام نظرا العوابق هذه تظهر(الحواجز التعبٌرٌة:2

 لبلختبلفات هذا المعانً،وٌرجع من العدٌد إلى تإدي قد أنها المعنى،أي تفاوت إلى ٌإدي
 التً الحواجز بعض ٌلً فٌما األفراد،والخبرة،والخلفٌة الثقافٌة،ونبٌن بٌن الشخصٌة فً

                                                                     الفعال وهً: االتصال دون تحول
 مٌكانٌكٌة ألسباب المقصود المعنى فً تؽٌٌر ٌحدث قدالمقصود: المعنى تغٌٌر-1 

 موجة فً تؽٌٌر نتٌجة الرسالة تصوٌر فً ضعؾ أو البصري العصب فً كعٌوب
 ما طرٌق عن ذلك على التؽلب ٌمكن الفكرة أو المعنى فً حدث ازدواج ما اإلرسال،وإذا

 .اآلخر مكان فً نفسه لشخصا بوضع ذلكو ،بالتقمص ٌسمى
 تستخدم الذي للموقؾ وفقا معنى من أكثر تحمل الكلمات من فالكثٌر:التعبٌرٌة العقبات2-
 أو،معنى لها ٌكون ال بٌنما ما ثقافة أو،ما لؽة فً والمفهوم المعنى نفس لها كونت وقد،فٌه
  .                                                                 ²أخرى ثقافاتو لؽات فً معنى لها
 
                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   
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 الجمل كذلك و أحرؾ عشرة من المكونة الكلمات تستخدم فعندما:للقراءة القابلٌة-3
 حٌث الرسالة محتوى ٌفهم أن العادي الشخص على الصعب من فإنه،كتابةال فً المركبة

 . السهلة اللؽة استخدام خبلل من الرسالة لتثبت تصالاال ٌصمم أن ٌجب
 الوقت نفس فً الرسالة وصول المرجوة النتابج على للحصول األمر ٌتطلب:التوقٌت 4-
 توقٌت حسب بالتتابع المعلومات وصول األمر ٌتطلب أخرى أحوال فً بٌنما،ألفرادا لكل

 . مخطط زمنً
، ندركها كما الحقابق على االتصال ٌقتصر بحٌث التفاصٌل إهمال بها نقصد:التجرٌد5-
  .                                                                فعبل موجودة ًه كما لٌسو
 :التنظٌمٌة المعوقات-(3
نجد:               ذلك بٌن من،والسابد االتصال نوعٌة على كبٌر تؤثٌر التنظٌمٌة للمبلمح إن
 ٌإدي الذي اإلشراؾ نطاق مناسبة عدم أو،الصبلحٌات تحدٌد وعدم،األدوار ؼموض-1

 .االتصاالتشوٌش ت إلى
 من كبٌرا قدرا ٌمتلك واحد لشخص األفراد رجوع ضرورة تحتم التً التنظٌم مركزٌة-2

 ٌزٌد و االتصاالت سرعة من ٌقلل الذي األمر،التنفٌذ مراكز عن بعده ؼمر المعلومات
 .صحتها وعدم المعلومات لضٌاع كثٌر احتماالت وجود من
 الهٌكل فً الهرم قمة و القاعدة المسافة طول عنه ٌنجر الذي اإلدارٌة المستوٌات تعدد-3

 المعلومات ٌعرض مما اإلدارٌة المستوٌات من بسلسلة المعلومات رورمو،التنظٌمً
 .التحرٌؾ لعملٌة

 المناخ ٌوفر ال،متقاربة فترات فً المتتالٌة التؽٌرات و التنظٌمً االستقرار عدم-4
 الجٌد. لبلتصال المبلبم

 المعلومات جمع فً عجز إلى ٌإدي مما فٌها قصور أو،للمعلومات إدارة وجود عدم-5
 .االتصال كفاءة رفع فً تسهم بحٌث،توزٌعها،وتصنٌفهاو
 بالمعلومات المنظمة ٌزود من هً فالبٌبة،الخارجٌة بالبٌبة المنظمة ربط فً القصور-6

.                                                     ¹العمل وسوق،والموردٌن،مستهلكٌنال عن

االتصال.                                                                          استراتٌجٌة أهداؾ المطلب السادس:
                                وتتمثل أهداؾ استراتٌجٌة االتصال فٌما ٌلً:                                          

    .                                    الموظفٌن جمٌع بٌن الجٌد والفهم المعلومات تنمٌة-1
 .فًالوظٌ والرضا الموظفٌن تحفٌز شؤنه من موقؾ كل جٌعشت-2 

 إشاعات أو السٌاسات فً ؼموض أو مظللة مواقؾ أو خاطبة معلومة أي تصحٌح-3
 .مؽرضة

 بالمعلومات تزوٌدهم بواسطة البٌبة أو األسالٌب فً تؽٌٌر ألي الموظفٌن إعداد-4
 .مقدما الضرورٌة

                                                                                                                      وأخذ العمل بٌبة أو اإلنتاج لتحسٌن واقتراحاتهم أفكارهم تقدٌم على المرإوسٌن جٌعشت-5

                                                               .العلٌا اإلدارة قبل من بجدٌة االقتراحات هذه 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحسٌن العبلقات بٌن الموظفٌن واإلدارة بالمحافظة على قنوات االتصال مفتوحة.     -6
                                          . نهمٌب االتصاالت بتعزٌز الموظفٌن بٌن االجتماعٌة العبلقات تعزٌز-7
                 خلق االنسجام والتوافق بٌن مختلؾ اإلطارات واألقسام وتسهٌا عملٌة االتصال-8

والتواصل بٌنهم.                                                                                    
 المتعلقة بتنفبذ بالمعلومات و تحقٌقها المطلوب الؽاٌات و باألهداؾ المرإوسٌن تعرٌؾ-9

.                                                                                                     األعمال
والجماعات.                    لؤلفراد المعلومات توفٌر خبلل من القرارات تخاذا عملٌات تسهٌل-10
 التنظٌمٌة الهٌاكل خطوط تؽٌٌر أو،للعاملٌن التنظٌمً السلوك ضبط عملٌة فً تساعد-11

 برإسابهم تصاالتهما عملٌة فً بإتباعها العاملون بها ٌلتزم التً مإشرات،والالسٌاساتو
 سلوك تضبط إذالوظٌفة، نفس الرسمٌة ؽٌرال التنظٌمات تإدي،مقترحاتهم تقدٌم فًو

.                                                                                                        أعضابها
علٌهم  ٌجب ما بتحدٌد تقوم ألنها،العاملٌن لدى الدافعٌة تصاالتاال عملٌةتؼضٌض -12

 القٌام
العكسٌة عن سٌر  التؽذٌة توفٌرو األهداؾ تحدٌد أن أدابهم،إذ تحسٌن ٌمكنهم كٌؾ،وبه

 التقدم
ٌستثٌر الدافعٌة  المطلوب السلوك تعزٌز و األهداؾ تحقٌق فً التقدم سٌر عن العكسٌة

                                                                               لدٌهم.              
 .بٌنهما التعاون تحقٌق أجل من آلخر شخص من والمعارؾ المعلومات نقل-13
                       . للعمل وهذا لضمان السٌر الحسن للمإسسة توجٌههم و األفراد تحفٌز-14
 فً والتؤثٌر اإلقناع أجل من المعتقدات وتكوٌن تجاهاتاال تؽٌٌر فً المساعدة-15

 السلوك.
  .¹الناس بٌن جتماعٌةاال العبلقات على والحفاظ الترفٌه على ساعدت-16

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 
 . 62فبلح حسن الحسٌنً،اإلدارة االستراتٌجٌة،المرجع السابق،ص:1
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                                                                                              خالصة الفصل:
ٌة ألي هو االتصالاالستراتٌجٌة  تحدٌدإن ما ٌمكننا قوله كخبلصة لهذا الفصل هو أن 

 دتحدمسؤلة ضرورٌة ٌجب أخذها بعٌن االعتبار،وهذا عن طرٌق وضع خطة اتصالٌة 
المدى،وأٌضا الفترة التً تتطلب  القرٌبة و البعٌدة أهدافهاو والبشرٌة مادٌةال اإلمكانٌات

 الثقافً مستواهم أو،وظٌفتهم كانت مهما المنظمة فً العاملٌنإلنجازها،مما ٌجعل كل 
 تخطو المنظمة ٌجعل ما،وهذا متفاوتة بدرجات ولو عملٌا وتحقٌقهاتنفٌذها  عن مسإولون

 به ٌقصد ٌعد لمهنا  االتصال فإن بهذاوأٌضا االستقرار،و التطورو النمو نحو خطوة
 المعلومات ببث تقوم المنظمة التً داخل المتوفرةو اإلعبلمب الخاصة الوسابل مجموع

 هو إنما،وأفقٌة أوصاعدة  أو نازلة اتصاالت شكل على كانت إنها،وحتى فٌ والرسابل
استمرارٌتها  على السهر و تنفٌذها و لوضعها مهنٌٌنو مختصٌن إلى تحتاج إستراتٌجٌة

 . المنظمات فً الهامة التسٌٌر أدوات أحد الٌوم االتصال باعتبار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:اإلطار التطبٌقً

 المدروسة.التعرٌؾ بالمإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة -

 مهام المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة موضوع الدراسة.-

 الهٌكل التنظٌمً للمإسسة المدروسة .-

 التسٌٌر اإلداري لها.-

 عرض وتفرٌػ البٌانات وتحلٌلها.-

 مناقشة نتابج الدراسة. -
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تمهٌد:                                                                                                         

نظرا ألهمٌة الصحة فً مختلؾ مجاالت الحٌاة االجتماعٌة،فقد تناول الدستور الجزابري 

امت وزارة باعتباره أسمى القوانٌن فً مواده ضرورة ومجانٌة العبلج،وبناءا علٌه ق

الصحة والسكان وإصبلح المستشفٌات فً إطار إصبلح المنظومة الوطنٌة أهلٌة 

اإلجراءات،أهمها فصل الهٌاكل اإلستشفابٌة عن الهٌاكل الؽٌر اإلستشفابٌة،وذلك بموجب 

المتضمن إنشاء المإسسات 2007ماي19المإرخ ف07/140ًالمرسوم التنفٌذي رقم

تدخل فً إطار المنظومة الصحٌة الكاملة للمرضى،وعلٌه العمومٌة اإلستشفابٌة،كما أنها 

فإنه ٌجب على هذه األخٌرة أن تكون على اطبلع عن قرب على كٌفٌة تنظٌمها وتسٌٌرها 

ومدى تطابق القوانٌن والمراسٌم مع الممارسات الٌومٌة:وطرٌقة التعامل مع المواطنٌن، 

جمهور الداخلً واحتٌاجاته من هذا بالنسبة للجمهور الخارجً وال ٌمكننا أن ننسى ال

االتصال والتواصل مع بعضه البعض،وال ٌتم ذلك إال من خبلل اهتمام المإسسة 

باالتصال بمختلؾ أشكاله وذلك عن طرٌق تطبٌق  استراتٌجٌة اتصالٌة محكمة وفعالة 

 تساعد المإسسة فً ضمان السٌر الحسن لها وتحقٌق أهدافها المسطرة.    
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                                                   اإلطار التطبٌقً.     الرابع: الفصل

                        :        التعرٌف بالمؤسسة العمومٌة اإلستشفائٌة المدروسة-

المإسسة العمومٌة االستشفابٌة لعٌن تادلس هً مإسسة مستقلة بذاتها ذات طابع إداري 

سٌادة الربٌس الشاذلً بن جدٌد ربٌس الجمهورٌة األمٌن العام استشفابً،حٌث تفضل 

ربٌع األول 01للحزب بوضع الحجر التذكاري لبناء المستشفى بعٌن تادلس وذلك ٌوم 

م وسمٌت نسبة إلى الشهٌد بلطرش العجال المدعو 1983دٌسمبر  06الموافق ل: 1404

        .1958نوفمبر  01ً م والذي استشهد ف1931فبراٌر  07عبد الحكٌم المزداد فً 

م تفضل  1986من شهر أفرٌل  06الموافق ل: 1406من شهر رجب  27ً ٌوم وف

األخ جمال الدٌن حوحو عضو اللجنة المركزٌة ووزٌر الصحة العمومٌة بتدشٌن 

                                                                                        المستشفى بعٌن تادلس.

{وهً تشمل بسرٌر من الصنؾ } 262ستشفى بلطرش العجال بعٌن تادلس ٌضم م

 2007ماي  19المإرخ فً  07/140تنظٌم داخلً محدد قانونٌا بالمرسوم التنفٌذي رقم 

،وٌحدد هذا التنظٌم الداخلً للمإسسات العمومٌة االستشفابٌة هذا التنظٌم موضوع تحت 

مكتب التنظٌم العام ومكتب االتصال إضافة إلى المصالح سلطة المدٌر الذي ٌلحق به 

               ستشفابٌة وأخرى تقنٌة.  وتتوفر أٌضا على مصالح إاإلدارٌة المكلفة بالتسٌٌر والتنظٌم 

                                                      ستشفائٌة أو الطبٌة:المصالح اإل-0

                                       سرٌر موزعة كاآلتً: 282تتكون هذه المصالح على و

                                                              سرٌر. 68مصلحة الطب الداخلً -

               سرٌر.                                              60مصلحة الجراحة العامة -

                                                              سرٌر. 40الوالدة والتولٌد  مصلحة-

                                                               سرٌر. 30مصلحة طب األطفال -

                                                          سرٌر. 30مصلحة األمراض المعدٌة -

                                         سرٌر. 24مصلحة االستعجاالت الطبٌة والجراحٌة -

                                                                           المصالح التقنٌة:-8

                والعبلج دون االستشفاء وتتكون من:      للفحص  المخصصة الوحدات هًو

                                                    قسم العملٌات الجراحٌة الذي ٌضم ؼرفتٌن.-

.                                                                                  مصلحة األشعة-

                                                                                  صلحة المخبر.م-

                                                                                                 مصلحة الصٌدلٌة.-

                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن إنشاء المإسسة العمومٌة  2007ماي  19المإرخ فً  07/140من المرسوم التنفٌذي  22المادة 

                                                                                                           ا. اإلستشفابٌة،والمإسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة تنظٌمها وتسٌٌره
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  أسرة للقٌام بحصص تصفٌة الدم. 10وحدة تصفٌة الدم بالكلى االصطناعٌة تضم -

  استشفابٌة السٌر الحسن ونجاعة الخدمة المقدمة فإنهولتضمن المإسسة العمومٌة اإل

مستخدم موزعٌن حسب مختلؾ األسبلك  5258تضم عدد المستخدمٌن ٌبلػ عددهم 

                                                                                          والرتب:

                     طبٌب مختص مقسمٌن إلى: 27كونون من ٌتسلك األطباء األخصائٌٌن:-

                                                                :.01متخصص الربٌس:ممارس -

                                                                 .11ممارس متخصص ربٌسً: -

                                                                 .15ممارس متخصص مساعد: -

                                                                           سلك األطباء العامون:-

                                                                         .07طبٌب عام ربٌسً: -

                                                            .12:طبٌب عام فً الصحة العمومٌة-

                                                     .18جراح أسنان عام للصحة العمومٌة :-

                                                                                      .10صٌدلً:-

                                                                      .311سلك الشبه الطبً: -

                                                          وتنقسم إلى قسمٌن:األسالك المشتركة:-

               .                                                                     54اإلدارٌٌن:-

 .¹189:مهنٌٌنال-

   :                                مهام المؤسسة العمومٌة اإلستشفائٌة المدروسة-

ستشفابٌة وطبقا لؤلحكام المنصوص تً تقوم بها المإسسة العمومٌة اإلمن بٌن المهام ال

                                                                                علٌها،وتتمثل فً:

سٌر  تهٌبة (وتنفٌذ برامج إعادةألعمل على رفع مستوى المإسسة إلى الصنؾ )ا-

                                                      قتصادي.المإسسة فً إطار اإلنعاش اال

توفٌر كل الظروؾ المادٌة والبشرٌة الخاصة بالمناوبة اللٌلٌة فٌما ٌخص استقبال -

                                           المرضى ووضع جداول شهرٌة لئلدارة واألطباء.

                   ضمان تنظٌم وبرمجة وتوزٌع العبلج وتشخٌص وإعادة تؤهٌل العبلج.-

                        مستخدمً الصحة وتجدٌد معارفهم العلمٌة.ضمان تحسٌن مستوى -

طبلع على مرضاهم ممكن من الزوار لئل تنظٌم الزٌارات المرضٌة،لتمكٌن أكبر قدر-

 .²وتقدٌم كل المعلومات الكفٌلة لراحة المرضى من قبل مكتب خاص باالستقبال والتوجٌه

  األطباء،ألسبلك المشتركة،الشبه الطٌبون،للموظفٌن،االعمل على تعٌٌن الحٌاة المهنٌة -

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        

                                                                   ،المرجع السابق.07/140من المرسوم التنفٌذي  22المادة :1
                                                              من المرسوم التنفٌذي،المرجع نفسه. 03المادة :2
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                                                                           األخصابٌون،والعاملون.

                                                             تطبٌق البرامج الوطنٌة الصحٌة.-

                        ضمان حفظ الصحة ونظافة المحٌط، ومكافحة اآلفات االجتماعٌة.-

ى توفٌر األخصابٌٌن الجراحٌٌن فً االختصاصات الحدٌثة لبعض المصالح العمل عل-

.                  مثل جراحة القلب،جراحة الكلى،مع تقدٌم تقارٌر شهرٌة لوزارة الصحة

 االستعمال العقبلنً لؤلطباء األخصابٌٌن،وتوفٌر التجهٌزات الطبٌة.-

تنظٌمً للمؤسسة المدروسة:                                              الهٌكل ال-

         عبلم،فهو:تنظٌمً للمإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة ٌعتبر أحسن وسٌلة لئلإن الهٌكل ال

                                                          ٌبٌن وٌحدد مصالح وهٌبات المإسسة.-

 اتعن سلم المإسسة فً كل مصلحة حتى ٌصل إلى قمة الهرم أٌن ٌضع القرار ٌكشؾ-

                                                           وٌحدد العبلقات بٌن مختلؾ المصالح.

ن تداخل الوظابؾ إوٌبٌن المهام المطلوبة فً كل مصلحة واألشخاص المكلفٌن بها،-

   المسإولٌات الذي ٌنجم عنه مشاكل تإثر على نشاط المصالح.واختبلطها ومن ثم تداخل 

                        ٌحدد مستوى المسإولٌات وٌعكس لنا العبلقات الرسمٌة فً المإسسة.

مهامه وتفانٌه فً العمل  ساعد المسإولٌن فً تقٌٌم أداء كل فرد وفعالٌته فً أداءٌ-

                                                                                           المطلوب.

بها ٌبلزم نوعٌة إن المإسسة مسإولة على وضع نظام داخلً وهٌكل تنظٌمً خاص -

 نشاطها،وهذا األخٌر ٌتمثل فً: 
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+++ 

                                                التسٌٌر اإلداري للمؤسسة المدروسة:-

                                                                                     المدٌر:-1

هو أعلى سلطة للمإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة المدروسة،وٌمثل قمة الهٌكل اإلداري 

لها،ٌعٌن بقرار من الوزٌر المكلؾ بالصحة،وتنهى مهامه بنفس الشكل،وهو المدٌر األول 

 07/140من المرسوم التنفٌذي 20سة وأدابها،وفد تناولت المادةعن حسن سٌر المإس

                                                                                       مهامه والتً تمثلت فً:

ٌمثل المإسسة فً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة،وٌمارس السلطة السلمٌة على جمٌع -

                                                                                                        موظٌفٌها.
                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        

 ،المرجع السابق.07/140المرسوم التنفٌذي رقم  من 20المادة 

 مجلس الطبً مجلس اإلدارة المدٌــــــــــــــــر

 مكتب االتصال مكتب التنظٌم األمانـــــــــــــــة

 المدٌرٌة الفرعٌة

 للمالٌة و الوسائل

 

 

 

 

 لللل

 

 

 مكتب المٌزانٌة

 و المحاسبة

 مكتب الصفقات

 العمومٌة

 مكتب الوسائل

 العامة و الهٌاكل

 المدٌرٌة الفرعٌة

 للموارد البشرٌة

مكتب تسٌٌر 

الموارد البشرٌة 

 و المنازعات

التكوٌن مكتب  

 

 المدٌرٌة الفرعٌة

 للمصالح الصحٌة

 مكتب قبول

مكتب التعاقد و 

 الحساب التكالٌف

المدٌرٌة الفرعٌة 

لصٌانة 

التجهٌزات الطبٌة 

و التجهٌزات 

 المرافقة

مكتب صٌانة  

 التجهٌزات الطبٌة

مكتب صٌانة 

التجهٌزات 

 المرفقة

مكتب التنظٌم و 

النشاطات  متابعة

الصحٌة و 

 تقٌٌمها
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                                                                                                           ٌقوم بؤخذ القرارات والنصابح المتعلقة بالمدٌرٌة ومختلؾ التنظٌمات.  - 

األمانة والقٌادة العامة للمإسسة.                                                             سٌرٌ-

                           ٌبرم الصفقات واالتفاقٌات والعقود فً ظل إطار التنظٌم المعمول به. -

              ٌسهر على تطبٌق التشرٌع والتنظٌم المعمول به فً مجال الصحة العمومٌة.    -

ٌعد اآلمر للصرؾ الربٌسً لمٌزانٌة المإسسة.                                                    -

ٌقوم بتفوٌض االعتمادات البلزمة لسٌر المصلحة العامة،وٌفوض إمضابها لرإسابها.      -

                                 ٌعٌن مستخدمً المإسسة الذٌن لم تقرر طرٌقة أخرى لتعٌٌنهم.           -

ٌتخذ جمٌع التدابٌر الكفٌلة بتحسٌن النشاطات الصحٌة والعملٌة مع مراعاة -

االختصاصات الموجودة فً المإسسة.                                                                               

ٌعد مشروعه،وٌقدمه لمجلس التوجٌه ٌسهر على احترام النظام العام للمإسسة الذي -

لٌصادق علٌه.                                                                                              

ٌعد المسإول على النظام العام والنضباط داخل المإسسة.                                            -

طات السنوٌة،كما ٌقوم بتنفٌذ ظفٌن،وتحضٌر برنامج النشاٌقوم بتعدٌل جدول المو-

                                                                                                  الت اإلدارة.    مداو

                             وٌلحق بالمدٌر ما ٌلً:                                                                 

تماعات المدٌر مع ومهمتها ضمان أحسن سٌر للمإسسة،وتنظٌم اجاألمانة العامة:-

مساعدٌه وتحضٌر كل الوثابق البلزمة لذلك،كما تقوم بتنظٌم استقبال المواطنٌن للرد عن 

                                             انشؽاالتهم وتساإالتهم.                                                    

مع الهٌبة التداولٌة،وتحرٌر  اجتماعات المدٌر الخاصة ٌقوم بتحضٌرمكتب التنظٌم:-

مداوالت مجلس اإلدارة واالحتفاظ بنسخة منها.                                                       

االتصال مع كل الجهات التً لها عبلقة مع ٌتكفل هذا المكتب بعملٌة مكتب االتصال:-

المإسسة،مثل الجمعٌات والمنظمات،حٌث ٌشرؾ على تنظٌم التظاهرات العلمٌة 

وحمبلت التوعٌة الصحٌة،كما ٌقوم هذا المكتب بجمع كل اإلحصابٌات المتعلقة بمجال 

                                  الصحة ودراستها وإببلؼها للهٌبة المعنٌة.                                  

وهو الهٌبة المقررة على مستوى المإسسة نظرا للصبلحٌات الواسعة مجلس اإلدارة:-2

التً ٌتداول فٌها،والتً تمس جمٌع المٌادٌن اإلدارٌة والمالٌة،وٌتكون من أعضاء منتخبٌن 

لسلطات والهٌبات ا بناء على اقتراح ،وهذاسنوات قابلة للتجدٌد بقرار من الوال3ًلمدة 

التابعة لها،وٌكمن هإالء األعضاء فً:                                                                        

ممثل عن السلطة الوصٌة)الوالً(ربٌسا.                                                            -

                                                                        ممثل عن اإلدارة المالٌة.  -

                                                                     ممثل عن التؤمٌنات االقتصادٌة.   -

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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ممثل عن هٌبات الضمان االجتماعً.                                                             -

                                                                        ممثل عن المجلس الشعبً الوالبً.    -

ممثل عن المجلس الشعبً البلدي مقر المإسسة.                                                           -

                    ممثل عن المستخدمٌن الشبه الطبٌٌن والذي ٌنتخبه زمبلإه.                             -

ممثل عن المستخدمٌن الطبٌٌن والذي ٌنتخبه نظراإه.                                                   -

ممثل عن العمال والذي ٌنتخب فً جمعٌة عامة.                                                         -

                                                          ممثل عن جمعٌات مرفقً الصحة.          -

ربٌس المجلس الطبً.                                                                                         -

كما ٌقوم المجلس باالجتماع مرتٌن فً السنة على األقل،وٌحضر اجتماعات مجلس 

ة برأي استشاري،وهو مكلؾ بؤمانة المجلس ومن بٌن مهامه المإسساإلدارة كل من مدٌر 

                                                ما ٌلً:                                               

مخطط تنمٌة المإسسة على المدى القصٌر والمتوسط.                                             -

ة مشروع مٌزانٌة المإسسة ومشارٌع االستثمار.                                             دراس-

الحسابات التقدٌرٌة.                                                                                -

                               مشارٌع التنظٌم الداخلً للمإسسة.                                     -

البرامج السنوٌة لحفظ البٌانات والتجهٌزات المرافقة وصٌانتها.                                          -

االتفاقٌات المتعلقة بالتكوٌن.                                                                          -

قدٌم العبلج،والمبرمة مع شركاء المإسسة،السٌما هٌبات الضمان العقود المتعلقة بت-

االجتماعً،والتؤمٌنات االقتصادٌة،والتعاضدٌة،والجماعات المحلٌة،والمإسسات والهٌبات 

األخرى.                                                                                               

د المستخدمٌن.                                                                          مشروع جدول تعدا-

الصفقات والعقود واالتفاقٌات طبقا للتنظٌم المعمول به.                                               -

                                  اقتناء وتحوٌل ملكٌة المنقوالت والعقارات وأٌضا عقود اإلٌجار.-

بدراسة كل المسابل التً تهم المإسسة،  كهٌبة استشارٌة،ٌكلؾ وٌعتبرالمجلس الطبً:-3

وإبداء رأٌه الطبً والتقنً فٌهما،وأٌضا اقتراح كل التدابٌر التً من شؤنها تحسٌن تنظٌم 

المإسسة وسٌرها،والسٌما فٌما ٌلً:                                                                    

الطبٌة.                                                        تنظٌم العبلقات الوظٌفٌة بٌن المصالح-

.                     مشارٌع البرامج المتعلقة بالتجهٌزات الطبٌة،وبناء المصالح الطبٌة وإعادة تهٌبتها-

                   برامج الصحة والسكان.                                                                        -

برامج التظاهرات العلمٌة والتقنٌة.                                                                    -

                                                                                        إنشاء هٌاكل طبٌة،أو إلؽابها.      -

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  ــــــــــــ
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وٌمكن لمدٌر المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة إخطار المجلس الطبً بشؤن كل مسؤلة ذات 

                                                                             طابع طبً،أو علمً،أو تكوٌنً.                                                              

                                                                        س الطبً من: وٌتشكل المجل

مسإولوا المصالح الطبٌة.                                                                                  -

                                       الصٌدلً المسإول عن الصٌدلٌة.                                     -

جراح األسنان.                                                                                          -

شبه طبً ٌنتخبه نظرابه من أعلى رتبة فً سلك شبه الطبٌٌن.                                      -

   اإلستشفابٌٌن الجامعٌٌن عند االقتضاء.                                           ممثل عن المستخدمٌن -

سنوات قابلة 3علٌه ٌنتخب المجلس الطبً من بٌن اعضابه ربٌس ونابب الربٌس لمدة و

مرة واحدة كل  للتجدٌد،وٌجتمع هذا األخٌر بناء على استدعاء من ربٌسه فً دورة عادٌة

ع فً دورة استثنابٌة بطلب إما من ربٌسه،وإما من أؼلبٌة االجتماشهرٌن،وٌمكنه 

أعضابه، وإما من مدٌر المإسسة اإلستشفابٌة،وٌحرر فً كل اجتماع محضر ٌقٌد فً 

سجل خاص، حٌث ال تصح اجتماعات المجلس الطبً إال بحضور أؼلبٌة أعضابه،وإذا 

كن أن ٌتداول أعضابه أٌام الموالٌة،وٌم8لم ٌكتمل النصاب ٌستدعى المجلس من جدٌد فً 

حٌنبذ مهما ٌكن عدد األعضاء الحاضرٌن،وٌعد المجلس الطبً نظامه الداخلً،وٌصادق 

    علٌه أثناء اجتماعه األول.   
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البٌانات وتحلٌلها: ونفرٌغ عرض-  

الشخصٌة: أو المعلومات البٌانات-(0  

 :سجنالب تفرٌػ البٌانات الخاصة(:1) رقم الجدول

 الجنس التكرارات النسبة المئوٌة

٪65  ذكر 13 

٪35  أنثى 07 
٪100  المجموع 20 

 
 هذهلموظفٌن بوهم أؼلبٌة ا13عددهم (أن الذكور1الجدول رقم ) خبلل لنا من ٌتضح-

وهم أقل نسبة من الذكور،حٌث  عددهمقد بلػ ف ناثاإل ماأ٪65ة تفوق بنسبالمإسسة 
 .20حٌث بلػ مجموعهم ،٪35قدرت النسبة بحوالً 

فً  ؼلبٌةاأل ٌمثلبحٌث ،ناثاإل عدد أكبر من وظفٌنالم الذكورأن عدد  نستخلصومنه 
                        هذه المإسسة.
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 السن:ب تفرٌػ البٌانات الخاصة(:8الجدول رقم)

 السن التكرار النسبة المئوٌة
٪20 25من أقل  04   
٪50 45إلى35 من 10   
٪30 55إلى 45من  06   
٪100  المجموع 20 

 
 تتراوح المبحوثٌنالموظفٌن  سن نأ(:هو 2الجدول رقم) خبلل من مبلحظته تم ما-
 25تبلػ أعمارهم ما دون  الذٌنالموظفون  ٌمثل حٌث،سنة 55إلى  25 دون ما عمارهمأ

إلى  35،أما الموظفٌن الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن %20(موظفٌن بنسبة 4سنة أربعة)
،فً حٌن %50بحوالً (موظفٌن بنسبة قدرت 10سنة نجد أن عددهم قد بلػ عشرة) 45

(موظفٌن 6سنة بلػ عددهم ستة) 55إلى  45أن الموظفٌن الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن 
 .%30قدرت نسبتهم بحوالً 

 بنسبة(،45إلى  35)من  الثانٌة العمرٌة الفبة من هم نوعلٌه نستخلص أن أؼلب الموظفٌ
 فٌتوزع على الفبة خراآل والنصؾ المبحوثٌن نصؾ عددهم ٌمثل بحٌث،%50:تقدر ب 

)من %04ة فبنسبالثانٌة  ماسنة(،أ 25)أقل من %30 نسبة،تمثل األولى  والثانٌة االولى
  (.55إلى  45
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 المستوى التعلٌمً:ب تفرٌػ البٌانات الخاصة(:3الجدول رقم)

 المستوى التكرار النسبة المئوٌة
٪15  المتوسط 03 
٪45  الثانوي 09 
٪40  الجامعً 08 
٪100  المجموع 20 

 
 ثبلثة على مقسم المبحوثٌن لموظفٌنا مستوى(:أن 3م)رق الجدول خبلل منٌتضح -

،حٌث لدٌنا ثبلثة موظفٌن ٌتمثل مستواهم الدراسً فً جامعً،وثانوي،متوسط مستوٌات
،فً حٌن أنه لدٌنا تسعة موظفٌن ٌكمن مستواهم %15المتوسط بنسبة تقدر بحوالً 

فٌوجد لدٌنا ثمانٌة ،أما المستوى الثالث %45الثانوي بنسبة تقدر بحوالً الدراسً فً 
  .%40مستواهم الدراسً فً المستوى الجامعً بنسبة تقدر بحوالً  مثلموظفٌن ٌت

 ٌتراوح ؼلبٌةاأل نأ حٌثدراسً معٌن ، مستوى لدٌهم نموظفٌال ؼلبأ نأ نستخلص ومنه
 مإسستناجٌد ٌتمثل فً أن فً  مإشر لنا ٌعطً وهذا والجامعً الثانوي بٌن مستواهم
 الجامعٌٌن نسبة نأ ٌضاأ ونبلحظ عالٌة كفاءة وعلى مإهلٌن موظفٌن ٌوجد العمومٌة

 .وهً فً تطور مستمر الماضٌة بالسنوات مقارنة تزداد
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 األقدمٌة فً العمل:ب تفرٌػ البٌانات الخاصة(:4الجدول رقم)

وٌةئالنسبة الم  األقدمٌة التكرار 
٪10 سنوات 5اقل من  2   
٪10 سنوات 10الى  5من  2   
٪80 10اكثر من  16   
٪100  المجموع 20 

 
ٌتراوح وجودهم أكثر من  ذٌنال المبحوثٌن موظفٌنال نأ لنا ٌتضح(:4)الجدول خبلل من-

،أما %80(موظؾ،بنسبة تقدر بحوالً 16،والذٌن ٌبلػ عددهم ستة عشر)عشر سنوات
للفبتٌن أقل من خمسة سنوات،ومن خمسة سنوات إلى عشرة سنوات فهً نسبة بالنسبة 

 ،وبلػ عدد الموظفٌن فً كل فبة بموظفٌن اثنٌن.%10متساوٌة،بحٌث تقدر بحوالً 
 جهة ومن العمل فً سنوات 10 من اكثر لدٌهم المبحوثٌن ؼلبأ نأ نستخلصوعلٌه 
 على ونٌكون أٌضاو العمل فً البلزمةوالمهارة  الخبرةالقول أن لدٌهم  نستطٌع اخرى
 دراستنا جازإن من نحن مكننا ما وهذا،شإونها وجمٌع وإدارتها بالمإسسة كبرأ دراٌة

 وسهل علٌنا العمل بحٌث تمكنا من الخروج بنتابج صحٌحة بنسبة عالٌة.
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استخداما فً المإسسة: اللؽة األكثرب تفرٌػ البٌانات الخاصة(:5الجدول رقم)  

 اللغة التكرار النسبة المئوٌة
٪10  العربٌة 2 
٪10  الفرنسٌة 2 
٪80  االثنٌن معا 16 
٪100  المجموع 20 

 
 المإسسة فً  استخداما كثراألالمتداولة و اللؽة(:أن 5)رقم الجدول خبلل من لنا ٌتضح-

المبحوثٌن فً إجاباتهم أشاروا إلى  ؼلبٌةا نأ حٌث،معا والفرنسٌة العربٌة اللؽتٌن هً
 .%80ذلك،حٌث بلػ عددهم ستة عشر بنسبة قدرت بحوالً 

وهذا مهم جدا  ومنه نستخلص أنه ٌجب أن ٌتوفر لدى الموظفٌن على أكثر لؽتٌن اثنٌن

للمإسسة ألنه ٌمكن لها أن تتعامل مع األجانب)أطباء مثبل(،لذا علٌها أن تطور من نفسها 

  . فً هذا المجال
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 االستراتجٌة تنفٌذفً  المساعدة العوامل أحد االتصال استراتجٌة تعتبر األول: محورال-(8

 .للمإسسة العامة

 االستراتٌجٌة ٌتطلب فرٌق عمل خاص: تفرٌػ البٌانات الخاصة بإعداد(:6رقم)الجدول 

 
ٌن ٌعتقدون أن إعداد استراتٌجٌة المبحوث ؼلبٌةأ نأ لنا ٌتضح(:6)رقم الجدول خبلل من -

الذٌن ٌعتقدون ذلك، الموظفٌن  أؼلبٌة  عمل خاص،حٌث نجد أن االتصال ٌتطلب فرٌق
الفبتٌن ،فً حٌن أن %80قدرت بحوالً  بنسبة  والذي بلػ عددهم ستة عشر موظؾ

لكل فبة ما بٌن ؼٌر موافق ومحاٌد لذلك.  %10الباقٌتٌن متساوٌتٌن بنسبة قدرت بحوالً 
 النجازها خاص عمل فرٌق تطلبٌ االتصال استراتجٌةإعداد  نأ لنا ٌتضح ومنه 

،وهذا من أجل تحقٌق أهداؾ المإسسة المسطرة، وتقٌٌمها تنفٌذها السهر علىو وإعدادها
 سن لها وخدمة الصالح العام الذي وجدت من أجله.وأٌضا ضمان السٌر الح
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توزٌع العٌنة حسب عنصر االسترتٌجٌة ٌتطلب فرٌق عمل 
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 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪80  موافق 16 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪10  محاٌد 02 
٪100  المجموع 20 
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 تفرٌػ البٌانات الخاصة بؤن استراتٌجٌة االتصال تتطلب التقٌٌم والمتابعة:(:7الجدول رقم)

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪85  موافق 17 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

 
موافقون على أن استراتٌجٌة  المبحوثٌن ؼلبٌةأ أن(:ٌتضح لنا 7من خبلل الجدول رقم)-

االتصال تتطلب التقٌٌم والمتابعة،حٌث بلػ عددهم سبعة عشر موظؾ،وقدرت نسبتهم 
،بٌنما نجد أن المبحوثٌن الؽٌر الموافقٌن على ذلك والذٌن بلػ عددهم اثنٌن % 85بحوالً 

وأما فٌما ٌخص المحاٌدٌن منهم،فقد بلػ عددهم شخص ،% 10بنسبة قدرت بحوالً 
 . % 05واحد وتمثلت نسبته فً حوالً 

،كما هو الحال بالنسبة أن استراتٌجٌة االتصال تتطلب التقٌٌم والمتابعة لنا ٌتضح ومنه
االتصالٌة تعتبر جزء هام وفعال  اإلستراتجٌة لئلستراتٌجٌة العامة للمنظمة،بحٌث أن

 الطرق تحدٌد عملٌة هم العوامل المساعدة فًأ،فهً أحد للمنظمة العامة ستراتجٌةلئل
  .للمنظمة العامة اإلستراتٌجٌة أداء و تطبٌق فً المساهمة الوسابلو
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   مشاركة كل موظفً المإسسة فً تنفٌذتفرٌػ البٌانات الخاصة ب(:8الجدول رقم)

 الخاصة بالمإسسة: استراتٌجٌة االتصال

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪75  موافق 15 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪15  محاٌد 03 
٪100  المجموع 20 

 
ٌوافقون على  المإسسة فً نموظفٌأؼلبٌة ال بؤن لنا ٌتضح(:8)رقم الجدول خبلل من-

مشاركتهم ككل فً تنفٌذ استراتٌجٌة االتصال الخاصة بمإسستهم،حٌث بلػ عدد الموظفٌن 
،فً حٌن أن عدد المحاٌدٌن بلػ ثبلثة %75خمسة عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

،أما الؽٌر الموافقٌن على ذلك فبلػ عددهم %15موظفٌن،وقدرت نسبتهم بحوالً 
 .%10بحوالً  موظفٌن اثنٌن،وقدرت نسبتهم

 فً الموظفٌن كل ركةشام بؤن ٌرون المبحوثٌنمعظم  نأ أعبله الجدول من ونستخلص
هذه األخٌرة فً المإسسة،مما  لنجاح وضروري ساسًأ مرأ االتصال استراتجٌة تنفٌذ

 ٌخلق التوافق واالنسجام فٌها.
 

 

 

18الشكل رقم:  

 

75٪ 

10٪ 

15٪ 

توزٌع العٌنة حسب مشاركة كل موظفً المؤسسة فً تنفٌذ 
 استاتٌجٌة االتصال الخاصة بها

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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استراتٌجٌة االتصال له دور كبٌر فً تفرٌػ البٌانات الخاصة بؤن وجود (:9الجدول رقم)

 تحقٌق وتعزٌز روح الفرٌق والتعاون:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪90  موافق 18 
٪05  ؼٌر موافق 01 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

 
  ن لوجودن على أٌوافقو المبحوثٌن لبٌة(:أن أؼ9)رقم الجدول خبلل من ٌظهر-

 بٌنهم، فٌما التعاونتنمً استراتٌجٌة االتصال دور كبٌر فً تحقٌق وتعزٌز روح الفرٌق و
بلػ عدد الفبتٌن  وبٌنما،% 90حٌث بلػ عددهم ثمانٌة عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

 % 05بنسبة تقدر بحوالً  النسبةالباقٌتٌن الؽٌر الموافقٌن والمحاٌدٌن التساوي،أي نفس 
 لكل فبة منهما.

 الفرٌق روح تعزٌز فًوفعال  مااه دورا االتصال إلستراتجٌة بؤنذكره  سبق مماتضح ٌ
هذه الخٌرة تقوم بتعزٌز وتطوٌر االتصال  ألن وذلك الموظفٌن لدى التعاون وتنمٌة

والتواصل وزٌادتهما داخل المإسسة،وتهٌا للموظفٌن ما ٌعرؾ باالندماج مع بعضهم 
اكتساب الثقة والشعور بالراحة والطمؤنٌنة فً بٌبة البعض،وهذا ٌإدي بدوره إلى 

    .العمل،مما ٌنعكس باإلٌجاب على المإسسة وأدابها
 

 

19الشكل رقم:  

90٪ 

05٪ 
05٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصر وجود استاتٌجٌة فً المؤسسة 
 التً تلعب دور فً تحقٌق و تعزٌز روح الفرٌق و التعاون

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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تفرٌػ البٌانات الخاصة باألولوٌات التً تؤخذها استراتٌجٌة االتصال (:01الجدول رقم)

اتٌجٌة العامة بعٌن االعتبار على مستوى المإسسة من توضٌح وإعبلم الموظفٌن باإلستر

 للمإسسة:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪95  موافق 19 
٪0  ؼٌر موافق 00 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

 
ٌعتقدون بؤن من أولوٌات   المبحوثٌن أؼلبٌة  نأ لنا ٌتضح(:10م)رق الجدول خبلل من-

للمإسسة،حٌث بلػ  الموظفٌن باإلستراتٌجٌة العامة وإعبلم توضٌح االتصال استراتجٌة
،فً حٌن أن عدد المحاٌدٌن بلػ %95عددهم تسعة عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

،أما فٌما ٌخص الؽٌر الموافقٌن فبل ٌوجد من %05موظؾ واحد وتقدر نسبته حوالً 
 وافق على ذلك.

موظفٌن بكل ما ال وتوضٌح عبلمإ ولوٌاتهاأ من االتصال استراتجٌة نأ نستخلص ومنه
،وهذا من خبلل توفٌر كل  ما هو جدٌد من معلومات  للمنظمة العامة إلستراتجٌةٌخص ا

 تتعلق بهذه األخٌرة،مما ٌساهم فً نشر التوعٌة والمعرفة داخل المإسسة.
 

 

01الشكل رقم:  

 

95٪ 

0٪ 

05٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصراالولوٌات التً تاخذها 
 استراتٌجٌات االتصال بعٌن االعتبار

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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إرجاع عدم تحقٌق استراتٌجٌة اتصال فعالة تفرٌػ البٌانات الخاصة ب(:00الجدول رقم)

 فٌن،وعدم الوعً بها:إلى عدم خلق تدرٌب للموظ

 البدابل التكرار النسبة المبوٌة
٪60  موافق 12 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪30  محاٌد 06 
٪100  المجموع 20 

 
 عدم الى ٌرجع االتصال استراتجٌة فاعلٌة انعدام نأ ٌتضح(:11)رقم الجدول خبلل من-

بالموافقة على ذلك بها،حٌث كانت إجابة اؼلبٌة المبحوثٌن  الوعً وخلق الموظفٌن تدرٌب
،وأما فٌما ٌخص الموظفٌن %60وبلػ عددهم اثنا عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

،فً حٌن أن %30المحاٌدٌن لذلك،فقد بلػ عددهم ستة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 
الموظفٌن الؽٌر الموافقٌن على ذلك والذٌن بلػ عددهم موظفٌن قدرت نسبتهم حوالً 

10%. 
 فً ةٌفعال ذات جدوى و االتصالمن أجل أن تكون إستراتٌجٌة  نهأ نستخلص ومنه

إٌجاد أو خلق  خبلل من وتدرٌبهم الموظفٌن تكوٌنب أن تقوم هذه األخٌرة  ٌجبة،المإسس
االتصال  إستراتجٌة والمعرفة التامة بؤهمٌة الوعً خلق،وهذا من أجل  تكوٌنٌة دورات 

 من مختلؾ نواحٌها.وأٌضا اإللمام بها 
 

 

 00الشكل رقم:

60٪ 

10٪ 

30٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصرعدم تحقٌق استراتٌجٌة االتصال 
 الفعالٌة ٌرجع لعدم توفر تدرٌب للموظفٌن لخلق الوعً بها

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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تفرٌػ البٌانات الخاصة بعدم فاعلٌة استراتٌجٌة االتصال ٌرجع إلى (:08الجدول رقم)

 أسباب عدم الرضا عن العمل:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪80  موافق 16 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪10  محاٌد 02 
٪100  المجموع 20 

 
 ٌرجع االتصال استراتجٌة فاعلٌة عدم سبابأ من(:ٌتضح أن 12) رقم الجدول خبلل من-

ى هذه الفكرة عل الموافقةإلى  أؼلبٌة المبحوثٌن شارعن العمل،حٌث أ الرضا عدمإلى 
،أما فٌما ٌخص الفبتٌن الباقٌتٌن %80وبلػ عددهم ستة عشر موظؾ بنسبة تقدر بحوالً 

 .%10فانقسموا بالتساوي علٌهما،وبلؽت نسبة كل فبة 
 البٌبة لها تتهٌؤ ان ٌجب ةٌفعال ذات االتصال استراتجٌة تكون حتى  نهأ نستخلص ومنه

 المساعدة فً تطبٌقها والتً العوامل اللمإسسة داخل لها تتوفر نأ أٌضاو المناسبة
والشعور بالراحة  الوظٌفً الرضاأي  العمل فً الرضا مهاهمأ ومن انجاحها فً تساهم

والطمؤنٌنة والثقة حٌث ٌتمثل هذا فً الرضا النفسً عن العمل وبٌبته المساعدة على 

 ذلك. 

 

 

08الشكل رقم:  

 

80٪ 

10٪ 

10٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصرعدم فاعلٌة استراتٌجٌة االتصال 
 من اسباب عدم الرضى فً العمل

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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هناك استراتٌجٌة اتصال  فً إن كانت تفرٌػ البٌانات الخاصة برأٌك(:03الجدول رقم)

 فً المإسسة التً تعمل بها:

 البدائل التكرارات النسبة المئوٌة
٪60  نعم 12 
٪40  ال 08 
٪100  المجموع 20 

 
أنه توجد على دون ٌإك المبحوثٌن لبٌةأؼا(:أن 13)رقم الجدول خبلل من لنا ٌتضح-

والذٌن بلػ عددهم اثنا عشر  نعماستراتٌجٌة اتصال فً مإسستهم،بحٌث كانت إجابتهم  ب
 وبلػ عددهم  "ال:"ب جابتهمإ كانت البقٌة،فً حٌن أن %60سبة قدرت بحوالً نموظؾ ب

 .%40ثمانٌة موظفٌن وتقدر نسبتهم بحوالً 
م مإسسته داخل اتصال استراتجٌة توجد انها ٌإكدون الموظفٌن ٌةؼلبأ نأ نستخلصمنه و

 لما لها من أهمٌة بالؽة فً ضمان السٌر المإسسة وتحقٌق أهدافها المسطرة.
 

 

03الشكل رقم:  

 

 

 

 

60٪ 

40٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصر وجود استراتٌجٌة االتصال فً 
 المؤسسة

 نعم

 ال
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تإثر فاعلٌة االتصال داخل المإسسة على نشاطها. المحور الثانً:-(3  

تفرٌػ البٌانات الخاصة بمساهمة االتصال بكل أنواعه فً توضٌح (:04الجدول رقم)

 المعلومات الؽامضة والخاطبة:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪70  موافق 14 
٪20  ؼٌر موافق 04 
٪10  محاٌد  02 
٪100  المجموع 20 

 
(:أن أؼلبٌة الموظفٌن أشاروا إلى أن االتصال بكل 14م)رق الجدول خبلل من لنا ٌتضح-

،فبدونه ٌنعدم التواصل والخاطبة الؽامضة المعلوماتأنواعه ٌساهم بدرجة كبٌرة توضٌح 
واالحتكاك بٌنهم،حٌث بلػ عدد الموافقٌن على ذلك أربعة عشر موظؾ بنسبة قدرت 

الموافقٌن على ذلك،فقد بلػ عددهم أربعة ،أما فٌما ٌخص الموظفٌن الؽٌر %70بحوالً 
،بٌنما الموظفٌن المحاٌدٌن لذلك فكانوا عبارة عن  %20موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 

 . %10موظفٌن اثنٌن وقدرت نسبتهم بحوالً 
 المعلومات توضٌح فً االتصالٌة هنواعأ جمٌعاالتصال ٌساهم ب أن نستخلص ومنه

تواصل واالحتكاك مع اآلخرٌن،فهو ٌعتبر أحد أهم ،وهذا من خبلل الوالخاطبة الؽامضة

 الوسابل التً ٌتواصل من خبللها الموظفٌن وبدونه تنعدم الحركٌة  وفاعلٌة فً المإسسة.

 

 

04الشكل رقم:  

70٪ 

20٪ 

10٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصر االتصال بكل انواعه ٌساهم فً 
 توضٌح المعلومات الغامضة و الخاطئة

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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تفرٌػ البٌانات الخاصة بفاعلٌة االتصال فً المإسسة ٌعزز من (:05الجدول رقم)

 نشاطها:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪85  موافق 17 
٪10  ؼٌر موافق 02 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

 
 ها،طشان من ٌعزز المإسسة فً الفعال االتصال(:أن 15ٌتضح من خبلل الجدول رقم)-

ل إجابات أؼلبٌة المبحوثٌن،والذٌن بلػ عددهم سبعة عشر موظؾ خبل من ذلكوٌظهر 
هم  ؼٌر موافقٌن على ذلك،  ،فً حٌن أن الموظفٌن الذٌن%85بنسبة قدرت بحوالً 

،أما فٌما بخص المحاٌدٌن %10والذي بلػ عددهم موظفٌن اثنٌن بنسبة قدرت بحوالً 
   .%05منهم،فقد بلػ عددهم موظؾ واحد بنسبة قدرت بحوالً 

 كان كلما ألنه وذلك،المإسسة طشان من تعزز االتصال فاعلٌة نأ نستخلص ومنه
إدارة المإسسة والمعامبلت بها تكون أكثر فاعلٌة  كل فان المإسسة داخل فعاال االتصال

 وٌكثر نشاطها وأٌضا تضمن السٌر الحسن لها وتحسٌن خدماتها.
 

 

05الشكل رقم:  

 

 

85٪ 

05٪ 

10٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصرفاعلٌة االتصال فً المؤسسة 
 تعزز من نشاطها

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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نشاط المإسسة على نوعٌة االتصاالت  تفرٌػ البٌانات الخاصة باعتماد(:06الجدول رقم)

 التً تقدمها:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪85  موافق 17 
٪05  ؼٌر موافق 01 
٪10  محاٌد 02 
٪100  المجموع 20 

 
(:أن شاط المإسسة ٌعتمد على نوعٌة االتصاالت التً 16)رقم الجدول خبلل من ٌتضح-

تقدمها،حٌث أن أؼلبٌة المبحوثٌن وافقوا على ذلك،والذٌن بلػ عددهم سبعة عشر موظؾ، 
الؽٌر الموافقٌن على ذلك فقد بلػ فٌما ٌخص الموظفٌن ،أما %85بنسبة قدرت بحوالً 
،فً حٌن أن المحاٌدٌن منهم قد بلػ %05بنسبة قدرت بحوالً  عددهم موظؾ واحد

    .%10عددهم موظفٌن اثنٌن بنسبة تقدر بحوالً 
أن نشاط المإسسة ٌعتمد  على موافقون المبحوثٌنالموظفٌن  لبٌةأؼ نأ نستخلص ومنه
إن دل على شًء فهو ٌدل على مدى اهتمام  تقدمها،وهذا التً االتصاالت نوع على

 المإسسة بمجال االتصال والسع إلى تطوٌره وتحسٌنه إلى ما هو أفضل.
 

 

06الشكل رقم:  

 

 

85٪ 

05٪ 

10٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصرنشاط المؤسسة ٌعتمد على نوع 
 االتصاالت التً تقدمها

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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ٌعمق من الخاصة بالمشاركة فً العملٌة االتصالٌة  تفرٌػ البٌانات(:07الجدول رقم)

  اإلحساس بؤنك عنصر فعال فً المإسسة:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪95  موافق 19 
٪0  ؼٌر موافق 00 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

 
ة على أن موافقال اختاروا(:أن معظم المبحوثٌن 17م)رق الجدول خبلل من ٌتضح-

المشاركة فً العملٌة االتصالٌة ٌعمق من اإلحساس بؤنهم عنصر مهم وفعل  فً المإسسة  
بنسبة قدرت بحوالً   عددهم تسعة عشر موظؾ أنه ال ٌمكن االستؽناء عنهم،حٌث بلػ

،والتً بلػ عدد %05والتً تقدر بحوالً ،المتبقٌةالنسبة ،وأما فٌما ٌخص 95%
ظؾ واحد،فهً تمثل المحاٌدٌن لذلك،فً حٌن أنه ال ٌوجد الؽٌر الموظفٌن بها مو

  الموافقٌن على ذلك.
 م بؤنه م حساسهإ من مقٌع االتصالٌة العملٌة فً الموظفٌن كةمشار نأ نستخلص ومنه

،وبه تقوم هذه األخٌرة بؤداء مهامها ومن خبلله تضمن السٌر المإسسة داخل فعال عنصر

المإسسة للحٌاة وتنعدم من الحسن لها وتحقق أهدافها المبتؽاة،حٌث أنه بدونهم تفتقد 

 الوجود.

 

 

 07الشكل رقم:

95٪ 

0٪ 

05٪ 

 توزٌع العٌنة حسب عنصرالمشاركة فً العملٌة االتصالٌة

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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 داخل االتصال سلوبأ عن راضون نتمأ هلتفرٌػ البٌانات الخاصة ب(:08الجدول رقم)

 ؟:مإسستكم

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪45  موافق 09 
٪40  ؼٌر موافق 08 
٪15  محاٌد 03 

  ٪100  المجموع 20 
 
أن الموظفٌن المبحوثٌن انقسموا إلى ثبلثة فبات،بٌن (:18)رقم الجدول خبلل منٌتضح -

المإسسة،والذٌن بلػ عددهم من هم موافقون وهم الراضون عن أسلوب االتصال فً 
،تلٌها مباشرة فبة الؽٌر الموافقٌن على ذلك، %45تسعة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 

،أما فٌما ٌخص الفبة الثالثة %40والذي بلػ عددهم ثمانٌة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 
  .  %15فبة المحاٌدٌن،فقد بلػ عدد الموظفٌن بها ثبلثة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 

،كما المإسسة داخل االتصال سلوبأ عن راضون المبحوثٌن لبٌةؼأ نأ نستخلص ومنه
مما ٌعنً أن االتصال ألن نسبتهم لٌست قلٌلة،،لذلك الرافضون انه ال ٌمكننا أن نتجاهل

 ضعٌؾ فٌما بٌنهم.
 

 

08الشكل رقم:  

 

 

45٪ 

40٪ 

15٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصر الرضى عن أسلوب االتصال 
 داخل المؤسسة

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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 مإسستكم؟ تفرٌػ البٌانات الخاصة بهل فً رأٌك أن االتصال فعال فً(:09الجدول رقم)

 البدائل التكرارات النسبة المئوٌة
٪65  نعم 13 
٪35  ال 07 
٪100  المجموع 20 

 
الذٌن ٌعتقدون فً رأٌهم أن االتصال  المبحوثٌن (:أن19)رقم الجدول خبلل من ٌتضح-

ذوا فعالٌة كبٌرة فً مإسستهم،والذٌن أجابوا ب:"نعم"،نجد أن عددهم بلػ ثبلثة عشر 
وأما فٌما ٌخص الرافضٌن لهذا االعتقاد والذٌن قد ،65 %قدرت بحوالً  بنسبة موظؾ

 . %35أجابوا ب:"ال"،نجد أن عددهم بلػ سبعة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 
 فً فعال االتصال نأ فً رأٌهم منٌك المبحوثٌن ٌة المبحوثٌنؼلبأ نأ نستخلص ومنه

المرضى فٌما ٌخص هذه المواطنٌن أي و الموظؾ حاجة ٌلبً نهأ وٌرون مإسستهم

 المإسسة ألنها استشفابٌة.

 

09الشكل رقم:  

 

 

 

 

65٪ 

35٪ 

 توزٌع العٌنة حسب عنصرفعالٌة االتصال فً المؤسسة

 نعم

 ال
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تإثر األنواع االتصالٌة على تحسٌن العبلقات الداخلٌة والخارجٌة المحور الثالث:-(4

 للمإسسة. 

 تفرٌػ البٌانات الخاصة باألنواع االتصالٌة مكملة لبعضها البعض:(:81الجدول رقم)

 البدابل التكرار النسبة المبوٌة
٪60  موافق 12 
٪15  ؼٌر موافق 03 
٪25  محاٌد 05 
٪100  المجموع 20 

 
 نواعاأل نأ على ونوافقٌ الذٌن المبحوثٌن(:أن 20رقم) الجدول خبلل من ٌتضح-

،وهً تإثر على تحٌن العبلقات الداخلٌة والخارجٌة لبعضا بعضهال مكملة االتصالٌة
،فً حٌن أن %60بنسبة قدرت بحوالً للمإسسة،حٌث بلػ عددهم اثنا عشر موظؾ 

نسبة المحاٌدٌن فاقت نسبة الؽٌر الموافقٌن،نجد أن األولى بلػ عدد الموظفٌن بها خمسة 
،أما الثانٌة فقد بلػ عدد الموظفٌن بها ثبلثة موظفٌن %25موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 

                                                               .   %15بنسبة قدرت بحوالً 
 مكملة االتصالٌة نواعاألٌعتقدون ان فً رأٌهم بؤن  المبحوثٌن لبٌةأؼ نأ نستخلص ومنه

،وهً تإثر على تحسٌن العبلقات الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة،وهذا لبعضا بعضهال
ٌعنً أن ضعؾ االتصال بمختلؾ أنواعه ٌإدي بدوره إلى تردي نوع الخدمة التً تقدمها 

 ه المإسسة وانعدام السٌر الحسن والجٌد لها.هذ

 

 81الشكل رقم:

60٪ 15٪ 

25٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصراالنواع االتصالٌة مكملة لبعضها 
 لبعض

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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تفرٌػ البٌانات الخاصة بمساهمة االتصال األفقً فً تحسٌن األداء بٌن (:80الجدول رقم)

 أقسام المإسسة:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪60  موافق 12 
٪15  ؼٌر موافق 03 
٪25  محاٌد 05 
٪100  المجموع 20 

 
معظم المبحوثٌن ٌرون أن االتصال األفقً ٌساهم  (:أن21خبلل الجدول رقم) ٌتضح من-

فهو ٌعد من بٌن الضرورات،حٌث بلػ بشكل كبٌر فً تحسٌن األداء بٌن أقسام المإسسة،
،أما فٌما %60عدد الموظفٌن الذٌن ٌعتقدون ذلك اثنا عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

عددهم ثبلثة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً ٌخص الؽٌر الموافقٌن على ذلك،فقد بلػ 
،فً حٌن أن المحاٌدٌن لذلك والذٌن بلػ عددهم خمسة موظفٌن بنسبة قدرت 15%

                                                                             .%25بحوالً 
 األنواع كل شؤن شؤنه ة خاصةومكان ة كبٌرةهمٌأ فقًألا لبلتصال نأ نستخلصومنه 

 .المإسسة اقسام بٌن األداء تحسٌن فً ٌساهم نهأ المبحوثٌن ٌةؼلبأ ٌرى حٌث،االتصالٌة
 

 

80الشكل رقم:  

 

60٪ 15٪ 

25٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصراالتصال االفقً ٌساهم فً تحسٌن 
 األداء بٌن أقسام المؤسسة

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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 جٌعشت فً الصاعد االتصالبمساهمة تفرٌػ البٌانات الخاصة (:88الجدول رقم)

 : ومقترحاتهم رابهمأ تقدٌم على المرإوسٌن

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪75  موافق 15 
٪05 ٌر موافقؼ 01   
٪20  محاٌد  04 
٪100  المجموع 20 

 
 عٌجتش االتصال الصاعد ٌساهم بدرجة أولى على (:أن22ٌتضح من خبلل الجدول رقم)-

أرابهم ومقترحاتهم،حٌث بلػ عدد الذٌن ٌعتقدون ذلك خمسة عشر  تقدٌم على المرإوسٌن
ٌعتقدون ؼبر ذلك وهم الؽٌر ،فً حٌن أن الذٌن %75موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 

،أما فٌم ٌخص %05الموافقون،فقد بلػ عددهم موظؾ واحد بنسبة قدرت بحوالً 
 .%20المحاٌدٌن والذٌن بلػ عددهم أربعة موظفٌن بنسبة قدرت بحوالً 

 فً هاما دورا بلعبفإنه  المإسسة فً أنه إذا كان االتصال الصاعد فعاال نستخلص ومنه
 طشان من االتصال هذا وٌفعل رابهما بداءإو مقترحاتهم قدٌمت على المرإوسٌن جٌعشت

 المإسسة وٌحسسه أنه فرد ذوا أهمٌة كبٌرة فٌها وال ٌمكن االستؽناء عنه. داخل الموظؾ
 

 

88الشكل رقم:  

 

 

75٪ 

05٪ 

20٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصراالتصال الصاعد ٌساهم فً 
 تشجٌع المرؤوسٌن على تقدٌم ارائهم و مقتراحاتهم

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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مساهمة االتصال الصاعد والهابط فً تحسٌن تفرغ البٌانات الخاصة ب(:83الجدول رقم)

 العبلقات داخل المإسسة:

 البدائل التكرار النسبة المئوٌة
٪75  موافق 15 
٪20  ؼٌر موافق 04 
٪05  محاٌد 01 
٪100  المجموع 20 

(:أن معظم المبحوثٌن ٌرون أن االتصال الصاعد 23ٌتضح من خبلل الجدول رقم)-

موظؾ  والهابط ساهم فً تحسٌن العبلقات داخل المإسسة،حٌث بلػ عددهم ثبلثة عشر

،فً حٌن أن الؽٌر الموافقٌن على ذلك والذٌن بلػ عددهم %75بنسبة قدرت بحوالً 

،أما المحاٌدٌن لذلك والذي بلػ عددهم موظؾ %20بحوالً أربعة موظفٌن بنسبة قدرت 

                                                            .%05واحد بنسبة قدرت بحوالً 

 من ٌحسن والهابط الصاعد االتصالكل من  نأ على ٌوافقون ؼلبٌةاأل نأ نستخلص ومنه

 ،فهو ٌزٌل الحواجز بٌن الرإساء والمرإوسٌن.المإسسة داخل العبلقات

 

83الشكل رقم:  

 

 

75٪ 

20٪ 

05٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصراالتصال الصاعد و الهابط ٌساهم 
 فً تحسٌن العالقات داخل المؤسسة

 موافق

 ؼٌر موافق

 محاٌد
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مساعدة االتصال الؽٌر الرسمً فً توطٌد تفرٌػ البٌانات الخاصة ب(:84الجدول رقم)

 العبلقة بٌن الموظفٌن والرإساء:

المئوٌةالنسبة   البدائل التكرارات 
٪65  نعم 13 
٪35  ال  07 
٪100  المجموع 20 

 
 ؽٌرٌرون بؤن االتصال ال المبحوثٌنأؼلبٌة  أن(:24ٌتضح من خبلل الجدول رقم)-
إساء،حٌث بلػ عدد الذٌن ٌعتقدون ذلك والر المإسسة موظفً بٌن العبلقة ٌوطد رسمًال

،فً حٌن بلػ عدد الذٌن ٌعتقدون عكس %65ثبلثة عشر موظؾ بنسبة قدرت بحوالً 
 .%35قدرت  ذلك سبعة موظفٌن بنسبة

ة بٌن العبلق ٌوطد رسمًال الؽٌر االتصال ٌرون بؤن المبحوثٌنمعظم  نا نستخلص ومنه
الحواجز بٌنهم وٌفشً لؽة الحوار  بعض كسر على ٌساعد ،مماالمرإوسٌن ورإسابهم

 وٌكسبهم العفوٌة.
 

 
 
 
 

 24الشكل رقم:
 
 
 
 

65٪ 

35٪ 

توزٌع العٌنة حسب عنصر االتصال الغٌر الرسمً ٌساعد 
 فً توطٌد العالقة بٌن موظفً المؤسسة و الرؤساء

 نعم

 ال



 
 

106 

 

 مناقشة نتائج الدراسة:-
 المساعدة العوامل من عامل االتصال استراتجٌة عتبرت:مناقشة نتائج الفرضٌة األولى-(1

 بؤن نجد،هعلٌ المتحصلالتحلٌل  نتابج خبلل فمن للمإسسة العامة االستراتجٌة تنفٌذ على
 استراتجٌة فبدون للمإسسة العامة باإلستراتجٌة وثٌقا ارتباطا ترتبط االتصال استراتجٌة
 خبلل ،ومنلؤلخر مكمل أحدهما نعتبر حٌث ٌمكننا أن،تكتمل هذه األخٌرة ال االتصال
 بوضوح تام. ذلك ٌتضح الجداول
 للمإسسة العامة باإلستراتجٌةالموظفٌن  توضٌح فً االتصال استراتجٌة أولوٌاتوتكمن 

التقٌٌم والمتابعة ،كما أنها تتطلب %95المتحصل علٌها  النسبة خبلل منوٌظهر ذلك 
 .%85بنسبة بلؽت 

 االستراتجٌة تنفٌذ على المساعدة العوامل من عامل االتصال استراتجٌة أن نستنتج ومنه
وإعبلم الموظفٌن بها،وهذا ما ٌإكد صحة على  توضٌح على تعمل حٌث للمإسسة العامة

المساعدة على تنفٌذ صحة الفرضٌة القابلة بؤن"استراتٌجٌة االتصال تعتبر من بٌن العامل 
 االستراتٌجٌة العامة للمإسسة".

 ، اطهاشن على المإسسة داخل االتصال فاعلٌة تإثرمناقشة نتائج الفرضٌة الثانٌة:-(2
الفعال ٌعزز من نشاط المإسسة وله  االتصال ان نجد علٌها المتحصل النتابج خبلل فمن

 دور كبٌر فً نجاح عملها.
 بنسبةمن خبلل الجداول والتً تمثلت نتابجها  المإسسة فً االتصاالت فعالٌة وتظهر
فً توضٌح  ٌساهم بدرجة كبٌرة بمختلؾ أنواعه أٌضا نجد أن االتصال،و85%

،وعلٌه ٌمكننا القول أن %70وتصحٌح المعلومات الؽامضة والخاطبة،حٌث بلؽت النسبة 
                                                                                                 الفرضٌة صحٌحة.

 الداخلٌة العبلقات تحسٌن على االتصالٌة نواعاأل تإثرمناقشة نتائج الفرضٌة الثالثة:-(3
أن هذه األخٌرة بمختلؾ  نجد علٌها المتحصل النتابج خبلل فمن،للمإسسة والخارجٌة

أنواعها لها دور كبٌر فً توطٌد وتحسٌن العبلقات بٌن المإسسة والموظفٌن بداخلها، 
حٌث تعمل على استمرارٌة العبلقة بٌنهم،من خبلل مراعاة انشؽاالتهم وتقدٌم اقتراحاتهم 

 وآرابهم هذا من جهة،وبٌن المإسسة ونشاطها من جهة أخرى.
 المرإوسٌن جٌعشت فً ٌساهم الصاعد االتصال أن لمتحصلا الجداول خبللٌتضح من 

وأٌضا تعتبر األنواع االتصالٌة ،%44:النسبة والتً تقدر ب خبلل من رابهمآ تقدٌم على
 صحة الفرضٌة.وهذا ما ٌإكد ،%40مكملة لبعضها البعض،حٌث تراوحت النسبة ب:

 لدى الطٌبة سمعتها على للحفاظ وسعٌهم بها ثقتهم زٌادةوعلٌه فإن ذلك ٌإدي إلى 
 .الجمهور
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 الخالصة:
 ،للدراسة السابقة للمعطٌات واستنادا فٌه التعمق و الموضوع لهذا دراستنا خبلل من

لموظفٌن فً المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة ا الى الموجهة االستمارة على وبالتركٌز
 توصلنا إلى عدة استنتاجات عدٌدة من بٌنها:

 . مباشرة ؼٌر بطرٌقة ولكن تمارس االتصال استراتجٌة ان-
 . الموظفٌن اداء تحسٌن فً وٌساهم فعال المإسسة داخل االتصال ان-
 .للمنظمة العامة االستراتجٌة تحقٌق فً كبٌر وباكل تساهم االتصال استراتجٌة ان-
 ركشاٌا نأ وٌمكن خاص عمل فرٌق تحتاج المإسسة فً االتصال إستراتجٌة إعداد-

 . اعدادها فً الموظفٌن
 الخاطبة ومات المعل وتوضٌح فهم على الموظفٌن االتصال استراتجٌة وتساعد-

 .الؽامضةو
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                                                                                   الخاتمة:

 أي ،أوالفرد بدونها ٌعٌش أن ٌمكن ال هامة اجتماعٌة عملٌة االتصال أن فٌه شك ال مما

 القٌام فً المنظمة ٌساعد أنه كما،ككل المجتمع مستوى على منظمةإنسانٌة أو  جماعة

 من مجموعة بتوفر إال ٌتحقق ال ،ولكنفٌها الحٌاة عصب،فهو األعمال من بالكثٌر

التكٌؾ و والدقة وااللتزام كالوضوح علٌها تقومأن  وٌنبؽً العملٌة هذه تحكم التً المبادئ

 العلمٌة للدراسة خصبا مٌدانا وٌعتبر مجال االتصالبها، المحٌط البٌبة متؽٌرات مع

 هذا إلى ٌدفعهم متباٌنة واهتمامات متعددةتخصصات  من باحثون إلٌها ٌوفد لتقاءا نقطةو

اهتمامهم مثل علم االجتماع وعلم النفس وعلم  بمجال كبٌر حد إلى مرتبطة خاصة أهداؾ

م اإلعبلم واالتصال،حٌث أصبح الٌوم أحد أهم الموضوعات فً اإلدارة، االقتصاد وعلو

خاصة بعد بداٌة االهتمام بالعنصر البشري كمورد هام وضروري فً المنظمة،وبعد 

التطورات المتسارعة التً اصبحت تعرفها بٌبة المنظمات على مختلؾ أشكالها 

الذي تلعبه واألهمٌة التً  وأحجامها،ولقد ارتبطت إشكالٌة بحثنا هذا بدراسة الدور

،وهذا من خبلل دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة أصبحت تحتلها استراتٌجٌة االتصال فً المنظمة

تم التركٌز فٌها على أهم النقاط التً تخدم هذا الموضوع.                                          

وصل إلٌها من خبلل وفً إطار هذه الخاتمة سوؾ نقوم بعرض اهم النتابج التً تم الت

                   هذه الدراسة سواء إن كانت من الجانب النظري أو التطبٌقً،وتكمن فٌما ٌلً:

 التنظٌمٌة المستوٌات كافة على بالعاملٌن الفعال االتصال على الحدٌثة اإلدارة صتحر

التوجٌه،اإلرشاد واإلعبلم،لكً تقٌم معهم جسرا من المعرفة والثقة المتبادلة عن  بهدؾ

 فً المشاركة روح وإٌقاظ المسإولٌة تحملهم على،والجٌد العمل علىطرٌق تحفٌزهم 

فرص اتخاذ القرارات والرقابة على نتابج األعمال،لٌصبح فً  منحهم طرٌق عن اإلدارة

 بٌن االنسجام و الترابط لتحسٌن هدؾتو المنظمة حٌاة فًمجرى المعلومات الهامة 

 دوران تحسٌن إلى باالنتماء والشعور التنظٌمٌة الثقافة بتدعٌم أٌضاو مجموعاتها

 المستوٌات مختلؾ بٌنالحواجز  كافة إزالة أجلمن  والخارجٌة الداخلٌة المعلومات

 تحدٌد عملٌة المساعدة فًهم العوامل أأحد  ًه ٌةاالتصالاإلستراتٌجٌة ف ،ولذلكالتنظٌمٌة

 ،وهً أٌضا للمنظمة العامة اإلستراتٌجٌة أداء و تطبٌق فً المساهمة الوسابلو الطرق

بٌن المنظمة واألطراؾ المكونة لها وهو ما ٌعرؾ باالتصال  القابمة التعامبلت مجموعة

 ن ٌمك الداخلً،حٌث ٌمثل الموظفٌن الجزء األكبر من هذه التعامبلت والتً عن طرٌقها

وأٌضا  وبقٌمها بها تؤثرهم مدى قٌاس و منظمتهم اتجاه شعورهمو مالتعرؾ على حاجٌاته

 على حرصها خبلل من به تهتم اإلداري الفكر مدارس مختلؾ جعل ما،وهذا معتقداتها

 تبادل أن بٌنت التً،والمنظمة مستوى على المعلومات وتداول نقلبها  ٌتم التً الطرٌقة

 ا،واحد نوعا أو شكبل ٌتخذ ال االتصال عملٌة خبلل منالمنظمة  داخل والمهارات األفكار

 أنواع وأنماط قد تختلؾ وتتعدد. االتصال أن إلى ٌشٌر ما وهذا
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 تخطٌط من اإلدارة وظابؾ كافة تحقٌق فً منها البدضرورة   االتصالاستراتٌجٌة  دعوت
 اتصال،كما جود و بدون نشاط سٌرحٌث ال ٌمكن تصور والرقابة، واتخاذ القرار تنظٌم و

،مما ٌهٌا له الفرص االتصال فً المدٌرون ٌستؽرقه الذي الوقت خبلل من اأهمٌته تبرز
فً الحصول على ما ٌرٌده من معلومات لتذلٌل ما ٌواجهه من صعوبات وعراقٌل فً 

                         التنفٌذ.                                                                             
هذه األهمٌة الكبٌرة إلستراتٌجٌة االتصال فً المنظمة،وخاصة فً التسٌٌر الذي ٌعتبر 
االتصال أحد العوامل األساسٌة فٌها،وانه ال ٌمكن أن ٌكون اتصال من ؼٌر تسٌٌر،أو 

من ؼٌر اتصال،فهما فعبلن متبلزمان وٌإثران فً بعضهما البعض،فاالتصال  تسٌٌر
،أما التسٌٌر وفق الطرق التقلٌدٌة، عال ٌساعد على التسٌٌر الجٌد للنشاطات واألعمالالف

فهو ٌإثر على فهم الموظفٌن وعلى مدى استٌعابهم للتعلٌمات واألوامر الخاصة بالعمل، 
جعل االتصال الٌوم أحد العوامل المهمة التً تساعد علة تنفٌذ إستراتٌجٌة المنظمة،مما 

تعاون مختلؾ أشكال االتصال ار إستراتٌجً،والذي ٌمثل وضع استدعى وضعه فً إط
 عبلقات فً المنظمة من أجل تلبٌة أهداؾ المصلحة العامة،وتحقٌقها ٌكون عبر تطوٌر

                . معنوي كشخص المنظمة وبٌن بٌنهم و األفراد بٌن واجتماعٌة بشرٌة
 ترٌد ما مجموع تتضمن واضحة إستراتٌجٌة تبنً إطار فً التنظٌم االتصال تطلبٌ

 المنظمة على وجب التنظٌم هذا إلى وللوصول،ونشاطات أعمال من به القٌام المنظمة
بالتشخٌص األولً للوضع الحالً لنشاطات االتصال وجمع أكبر قدر ممكن من  القٌام

                                               المعلومات المساعدة فً إعداد خطة االتصال.
 للمنظمة العامة اإلستراتٌجٌة أهداؾ و ؼاٌات تحقٌق خدمة فً االتصال إستراتٌجٌة عتبرت
 فً البدء قبل للمنظمة اإلستراتٌجٌة للتوجهات والمسبق الواضح التعرٌؾ من البد ذلكل

 إستراتٌجٌة ألي األساسٌة القاعدة المنظمة صورةاالتصال،حٌث تعتبر  أهداؾ تحدٌد
  والعمل الصورة هذه تحسٌن إلى ٌسعى أن اإلستراتٌجٌة بإعداد المكلؾ على ٌجب لذلك
 والخارجٌة للمنظمة بهدؾ الوصول  الداخلٌة الصورة بٌن واالنسجام التنسٌق ضمان على
 ثقافةو تارٌخالبحث فً  االتصال إستراتٌجٌة على وجب لذلك،المبتؽاة الصورة إلى

 ً المنظمة على المعلومات والرسابل التً ،فً حٌن ٌستند هذا األخٌر ف المنظمة هوٌةو
 خطاب كل لخطابات المنظمة،حٌث أن هٌكبل وتمثل،العاملٌن وكل المدٌرٌة بها تزود

 . له مرجعا الرسالة تكون أن البد للمنظمة
 األفراد مجموعة ٌمثل فهو،االتصال عملٌة لتخطٌط أساسً عنصر الجمهور ٌعتبر

 تحسن أن المنظمة على ٌجب لكن،واالتصال رسابل لها توجه التًالمتجانسة  الجماعاتو
 االتصال وسابل من وسٌلةالرسابل التً ترٌد إٌصالها،كما أنه لكل  وفق الجمهور اختٌار
الفرصة للمرسل بؤن  ذلك أتاح ونوعا كما الوسابل تلك توفرت وكلما،حدود و مزاٌا

ومع  الرسالة مع وتتناسب المقصود الهدؾ مع تتناسب التً الوسابل بٌنها منٌختار 
                                                       . خصابصه و المستهدؾ الجمهور طبٌعة
   المنظمة فً المستقبلً االتصال لنشاط رقمً تعبٌر لبلتصال التقدٌرٌة المٌزانٌةوتعد 
 هذه توفرها التً المالٌة اإلمكانٌات حجم فإن القرٌب،المتوسط،والبعٌد،لذلك المدى على

 الخطة تنفٌذتإثر على مدى نجاحها وفشلها،وعلٌه قبل البدء فً  االتصال لخطة المنظمة
 التقٌٌم النهابً ثم والمتابعة التنفٌذ ذلك بعد لٌتم العملٌة هذه عن المسإول تحدٌد من البد
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 ضمان أجل من لتصحٌحها البلزمة اإلجراءات واتخاذ االنحرافات بتحدٌد،وذلك لها
                                                           . لبلتصال المستقبلٌة للخطة تخطٌط أحسن

 المإسسة داخل االتصال بإستراتجٌة ٌتعلق والذي الموضوع لهذاوعلٌه فإن تناولنا 
توجد فً  االتصال إستراتجٌة أن فً تمثلت نتابج الى توصلنا اإلستشفابٌة العمومٌة

نشاط اتصالً فحسب،وتقتضً التقٌٌم،المتابعة والتجدٌد،وال ٌوجد هناك المإسسة ك
 على المستجوبٌن إجابات خبلل من لنا إتضح ما ،وهذاوتسٌرهاأشخاص مكلفٌن بإعدادها 

بإستراتٌجٌة االتصال  خاص عمل فرٌق وجود ضرورة على أكدوا أنهم إال،اإلستبٌان
 ضافة إلى مشاركة الموظفٌن فٌها.باإل

 تحسٌن الى تسعىأن المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة  اعتبار ٌمكن عامة وكخبلصة
 واألساسٌات االعتبارات كل مراعاة،وهذا من خبلل فٌها االتصال إستراتجٌة وتطوٌر

 واألصح األسلم الطرٌق فً تسٌر المإسسة بؤن القول ٌمكننا إلٌها اإلشارة تسبق التً
 . أهدافها لتحقٌق

 : والمقترحات توصٌاتال-
 النتابج ستخبلص"،واالعمومٌة المإسسة داخل االتصال استراتجٌة"وعموض تناولنا بعدما

 جملة من التوصٌات والتً تمثلت فٌما ٌلً: اقتراح ٌمكننا الفرضٌات صحة ثباتإو
 .العمومٌة المإسسات داخل اتصال إستراتجٌة وجود ضرورة-
 . االتصال استراتجٌة وتقٌٌم متابعة وجوب-
 .االتصالٌة االنواع جمٌع بٌن التكامل االتصال فاعلٌة تتطلب-
 . اطهاشن من تعزز المإسسة داخل االتصال فاعلٌة-
 .فعالة لتكون المإسسة بإستراتجٌة وإعبلمهم العمال اشراك ٌجب-
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 :0رقم حقالمل

 الشعبٌة الدٌموقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة
 العلمً والبحث العالً التعلٌم زارةو

 عبد الحمٌد بن بادٌس جامعة
 ماعٌةتجاال العلوم كلٌة

 واالتصال اإلعالم علوم قسم
 ةعام وعالقات تصالا تخصص

 
 

 :ستبٌاناإل إستمارة
 العامة والعبلقات تصالاال فً الماستر شهادة لنٌل مكملة تخرج مذكرة إنجاز إطار فً

"استراتٌجٌة االتصال داخل المإسسة العمومٌة اإلستشفابٌة لعٌن تادلس والٌة بعنوان
مٌدانٌة.                                                                       دراسة مستؽانم"

إلتمام هذا البحث مساعدتنا و التعاون معنا ونرجو منكم اإلستبٌان هذا أٌدٌكم بٌن نضع
فً  على األسبلة المطروحةالواضحة والصادقة اإلجابة العلمً عن طرٌق 

(أمام ×وذلك بوضع عبلمة)وهذا من أجل السماح لنا بإنجاز دراسة واضحة،،اإلستبٌان
 اإلجابة التً تعبر عن رأٌك،مع العلم أن هذه المعلومات ستبقى سرٌة،ولن تستخدم إال

 لؽرض البحث العلمً. 
 
 

 :المشرف ألستاذ:                   االطلبة إعداد من
 الدكتور بوعمامة العربً-زروقً أمال                      -        

 دمحم ةلوط 

 :مالحظة
 .األمر تطلب إذا السإال نفس على واحدة إجابة من أكثر إختٌار ٌمكن-
 .األسبلة جمٌع على اإلجابة الرجاء-
 .محضة علمٌة ألؼراض ستستعمل إجابتكم أن لكم نإكد-
 

 .وشكرا

 

 2018/2019السنة الجامعٌة:
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 .للمبحوث الشخصٌة لبٌاناتا:المحور األول
 :الجنس-(1
   ذكر 
 نثىأ

  :السن-(2
     25 من قلأ

  45إلى  35من 
  55إلى  45من 

 :التعلٌمً المستوي-(3
 متوسطال
     ثانويال
 جامعًال
 : المؤسسة فً قدمٌةاأل-(4

 سنوات 4 من أقل
              سنوات 10 الى4 من

 سنوات 10 من كثرأ
 :المؤسسة فً المستعملة اللغة-(5

 عربٌة
 فرنسٌة
 معا االثنٌن

 تنفٌذ على المساعدة العواملأحد  االتصال استراتجٌة تعتبرالثانً: المحور
  :للمإسسة العامة االستراتجٌة

 :خاص عمل فرٌق ٌتطلب االتصال إستراتجٌة إعداد-(6
 محاٌد  ؼٌر موافق موافق

 استراتٌجٌة االتصال تتطلب التقٌٌم والمتابعة:-(7
 محاٌد ؼٌر موافق  موافق

 :بالمؤسسة الخاصة تصالاال استراتجٌة وضع فً المؤسسة موظفً كل اركشٌ-(8
 محاٌد ؼٌر موافق موافق

 :والتعاون الفرٌق روح تعزز فً دور له المؤسسة فً اتصال إستراتجٌة وجود-(9
                                                                                        ؼٌر موافق                     محاٌد                                          موافق

 مستوى على االعتبار بعٌن االتصال استراتجٌة تأخذها التً األولوٌات من-(10 
                                         :العامة باإلستراتجٌة العمال وإعالم توضٌح المؤسسة

       ؼٌر موافق                            محاٌد                                                                                                       موافق 
 التدرٌب توفر عدم لىإ ٌة المطلوبة ٌرجعالفعال االتصال استراتجٌة تحقٌق عدمإن -(11

:                                                                                                    بها وعىال لخلق
      موافق                              ؼٌر موافق      محاٌد
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 :العمل فً الرضا عدم اسباب من االتصال إستراتجٌة فاعلٌة عدم-(12

 ؼٌر موافق                         محاٌد                     موافق
 :مؤسستكم فً اتصال استراتجٌة هناك رأٌكم فً-(13
 ال                        نعم

 .نشاطها على المإسسة داخل االتصال فعالٌة تإثر:لثالثا المحور
 :الغامضة او الخاطئة المعلومات توضٌح فً انواعه بكل االتصال ٌساهم-(14

 ؼٌر موافق                 محاٌد            موافق
:                                                    طهاشان من تعزز المؤسسة فً االتصاالت فعالٌة-(15

                                                                                                  ؼٌر موافق               محاٌد  موافق   

                                  :تستخدمها التى الخدمات نوع على المؤسسة ادارة نجاح ٌعتمد-(16

                                                                                           ؼٌر موافق        محاٌد      موافق

 داخل فعال عنصر بأنك االحساس من ٌعمق االتصالٌة العملٌة فً اركةشالم-(17

:                                                                                                 المؤسسة

  محاٌد          موافق          ؼٌر موافق

 :المؤسسة فً الموجود االتصال سلوبأ عن راضون نتمأ هل-(18
 ؼٌر موافق        محاٌد   موافق

 ٌتمٌز بالفعالٌة: تصالاال هل رأٌكم فً-(19
 ال                      نعم

 الداخلٌة العبلقات تحسٌن على االتصالٌة االنواع تإثررابع:ال المحور
 .للمإسسة والخارجٌة

 :البعض لبعضها مكملة االتصالٌة نواعاأل-(20
 ؼٌر موافق                     محاٌد            موافق

                                          :المؤسسة أقسام بٌن االداء تحسٌن فً األفقً االتصال ٌساهم-(21

موافق   ؼٌر موافق      محاٌد                                                                                            

 :ومقترحاتهم أرائهم تقدٌم على المرؤوسٌن جٌعشت فً الصاعد االتصال ساهمٌ-(22

                                                                                        ؼٌر موافق         محاٌد            موافق

                 :المؤسسة داخل العالقات تحسٌن على الصاعد و الهابط االتصال ٌساهم-(23

                                                                                               موافق            محاٌد ؼٌر                         موافق

المؤسسة  موظفً بٌن العالقة توطٌد فً رسمً غٌر االتصال ٌساعد هل رأٌكم فً-(24

                                                                                              :والرؤساء

 ال                                                      نعم




