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: تعاىل قال الّله 
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 19: سورة اٱن ل اآلية

ن غي جلالل   ش   اهلل س  ا ه وتعاىل عَل  ع ه، اٱ  ال تعد وال حتىص، فل  احل د ك ا ي
. إمتام هذا اٱع ل وجه  وعظيم سلطا  ، فلله احل د من ق ل ومن  عد عَل توفيقه ٱنا

ه اٱدراسة اٱعل ية،أس اذ ا   قدم  اٱش   اجلزيل إىل من ت  م  ق ول اإل  اف عَل هذ
من توجيهات قي ة ومعلومات  رية ومس   ة   هت وملا أ د"ع  وت ف يدة"ة  ك ورالاٱفاضل 

. إىل اٱنورو إ  اجه إلمتام و فع س ة املش وع من  الل توجيهاته و لائ ه 
،  اٱص وال متناهي إىل كل أساتذتنا اٱفضالء   قسم علوم اإلعالم  و     اصه

 واالتلال جبامعة ع د احل يد  ن  ا يس مبس غا م اٱذين ٱم ي خلوا علينا   وجيهاهتم
 .جناز هذا اٱع ل سواء من ق يب أو من  عيدإإىل كل من كا   ٱه يد    

........... إىل هؤالء مجيعا
 .اٱع فان، واهلل املس عان ومجيل تقدم إٱيهم م ة أ  ى  اٱش   اجلزيل ن



 

 

 

 

ػنة، وبثت يفّ كّل حناهنا  إىل اليت محلؾين شهورا، وسهرت عىل تربؼيت، إىل من أذابت عمرها ألحيا مطم
إىل أمي احلنون أطال اهلل يف ..  ورافقؾين بدعواهتا  وعطفها، وإىل العيون اليت ظلت تراقب خطوات جناحي
 .عمرها

 و  وغرس يف نفسي العّزة إىل من كّرس حياته وشّق الّصعب والّصعاب، إىل من عبّد طريق مشواري 
 .إىل أيب العزيز أطال اهلل يف عمره.. الكرامة 

 إخويت وأخوايت األعزاء.. إىل أسراّر ابؾساميت ومن قامستهم أفراحي وأحزاين إىل أغىل ما يف حيايت 
إىل صديقيت وزميليت اليت شاركؾين يف إمتام هذا .. الدراسي إىل أحؽيت ومن وقف معي طوال مشواري 

 .العمل
 .إىل أساتذيت باجلامعة الذين تشرفت أهنم مروا يف حيايت

ً يف إجناز هذا العمل هلم : إىل أبناء خاليت ً ومعنويا مشؼسة، مسية، نرجس، ياسني الذين لم يبخلوا علّي ماّديا
 .مين جزيل الشكر

وإىل كل من ذكرهم قلبي ولم ..  وبعيد  وإىل كّل من قدم يل يد العون واإلسناد وكل من يعرفين من قريب
 .قلمي يذكرهم

 .أهدي مثرة جهدي املتواضع

   حياة  دموش  



 

 

 

 :احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل علينا أما بعد

أهدي هذا العمل املتواضع إىل الوالدين الكرميني أطال اهلل يف عمرمها 

 .وأمدمها بالصحة والعافية

 .إىل إخويت وأخوايت وأقاريب وكل األصدقاء واألحباب من غري استثناء 

 .الدراسيالدرب إىل أساتذيت الكرام وكل رفقاء 

ً للجميع  . ويف األخري أسال اهلل عز وجل أن جيعل هذا العمل نافعا
 

   ي بلخروبي بخر 
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 ُيعتبر االتصاؿ أحد المكاضيع اليامة التي ال تزاؿ تستقطب اىتمامات الباحثيف كالدارسيف في العمكـ     

اإلنسانية عامة كعمـك اإلعالـ كاالتصاؿ خاصة، حيث تعدل ىذا األخير حدكد الدراسات كتطرؽ إلى جميع 

مياديف الحياة في المجتمعات، حيث أصبح محكر الخبرة اإلنسانية كأحد ركائز حياتنا المعاصرة، كما أف 

المجتمع المنظـ عمى االتصاؿ بمختمؼ أنكاعو، كمع تطكر الكسائؿ االلكتركنية الحديثة كاستخداميا في 

المعالجة الرقمية لمبيانات، أصبحت ظاىرة االتصاؿ شديدة األىمية تعتمد بشكؿ أساسي عمى التقنيات الحديثة 

في استخداـ المعرفة لرفع مستكل األداء الكظيفي لممؤسسة كتكسيع إمكانية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 

كاالتصاؿ كسيمة بقاء كأداة ال يمكف االستغناء عنيا في عالـ مفتكح يعتمد عمى القدرة التنافسية كأحد 

المحركات التي تعمؿ عمى زيادة كفاءة كفعالية أداء المؤسسات كالمنظمات خصكصا بعد التدّفؽ المعمكماتي 

. كظيكر أجيزة الكتركنية تستخدـ في تكنكلكجيا المعمكمات

باعتبار جكىر االتصاؿ ىك المعمكمات المنقكلة كالمتمثمة في الرسالة، فانو يتأثر بالتقنيات التكنكلكجية       

التي أظيرتيا تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ بتغيراتيا الجذرية في كيفية نقؿ المعمكمات بيف المكظفيف في 

المؤسسة، كىذا ما سيؿ العممية االتصالية مف الشكؿ التقميدم إلى الشكؿ االلكتركني كبالتالي المساىمة في 

. التنسيؽ كأداء المياـ كتحقيؽ األىداؼ

كنظران لككف المؤسسة العمكمية االستشفائية جزء مف المجتمع تعتمد عمى االتصاؿ في تحقيؽ أىدافيا      

كخططيا العامة مف خالؿ التكاصؿ بيف المكظفيف كالرئيس كبيف المكظفيف في حد ذاتيـ عف طريؽ 

المراسالت اإلدارية كاالجتماعات الدكرية، حيث تسعى المؤسسة لتطكيره تمبية لحاجاتيا فقد اعتمدت عمى 

االتصاؿ الداخمي كأىـ طرؽ اإلعالـ بالقرارات التي تعزز الصحة الفردية كالجماعية الذم يتجسد في جداكؿ 

المناكبة الخاصة بالمكاعيد الطبية كالمكحات اإلشيارية المضيئة كغير المضيئة التي يتطمع مف خالليا عمى 

عالنات التكعية كالكقاية .  مكاعيد الزيارة كا 
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نظران لككف المستشفيات مف أكثر األماكف أىمية لممارسة مينة الطب كعالج المرضى كتقديـ الرعاية      

 فيي النكاة األساسية لالتصاؿ الصحي، كمف أىـ القطاعات في الدكلة التي أكلت ليا اىتماـ ،الصحية ليـ

كبير يتجسد في مجمكع اإلصالحات التي عرفيا القطاع منذ االستقالؿ فقد كضعت الدكلة الجزائرية مبادئ 

أساسية تقكـ عمييا السياسة الصحية بيدؼ القضاء عمى األمراض تجسدت في تغيير الييكؿ التنظيمي لمكزارة 

صالح المستشفيات إلى جانب إنشاء المجنة الكطنية  مف كزارة الصحة العمكمية إلى كزارة الصحة كالسكاف كا 

لمسكاف عف طريؽ تحسيف تقديـ الخدمات كظركؼ االستقباؿ في مراكز الرعاية كاالستفادة مف تقنيات 

مف الجريدة الرسمية لمجميكرية  (8)الحاسب اآللي كالتحكـ في أساليب التسيير الحديثة مثمما جاء في المادة 

/ تشخيص المرض / العالج / الكقاية : مياـ المؤسسة العمكمية االستشفائية ىي: ػػػػالجزائرية التي تقضي ب

 1.ترقية كحماية البيئة/ الفحكصات / العالج الجكارم 

كمّما ال شؾ فيو أّف إدراج تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ أمر ضركرم مف أجؿ الظفر بأىـّ التطّكرات      

كمكاكبتيا لكي ال تفقد المؤسسة العمكمية االستشفائية مكانتيا المحمية كالكطنية نظرا لمضغط الذم تشيده 

كاستكجب عمييا االعتناء بمختمؼ المكاطنيف حفاظا عمى صحتيـ كحسف التكفؿ بيـ منذ كفكدىـ إلى غاية 

. مغادرتيـ

 : كعمى ضكء ما سبؽ نطرح الّتساؤؿ التالي

 ما دور تكنولوجيا اإلعالم واالّتصال في تحسين االّتصال الّداخمي في المؤّسسة العمومّية االستشفائّية؟ *

: الفرضيات- 1

. تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ تؤدم إلى تحسيف االتصاؿ الداخمي كبالتالي تقكية األداء الكظيفي- 

. كمما كاف االتصاؿ الداخمي ناجح كمما حققت المؤسسة أىدافيا المرجكة- 
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 كالتّأكد مف صّحة الفرضيات، قد اعتمدنا عمى خطة بحث شممت االتصاؿ اإلشكاليةعمى ىذه  كلإلجابة     

الداخمي كتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كعالقتيما بالمؤسسة العمكمية االستشفائية بحيث قسمنا مخطط بحثنا 

. حسب ما درسنا الى ثالث فصكؿ

 كتبياف التصكر العاـ لمكضكع البحث، بينما الفصؿ األّكؿ تـ تقسيمو اإلشكاليةحيث في المقدمة طرحنا      

عالقة بيذا المفيـك أما العنكاف مف ـ االّتصاؿ الداخمي كما لو مّكليما يستعرض مفاهأالى عنكانيف رئيسييف 

ىمّية االتصاؿ الداخمي في المؤسسة كمعكقاتو ككذا كيفية التغمب أىداؼ كألى إالثاني فقد تـ التطرؽ فيو 

. أىدافياعمييا لتحقؽ المؤسسة 

 أيضان لى تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ حيث جاء ىذا الفصؿ مقسـ إكخّصص الفصؿ الثاني مف الدراسة      

لى عنكانيف رئيسييف العنكاف األّكؿ يستعرض التعاريؼ كالمفاىيـ المتعمقة بتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ككذا إ

ىمّية ألى إالخصائص كالسمات كتطّكر تكنكلكجيا اإلعالـ الحديثة، أما العنكاف الثاني فقد تطرقنا فيو 

يجابيات كسمبيات المترتبة مف إ أبرزنا كاالتصاؿ كانعكاساتيا عمى المؤسسات حيث اإلعالـتكنكلكجيا 

. ىـ انعكاساتيا عمى المؤسسةأ كاالّتصاؿ كاإلعالـتكنكلكجيا 

 جاء فيو التعريؼ بالمؤسسة األكؿأّما الفصؿ الثّالث تـ تقسيمو كذلؾ الى عنكانيف رئيسييف العنكاف      

. ىدافياأ كخصائص المؤسسة كأنكاعالعمكمي االستشفائية كتطكرىا، حيث استعرض ىذا المبحث 

 العنكاف الثاني فكاف بعنكاف عالقة االتصاؿ الداخمي كتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ بالمؤسسة      أّما

 كاالتصاؿ عمى االتصاؿ الداخمي في المؤسسة كدكرىا في اإلعالـاالستشفائية الذم جاء فيو تأثير تكنكلكجيا 

. تحسيف أدائيا داخؿ المؤسسة

ىـّ نتائج الفصكؿ مع التأكيد عمى صحة الفرضيات ألنصؿ في النياية الى خاتمة بحثنا التي تتضمف      

 دراسة االتصاؿ الداخمي في ظؿ تكنكلكجيا إثراءمتبكعة بجممة مف االقتراحات كالتكصيات بغية المساىمة في 

.    اإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة
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: أسباب اختيار الموضوع- 2

 :أسباب ذاتية- 2-1

.  معرفة عالقة تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ باالتصاؿ الداخمي-

.  دراسة االتصاؿ الداخمي في المؤسسة العمكمية االستشفائية-

.  الميكؿ الشخصي لممجاؿ الطبي كالجك االستشفائي-

 . معرفة االنعكاسات التي أحدثتيا تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ عمى األداء الكظيفي-

: أسباب موضوعية -2-2

. مكضكع تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ لو دكر بارز في المؤسسة العمكمية االستشفائية- 

دكر االتصاؿ الداخمي في تقريب المنظكمة االستشفائية مف المكظفيف بكاسطة استغالؿ إمكانيات تكنكلكجيا - 

. اإلعالـ كاالتصاؿ

. إدراؾ مدل استغالؿ المؤسسة الصحية لتكنكلكجيا المعمكمات لتحسيف مستكل االتصاؿ الداخمي- 

:  أهداف الدراسة- 3

محاكلة معرفة حاجة المؤسسات العمكمية إلى تطكير جيازىا اإلدارم باستخداـ تكنكلكجيا اإلعالـ - 

. كاالتصاؿ

. دراسة االتصاؿ الداخمي في المؤسسة االستشفائية في ظؿ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ- 

محاكلة تجسيد تقنيات اإلعالـ كاالتصاؿ كقدرتيا عمى تحسيف األداء الكظيفي في المؤسسة العمكمية - 

. االستشفائية

: أهمية الدراسة- 4

إف مكضكع االتصاؿ أصبح حديث الساعة كالسيما االتصاؿ الداخمي الذم أكلت لو المؤسسات أىمية كبيرة 

لما لو دكر بيف المكظفيف كرئيسيـ كبيف المؤسسة كالمؤسسات األخرل كىذا ما تـ تناكلو في مكضكعنا ىذا 
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مف أجؿ تسميط الضكء عمى فعالية االتصاؿ الداخمي في المؤسسة العمكمية االستشفائية باعتبارىا جزء مف 

. المجتمع تعتمد عمى االتصاؿ في مختمؼ نشاطاتيا اإلدارية كعالقاتيا العامة

:  تحديد المفاهيم- 5

 : االتصال- 5-1

: لغة- 5-1-1

التي تعني المشترؾ، كما  communisالمشتقة مف الكممة الالتينية  communicationصؿ كممة أيعكد      

يعني بالغ رسمي أك  communiqueتعني ذات الشيء في المغة االنجميزية، أما في المغة الفرنسية فكممة 

. بياف أك تكضيح حككمي

أما في المغة العربية فكممة اتصاؿ تعني البالغ، فنحف نقكؿ أكصمو الشيء أك أكصؿ إليو الشيء أم      

كبمكغو كانتياء إليو كبمكغ الخبر، أك الربط بيف كائنيف ، 1أبمغو إياه، كما تعني أيضا ربط الشيء بالشيء

كالجمع بينيما، كتدؿ حديثا عمى المعمكمة المرسمة كشبكة الطرؽ كتبادؿ األفكار كالمعمكمات، كىي تأسيس 

 2.الشتراؾ فرديف أك أكثر

: اصطالحا- 5-1-2

 االتصاؿ عمى أنو ذلؾ الميكانيـز مف خاللو تكجد العالقات اإلنسانية كتنمك "تشارلز كولي" ُيعرِّفو     

 3.كتتطكر الرمكز العقمية بكاسطة كسائؿ نشر ىذه الرمكز عبر المكاف كاستمرارىا عبر الزماف

 االتصاؿ بأنو نقؿ المعنى مف شخص آلخر مف خالؿ العالمات كاإلشارات أك "هنري ألبرت"كما ُيعرِّفو     

 .الّرمكز مف خالؿ نظاـ لغكم مفيكـ ضمني لمّطرفيف

                                                 

. 31ص ،2012 كالطباعة، كالتكزيع لمنشر المسيرة ، دار1 طاالتصاؿ، نظريات، المزاىرة ىالؿ مناؿ- 1
. 151ص  ،2005  مصر،، دار العرب لمنشر كالتكزيع،1 طعبد العزيز، مدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعي لمعمؿ،- 2
، 9، ص1997اإلسكندرية،  المكتب الجامعي،، (ط.د) خيرم خميؿ الجمعي، االتصاؿ ككسائمو في المجتمع الحديث،- 3

 .10ص
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: الّتعريف اإلجرائي- 5-1-3

 مشترؾ فيـ إيجاد أجؿ مف( كمستقبؿ مرسؿ) أكثر أك طرفيف بيف كاألفكار المعمكمات تبادؿ عممية ىك     

 .الرمكز مف مجمكعة باستخداـ

 كسيمة عبر مستقبؿ إلى مرسؿ مف كتجارب، كخبرات أفكار تبادؿ كمعمكمات نقؿ عممية ىك االتصاؿ     

 .معينة ككظائؼ أغراض تحقيؽ ك المشترؾ، الفيـ إلى الكصكؿ بيدؼ معينة

: االتصال الداخمي- 5-2

لى اإلدارة ":Alwin Dad "ُيعرِّفو       االتصاؿ الداخمي ىك نقؿ المعمكمات كالبيانات الالزمة مف كا 

 . كالمؤسسات كالمتيميف إجماال

 إف االتصاؿ ىك أساس كؿ تنظيـ ناجح، كعف التحكـ فيو يساعد كافة األعضاء ":Dr.Muphy "كُيعرِّفو     

 .  في المؤسسة في أعماليـ، ككؿ رئيس يفشؿ في إعطاء المعمكمات المناسبة أك تمقييا ىك رئيس فاشؿ

بأنو مجمكع المبادئ كالتطبيقات التي تيدؼ إلى تشجيع سمكؾ استماع، :  الجمعية الفرنسيةكُتعرِّفو     

تسييؿ تمرير كنشر المعمكمات، تسييؿ العمؿ الجماعي المشترؾ كترقية قيـ المؤسسة مف أجؿ تحسيف 

 1.الفعالية الفردية كالجماعية فييا

 :التعريف اإلجرائي- 5-2-1

 (بيف الرئيس كالمرؤكسيف)داخؿ المؤسسات االستشفائية  يتـ بيف المكظفيف كالعماؿ الذم االّتصاؿ      ىك

 العمؿ شؤكف تسيير أجؿ مف المعمكمات تبادؿ قصد باستعماؿ تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ الحديثة،

في  كتسيـ كالمشاركة التفاعؿ عمى تقكـ عالقات تنشأ حتى تكاجييـ، قد المعكقات التي كتجاكز كتسييميا،

 .األىداؼ كتحقيؽ كالمياـ األعماؿ

                                                 

، 2003عالقات عامة مع الصحافة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  ،1ط اتصاؿ المؤسسة، إشيار، ،فضيؿ دليك- 1
  .3ص
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: تكنولوجيا- 5-3

: لغة- 5-3-1

أم  Logyبمعنى فف أك صنعة أك تقني، أما المقطع الثاني  Technoالكممة مككنة مف مقطعيف األكؿ      

مذىب أك عمـ أك نظرية، فإذا اجتمع لفظاف بكممة كاحدة سنجد أف كؿ فف أك صنعة البد أف ُيؤطِّرىا العمـ أك 

 1.النظرية عممية معينة

". التكنكلكجيا ىي العمـ التطبيقي كطريقة فنية لتحقيؽ غرض عممي ":كما كرد في قامكس المكرد     

 :اصطالحا- 5-3-2

مجمكعة المعارؼ كالخبرة المتراكمة كالمتاحة كاألدكات كالكسائؿ المادية كالتنظيمية كاإلدارية التي      

يستخدميا اإلنساف في أداء عمؿ ما أك كظيفة ما في مجاؿ حياتو اليكمية إلشباع الحاجات المادية كالمعنكية 

 2.سكاء عمى مستكل الفرد أك المجتمع

:    اإلعالم- 5-4

: لغة- 5-4-1

استعمـ لي خبر : عمـ كفقو ، أم تعمـ ك تفقو كتعالمو الجميع أم عممكه كُيقاؿ: جاء في لساف العرب     

{         } :كاعممنيو إياه، كقكلو تعالى، فالف
أم أف ، 3

 4.الممكيف بعد إعالـ الناس بتحريـ السحر يؤمراف باجتنابو بعد اإلعالـ

 
                                                 

، 1، طالتعاكف مجمس لدكؿ الخميج كتمفزيكف جياز اإلعالـ، عمى كآثارىا الحديثة التقنية الكسائؿ عيساني، الطيب رحيمة- 1
. 24، ص2008

، 1990 ، العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة،(ط.د) تكنكلكجيا المعمكمات كصناعة االتصاؿ، الجماىيرم، محمكد عمـ الديف،- 2
 .15ص
 .101: القرآف الكريـ، سكرة البقرة، اآلية- 3
 . 15 صالمرجع السابؽ، طيب عيساني،اؿرحيمة - 4
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: اصطالحا- 5-4-2

ىك اإلقناع عف طريؽ المعمكمات كالحقائؽ كاألرقاـ كاإلحصاءات، كىك التعبير المكضكعي لعقمية      

الجماىير كلركحيا كميكليا كاتجاىاتيا في نفس الكقت كىك ليس تعبيرا ذاتيا مف جانب اإلعالـ سكاء أكاف 

 1.صحفيا أك غيره

.  بأنو تزكيد الجميكر بالمعمكمات الصحيحة أك الحقائؽ الكاضحة": عبد المطيؼ حمزة"ُيعّرفو  *

بأنو كافة أكجو األنشطة االتصالية التي تستيدؼ تزكيد الجماىير بكافة الحقائؽ : "كُيعّرفو سمير حسف *

كاألخبار الصحيحة كالمعمكمات السميمة عند القضايا كالمكضكعات كالمشكالت كمجريات األمكر بطريقة 

 2.مكضكعية

 :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال- 5-5

:  اصطالحا- 5-5-1

كيستخدـ مصطمح تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ لإلشارة إلى تقارب الشبكات السمعية كالبصرية كالشبكات      

. الياتفية مع شبكات الحاسكب مف خالؿ نضاـ كاحد لمكابالت

كما يمكف اإلشارة إلى أف تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ تتـ عبر كسائؿ التمفاز كالراديك كالياتؼ المحمكؿ      

كالشبكات كأنظمة األقمار الصناعية كمف ىنا يتضح إف مفيـك تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ يرتبط بأم منتج 

يقـك بتخزيف المعمكمات أك استردادىا أك معالجتيا أك إرساليا أك تمقييا الكتركنيا في شكؿ رقمي كالبريد 

. االلكتركني أك برامج الركبكت

 

 

                                                 

. 18ص ،1998 ، مركز الكتاب لمنشر، مصر،1، ج(ط.د) اإلعالـ الرياضي، خير الديف عمي عكيس،- 1
، 1، طالتعاكف مجمس لدكؿ الخميج كتمفزيكف جياز اإلعالـ، عمى كآثارىا الحديثة التقنية الكسائؿ عيساني، الطيب رحيمة -2

 .18ص ، 2008
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: المؤسسة- 5-6

: لغة- 5-6-1

مف فعؿ أّسس، أم األسس كاألساس، كؿ شيء مبتدئ كاألس كاألساس أصؿ البناء كاألس كؿ شيء،      

كأسس اإلنساف قمبو ألنو أكؿ متككف في الرحـ، كأس البناء مبتدؤه، كقد أس البناء يؤسسو أساسا كأسسو 

. تأسيسا، كأسست دار إذا بنيت حدكدىا رفعت مف قكاعدىا

:  اصطالحا- 5-6-2

 بأنيا الكحدة التي تجمع فييا كتنسؽ فييا العناصر البشرية كالمادية لمنشاط ":Trunchy"عّرفيا      

 أما بالنسبة لماركس فالمؤسسة تككف متمثمة في عدد كبير مف العماؿ يعممكف في نفس الكقت ،االقتصادم

 .تحت إدارة نفس الرئيس كنفس المكاف مف أجؿ إنتاج نكع مف السمع

:  المؤسسة العمومية -5-7

:  اصطالحا- 5-7-1

المؤسسة محؿ البحث في المرافؽ العامة كالتي تقدـ خدمات لممكاطنيف بشكؿ منتظـ، كتتككف ىذه      

المؤسسة مف العديد مف المرافؽ كالمنشآت التابعة ليا كالمتمثمة في العيادات المتعددة الخدمات ككذا قاعات 

.  العالج إضافة إلى مصالح أخرل

: منهج الدراسة- 6

ىك أحد أبرز المناىج الميمة المستخدمة في الدراسات العممية كمناىج البحث العممي بكجو  :المنهج الوصفي

عاـ تساىـ في التعرؼ عمى ظاىرة الدراسة بتفسير جميع الظركؼ المحيطة بيا لمكصكؿ إلى النتائج الدراسية 

. المتعمقة بالبحث

فاستخداـ منيج معيف في البحث يتطمب كقت كجيد كبيريف في سبيؿ الكصكؿ إلى جميع المعمكمات      

. كالبيانات المتعمقة بالبحث
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فالمنيج الكصفي التحميمي ىك طريقة لدراسة الظكاىر أك المشكالت العممية مف خالؿ القياـ بالكصؼ      

بطريقة عممية، كمف ثـ الكصكؿ الى تفسيرات منطقية ليا دالئؿ كبراىيف تمنح الباحث القدرة عمى كضع أطر 

محددة لممشكمة، كيتـ استخداـ ذلؾ في تحديد نتائج بحث يرجع سبب اختيار المنيج الكصفي باعتباره يتناسب 

مع متطمبات الدراسة باعتباره يعتمد عمى استقصاء الظكاىر كمنيا الظكاىر اإلدارية كاالتجاه إلى جمع 

البيانات العممية المتعمقة بالمؤسسة لإلجابة عف التساؤالت المطركحة حكؿ الظاىرة محؿ الدراسة باستخداـ 

: أدكات مثؿ

. المالحظة كالمقابمة تناكؿ ظاىرة بصكرة مفصمة لكي يسيؿ استيعابيا/ االستبياف - 

. الّتركيز عمى كصؼ الظاىرة نفسيا دكف التأثير بعكامؿ أخرل- 

. الّتعميـ بيدؼ استخالص أحكاـ كنتائج نيائية لتطبيقيا عمى كافة جكانب الظاىرة المدركسة كما يشابييا- 

جمع بيانات كمية عف المكضكع المطمكب دراستو، ككذلؾ االعتماد عمى المالحظة بالمشاركة، كعمى المقابمة 

 1.الشخصية في الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة، كالعمؿ عمى االستفادة بنتائج البحث في أعراض عممية

: أدوات جمع البيانات- 7

: المقابمة- 7-1

ُتعتبر مف األدكات الرئيسية بجمع المعمكمات كالبيانات في دراسة األفراد كالجماعات اإلنسانية، تعد أكثر      

. كسائؿ جمع معمكمات شيكعا كفعالية في الحصكؿ عمى البيانات الضركرية ألم بحث

كالمقابمة تشمؿ عدة عناصر، كال تقتصر عمى التبادؿ المفظي بيف شخصيف أك أكثر عف طريؽ أسئمة      

بقصد الكصكؿ إلى معمكمات معينة بؿ تشتمؿ عمى عنصر المالحظة لممظاىر التعبيرية كالحركية ألنيا 

 .تكسع معنى العنصر المفظي، ككذلؾ التفسيرات أك التعميقات مف جانب الباحث

                                                 

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، قدار ىـك، (ط.د)رشيد زركاتي، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية، - 1
. 119 ، ص2002 ،الجزائر
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 :المالحظة- 7-2

ىي بصفة عامة عبارة عف مشاىدة ككمراقبة سمكؾ أك ظاىرة معينة بصكرة دقيقة ثـ تسجيؿ المالحظات      

. عنيا في كرؽ مخصص لذلؾ، كاالستعانة باألساليب اإلحصائية التي يحددىا الباحث

ُتعتبر المالحظة مف أىـ األدكات المستخدمة في الدراسات الكصفية فيي مف بيف التقنيات المستعممة في      

الدراسة الميدانية بحيث تكمف أىميتيا في جمع البيانات المتعمقة بالبحكث مف خالؿ قياـ الباحث بمالحظة 

. الظاىرة في ميداف البحث بقصد تفسيرىا كاكتشاؼ أسبابيا كالكصكؿ الى القكانيف التي تحكميا

:  تقنية شبكة المالحظة- 7-2-1

. تحديد مشكمة البحث كتحديد األىداؼ التي يريد الباحث تحقيقيا -

، زمانيا كمكانيا كتحديد الجكانب التي يراد جمعيا كما يجب عمى (جماعة / فرد)تحديد كحدة المالحظة  -

.  البحث عمييا إلى جانب المدة التي تفصؿ بيف فترة كأخرلإجراءالباحث تحديد حجـ العينة المراد 

. (مضبكطة / منظمة / بسيطة)تحديد نكع المالحظة  -

في حالة المالحظة غير المشاركة ال يظير الباحث مكقفو بؿ يبدأ مالحظتو دكف أف يعرؼ األفراد - 

. المالحظيف أنيـ تحت المالحظة

. في حاؿ المالحظة بالمشاركة عمى الباحث أف يحاكؿ كسب مف يالحظيـ كأف يبني معيـ عالقات طيبة- 

يقـك الباحث بالتفكير في تسجيؿ مالحظاتو بالتساؤؿ متى يسجؿ مالحظاتو؟ ككيؼ يسجميا؟ بحيث يككف  -

. التسجيؿ المثالي ىك كقت كقكعيا

عمى المالحظ أف يكتب كصفو في عبارات محددة دقيقة كيضع بياناتو في إطار كمي كمما أمكنو ذلؾ  -

. ليسيؿ تحميميا إحصائيا فيما بعد
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: الّدراسات السابقة- 8

: الدراسة األولى- 8-1

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في االتصاؿ كالعالقات العامة،  :"حورية بولعويدات" ػػػدراسة ؿ     

استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في المؤسسة " :بعنكاف، 2008/  2007 ، قسنطينة،جامعة منتكرم

." (مؤسسة سكنمغاز )االقتصادية الجزائرية 

تبمكرت إشكالية ىذه الدراسة حكؿ ضركرة إدخاؿ تكنكلكجيا الحديثة الى نشاط المؤسسة كشكؿ مف      

. أشكاؿ التجديد بحيث ركزكا عمى أثر كدكر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى مستكل أداء المؤسسة

 ما هو واقع االستخدام الفعمي لتكنولوجيا االتصال الحديثة بها؟: ركزت اإلشكالية عمى التساؤؿ التالي

: كمف ىذا المنطمؽ قامت الباحثة بصياغة أسئمة فرعية

مف ناحية  (اإلكسترانت / ت ارفااإلنت/  الحاسكب)ما ىك ترتيب الكسائؿ التكنكلكجية االتصالية األربعة - 

 االستخداـ في المؤسسة؟

 ىؿ تؤثر العكامؿ الذاتية لممبحكثيف عمى نسبة استخداميـ لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة؟- 

 ما ىك أثر ىذا االستخداـ عمى مستكل أداء المؤسسة؟- 

كلإلجابة عف ىذه التساؤالت تـ انتياج المنيج الكصفي لتفسير الكضع القائـ لمظاىرة أك المشكمة مف      

خالؿ تحديد ظركفيا كأبعادىا الى جانب المنيج المسحي الذم يمكف مف معرفة الظاىرة المدركسة كالعناصر 

.   المككنة ليا إضافة إلى المسح التحميمي لمكصكؿ الى تفسيرات كيفية تضاؼ إلى النتائج الكمية

 نتائج الّدراسة  :

الّتعمؽ في كاقع االستخداـ الفعمي لتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة كال سيما التكنكلكجيات      

األربعة بحيث يحتؿ الحاسكب المرتبة األكلى تمييا شبكة اإلنترانات بينما تحتؿ االنترنيت المرتبة الثالثة، في 

. حيف المرتبة األخيرة مف نصيب شبكة اإلكسترانت
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 :الّدراسة الثانية- 8-2

مذكرة تخرج ضمف متطمبات نيؿ شيادة ماستر في العمـك  ":فوضيل حكيمة"، "بوعمي فريدة"ػػ دراسة ؿ     

دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في  ": تحت عنكاف، 2014 / 2013، جامعة البكيرة، االقتصادية

". (اتصاالت الجزائر)تحسيف االتصاؿ الداخمي بالمؤسسة 

تمحكرت إشكالية ىذه الدراسة حكؿ الثكرة الجديدة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ التي غيرت جميع      

النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، كما أنيا تعمؿ عمى تحسيف االتصاؿ الداخمي كمنا ككيفنا ككنيا 

. تساىـ في التنسيؽ كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة

كيف يمكن لتكنولوجيا المعمومات واالتصال أن تساهم في تحسين االتصال الّداخمي : تمّثمت اإلشكالية في

 ؟بالمؤسسة

كما ىي أبعادىا؟   ما المقصكد بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ؟: حيث تفّرعت ىذه اإلشكالية إلى

:  فرعيةأسئمة إلىتفرع السؤال الجوهري 

ىؿ يمكف لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ أف تساىـ كتؤدم دكر ميـ في تحسيف االتصاؿ الداخمي في - 

المؤسسة؟ 

؟ "فرع البكيرة"ما كاقع االتصاؿ الداخمي بمؤسسة اتصاالت الجزائر - 

: كلإلجابة عف ىذه التساؤالت سطرت مجمكعة مف الفرضيات     

. تطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ ساىـ في تطكير كتحسيف آليات عمؿ المؤسسة- 

. ساىمت كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في تحسيف االتصاؿ الداخمي لممؤسسة- 

حساس العماؿ " فرع البكيرة"تعتمد مؤسسة اتصاالت الجزائر -  عمى االتصاؿ الداخمي في تحقيؽ التفاىـ كا 

.  كاالنتماء كبالتالي تحقيؽ التكامؿابالرض
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كمف أجؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت تـ االعتماد عمى األسمكباف الكصفي كالتحميمي لتقرير الحقائؽ      

كالتعريؼ بمختمؼ المفاىيـ ذات الصمة بالمكضكع ىذا في الجانب النظرم، أما الجانب التطبيقي فاعتمد عمى 

بغية تحميؿ كاقع استخداـ الكسائؿ الحديثة لإلعالـ  (مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع البكيرة)منيج دراسة حالة 

. كاالتصاؿ كأثرىا عمى االتصاؿ الداخمي في المؤسسة

 نتائج الدراسة  :

تناكلت الّدراسة دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في تحسيف االتصاؿ الداخمي بمؤسسة اتصاالت      

الجزائر بالبكيرة الذم تـ تحسينو مقارنة بالسنكات الماضية مف خالؿ إدخاؿ الكسائؿ المتطكرة لتكنكلكجيا 

المعمكمات كاالتصاؿ كتسخيرىا لصالح الفرد بالمؤسسة في جميع إداراتيا كمصالحيا لما ليا مف أثر ايجابي 

. في تحسيف اتصاؿ الداخمي بالمؤسسة

  :الّدراسة الثالثة- 8-3

تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة العمكمية : بف خكلة صديقة، مغراكم نعيمة: دراسة لطالبتيف    

 . 2017 / 2016 ،جامعة مستغانـ، " يفاراغمستشفى شي"االستشفائية دراسة ميدانية 

تمحكرت إشكالية ىذه الدراسة حكؿ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة االستشفائية كدكرىا في      

. رفع مستكل األداء الكظيفي كفعاليتيا داخؿ المؤسسة

ما واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال : حيث ركزت اإلشكالية عمى التساؤؿ التالي     

في المؤسسات االستشفائية، وما هو الدور الذي تمعبه؟  

: أسئمة فرعية

 ما مدل استخداـ المكظفيف لتكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ؟- 

 كيؼ تساىـ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في تحسيف الخدمة االستشفائية؟- 

كيؼ أثرت تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ عمى أداء المؤسسات العمكمية؟ - 
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 نتائج الّدراسة :

ساىمت تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في انجاز أعماؿ المؤسسة في الكقت المحدد لتسييؿ أداء العماؿ      

مع تكفير المركنة في أداء األعماؿ كتقميؿ الجيد المبذكؿ مف طرؼ العامميف بيا باإلضافة إلى تكفيرىا لمدقة 

في األعماؿ التي تساعد اإلدارة لمتخطيط في سياستيا المستقبمية كتطبيقاتيا كأداة لدعـ التكنكلكجيا تككف 

. سيمة كمعقكلة

. التشغيؿ عمى نطاؽ كاسع بالمستشفيات ألنيا تمثؿ صكرة مف صكر النظاـ داخؿ المؤسسة كخارجيا - 

:  مناقشة الدراسات السابقة ومدى استفادتنا منها- 8-4

 أف كاالتصاؿ الحديثة في المؤسسة حيث اإلعالـالدراسة األكلى كانت تحت عنكاف استخداـ تكنكلكجيا      

العنكاف قريب جدا مف مكضكعنا مما ساعدنا في التعرؼ عمى تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمدل مساىمة 

 .أدائيا في المؤسسة لتحسيف إدخاليا

ّما الدراسة الثانية فتمحكرت حكؿ دكر المعمكمات كاالتصاؿ في تحسيف االتصاؿ الداخمي بالمؤسسة فقد      أ

كانت استفادتنا منيا في ككنيا درست الثكرة الجديدة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كتطبيقيا عمى المؤسسة 

 لتكنكلكجيا األساسية المفاىيـ عمى التعرؼ، كقد ساىمت ىذه الدراسة في االستشفائية التي ىي محؿ دراستنا

براز في المؤسسة، متطكر معمكماتي ىيكؿ بناء ككيفية كاالتصاؿ، المعمكمات  في التكنكلكجيا ىذه قيمة كا 

 لنظاـ أساسية كمككنة المعمكمات تكنكلكجيا تمعبو الذم الميـ الدكر إبراز، كالداخمي االتصاؿ عممية تحسيف

 قدرات كتقكية عتتـؿا إلى التكنكلكجيات ىذه نشر استمرار عمى كالتشجيع بالمؤسسة، الخاص المعمكمات

 .كميارات االتصاؿ الداخمي لتحقيؽ أىداؼ المؤسسات العمكمية في الجزائر

ّما الدراسة الثالثة فكانت تقريبا تحت نفس عنكاف بحثنا بعنكاف تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة      أ

 في المؤسسة االستشفائية كدكر ىذه التكنكلكجيات أكثرالعمكمية االستشفائية مما ساعدنا عمى تقريب الصكرة 

 كانت إلييا جّؿ الدراسات التي استندنا أفّ في رفع مستكل األداء الكظيفي كفعاليتو في المؤسسة، في حيف 
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داء العماؿ في الكسط أعماؿ المؤسسة لتسييؿ أترمي الى مساىمة تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في انجاز 

. دائيـ الكظيفيأالعممي كتقميؿ الجيد المبذكؿ مف طرؼ المكظفيف لمقياـ بنشاطاتيـ كتحسيف 
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 :تمييد

إّن الّدور الذي تمعبو االتصاالت الداخمية في المؤسسة لو أىمية واضحة، كما أن وجود نظام اتصال      

داخمي سميم وفعال ضرورة لتحقيق أىداف المؤسسة، الن المسير أو المدير يستطيع القيام بتحميل المواقف أو 

 النتائجالمشاكل بشكل سميم كما وضع حل مالئم ومناسب لذلك الموقف من كل جوانب مع كل التوقعات و

 مطالب تشمل مفيوم االتصال وخصائصو وكذا أربعةالمترتبة عمى ذلك الحل، فقد قسمنا ىذا المبحث الى 

. األساليب والوظائف، االستراتيجيات

براز في ىذا الفصل من تعريف لالتصال الداخمي في المؤسسة إدراجوتّم  وىذا ما       أنواعو دوره بمختمف وا 

 في التغمب عمى مختمف المشاكل التي تواجو المؤسسة نظرا ألىميتو ورغبة المؤسسة في تحقيق وأساليبو

.  من منطمق تحسين استراتيجيات االتصال الداخمي وفعاليتوأىدافيا
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. ماىية االتصال الداخمي: المبحث األول

ُيعتبر االتصال الداخمي جزء ىام داخل المؤسسة وذلك عن طريق عدة استراتيجيات معتمدة وخطوات      

 المؤسسة أىدافمتبعة، فاالتصال الداخمي لو دور فعال في تسيير نظام المؤسسة كما يعمل عمى تحقيق 

   المشاكل التي تواجيياأىموالسيطرة عمى 

.  مفيوم االتصال الداخمي وأىم خصائصو: المطمب األول

الفرع  )وأىم خصائصو  (الفرع األول  )من خالل ىذا المطمب سنعالج فيو تعريف االتصال الداخمي     

. (الثاني

.  تعريف االتصال الداخمي: الفرع األول

 :عّرفو الكثير من الباحثين بتعابير مختمفة، لكنيا ترمي جميعيا إلى نفس المعنى، نذكر منيا     

يشير عموما إلى مجمل النشاطات واألعمال المتخذة  االتصال الداخمي" :الذي يرى أن: العشويتعريف 

ألحداث وخمق عالقات مستمرة بين األشخاص وتحقيق التواصل مع بعضيم البعض، بيدف خمق جو من 

، فبفضمو يمكن تجنب عدة مشاكل اإلنتاجاالستقرار والثقة بين القمة والقاعدة داخل المؤسسة، وكذا الزيادة في 

عمى مستوى المؤسسة، كاإلضراب عن العمل، التأخر عن العمل، والالمباالة التي تسبب آثار سمبية 

 1."لممؤسسة

االتصال اإلنساني المنطوق والمكتوب الذي : فيو يعرف االتصال الداخمي بأنو": إبراىيم أبو عرقوبأما      

يتم داخل المؤسسة عمى الفردي والجماعي ويساىم في تطوير العمل وتقوية العالقات االجتماعية بين 

 . "الموظفين

                                                 

 ،اإلسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة، (ط.د)، (القرارات  اتصاالت، اتخاذ معمومات،) الحديثة اإلدارة المصري، محمد أحمد- 1
. 25ص ،2006
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مجموعة العالقات الشاممة لكل مجاالت : "االتصال الداخمي عمى أنو Losada et Vezquezوُيعّرف      

، (بصفتيا القائمة بعمميات االتصال)التفاعل التنظيمي، والتي تتم في شكل تعبير رسمي مقصود لممؤسسة 

وذلك بإدماج كل الوسائل التي بحوزتيا بغية تسييل عمميا الداخمي وتسيير تكوين صورة معينة تنتج عن نشر 

 1".شخصية محددة تنسجم مع واقعيا وانتصاراتيا وأىدافيا وأحاسيسيا وطمبات محيطيا

  :أىميا من الخصائص بمجموعة االتصال يتميز :االتصال الداخمي خصائص: الفرع الثاني

 في التأثير من تمكننا اجتماعي تفاعل عممية االتصال عممية تعتبر حيث :ديناميكية عممية االتصال  1-

 .المختمفة االجتماعية األوضاع مع بالتكيف وسموكنا أنفسنا تغيير من يمكننا والتأثر، مما األفراد

 مع دائم اتصال عممية في فنحن االتصال، لعممية  نيايةأوبداية  توجد ال حيث :مستمرة عممية االتصال -2

 .اإلدارية العممية قمب ىو االتصال بأن القول يمكننا المعنى وبيذا مجتمعنا، ومع أنفسنا،

 بل فقط، آلخر شخص من مستقيم خط في يسير ال االتصال أن ذلك، ويعني :دائرية عممية االتصال- 3

 إرسال فيو دائري نسق في االتصال في جميعا األفراد يشترك حيث دائري، شكل في يسير ما عادة أنو

 .وتأثر وتأثير وعطاء وأخذ واستقبال

 االتصالية الرسالة من حصل الذي التأثير إلغاء الصعب من أنو ىنا ونقصد :االتصال إلغاء ال يمكن- 4

ن حتى  االتصالية الرسالة أو كالمك تسحب أن الصعب من ولكن لممستقبل، تتأسف فقد مقصود، غير كان وا 

  .توزيعيا تم ما إذا

                                                 

 القاىرة، والتوزيع، لمنشر الفجر دار ،1ط، (الصحافة مع عالقات عامة، عالقات إشيار،) المؤسسة اتصال دليو، فضيل- 1
. 97ص ، 2003
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 باإلضافة إلى أن االتصال عممية تفاعل اجتماعي تحدث في أوقات وأماكن :االتصال عممية معقدة- 5

ومستويات مختمفة، فيي معقدة أيضا لما تحويو من أشكال وعناصر وأنواع وشروط يجب اختيارىا بدقة عند 

ال سيفشل االتصال  1.االتصال وا 

.  أساليب االتصال الداخمي ووظائفو: المطمب الثاني

الفرع )وكذا وظائفو  (الفرع األول) االتصال الداخمي أساليب أىم إظيارمن خالل ىذا المطمب سنحاول 

. (الثاني

.  أساليب االتصال الداخمي: الفرع األول

إّن فيم العاممين لألوامر والتعميمات والخطط والسياسات الموضوعية يتوقف عمى األساليب التي      

تستخدميا اإلدارة في االتصال بيم، وتتعدد ىذه األساليب وتختمف حسب طبيعة الحالة أو الموقف، وتعتمد 

. ميارة االتصال بالدرجة األساسية عمى القدرة عمى اختيار األسموب الذي ينسجم مع شروط الموقف المعني

وتنتقل المعمومات والبيانات والتعميمات من والى العاممين داخل المؤسسة إما في شكل شفيي أو شكل كتابي 

أو بيما معًا، بحيث تفضل اإلدارة وخاصة في المؤسسة الصغيرة االتصاالت والمناقشات المباشرة في توصيل 

، وقد تفضل في بعض األحيان االعتماد عمى األساليب الكتابية 2تعميماتيا والوقوف عمى رغبات العاممين

.  لتوصيل نوع معين من التعميمات

:  حيث تتمثل ىذه األساليب في

وتعني ىذه االتصاالت تدوين الرسائل في صورة مادية مكتوبة، ومن أىم أشكاليا : االتصاالت المكتوبة- 1

الخ  ...المذكرات، التقارير، التعميمات، المنشورات، والكتب والرسائل،: في مجال العممية اإلدارية

                                                 

، جامعة أعمال إدارة ،، رسالة ماجستيراإلدارية في تحقيق فعالية القرارات اإلداريةثر االتصاالت أمحمد عبد اهلل العتري، - 1
  .18، ص 17ص ،2010الشرق األوسط، األردن، 

 عمان، والتوزيع، لمنشر زىران دار ،(ط.د)المعاصر، المنظمات في التنظيمي اإلداري السموك عساف، محمد المعطى  عبد-2
. 226ص، (ت.د)
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  1:ومن أىم ما يميز ىذا األسموب

 أنو يحقق شرط الوضوح، فالمادة المكتوبة ىي أكثر مواد االتصال تحديدا .

  أنو يحول دون التالعب أو التحريف بتشويو المعمومات، وذلك عمى خالف الحال لو تم االتصال بصورة

. أخرى

 أّنو يضمن تحديد المسؤولية وال يسمح بالتنكر ليا في حاالت الفشل .

 : االتصاالت الشفوية- 1

وىي االتصاالت التي يتم من خالليا نقل المعمومات عن طريق تبادل الحديث بين المرسل والمستقبل مباشرة، 

.  وذلك عن طريق المواجية بينيما، أو عن طريق الياتف أو بتحميل رسالة شفوية ألحد ليقوم بنقميا

    ومن أىم ما يميز ىذا األسموب أنو يحافظ عمى قدر كبير من السرية، ويتم العمل بو في الحاالت التي 

يخشى أن تتسرب فييا المعمومات لألطراف األخرى لو تم األخذ بأسموب الكتابة، كذلك فان ىذا األسموب 

.  يسمح لكل طرف في االتصال أن يتأكد من اآلخر بأنو قد فيم الرسالة وما ترمى إليو

:  وأىم أساليب ىذا االتصال ما يمي

 االتصال خالل االجتماعات والمؤتمرات .

 االتصال خالل المقابالت الشخصية واألحاديث المباشرة  .

 االتصاالت خالل المكالمات الياتفية. 

 :الرسمي االتصال- 2

 إطار في يتم الذي المؤسسة، فيو تحكم التي القواعد  األسس إطار في يكون الذي االتصال وىو     

 غالبا ألنيا المؤسسة، أفراد ومبينة لجميع واضحة تكون ووفقيا، يسير رسمية وقواعد إجراءات لو أي التنظيم

 أو الرسمية االجتماعات أو التقارير أو عمى المذكرات يعتمد فيو رسمية، و مكتوبة بصورة موثقة تكون ما

                                                 

. 228، ص 227 ص ، عساف، نفس المرجع محمد المعطى عبد- 1
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 بين أفقيا أو نازال أو صاعدا يكون قد الرسمي أن االتصال بالذكر والجدير ذلك، شابو ما أو الخطابات،

 العمل وتقسيم المسؤوليات يحدد الذي ىو التنظيم وىذا التنظيمي لممؤسسة التسمسل عبر يتمّ   العاممين،

 جية إلى إيصالو معينة جية تريد ما كل يحمل (والعمال اإلدارة تشمل)داخل المؤسسة  الوظيفية والعالقات

 1:يمي بما عادة الرسمي االتصال ويتصف أخرى

 ،وىذه أىم لألطراف، ممزم وىو بو يتعمق والتنظيم داخل يتم ومباشرة، بالعمل يتعمق مكتوب، قانوني 

 :في فتتمثل أىدافو أما الرسمي االتصال صفات

 باألىداف المراد المؤسسة فئات كل إعالمو التعميمات، وواألوامر التقارير  والتوجييات االقتراحات نقل 

 .إلييا الوصول

 التقارير،  أنواعيا، بكافة المنشورات الخطابات، :منيا عديدة وسائل عمى ميّرسال االتصال يعتمد كما

 .2اإلدارية القرارات األوامر، المذكرات،

 مختمفة  ثالث اتجاىات الرسمية االتصاالت تأخذ كما بصرية، سمعية وسائل في الوسائل ىذه وتتمخص

 .تتمثل في االتصال الصاعد، النازل واألفقي

:  االتصاالت المرّمزة والمصّورة -3

حيث يتم في ىذا االتصال استعمال بعض الرموز أو الصور أو األلوان في التعبير، الميم أن يكون كل      

وغالبا ما يتم استعمال ، من المستقبل والمرسل متفاىمين عمى ما ترمى إليو ىذه األساليب المستعممة

. االتصاالت المرّمزة في االتصاالت التعميمية كوسائل إيضاح لمطمبة المبتدئين

 

 
                                                 

  .93ص ،1998، القاىرة، العربي الفكر  دار،1 طاإلدارة، في اإلنساني محمد، السموك عمي الوىاب عبد- 1
 ص  ،(ت.د) اإلسكندرية، الجامعي، المكتب، 1 طاالجتماعية، الخدمة في العامة العالقات، كشك اهلل جاد بيجت محمد- 2

269. 
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 : االتصاالت بالممس أو اإلشارة أو بتعابير الوجو -4

البد أن تكون ىذه الممسات أو اإلشارات ذات معان مألوفة ومتداولة لدى المستقبل حتى يفيم معانييا، ومن 

. غمزت العين أو اإليماء بالرأس أو االبتسامة: أبرزىا

تباع ىذا األسموب عادة في االتصاالت المباشرة وغير الرسمية، وفي مثل ىذا النوع من االتصال اويتم      

يجب عمى الرؤساء أن يميزوا بين ما ىو مقصود وبين ما ىو غير مقصود، والتنبيو في حاالت االتصال 

.  غير المقصودة كما يجب ضرورة عدم إساءة الفيم حتى ال تحدث نتائج غير مرغوب فييا

 (وقنواتو وسائمو)الداخمي  االتصال بيأسال: 

 أسالب استعمال من بد ال بو المتصل أو إليو والمرسل والمتصل المرسل بين االتصال عممية إلتمام     

 :ىي ثالث في االتصال أساليب واالتصال مضمون أي المعمومات، نقل طريقيا عن يمكن

 :يالكتاب سموباأل- أ

 البريد، طريق عن إيصاليا يمكن ومكتوبة بصورة االتصالية المادة نقل األسموب ىذا خالل من يتم     

 .الرسمية والتقرير الداخمية المذكرات من كل وتشمل

الكتابي األسموب يجابيات إ:  

 دائمة ومستندات وثائق، المراسالت من وغيرىا الرسمية والتّقارير الداخمية، والمذكرات الرسائل تتمثل     

جراءات وحمول قرارات من اتخاذه ما تم تتضمن  يمكن أخرى ناحية ومن الحاجة عند إلييا الرجوع يمكن وا 

 1.األخرى والجماعات المنظمة بين ما اتفاقيات من ما يتم توثيق

 المحاكم إلى المجوء إلى تؤدي قد نزاعات أي نشوء احتماالت من ويقمل ومصالحيا، المنظمة حقوق يحفظ 

 المسؤولية ويحدد المنظمة، داخل أنفسيم العاممين بين فيما والتوجييات واألوامر  التعميمات توثيق وكذلك

 .تنظيمية نزاعات أو خالفات أي وقوع دون ويحول المساءلة

                                                 

 .21 ص ، 2010 عمان، ،لمنشر العمد دار ،1ط األعمال، دارةإو االقتصاد عمم في االتصال ميارات حريم، حسين- 1
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 غزيرة معمومات الرسائل تضمنت حال في الشفيي االتصال من فعالية أكثر الكتابي األسموب يعتبر 

 لممستقبل تسمح كتابيو  لرسائ........لوأشكا رسومات جداول من إحصائية بيانات عمى واشتممت، ومكثفة

. مناسبة بسرعة المناسبة الوقف في الرسائل قراءة

وتنظيميا  رسالة لتخطيط أطول وقتا لممرسل وفعالية ألنيا تطيح ، نجاحا أكثر الكتابية الرسالة عتبر ت

 1.عادة قراءتيا حتى يفيمياإ، وبتمعن الرسالة لقراءة أطول وقتا لممستقبل تتيح كما ومراجعتيا وكتابتيا

  :الشفيي األسموب- ب

 من عالية مقدرة إلى يحتاج النوع وىذا ، االتصال عممية في المستخدمة االتصال أساليب أقدم من ُيعتبر     

 التي والمناقشات مرؤوسيو و الرئيس بين يتم التي اليومية المقاءات النوع ىذا أمثمة ومن ، التعبير في المرسل

 2.والندوات المؤتمرات في والعاممين اإلدارة بين تحدث

 مفيوم ويدعم والمرؤوسين، الرؤساء بين الطيبة العالقات وُينمي االتصال سرعة في األسموب ىذا ُيساعد     

   . العمل زمالء بين االجتماعية العالقات

 الشفيي األسموب يجابياتإ : 

 مثل المفظي غير االتصال أشكال استخدام خالل من المستقبل عمى اكبر تأثير ذا تكون أن ُيمكن :

 ..........العين حركات الوجو، تعابير الصوت،

 ةرسال في غموض أي عن الفوري االستفسار لممستقبل تتيح. 

 الرسالة المستقبل استجابة فعل ردة فورا لممرسل تتيح.  

 وجيات وتبادل والحوار التفاعل موضوعيا الرسالة ىدف تطمب حين في الكتابي األسموب من أفضل 

 .والمرسل المستقبل بين النظر

                                                 

. 22  ص، 2010عمان، ،لمنشر العمد دار ،1ط األعمال، دارةإو االقتصاد عمم في االتصال ميارات حريم، حسين- 1
 .02 ص ، 2008عمان، لمنشر، المسيرة دار ،1ط البشرية، والتنمية ةلمقياد الحديثة االتجاىات العجمي، حسين محمد- 2
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 يكتب والأ يقر ال أمي المستقبل يكون حينما استخداميا يمكن التي الوحيدة الوسيمة ىي الشفيي األسموب. 

 1ةسري طبيعة ذات معمومات رسالة تتضمن حينما أفضل الشفيي األسموب .

 :يااللكترون األسموب- ج

 وذلك فييا، المعمومات تفجير بيا الى المرتبطة والتكنولوجيا المعمومات نظم عمى اليائمة التطورات أدت      

 المؤسسة داخل والمدير الموظف من كل ذلك ويحتاج مصادرىا، وتعدد المعمومات حجم كبر خالل من

 2.بينيم ما في واألفكار المعمومات لتبادل

 : الكتروني األسموب يجابياتإ -د

 المؤسسة مصالح، والموظفين جميع قبل من فوري بشكل المعمومات تبادل تسمح. 

 ماتوالمعل التوزيع تكمفو خفض. 

 اجتماعات عقد خالل من االفتراضية الفرق تكوين في الداخمية الشبكة استخدام إمكانية.  

 3بمياميم الخاصة المعمومات وطمب االستفسارات، القرارات، عمى االطالع لمموظفين تتيح .

. وظائف االتصال الداخمي: الفرع الثاني

 تنسيق عممية تتوقف المحتوى وعمى االتصال، بمحتوى وثيقا ارتباطا الداخمي االتصال وظائف ترتبط     

 المتعمقة المستويات مختمف في وذلك اإلدارة في الجماعية باألعمال بالقيام تسمح كما الموظفين، بين الجيود

 وتبادليا المعمومات توصيل في وظيفة االتصال أصبح ثم ومن معين، تخطيط حسب والتكامل بالتعاون

 االتصال وظائف إلى أشاروا الذين بين العمل ومن استمرار يضمن لكي التنظيم مستويات جميع إلى وتدفقيا

 :وىي عناصر ثالث في ولّخصيا "العشوي" األستاذ

                                                 

. 276، ص  2008عمان، لمنشر، المسيرة دار ،1ط البشرية، والتنمية لمقيادة الحديثة االتجاىات محمد حسين العجمي،- 1
 المممكة، الرياض ،لمنشر المريخ دار، (ط.د) والمشكالت، الوظائف، االستراتيجية االلكترونية، اإلدارة عبود، نجم عبود- 2

 .35ص ،2004السعودية، ة العربي
. 36مرجع، صال نفس عبود، نجم عبود- 3
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  :اإلنتاج- أ

 بدء كثيرة بحوثا بينت وقد ونوعيتو كميتو حيث من اإلنتاج سير تحدد التي ىي االتصال عممية إن     

 اإلنتاج العمال، لجماعات الاّلرسمي االتصال من ينتج الذي الرسمي االتصال تأثير من، "ىاوتون" بدراسات

 االتصال يسمى بما يعزز اآلخر والبعض وشائعات، بأقوال بعضيا يعزز سموكية معايير وضع وفي وتقيده،

 كالرضا اجتماعي سموكي معنى عمى تدل التي الحركات، ومختمف واإليماءات اإلشارات كاستعمال المفظي

 .إلخ... والرجولة واالشمئزاز

 :اإلبداع- ب

 المؤسسة، وتطوير التنظيمي السموك لتحسين جديدة سموكيات ووضع إنشاء ىو باإلبداع المقصود     

 مختمف تبدييا التي الشديدة المقاومة عن ناجم وذلك ممارسة، االتصال وظائف أقل اإلبداع وظيفة وتعتبر

 العقبات أىم من العمل أداء لتسييل تنظيمية تقنيات باعتبارىا والنمطية فالروتين التنظيمي، لمتغيير األطراف

   :1 األساسية وظيفتو يحددان ىامين بعدين وىناك اإلبداع وجو في التي تقف

 ويمعب األول، البعد تطبيق عممية الثاني والبعد الجديدة، والمشاريع األفكار تقديم عممية األول البعد ُيمّثل     

 عممية من والتحقيق القضاء إلى تيدف برامج بوضع وذلك البعدين، كال تطبيق في ىاما دورا االتصال

قناع مختمف المقاومة،  وبضرورة التنظيمي، العمل ميدان في الجديدة اإلبداعات تبني بضرورة األطراف وا 

 .التالمجا مختمف في جديدة أساليب ابتكار وفي المشاكل معالجة في المبادرة باتخاذ يسمح نفسي جو توفير

 :الصيانة- ج

 :أساسية ميام ثالث أداء في بالصيانة المتعمق االتصال دور يتمثل     

 والمشاعر العواطف من ابو  يرتبط وما  الذات حفظ. 

                                                 

 الجزائر، لمكتاب، الوطنية المؤسسة النخمة، مطبعة ،(ط.د)،التنظيمي الصناعي النفس عمم أسس عاشوري، مصطفى- 1
. 144، ص 143 ص، 1992
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 وعمودي أفقي مستوى عمى بينيم فيما يحدث الذي لمتفاعل انويولو التي القيمة من األفراد تغيير مواقف. 

  لممؤسسة واإلبداعية اإلنتاجية العممية استمراريةضمان. 

:  لالتصال وىيأخرى الى وظائف اإلشارةكما يمكن 

  :رقابية كوظيفة االتصال- أ

 في لالتصال شيوعا األكثر الوظيفة فان لالتصاالت ذكرىا السابق الوظائف إلى باإلضافة ىذا     

 :اآلتي تحقيق في مساىمتو خالل من ذلك ورقابية كوسيمة االتصال استخدام ىي المنظمات

 الفاعمية من عالية بدرجة مواردىا إدارة من يمكنيا بما المنظمة إلدارة المعمومات توفير. 

 النتائج لتقييم تستخدم التي و المختمفة اإلدارية لممستويات الالزمة المعمومات توفير. 

 المستقبمي لمتخطيط الالزمة المعمومات و البيانات توفير. 

 المنظمة عن سميم انطباع تكوين من يمكن بما المصمحة ذات الخارجية لمجيات المعمومات توفير. 

 تحد التي والعوامل تقدميا مدى و المنظمة نشاط عن الصادق اإلحساس اإلدارية المستويات كافة إعطاء 

 .فاعميتيا من

 :تثقيفية وظيفة -ب

 بشتى المجتمع عمى تضامن تساعد الجماىيرية بالثقافة الناس تزويد إلى االتصال ييدف خالليا من     

 . مؤسساتو أنواع

 :تعميمية وظيفة -ج

 لصتوا عمى يساعد مما جيل إلى جيل من راثوالت العموم و المعارف نقل في االتصال يساىم حيث     

 .المجتمع في راتالخب
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  :اجتماعية وظيفة- د

 كذا و الناس بين المعمومات تبادل تسييل طريق عن اإلنسانية العالقات تكوين في االتصال يساىم وىنا     

 .اإلنساني السموك تغير عمى والعمل واالتجاىات األفكار توحيد في المساىمة

أنواع 

االتصال 
الوسيمة األكثر فعالية الوظائف األساسية 

نازل 

المعمومات واألوامر والتوجييات العمميةإيصال:  اإلعالم  .

 المشاركة وااللتزام بأىداف المؤسسة  تشجيع: التحفيز

 .والشعور بالمسؤولية

. المذكرات واالجتماعات- 

. رسائل المدير- 

 .مرتبات الموظفين- 

صاعد 
. معرفة األوضاع الداخمية من مشاكل موضوعية وذاتية- 

. االستفادة من اآلراء والمقترحات -

. سير اآلراء والتحقيقات- 

. المقابالت الفردية والجماعية- 

. صناديق االقتراحات- 

. استعمال الجريدة اليومية- 

أفقي 

. تنسيق العمل بين المصالح المختمفة -

.  واالجتماعيةاإلنسانيةتوطيد العالقات  -

. حّل األزمات بين األفراد والجماعات -

. التنسيقية االجتماعات -

. االجتماعات وتبادل اآلراء -

. استقبال عمال جدد- 

. استعمال الجريدة اليومية- 

عمي قساسية، وظائف االتصال الداخمي، محاضرات في وحدة االتصال الجماىيري، كمية العموم : المصدر

، جامعة الجزائر، عن مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في العموم االقتصادية، دور واإلعالمالسياسية 

 .2014 - 2013تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين االتصال الداخمي في المؤسسة، البويرة، 
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. فعالية االتصال الداخمي في المؤسسة: المطمب الثالث

 تمييا التي اإلدارية بالمستويات العميا اإلدارة اتصاالت ىابأن الداخمية االتصاالت عن يعبر أن ُيمكن     

 داخل وأفقيا رأسيا تتم التي التنظيمية االتصاالت انوبأ عنيا التعبير الممكن  ومن،التنظيمي الييكل داخل

 قنوات العمل في وأوامرىا تياقرارا من تجعل أن ليا معيا العاممين مع تعامميا في اإلدارة أن حيث، المؤسسة

 الصحة من ليا ضمانا التنفيذية، المستويات مختمف إلى واألوامر القرارات ىذه منيا تنتقل مفتوحة اتصالية

 القيادة بحيث ليم، تريده الذي السميم االتجاه في العاممين سموك توجو أن ليا يمكن كذلك التنفيذ، في واالتفاق

 اعتبار عمى منيا النتائج أفضل وتحقيق االتصاالت لنمو المناسب المناخ تخمق أن تستطيع التي ىي الرشيدة

 وطرح القول في والصدق والمصداقية المباشر، لمتعامل الفرص يييئ العمل مكان داخل في الجيد المناخ أن

 معو العاممين نفوس في يبث أن يستطيع الذي ىو الكفء والمدير، العمل مشكالت عمى التعرف أو الحقائق

 االتصال خطوط توضيح ىو يحتاجو كمما.بو، االتصال في عديدة عقبات يجدون ال بحيث الطمأنينة، روح

 .1التنظيم داخل المختمفة المستويات مع االتصال إتمام وكيفية

 اإلداري التنظيم في االتصال دور: 

 من منيم العميا، القيادات مع االتصال إتمام كيفية عن كثيرة أمثمة نجد واإلدارية التجارية التنظيمات في     

 مثل تشغمو ال حتى االتصال في عقبات يضع من ومنيم قيود، دون المباشرة االتصاالت أمام الطريق يفتح

 وحجميا، المؤسسة حسب معيا والعاممين القيادة بين االتصال نظام ويختمف، عممو أداء عن االتصاالت ىذه

 والعاممين اإلدارية المستويات لدى ما نقل تكفل التي االتصال سبل وجود الرشيدة القيادة دعامات من ولكن

 خاصة ومشاكل وشكاوى ومقترحات راءآو مالحظات من لدييم ما موضحين بالمؤسسة التنفيذ خطوط عمى

 يساعد مما العمل، ىذا في يجري ما حقيقة عن النقاب يكشف الذي األمر وىو العميا، اإلدارة إلى بالعمل

                                                 

 اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة، (ط.د)، (القرارات اتصاالت، اتخاذ معمومات،) الحديثة اإلدارةأحمد محمد المصري، - 1
. 130، ص 129، ص 2006
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 أداءىم ويتحسن ىماتمعنوي فترتفع العاممين ىؤالء شكوى أسباب وعالج والتطبيق التنفيذ مشاكل حل عمى

 لممؤسسة، اإلداري التنظيم في ممحوظ دور ولالتصال .المؤسسة أىداف تحقق عمى اإلدارة مع تعاونيم ويزيد

 يتبع أن يجب التنظيم في معين فرد إلى السمطة تفويض طريق عن القرارات اتخاذ بميمة اإلدارة تعيد فعندما

 فرد من أو مكان، إلى مكان من القرار ينتقل كي يسمكو التي الطريق وكذا القرار، ىذا بيا يتأثر التي الطريقة

 .بموجبو التصرف عمى يساعدىم بل اآلخرين ويوجو التنظيم، داخل أخر فرد إلى

ذا       أن لنا سيتضح القرار اتخاذ يبدأ منيا التي النقطة ومن التنظيم، داخل االتصال عممية إلى نظرنا وا 

 :يمي كما تنفيذي، واألخر أدائي، أحدىما ليا اتجاىان، العممية

 بالمعمومات تغذييا لكي وذلك القرار، باتخاذ تقوم التي النقطة إلى نصل كي االتصال يبدأ أن يجب  1-

 .القرار اتخاذ قبل تستند إلييا التي

 نطمب الذين التنظيم في اآلخرين األعضاء بعض في يؤثر لكي النقطة ىذه من القرار إرسال من البد  2-

 يمزم القرار، يتخذ أن يجب حيث االتصال، خط إليو يصل الذي العمل ولتحديد القرار، ىذا ينفذ كي تعاونيم

 من المالئم العدد التنظيم في يتوافر وعندما السمطة، تفويض إليو يصل أن يمكن الذي نعرف المدى أن

 درجة من يخفض التفويض ىذا أن اعتبار عمى التفويض، يتم القرارات اتخاذ عمى القادرين األكفاء األفراد

 1.القرارات اتخاذ مركز إلى المعمومات إيصال في الصعوبة

 العاممين مع الفعال االتصال كيفية: 

 الكفاءة مستويات ورفع األداء معدالت تحسين في ومؤثر حيوي دور بأداء السميمة االتصال عممية تقوم     

شارة لمعاممين، اإلنتاجية ، اإلدارة وقرارات وسياسات ألىداف وتأييدىم وتقييميم وىمة، بنشاط لمعمل دوافعيم وا 

 تحديد في جوىريا عنصرا تعتبر التي الرغبة تمك .العمل في العاممين رغبة عمى الجيدة االتصاالت وتؤثر

                                                 

 اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة، (ط.د)، (القرارات اتصاالت، اتخاذ معمومات،) الحديثة اإلدارةأحمد محمد المصري، - 1
. 130، ص129 ص،2006
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 العمل بأداء قيامو تبرر عممو عن والكافية الصحيحة المعمومات عمى الفرد فحصول األداء، كفاءة مستوى

 إلى آراءه وتفاصيل نظره وجية عن التعبير لمعامل يمكن الجيدة االتصاالت وجود وفي صحيحة، بطريقة

 يواجيو ما لتذليل المعمومات من يمزمو ما كل عمى الحصول فرصة لو يييئ مما رؤساءه، في الممثمة اإلدارة

 .التنفيذ في وعراقيل صعوبات من

  من خاللالتنظيمية المستويات كافة عمى معيا، بالعاممين الفعال االتصال عمى الحديثة اإلدارة وتحرص     

 .المتبادلة والثقة المعرفة من جسرا معيم تقيم لكي واإلعالم واإلرشاد التوجيو

:  أىمياّتصال صور متعددة اال ىذا ويتخذ

 الجيد العمل عمى العاممين تحفيز. 

 يقاظ المسؤولية، تحمل عمى تعويدىم القرارات  اتخاذ فرص منحيم طريق عن اإلدارة في المشاركة روح وا 

 .المؤسسة نتائج عمى والرقابة

 الصحيحة  القواعد تباعا عمى ويساعدىم بالعمل إدراكيم ينمي مما العمل، في النظام حب صفة اكتسابيم

 1.لممؤسسة باالنتماء الشعور تنمية وكذلك ألدائو،

 العاممين سموك في التغيير إحداث وأساليب أشكال: 

ح       شكل من أكثر يتخذ أن يمكن العاممين سموك في التغيير إحداث أن السموكية المدرسة عمماء ُيوضِّ

 يعتمد فقد المؤسسة، في االتصال نظم وضع عند اعتباره في المنظم يأخذه أن يجب الذي األمر معين،

 والمرؤوس، الرئيس بين التعاون عمى يعتمد قد كما والتشويق، اإلغراء عمى أو السمطة عمى المذكور التغيير

 :أّنو ويقال

 

                                                 

 ،اإلسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة، (ط.د)، (القرارات  اتصاالت، اتخاذ معمومات،) الحديثة اإلدارةحمد محمد المصري، أ- 1
. 135، ص132، ص2006
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  :اإلداري المجال في- 1

 إحداث بيدف بمرؤوسييم اتصاليم في بعيد حد إلى رسمية كقوة السمطة عمى المديرين من الكثير يعتمد     

 العاممين سموك لضبط أداة ىي (المؤثر الرئيس) ممارسيا نظر وجية من والسمطة، سموكيم في التغيير

 حد في بكافية ليست اإلداري بيا يتمتع التي فالسمطة المرؤوسين، ىؤالء نظر وجية من أما المرؤوسين،

 الرؤساء بين االتصال حسن عمى يؤثر أنو حيث السمطة، ىذه استعمال كيفية ىو ذلك من األىم بل ذاتيا،

 األسموب النمط ىذا عمى يطمق ولذا استخداميا، أسيء ما إذا رجعة بال االتصال ينقطع وقد والمرؤوسين

 .االستبدادي

  :والتشويق لإلغراء بالنسبة -2

 إقامة طريق عن مرؤوسيو سموك تغير الرئيس محاولة عمى يقوم فإنو العاممين سموك في لمتأثير كوسيمة     

 التأثير في الوسيمة ىذه عمى ويطمق األىداف تحقيق في العالقات ليذه االستغالل مع بينيم الطيبة العالقات

 .اإلغرائي األسموب السموك، عمى

ذا       في االعتماد يمكن فإنو بالعاممين اتصاالتيا في السابقين األسموبين استخدام :اإلدارة عمى تعذر ما وا 

 عن التغيير ىذا إحداث عمى والمتأثر المؤثر يتعاون  وبموجبو التعاون، عمى سموكيم عمى التغيير إحداث

 يعتبر حيث وأحوالو، وظروفو يتالءم ما منيا ليختار المتغير أمام التغيير سبل بتوضيح المغير قيام طريق

 .السابقين األسموبين من يسرا أكثر األسموب ىذا

 القواعد تمك ظروف عمى التعرف ضرورة إلى اإلدارة عن المسؤولين أنظار الباحثين ىؤالء لفت وقد     

 التأثير النياية في القواعد ليذه أن ليم تأكد أن بعد مؤسساتيم داخل االتصال نظم تصميميم عند السموكية

. المؤسسات ليذه التنظيمي الفشل أو النجاح عمى واألول األعظم
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 لالتصال (والسمبية االيجابية( السموكية القواعد: 

 وىي السموكية، القواعد ىذه من، عامة مجموعات أو فئات عشر والبحوث الدراسات إحدى أبرزت لقد     

 بقواعد تتحمى فالمؤسسة والسمبية، االيجابية السموكية القواعد من عدد منيا كل حول يدور اتصالية مجموعات

 1.سالبة سموكية بقواعد تتمسك التي تمك من لمنجاح أميل تكون موجبة سموكية

م أىدافيا أهمبادئيا و  االتصال الداخمي،واستراتيجيةاالستراتيجية : المطمب الرابع

الفرع )وكذا مفيوم االستراتيجية االتصالية  (الفرع األول) لإلستراتيجيةفي ىذا المطمب سوف نقدم مفيوم      

. (الفرع الرابع)وأىم أىدافيا  ، (الفرع الثالث)، والتدرج لمبادئ االستراتيجية، (الثاني

مفيوم االستراتيجية :  الفرع األول

 العسكريون القادة يستخدم قوية، عسكرية جذورا" استراتيجي "مصطمح يعكس تقميدي منظور من     

 أصحاب من كبير عددا فكر قد واإلنساني، التاريخ سنوات عبر خصوميم، مع التعامل في االستراتيجية

 .كثيرة مختمفة زوايا من االستراتيجية، حول وكتبوا مميا، العسكرية النظريات

 كان إذا حتى منافسو، ييزم أن يمكن الخصوم أحد أن االستراتيجية في األساسية المنطقية المقدمة     

 مواتية أرض عمى يشتبك أو المعركة، في بذكاء يناور أن استطاع إذا قوة، األكثر و األكبر الخصم

 2.الذاتية مياراتو و إلمكانياتو

 منيا نذكر التعاريف من العديد ليا قدمت فقد ، المدلول و المعنى حيث من االستراتيجية تعريف أما     

 .3الحصر ال المثال سبيل عمى

                                                 

 ،اإلسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة، (ط.د)، (القرارات  اتصاالت، اتخاذ معمومات،) الحديثة اإلدارةحمد محمد المصري، أ -1
. 136،  ص2006

 الفجر دار، (ط.د)، ( ةالتنافسی الميزة بناء . االستراتيجية اإلدارة) ،الخزامي الحكيم عبد :تر ديفيدلي، ميتس روبرت،- 2
. 28 ص، 2008 ،ىرةالقا ر، مص،لمتوزيع

 الخارجية شؤون وزارة حالة دراسة ،الجزائري العمومي الوظيف في البشرية لمموارد االستراتيجي ، التخطيط إليامثابت- 3
 .80، ص79، ص2003 العموم السياسية، واإلعالم، قسم السياسية العموم كمية ،الجزائر  جامعةماجستير، رسالة، الجزائرية
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 وضعيا يتم التي المنظمة وأنشطة خطط عن عبارة بأنيا فيعرفيا" السيد محمد إسماعيل "األستاذ أما     

 بيا تعمل التي والبيئة الرسالة ىذه وبين وأىدافيا، المنظمة رسالة بين التطابق من درجة خمق تضمن بطريقة

  ".ةعالي كفاءة وذات فعالة بصورة

. مفيوم استراتيجية االتصال الداخمي في المؤسسة: الفرع الثاني

 المستوى فعمى المؤسسة طرف من المتخذة العامة السياسية توجييات لتجسيد تستعمل االستراتيجية    

 .تنفذىا التي والبشرية المادية الوسائل وضع قبل وضوح بكل األىداف تتحدد أن يجب االستراتيجي

 بوضع لممؤسسة تسمح التي السيرورة أنو عمى االستراتيجي المخطط"  Kutler et Dubios"يعرف      

 السوق في المتوفرة اإلمكانيات وبين وبينيا جية، من وأىدافيا مواردىا وبين بينيا القوية الرابطة عمى والحفاظ

 المنوطة والميام األعمال وتسيير تحديد االستراتيجي بالتخطيط نعني أدق وبصيغة أخرى، جية من

 1.بالمؤسسة

 التسويق ألخصائي الممنوحة الطرق مختمف بين االختيار " أنيا عمى االتصالية االستراتيجية تعرف كما     

 لوجو وجو بمعنى المباشر، االتصال في عموما الطرق ىذه وتتمثل الخدمة، أو بالمنتوج التعريف أجل من

 والسوق المنتوج فطبيعة لممبيعات، والترويج كاإلشيار المباشر غير االتصال المحتمل، والزبون البائع بين

  .2المؤسسة أو لممنظمة االتصالية  االستراتيجية بتحديد يقومان المذان ىما

ة االتصال الداخمي في المؤسسة استراتيجي مبادئ: الفرع الثالث

 المبادئ من مجموعة تتبع أن يجب ، فعالية أيضا ليا يكون، وقبول االتصالية لالستراتيجية يكون لكي     

 : التالية األساسية الثمانية المبادئ وىي، األساسية

                                                 

1 - Kotler Philipe, Dubois Bernard, Marketing Management, publi-union édition, paris, 1994, 

p56. 

2- Les Édition d'organisation, dico marketing, Paris cedex, 1994, p 220. 
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 فالكثير رسمي، بشكل محددة و الواقع في موجودة االتصالية االستراتيجية تكون أن يجب :الوجود مبدأ- 1

 .منتظمة غير بعمميات تكتفي بل اتصال، استراتيجية ليا ليس المؤسسات من

االستراتيجية  في فيشترط االتصالية، لالستراتيجية األساسية الخاصيات أىم من :االستمرارية مبدأ- 2

 .وفعاليتيا كفاءتيا تظير لكي ، الطويل المدى عمى مستمرة تكون أن االتصالية

 غير تميز الخدمة أو المنتوج إعطاء ىي االتصالية لالستراتيجية األساسية األدوار أحد إن :التميز مبدأ- 3

 يخمفيا التي التميز بدرجة االتصال نوعية تقاس حيث ،)بالطبع اإليجابي التميز) األخرى العروض في موجود

 .المعروضة الخدمة أو المنتوج

 الجميور لدى الفيم سيمة و وبسيطة واضحة االتصالية االستراتيجية تكون أن يجب :الوضوح مبدأ- 4

 ال مبيمة ستكون فالنتيجة ومعقدة، مفيومة غير عمل ومبادئ أسس عمى تعتمد استراتيجية فأي المستيدف،

 .ليا قيمة

 لكي ذلك و الخدمة، أو المنتوج خصائص مع االتصالية االستراتيجية تتطابق أن يجب :الواقعية مبدأ- 5

 الرسائل رفض إلى تؤدي فإنيا بالواقع ترتبط ال معمومة فأي المستيدف، الجميور طرف من بيا مرحبا تكون

 الخدمة أو المنتوج فقدان ذلك ومن المعروضة،

 . جميوره  لقيمتو

 : تكون أن يجب االتصال  استراتيجية: المرونة مبدأ- 6

 االتصالية األشكال مختمف حسب مرنة. 

  االتصال وسائل حسب مرنة . 

 المنتوج أو الخدمات نوع حسب مرنة. 

 قرارات مع بالخصوص، والمؤسسة قرارات مجموعة مع االتصال يتناسق أن يجب :التناسق مبدأ- 7

 .التوزيع قنوات موقع، ىدفو،، التسويق
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 فقط، المستيمكين من مفيومة و مسموعة تكون ال أن ورسائمو االتصال عمى بد ال: الداخمي القبول مبدأ- 8

 ألنو أساسي المبدأ فيذا ،( إطارات عمال، مستخدمين،) ذاتيا حد في المؤسسة داخل الجماىير من وأيضا بل

 مع مباشرة عالقة ليم الذين وبالخصوص ،الموظفين طرف من منجز سيكون فيو ، االتصال من جزء

 1.الخارجين الجماىير

 .المؤسسة في الداخمي االتصال استراتيجية أىداف: الفرع الرابع 

 والمتغيرات تتأقمم حتى لمتطبيق وقابمة مرنة استراتيجية تكون أن بد ال حي، ونسق نظام      لممؤسسة

 ىذه تكون أن وىو الميمة، ىذه لنجاح ضروري ثاني شرط و ىناك.بيا تحيط التي والخارجية الداخمية

 .المستخدمين طرف من ومقبولة معروفة االستراتيجية

 :وىي الداخمي لالتصال استراتيجية وضع خالل من األىداف من مجموعة تحقيق إلى المؤسسة وتعمد     

  :المستخدمين تحفيز1- 

 لذلك مؤسستيم، تطوير يمكنيم ال المستخدمين تحفيز دون أنو المؤسسات مسيري لمعظم اليوم اتضح     

 يصبح لكي المؤسسة معرفة ذلك ويقتضي وتطويره، لظيوره المواتية الظروف تخمق أن البد لممؤسسة

 نوع أي في: مثل األسئمة، من كثير عمى إجابات يجد أن بد ال فيو، يعمل الذي المحيط من جزء المستخدم

 (قيمتيا، موادىا ثقافتيا) أعمل؟ أنا المؤسسات من

 مؤسستي؟ مستقبل ىو ما مؤسستي؟ ومكانة صورة ىي ما 

 اآلخرون؟ ىم من لممؤسسة؟ أقدم أن يمكن ماذا المؤسسة؟ داخل أحتميا التي المكانة ىي ما 

                                                 

1- Jean mark d'Escaudain, la communication, marketing concepts, techniques, strategies, 

Paris,1995, p 45- p50. 
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 لدى الالمباالة من نوع ينشئ األسئمة ىذه عن محددة أجوبة غياب أن الدراسات من الكثير وُتشير     

 غياب من معاناة األكثر ىم اإلطارات دون من المستخدمون يكون ما وغالبا مؤسستيم، اتجاه المستخدمين

.  الرئيسية ألسئمتيم اإلجابات

 :األفعال تنسيق2- 

 ومبادراتيا، أفعاليا مجمل تنسيق من تتمكن لم إذا االستراتيجية أىدافيا تحقق أن مؤسسة ألية يمكن ال     

 أطراف مجموع بين انقسامات ظيور أو التجانس عدم إلى العام المستوى عمى المعمومات غياب يؤدي وقد

 :التالية الشروط يعرفوا أن المسيرين عمى بد ال الكافي التنسيق لتحقيق المؤسسة، داخل االتصالية العممية

 .العمل وخطط االستراتيجية باألىداف عمم عمى يكون أن المسير عمى

 لمساعديو الضرورية المعمومات بث عمى قادرا المسير يكون أن دب ال. 

 المعمومات صعوبة إعادة عمى قادرا يكون أن المسير عمى. 

 الالزمة االتصالية األدوات اتوإطارا إعطاء بفضل الغرض ىذا تحقيق من المؤسسات بعض تمكنت 

 .المؤسسة واستراتيجية أىداف وشرح إليصال

 بالمدير الوحدات رؤساء والتقاء العميا، اإلدارة اجتماع تتبع التي الشيرية االجتماعات األدوات، بين ومن 

 حالة إلى سيؤدي مما إدماجيا، أو تيادوح إعادة إلى المؤسسات بعض تمجأ وقد الصباح، أثناء فطور العام

 إلى سيؤدي مما المصمحة، االعتبار بعين األخذ دون التنسيق غياب في المبادرات وىنا تحدث االتصال،

 .المسيرين وفقدان مصداقية الطاقات تشتت

 :والعقميات التصرفات تغيير 3-

 ألجل معيا التأقمم ضرورة تستدعي والخارجية، الداخمية التغيرات من مجموعة اليوم المؤسسات ُتواجو     

 : التغيرات ىذه بين ومن البقاء

 نشاطيا مجال تغير المؤسسات الكثير من. 
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 حادة منافسة رُظيو. 

 االستثماراتو التكنولوجيا تطّور. 

 من كثير تشيد قد ذلك رغم لكن التغيرات، ىذه مجمل ومواجية لمتطور الالزمة األدوات تتوفر قد     

 وتمكن الذىنيات، تحجر بسبب التغيير مقاومة أو رفض لذلك الرئيسي السبب ويرجع ذريعا، المؤسسات فشال

 لالستفسارات الضرورية اإلجابات وتقديم المواقف، من التصمب ىذا مواجية من ىنا االستراتيجية االتصالية

 التمسك في الرغبة من الناتجة المعارضة حدة من التقميص وىو العممية من جانب أىم دون إىمال المطروحة

 .معو التأقمم ويصعب وغامض مجيول جديد ىو كل ما ألن عميو اعتدنا بما

 :اإلنتاجية تحسين4- 

 المؤسسة، داخل والمنافسة اإلنتاجية تحسين ىو كسبو إلى المؤسسة تعمد الذي واألخير الرابع اليدف     

 ويساعد الذكر، السابقة الثالثة األىداف تحقيق في نجحت إذا اليدف ىذا تحقيق إلى تصل المؤسسة وقد

 والقواعد واإلجراءات الخطوات بمجمل والتعريف المعمومات بث خالل من الغاية بموغ ىذه عمى االتصال

 بث مستوى من لمتحقيق الداخمي االتصال إلى األخيرة السنوات في المؤسسات الكثير من ولجأت والمعارف،

 المتعمقة األىداف تحقيق عمى وتحفيزىم المستخدمين لحث النوعية مجال في .واألدوات اإلجراءات ووضع

 1.مؤسساتيم مردودية بحسن

 

 

 

 

                                                 

 اآلداب كمية ماجستير، رسالة الجزائرية، االقتصادية العمومية المؤسسات في الداخمي االتصال مكانة شريط، حورية- 1
 . 140ص ،139ص ،2001 - 2000  واالتصال، جامعة الجزائر،اإلعالمم عمو قسم والمغات،
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.  معوقات االتصال الداخمي في المؤسسة، وكيفية التغمب عمييا، أىمية،أىداف: المبحث الثاني

ُيعتبر االتصال الداخمي جزء ىام داخل المؤسسة نظرا ألىميتو داخل المؤسسة، فاالتصال الداخمي لو      

دور فعال في تسيير نظام المؤسسة بين الموظفين والمدير وبين المؤسسة والمؤسسات األخرى فيو يحاول 

 جميورىا عن طريق وضع سبل لمواجية أمام المسطرة والحفاظ عمى صورة المؤسسة األىدافتحقيق 

 . حمول مناسبةإيجادالمعوقات التي تواجيو داخل المؤسسة ومحاولة 

: أىداف االتصال الداخمي داخل المؤسسة: المطمب األول

 يسعى التي أىميا ذكر حاولنا فقد األىداف تحقيق إلى تسعى المؤسسة أن نجد األحوال من في كثير     

 :كالتالي وىي تحقيقيا إلى الداخمي االتصال

 :بالعاممين خاصة أىداف- 1

 والتعاون كما التفاىم زيادة إلى يؤدي مما المؤسسة داخل يجري بما التعريف إلى االتصال يسعى حيث     

 الدور من التقميل إلى يؤدي مما اليامة المعمومات وتبادل .العاممين بين واالرتياح الرضا خمق إلى ييدف

. المؤسسة داخل لإلشاعات السمبي

 :اإلدارية بالقيادات خاصة أىداف -2

 صادقة والذي بصورة المؤسسة داخل يحدث ما عمى التعرف عمى خالليا من الداخمي االتصال وييدف     

 الحقائق والمعمومات من كافي قدر عمى القائمة واليامة القرارات السميمة اتخاذ في المساعدة شأنو من

 اإلدارة بين سمطة التنسيق تحقيق وبالتالي العاممين، عمى واإلشراف التوجيو عممية يسيل مما والبيانات

. المؤسسة داخل المختمفة
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:  بالجميور خاصة أىداف- 3

 المؤسسة وكذا صورة ترسيخ من يمكنيا بيا خاص داخمي اتصال نظام إقامة إلى المؤسسة تسعى حيث     

 جية خدماتيا من لتحسين مقترحاتو وكذا فييا الجميور ري أ عمى والتعرف جية من ونشاطيا خدماتيا طبيعة

 .أخرى

 من مما في المؤسسة ودوره بأىميتو ويحسسو العامل معنويات رفع في يساىم كذلك الداخمي    واالتصال

 1.بيا تقوم التي المشروعات في إسياميم طريق عن المؤسسة في المشاركة معدالت زيادة شأنو

 :كاآلتي وىي لتحقيقيا تسعى أخرى أىداف لو المؤسسة في الداخمي االتصال نجد كما

 التي إلخ...والسمطات والمسؤوليات والبرامج والخطط والسياسات باألىداف المرؤوسين إعالم 

 2.)محددة) أعمال بتنفيذ تتعمق التي والتنظيمات بالتعميمات المرؤوسين إلعالم اإلدارة وحددتيا أقرتيا 

 لألفراد والعاممين المعمومات توفير خالل القرارات من اتخاذ عمميات تسييل. 

 3.المرؤوسين تواجو التي والمعوقات األعمال تنفيذ مدى عمى التعريف

:  أىمية االّتصال الّداخمي في المؤسسة: المطمب الثاني

 أعمال بين التنسيق يصبح االتصال فبدون المنظمات، نجاح في األىمية غاية في وسيمة االتصال ُيعدّ      

 إلى ذلك يؤدي فعال داخمي اتصال وجود حال في لكن بينيا، فيما التعاون تحقيق يمكن وال مستحيال، األفراد

 ليا المؤسسة في الداخمية فاالتصاالت العمل، في أكبر رضا عمى وحصولو التنظيم، في الفرد أداء تحسين

 :اآلتية المجاالت في المنظمة داخل الداخمي االتصال أىمية وتبرز المؤسسة، أىداف تحقيق في أىمية

                                                 

 ،2004 ديسمبر،،  22العدد ،جزائرال ،اإلنسانية العموم مجمة ،اإلنسانية العامة والعالقات الفعال االتصال نوار، بن صالح- 1
 .117ص
 .149 ص ،(ت.د) بيروت، اليالل، ومكتبة دار ،(ط.د) ،اإلدارة سيكولوجية جمجموم، نور محمد ىشام- 2
 كمية واالتصال، اإلعالم عموم في الماجستير رسالة الجزائرية، االستشفائية لإلدارة استراتيجية االتصال الجودي، قيط بن- 3

 .62ص ،2012العموم السياسية واإلعالم، معيد عموم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
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 : االتصال الداخمي واتخاذ القرارات -1

 البيانات إيصال تسييل يمكن طريقو عن إذ رارات،الق اتخاذ عممية في جوىري دور االتصال يمعب     

 اختيار عمى تساعد التي ىابطة أو صاعدة كانت سواء الخارج من تأتي التي والصحيحة الحقيقية والمعمومات

 .الرشيد أو بالقريب يتصف القرار الذي إلى والوصول البدائل أفضل

 :االتصال الداخمي والتوجيو -2

 لمعاممين يحدد أن خاللو من يستطيع حيث االتصاالت نظام عمى لمعاممين توجييو عمى المدير يعتمد     

 يؤدوىا واإلمكانيات أن منيم اإلدارة تتوقع التي واألعمال الواجبات ليم ويشرح عامة بصفة التنظيم أىداف

.  األىداف ىذه تحقيق عمى لمساعدتيم تصرفيم تحت اإلدارة تضعيا التي

 : االتصال الداخمي والتنسيق -3

 التقارب لمنع وذلك المؤسسة جماعات أي والجيود المؤسسة في المختمفة األنشطة بين بالتنسيق يقصد     

 التنسيق الفعال لذلك وانسجام تجانس في الجماعة لجيود تسييرا ويحدث الوحدات ىذه بين التعارض أو

 1.و العرضية األفقية االتصاالت مجاالت في التنسيق تحقيق في الداخمي

  :خالل من المؤسسة في الداخمي االتصال أىمية وتبرز

 أيضا المنظمة وأىداف والجماعات الفرد أىداف ربط عمى يعمل. 

 اتجاه المنظمة أفعالو داخل وردود العمال مشاكل معرفة من اإلدارة تتمكن خاللو من الذي الضوء يمثل 

 2.ةاإلدار سياسات

 عدة عمى يتوقف الرسالة مضمون فيم ألن المنظمات في لمعمل الفعال التسيير في االتصال أىمية تكمن 

 .االتصال من والغرض الموقف ظروف منيا عوامل
                                                 

. 91ص ،2013 ،زائرالج والتوزيع، لمنشر جسور ،1ط العامة، والعالقات لالتصال جابري، مدخل سارة بمخيري، رضوان- 1
تنمية الموارد  الماجستير، شيادة لنيل مذكرة ئرية،زاالج العمومية المؤسسة في التنظيمي االتصال فعاليات داود، بن العربي- 2

. 140ص ،2008البشرية، قسنطينة، 
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 لدى المعنوية الروح ويرفع جيودىم، وتوجيو لممرؤوسين الوظيفي السموك عمى لمتأثير فعالة أداة االتصال 

 1.التنظيم إلى باالنتماء الشعور عندىم ويقوي العمل فريق

 بينيم فيما التنظيم عناصر بين والتكامل التفاعل يالداخل االتصال يحقق. 

 المؤسسة ترعاىا التي  المشاريع نجاح في ودورىم بأىميتيم العاممين تحسيس. 

 عممية  باعتبارىا الرؤساء إلى العاممين من المعمومات تدفق عممية في أيضا االتصال أىمية تكمن

 2.العمال ورغبات مشاكل معرفة أجل من الناجح والمشرف المدير لدى ضرورية

 :كالتالي مقسمة وىي لممؤسسة بالنسبة لألىمية أخرى فروع ىناك ونجد

 لمفرد بالنسبة الداخمي االتصال أىمية: 

 الروح برفع االتصال يسمح كما عممو، محيط في ىوية واكتسابو المؤسسة إلى الفرد انتماء تحقيق  

 . لألفرادالمعنوية

 خبراتو من ونزيد ميارات جديدة اكتساب لمفرد يسمح كما. 

 المؤسسة لثقافة بالنسبة الداخمي االتصال أىمية: 

 عن وايجابية موحدة صورة وبناء أفراد التنظيم بين مشتركة ثقافة بخمق يتعمق آخر بعد الداخمي لالتصال     

 .المؤسسة

 

 

 

                                                 

عمى  الحصول متطمبات الستكمال مقدمة رسالة الوظيفي، األداء في ودورىا اإلدارية االتصاالت الشيري، حسن عمي- 1
. 40 ص ، 2004السعودية، يفان  جامعة،،اإلدارية العموم الماجستير،

 شيادة الماجستير، لنيل مذكرة الجزائرية، الصناعية لممؤسسة الصناعية والسالمة التنظيمي االتصال عاشوري، الدين جمال- 2
 .32 ص ، 2015سطيف، وعمل، تنظيم
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 لممؤسسة بالنسبة الداخمي االتصال أىمية: 

 إذ عن ولتنسيق، التوجيو القرار، باتخاذ يسمح مما االتصال نظام عمى اإلدارية العمميات كافة تعتمد     

 1.بالرشد يتصف قرار الذي إلى والوصول والبيانات المعمومات توفير يمكن الداخمي االتصال طريق

 .معّوقات االتصال الداخمي في المؤسسة: المطمب الثالث

 :شخصية معوقات- 1

 نتيجة وذلكوالمستقبل،  لبالمرس المتمثمة االتصال عممية في اإلنسانية بالعناصر المعوقات ىذه تتعمق     

 المفاىيم إدراك إمكانية نتيجة، اختالفاتيم الفردية والبيئية والتي تجعل باألفراد المتعمقة المدركات تباين

:  يمي ما أىميا ومن والمعاني

 المختمفة لممواقف إدراكيم في تباين وىي :اإلدراك تباين. 

 فيعمل تيا، و آرائو واتجاىا قيمو مع يتناسب بما استماع إلى الفرد يميل ما عادة وىي: االنتقالي اإلدراك 

 .وأفكار اتجاىات قيم من بو يؤمن ما مع تتعارض التي المعمومات إعاقة عمى يعمل بينما ،اانتقائو عمى

 بينيم المعمومات وتبادل باآلخرين، االحتكاك بعدم تتمثل :االنطواء. 

 اإلدالء وعدم المعمومات إخفاء :المعمومات حبس .

 كتابة خالل من التصال فيا اإلفراط ذلك في يتم حيث المعمومات حبس عكس: االتصال في المبالغة 

 .بالمعمومات اإلدالء و التقارير

 مما والمزايا والراتب والوظيفة المركز حيث من ذلك ويكون :والمستقبل المرسل بين المركز في االختالف 

 .رئيسو مع الصراحة وعدم الحقائق تشويو إلى يميل فقد االتصال عممية يعيق

                                                 

 البواقي، أم مييدي، بن العربي جامعة ،(02) العدد اإلنسانية، العموم مجمة المؤسسة، داخل االتصال بمقاضي، األمين- 1
. 70، ص69، ص2014
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 ة وردّ  المستقبلة نظر عمى يؤثر ذلك وأقوالو وأعمالو بالمرسل المستقبل ثقة مدى تعكس :المرسل مصداقية 

  .1وأفكاره المرسل ألقوال فعمو

 :نفسية معوقات- 2

 راآلخ الطرف من األطراف احد عند الخوف أشكاليا من. 

 األطراف احد عند الدافعية وغياب االتصال في الرغبة عدم. 

 بالمعمومات االحتفاظ في والرغبة واألنانية التعصب. 

 اآلخر الطرف يقولو ما في األطراف أحد عند الشك مشكمة. 

 :  بيئية معوقات- 3

 القرار اتخاذ مركز عند والبعد القرب حيث من الجغرافي الموقع. 

 المتطورة االتصال أدوات توافر وعدم التكنولوجي القصور. 

 واالقتصادية السياسية العوائق. 

 المجتمعات بين الثقافة اختالف في وتتمثل الثقافية العوائق . 

 العنصرية روح وتفشي اآلخرين تقبل مدى.  

 : تنظيمية معوقات- 4

 االتصال مراكز و االختصاصات بوضوح يحدد تنظيمي ىيكل وجود عدم. 

 الفنيون فييا يشكل التي الحاالت في وذلك الداخمي االتصال معوقات من التخصص يكون قد 

 بغير االتصال عمييا فيصعب الخاصة وأىدافيا الخاصة لغتيا منيا لكل متباينة جماعات واالختصاصيون

 .االختصاصيين

                                                 

 .239 ص ،2007عمان، لمنشر، الصفاء دار، (ط.د) المعاصرة، اإلدارة أسس عميان، مصطفى ربحي- 1
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 والصالحيات السمطة تحديد عمى تساعد التي االتصال بنظام العاممين لدى السياسة وجود عدم 

 ىذه االتصال اتجاه العميا اإلدارة نوايا عنر وُتعبِّ  التنظيمية الوحدات بين التدخل وتمنع والمسؤوليات،

 1.ةاألخير

 :يمي ما االتصال معوقات لتجنب استعماليا لإلدارة يمكن التي الوسائل من     

 يخضعوا أن يمكن الذين عدد أو اإلشرافية القاعدة توسيع خالل من اإلشرافية الوحدات عدد تخفيض 

 .واحد رئيس إلشراف

 ىذه بين االتصاالت كفاءة تحسين عمى يساعد التنظيم في األدنى اإلدارية المستويات إلى السمطة تفويض 

 .إلييم السمطة تفويض من أساًسا والنابع باألىمية العاممين لشعور وذلك المستويات،

 إلى الرجوع دون مركزًيا ال القسم إدارة من وتمكينيم التنظيم، من األقسام بعض في الالمركزية اعتماد 

 نتيجة باألىمية العاممون فيو يشعر حيث التنظيمية، االتصال معوقات عمى التغمب عمى يساعد العميا اإلدارة

 .الالمركزية إتباع

 والتغمب االتصال عممية نجاح في بالغة أىمية ذا العامل ىذا يعتبر اإلدارة، في االشتراك من بنوع السماح 

 إشراك إن العميا، اإلدارة يد في السمطة لتركيز نتيجة باالرتياح الشعور عدم عن تنشأ التي عمى المعوقات

 إجراء من ذلك يسيل وبالتالي المؤسسة، بإدارة ثقتيم يعزز أن شأنو من القرارات في اتخاذ العاممين

 الداخمي االتصال عممية لتدعيم واضحة خطة إعطاء إلى باإلضافة ىذا، اإلدارة والعاممين بين االتصاالت

 :خالل من بالمؤسسة

 لممستقبل توصيميا المطموب الرسالة عمى التركيز ويجب االتصال، لعممية واضحة أىداف وضع. 

 تتعمق التي المختمفة الموضوعات عمى لمتعميق و العاممين، اإلدارة أفراد لجميع الكاممة الحرية إعطاء 

 .بعمميم

                                                 

. 210 ص ،2011األردن، عمان، لمنشر، وائل دار ،1ط المعاصرة، اإلدارة في األساسيات جودة، محفوظ ذرة، البارئ عبد- 1
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 المقدمة العمل لمشكالت بالنسبة وافي شرح تقديم في يترددوا ال أن والمرؤوسين الرؤساء عمى يجب. 

 اً تامّ  االتصال يكون حتى وىذا واإلدارة، العمال بين االتصالية المعاني حول اتفاق يكون أن يجب. 

 المرؤوسين من إلييا تصعد التي واالستفسارات األسئمة تجمع واضحة إجابات تعطي أن اإلدارة عمى يجب. 

 1.المستقبل عمى الرسالة أثر معرفة لممرسل يتيح الذي المباشر االتصال عمى التركيز يجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 المممكة العربية جدة، امة،تو دار ،3ط ،)اإلدارية والقرارات لموظائف تحميمية دراسة (العامة اإلدارة عالقي، القادر عبد مدني- 1
. 364 ، ص361ص  ، 1985،السعودية
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 :تمهيد

 مرتبط مفيوميا وأصبح الحكومات، حتى بل واإلدارات، لممؤسسة األدوات أحدث من التكنولوجيا ُتعتبر     

 جديد مجتمع بناء في مباشرة وبطريقة مساىمة األكثر األدوات من تعتبر فيي المجتمعات، وتقّدم بتطور

 .جديدة وتقنيات أساليب عمى ينطوي

دراج واالتصال اإلعالمتطّرقنا في ىذا الفصل الى ماىية تكنولوجيا        خصائصيا وسماتيا في أىم وا 

 وانعكاسات أثارم أه وسمبياتيا واإيجابياتو الى جانب ذكر وأىميتيا نظرا لتطورىا أشكالياالمؤسسة بمختمف 

. استخداميا داخل المؤسسة
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.  واالتصالاإلعالمماهية تكنولوجيا : المبحث األول

 اتصالي موضوع ، يصبح الجديدة بمصطمح وربطو واالتصال اإلعالم تكنولوجيا لماىية بتخصيصنا     

 وتقنيات أدوات وقوامو األبعاد لوممع جديد، عصر في جديدة معموماتية بثورة يرتبط حداثة أكثر معموماتي

 . بيايتميز جديدة الكترونية اتصالية

 .هم خصائصها وسماتهاأ واالتصال واإلعالممفهوم تكنولوجيا : المطمب األول

الفرع )واىم خصائصيا وسماتيا  (الفرع األول)يضّم ىذا المطمب تعريف لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال      

. (الثاني

 .  واالتصالاإلعالمتعريف تكنولوجيا : الفرع األول

 اإلعالم تكنولوجيا بين يفرق من اإلعالم عموم في المتخصصين من نجد أن الغريب من ليس     

 الميكانيكي، شكميما في والتمفزيون وراديو ، كالصحف االلكترونية قبل ما الوسائل تشمل التي واالتصال،

 ولكن (انترنيت تمفزيون، راديو،)االلكترونية  الوسائل تخص التي الجديدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا وبين

 صحيحة وغير التغيير دائمة ،أي الزمنية الناحية من نسبية "الجديدة" صفة أن االعتبار بعين األخذ دون

 المعاصر بمعناىا الجديدة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أن يبقى ذلك ومع ،همستجدات عصر لكل ألن دائما،

 1.والكيرباء اإللكترونية الدعامةاتيا مكون في يفترض

.  واالتصالاإلعالمخصائص وسمات تكنولوجيا : الفرع الثاني

 والالسمكية والمكتوبة الرقمية المعمومات عمى الحصول عمى الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تعمل     

 في دائما يكون وتطويرىا الحديثة اكتشافيا التكنولوجيا ىذه أن وبما ونشرىا وتخزينيا ومعالجتيا والصوتية

                                                 

والتوزيع، الجزائر،  لمنشر ىومة دار ،1التقنية، ط تطبيقاتيا بعض الجديدة، واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا دليو، فضيل- 1
.  17، ص16، ص15، ص2014
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 اليومية حياتو في منيا االستفادة أجل من جديد من عميو تطرحو ما كل ويتابع يساير الذي اإلنسان صالح

 :وىي الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بيا تتميز التي الخصائص من جممة وىناك

: التفاعمية- 1

 المعمومات معيم ويتبادلون وأفكارىم اآلخرين أدوار عمى االتصالية العممية في المشاركون يؤثر حيث     

 .مصادر من بدال المشاركين لفظ باالتصال القائمين عمى ويطمق

 :الالجماهيرية- 2

 صفة إلى تحديد الميل إلى جماىيرية رسائل توزيع من تحوليا الحديثة االتصال وسائل عمى يؤخذ ما     

 .تخصصا أكثر نوعية جماعات لثالث وتصنيفيا الرسائل ىذه

: الالتزامنية- 3

 أن مشارك كل من تتطمب وال المستخدم لمفرد مناسب وقت في واستقباليا رسائل إرسال إمكانية وتعني     

 وقت إي في مستقبميا إلى الرسالة ترسل االلكتروني البريد نظام في فمثال نفسو، الوقت في النظام يستخدم

 1.لمرسالة مستقبل وجود إلى الحاجة دون

:  الحركية القابمية- 4

 ثم مكان أي من االتصال في منيا االستفادة لمستخدمييا يمكن كثيرة اتصالية وسائل ىناك أن تعني     

 .بطابعة مزدوج نقال اآللي والحاسب يد ساعة في المدمج والتمفون النقال الياتف مثل حركتو اآلخر إلى نقميا

 

 

 

                                                 

 إدارة األعمال، فرع ،التسيير عموم في ماجستير رسالة المؤسسة، في البشرية الموارد عمى المعمومات تكنولوجية رايس، مراد- 1
. 29، ص2006-  2005  الجزائر،الجزائر، جامعة
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: التحويل قابمية- 5

 الرسالة تحويل يمكنيا التي كالتقنيات آلخر وسط من المعمومات نقل عمى االتصال وسائل قدرة وىي     

 أنظمة في أيضا ىذا ويبرز، التيمي تاكست أنظمة في الحال ىو كما والعكس مطبوعة رسالة إلى المسموعة

 .التمفزيونية المحطات بعض في الحال ىو كما المرئية لممواد والترجمة الدبمجة

: والتركيب التوصيل قابمية- 6

 واتخذت أنظمة اندمجت فقد البعض بعضيا عن بمعزل تعمل االتصال أدوات صناعة شركات تعد لم     

 ذلك عمى الدالة األمثمة ومن االتصال أدوات صناعة في المختصة الشركات تصنعيا التي والوحدات األشكال

 .المقعر اليوائي وحدات

 :التصغير نحو التوجه- 7

 وبالشكل آلخر مكان من نقميا يمكن صغيرة وسائل إلى الثورة ىذه ظل في الجماىيرية الوسائل تتجو     

. والتحرك التنقل بكثرة يتميز الذي العصر ىذا مستيمك ظروف يالئم الذي

 :واالنتشار الشيوع- 8

 من تتجو االتصال فتكنولوجيا اجتماعية، طبقة كل وداخل العالم حول االتصال وسائط تغمغل بو ويعني     

. البسيط إلى المعقد ومن الصغير إلى الفخم

: العالمية الكونية أو التدوير- 9

 عمى التعني أطمق أن حد إلى األخيرة الحقب في األىمية من بمغ التكنولوجيا ىذه في المتسارع التطور     

 .العالمية القرية وصف األرضية الكرة

  :االستخدام كثافة التعقد- 10

 وارتفاع الشديد والتعقيد المال رأس استخدام بكثافة تتسم منيا المتقدمة وبالذات االتصال تكنولوجيا     

 .المجتمع في السائد والنفوذ القوة بناء أيدي في عادة تتركز حيث احتكارية صبغة تأخذ ذلك لكل وىي التكمفة
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 :عميها قميمة قمة وسيطرة االحتكارية- 11

 ومن الكبرى الصناعية الدول من محدود عدد في حاال الشديد بالتركيز تتسم التكنولوجيا ىذه صناعة إن     

 1.االحتكارية الشركات ليذه المطمقة السيطرة إلى التركيز ىذا ويؤدي الجنسيات، متعددة العالمية الشركات

. الحديثة واإلعالم االتصال التكنولوجيا تطور: المطمب الثاني

 عواستطا الكيرومغناطيسية الموجات "ستحرون ويميام "اإلنجميزي العالم اكتشاف 1824 عام شيد     

، "والشرط النقط "استعمال عمى يعتمد لمكتابة طريقة وابتكر 1837 عام التمغراف اختراع "موريس صمويل"

 فيما التمغراف وحدا عشر التاسع القرن خالل واليند وأمريكا أوربا كل عبر السمكية التمغراف خطوط مد تم وقد

 .الكترونية وسائل إلى النياية في أدت التي االتصال تكنولوجيا في اليامة العناصر بين من بعد

 مستخدما بعيدة مسافات إلى الصوت التمفون يخترع أن "بيل جراهام "استطاع 1876 عام وفي     

 رقيقة بشريحة التمغراف ةقمطر مستبدال النحاسية األسالك في الكيربائي التيار سريان أي التمغراف، تكنولوجيا

 األسالك في يسري كيربائي تيار إلى الصوت وتحول الصوتية الموجات بيا تصطدم حيث تيتزّ  المعدن من

 2.األصمي الصوت تحاكي صوتية إثارات إلى الكيربائية الذبذبات ىذه بتحويل التمفون سماعة وتقوم

 إيميل" األلماني العالم تمكن ، ثم الفونوغراف جياز Edison"  إديسونتوماس" اخترع 1877 عام    وفي

 وفي، الصوت تسجيل في يستخدم الذي المسطح القرص ابتكار من 1887 عام في، " Berlinguer "برلنجر

.  1928 عام منذ ناطقة السينما أصبحت ثم السينمائية العروض أول الفرنسي الجميور شاىد 1895 عام

 وكان الالسمكي،من اختراع  Marconi " مو ماركونيلوليغ" اإليطالي العالم استطاع 1896 عام وفي

.  1919عام من المنتظمة الصوتية اإلذاعة خدمات توجيو في بدأ من أول والكنديون األلمان

                                                 

 الحكمة كنوز ، مؤسسة1والتأثير، ط استخدام الحديثة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بصمي، عباسي فضة دليو، فضيل- 1
.  10، ص9، ص 2001،الجزائر الثقافة، دار، لمنشر والتوزيع

 ماجستير في عموم اإلعالم ةالجياللي زرقاوي، استخدم التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال في جامعة الجزائر، رسال- 2
 .49، ص2003 - 2002واالتصال، كمية العموم االجتماعية واإلعالم، 
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 الوسائل التمفون، برامج وخاصة كبيرة أىمية الجماىيرية اإلعالم وسائل اكتسبت العشرين القرن وخالل     

 المجتمع قيم تعكس التمفون برامج وأصبحت والمعمومات األخبار لنقل رئيسية قنوات باعتبارىا االلكترونية،

 .العالمية قضاياىم في اىتمامات الناس الراديو برامج وعكس معيشتو وأنماط وثقافتو

 ثم الفوتوغراف، التمفون، التمغراف،) االتصال وسائل من كبير عدد ظيور عشر التاسع القرن شيد فقد     

. )المرئية اإلذاعة ثم السينمائي لمفيمم الفوتوغرافي التصوير

 أبرز ولعل والمعمومات واإلعالم االتصال لتكنولوجيا أشكاال العشرين القرن من الثاني النصف شيد     

 ىائمة وكمية المعرفة في ضخم انفجار في المتمثمة المعمومات ثروة وىي الرقمية أو التكنولوجية تمك مظاىر

 بدء االتصال تكنولوجيا وتطور االتصال وثروة والمغات والتخصصات األشكال المتعددة المعارف من

 الحسابات وثورة الضوئية، واأللياف الصناعية باألقمار وانتياء بالتمفون مرورا السمكية باالتصاالت

 1.االلكترونية

 ((Multimédiaالوسائل متعددة االتصال مرحمة أبرزىا تسميات عدة المرحمة ىذه عمى أطمق وقد     

 الحسابات ىي األساسية الميجنة ومرتكزاتيا الوسائط ومرحمة التفاعمية االتصالية التكنولوجيا ومرحمة

 الميزر وأشعة الضوئية واأللياف االصطناعي الذكاء أنظمة يتضمن الذي الخامس جيميا في االلكترونية

 االلكترونية، الحسابات) والمعمومات واالتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا وتميزت االصطناعية واألقمار

مكانية الفضائية االتصاالت  والرقمي التفاعمي الكابمي التمفزيون انتشار البيانات، لقواعد المباشر االتصال وا 

 الضوئية، األلياف الميكروويف، الميزر نظم الرقمي، ديسك الفيديو، والتمتكست، تكس الفيديو وخدمات

 من بجممة بعد عن المؤتمرات عقد االلكتروني، البريد المحمول، الياتف خدمات الرقمية، االتصاالت

 .والسمات الخصائص

                                                 

 الجامعية المعرفة دار ،(ط.د) المعمومات، لتكنولوجيا واإلعالم االتصال عثمان، أحمد نعمات جابر، محمد سامية- 1
 . 110، ص109، ص2002 اإلسكندرية،
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.  تصنيف، وظائف وأشكال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المطمب الثالث

واىم وظائفيا  (الفرع األول)من خالل ىذا المطمب سيتم شرح تصنيفات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال      

. (الفرع الثالث) شكالياألى إضافة إ (الفرع الثاني)

.  واالتصالاإلعالمتصنيف تكنولوجيا : الفرع األول

 مكنتو والتي االلكتروني موقعو في المسجمة العمل عروض بدراسة لإلدارة الفرنسي الوطني المعيد قام     

 معيد بيانية، مخططات معيد ، ميندس(برامج) مطور: مين ليست بالنسبة العمل لسوق جدول وضع من

 .موقع مدير مشروع، رئيس معموماتية، بيانية مخططات

 وتوصل (اممتيميدي )المتعددة والوسائط االنترنت دراسة لممين  تمكوم-فرانس معيد أنجز 1999 عام في     

 اإلعداد المحتوى، وتحديد التسويق :انتمائيا مجاالت حسب موزعة الجديدة لممين التالي العرض إلى

 .الشبكة التكوين، الزبائن، مع التجارة واإليواء، التطوير، التنشيط،

 نسخة تضمنت وقد المين قائمة يضمنيا سنوية نشرة الكبيرة الفرنسية لممؤسسات اآللي اإلعالم لنادي     

 في والتحكم المعمومات، أنظمة مجال في االستشارة :عائالت ست عمى موزعة مينة ثالثين حوالي  2000

 اإلدارة الداخمية، التقنية والمساعدة الدعامة واإلدماج والتطوير الدراسات واالستغالل، اإلنتاج اإلنجاز

 .والتسيير

 تجند اإلعالم واالتصال بتكنولوجيات المرتبطة الجديدة المين أن فتعتبر المتخصصة الفرنسية الييئة أما     

 وكفاءات واالتصال اإلعالم اتكنولوجيت كفاءات من كبيرتين مجموعتين بين الجمع تستدعي جديدة تركيبات

 1:أربع الحاالت بين التفرقة إلى بيا أدى مما مغايرة،

 

                                                 

 الحكمة كنوز مؤسسة ،1 طوالتأثير، استخدام الحديثة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بصمي، عباسي فضة دليو، فضيل- 1
. 85 ص، 2010 الجزائر، الثقافة، دار لمنشر والتوزيع،
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 األولى الحالة: 

 تخص وىي أخرى، كفاءات األطراف تكممو  واالتصالاإلعالمتكنولوجيا  عمى متعددة كفاءات قمب     

 .اآللي لإلعالم التقميدية المين أساسا

 الثانية الحالة: 

 الكفاءات من جديد قمبا شكمت مغايرة عمى تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وأخرى متعددة كفاءات التقاء     

 . واالتصالاإلعالمتكنولوجيا  بتطوير المرتبطة الجديدة المين تميز وضعية وىي

 الثالثة الحالة: 

 لمكفاءات بالنسبة ثانوية تبقى أنيا  واالتصال إالاإلعالم تكنولوجيا  كفاءات ألىمية التدريجية الزيادة رغم     

 .حقيقية جديدة مين ظيور إلى تؤدي فيي ولذلك األخرى،

 الرابعة الحالة: 

 والمممة الميام المتكررة بعض من العامل تحرر متميزة أخرى صال كفاءاتت واالاإلعالمتكنولوجيا  متدع     

تكنولوجيا ب متعمقة غير كفاءات خاصة لتطوير جديدة أفاقا لو تفتح أو وظيفتو لب عمى بالتركيز لو لتسمح

. اإلعالم واالتصال

 في متخصصة دولية مؤسسات عشرة حوالي تضم التي المؤسسة فإن األوربي المستوى عمى أما     

 أنواع من نوع الكفاءات من أنواع نوع عشرين حوالي من مكونة قائمة تقترح واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا

 االتصاالت:اآلتية المجاالت تغطي تقنية دقيقة قائمة وىي الجديدة، التكنولوجيات ىذه بمين المتعمقة الكفاءات

 وأ المتعدية والوظائف واألنظمة المنتجات واالتصال، اإلعالم تكنولوجيات وخدمات البرمجيات بعد، عن

  1.والتجارة بالتسيير المتعمقة تمك وخاصة المستعرضة،

                                                 

 الحكمة كنوز مؤسسة، 1ط والتأثير، استخدام الحديثة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا بصمي، عباسي فضة دليو، فضيل- 1
 . 86ص ، 2010الجزائر، الثقافة، دار ،لمنشر والتوزيع
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.  وظائف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: الفرع الثاني

 إلى أدى الحاضر، وقتنا في الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا في والمتسارع الواسع االنتشار إن     

عالمية اتصالية خدمات من قدمتو مما واالستفادة حوليا الجماىير التفاف زيادة  .الميادين شتى في وا 

: نذكر الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا بيا جادت التي الوظائف ىذه بين ومن

 وآالت المضغوطة واألقراص الحاسوب في المتمثمة االتصال تكنولوجيا وظيفة التوثيق حيث لعبت 

 والدراسات البحوث بتناول وذلك االتصال مجال في الفكري اإلنتاج توثيق في كبيرا دورا الرقمية التصوير

  التجمع، الدراسة لعمميات بتناوليا اإلعالم فروع في المتخصصة والمعمومات والعممية والتطبيقية األكاديمية

 ثم وتصنيفو فيرستو خالل من وتحميمو اإلنتاج ىذا مضمون باسترجاع الكفيمة الفنية واألساليب النظم ووضع

 .عنو اإلعالم

 بالضخامة تتميز والمتنوعة التي المتعددة المعمومات تقديم عمى الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا تعمل 

 .مسبوق غير بشكل

 القدرات وفي الرسائل اإلعالمية إعداد السرعة في الزيادة عمى الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا تعمل 

 الزمان اجزيح وتخطي نشرىا وتوزيعيا عمى القدرة وفي مختمفة أشكال إلى تحوليا حيث من العالمية

 .والمكان

 من الخدمات ضخمة قائمة الحاسب ىذا وتتبع استخداماتو في والتوسع الشخصي الحاسب ظيور 

 .المعمومات شبكات تقدميا التي والمعمومات

 التعميم في الحاسب وبرامجو بالتوظيف الخاصة واالستراتيجيات وانتشار التعميم في اآللي الحاسب يستخدم 

 .الذاتي التعميم أو الفردي التعميم واعتماد

 الحاسب طويمة مع ساعات الفرد يتعامل حيث الرقمي، االتصال فرضيا التي العزلة قيود تجاوز 

 .الحقيقي الواقع في باآلخرين االتصال عن   بعيدا الشخصي



 تكنولوجيا اإلعالم واالّتصال                                                                :الثانيالفصل 

59 
 

 أىداف حول أفرادىا بين تجمع التي االفتراضية المجتمعات يسمى ما تنشأ السابقة الوظيفة إطار وفي 

 .والنوع الجنس تحرير أو العنصرية مناىضة مثل األفراد ليؤالء الحقيقية المجتمعات في غائبة تكون قد أخرى

 المشاركة والفاكس فرصة لمياتف الجديدة األجيال خالل ومن الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا قدمت 

 عن التعميم أو المفتوح التعميم اتسعت دائرة كما المواضيع، بعض مناقشة أو تساؤالت طرح خالل الندوات في

 .خالل االنترنت من المحاضرات وتقديم بالجامعات بدأت التي بعد

 أنظمة منحت (Télé. Tax)لألخبار متابعة فرصة الجميور االستقبال أجيزة  من الجديدة  لألجيال 

 التمفزيون شاشة عمى المطبوعة والمجالت الصحف عناوين وأىم قنوات وبرامج الكتب وممخصات واألحداث

  .لمتحويل قابمة وىي الحديثة االتصال تكنولوجيا سمات من سمة إطار في

 االلكتروني الحاسب تكنولوجيا مع والالسمكية السمكية االتصال وسائل امتزاج أدى. 

 خالليا من يمكن والبريد التي والتمتكست تكس الفيديو مثل الجديدة االتصال خدمات من العديد ظيور 

 .صغير مكتب قمة الصغيرة عمى المدمجة واألقراص االلكتروني (CD) عمالقة مكتبة تخزين

 حدث الذي من االنقالب أكبر بشكل المترتبة التسمية شكل من ستغير أنيا يبدو جديدة اختراعات ىناك 

 كاسيت، الفيديو) ذلك ومن 20 القرن من األول النصف في الراديو إلى الفوتوغراف من االنتقال نتيجة

-(. DVD –الرقمي الفيديو الفيديو، ألعاب الفيديو، أقراص

 تقدم التي المواقع األخرى من اآلالف مئات أو اآلالف تقوم االنترنت شبكة عمة المعروفة المواقع بجانب 

 اإلخبارية التقارير العالم وكتابة من كثيرة بقاع في تتم التي واألحداث الواقع حول اإلعالمية، الخدمة

 .المواقع تراىا ىذه التي المتكاممة اإلعالمية الخدمة إطار في عمييا والتعميقات

 الكابل، طريق التفاعمي عن التمفزيون خدمات مثل التمفزيونية الخدمة مجال في الجديدة التكنولوجيا ظيور 

 المباشرة اإلذاعة حققت كذلك القنوات التمفزيونية، من العديد الكابمي التمفزيون وتتيح متعددة خدمات ويقدم

 .مباشرة المنازل لمشاىدي والترفيو المعمومات من ىائال قدرا الصناعية األقمار عبر
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 خصوصا المعمنين والدعاة لدى كبير صدى ليا أصبح والدعوة، والدعاية والتسويق اإلعالن وظيفة 

 1.إلييا والدخول االستخدام في أكبر نسبة حققت التي لممواقع بالنسبة

. أشكال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: الفرع الثالث

 االجتماعية الحياة مجاالت جميع تدخل جعميا كبيرة بصورة وانتشارىا االتصال تكنولوجيا تطور إن     

تتحتم  األخيرة السنوات في باتت العمل متطمبات أن حيث وأنشطتيا، أنواعيا بمختمف المؤسسات ومنيا

 2:االتصالية التكنولوجيات أىم سنوجز يمي فيما و،التكنولوجيات ىذه استخدام بضرورة

 : وخطوطه الهاتف -1

 فمن معقد، داخمي اتصال نظام ىو إنما و ، بعد عن األعمال إنياء أو لمنداء أداة مجرد ليس الياتف إن 

 كما ، متباعدة أماكن في يقيمون الذين األفراد بين المؤتمرات لعقد اتصال قنوات عمل يمكن الياتف خالل

 و واسترجاعيا، تحميميا و البيانات إلدخال اإللكترونية الحاسبات بأجيزة المكاتب و المنازل بربط الياتف يقوم

 فقد ، خارجيا أو الدولة داخل سواء الياتفي االتصال طريق عن تنتقل المعمومات من ضخمة كميات ىناك

 و اإلقامة أماكن في سواء المتمقي و الحديثة التكنولوجيا وسائل من كبير عدد بين لمربط أداة الياتف أصبح

 تشغيل خطة إعدادفي   ATATاألمريكية التمغراف و التمفون ىيئة بدأت 1971  عام ومنذ ، العمل أماكن

 .الالسمكي التمفون استخدام عمى الخدمة ىذه وتعتمد ،(المتحرك الخموي التميفون نظام)

 أو مؤسسة تجد أن النادر من لدرجة انتشارا، وأكثرىا الصوتي االتصال وسائل أىم من الياتف فيعتبر     

 األفراد بين لمتواصل أداة ليس والياتف ، والمتقدمة الغنية المجتمعات في وخاصة ، ىاتفيا خطا تمتمك ال بيت

يصال التسويق و اإلنتاجية في دورا تمعب لكنيا و فقط والجماعات  وقد المؤسسات، من لمكثير الخدمات وا 

 الياتف تطور وقد االتصال، عممية مزاولة عند والمستقبل المرسل بين مباشرة غير اتصال كقناة إليو ينظر
                                                 

 ، 1994القاىرة، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار ،(ط.د)المعمومات، التكنولوجيا في الحديثة التطورات عفيفي، محمود  محمود-1
. 38، ص37ص ،36 ص
 .88ص  ، 2010 عمان، والتوزيع، لمنشر البركة ، دار2ط يري،ھالجما االتصال ،أصبع أبو صالح خميل- 2
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 أو الصوري الياتف ، الياتفية االتصاالت عالم في االبتكارات أحدث من ىاتفية شبكات ىناك فأصبحت

 لتخزين تؤىمو بذاكرة مزود فالجياز ىائمة، بسرعة الصوت مع الصورة نقل يستطيع الذي الفيديو، الياتف

 .الورق عمى طباعتيا أو الشاشة عمى ومشاىدتيا الحاجة عند واسترجاعيا الصورة

 التكنولوجية بتصميماتو المحمول الياتف نإف الجيل شبكات مع نوأ 2007 غطاس محمد جمال   ويرى

  :يما يل يتيح المتطورة

 في والمشاركة وقت، أي في أكثر أو شخص مع دردشة و الحوار حمقات إلدارة كوسيمة استخدامو 

 .معموماتية رؤية بعد عن أصدقاء أو العمل لزمالء الصورة و بالصوت لحظية اجتماعات

 الوسائط المتعددة و القصيرة الرسائل كتابة عبر بريدية كوسيمة كذلك استخدامو .  

 الرقمية لمموسيقى خازن و مستقبل و كمشغل يعملmp3  .

 والتمفزيون لمراديو استقبال كجياز المحمول الياتف استخدام. 

 متحرك وأ ثابت تصوير آلة و تسجيل كجياز استخدامو. 

 . الكترونية ألعاب توفير

 الثانية في بات كيمو 384 إلى تصل بسرعات االنترنت شبكة إلى الدخول . 

 1.ومشاىدتو المحمول عبر الفيديو األفالم استقبال 

 : المتمفزة االتصال بنوك- 2

 الحديثة االتصال تقنيات من الفيديوتكس مصطمح عمييا يطمق ما أو المتمفزة االتصال بنوك ُتعدّ        

 استثمار و االستخدام متطورة حالة ، وىي المؤسساتو األفراد بين المعمومات و الرسائل نقل في  المستخدمة

الفيديو  ويعرف االعتيادية، قنواتو جانب إلى جديدة قنوات ومحطات إضافة طريق عن العادي جياز التمفزيون

                                                 

، والتوزيع لمنشر المبنانية المصرية الدار ،3ط، المعمومات عصر في الحديثة االتصال تكنولوجيا ،يمكاو عماد حسن- 1
. 222ص ،2003 ،القاىرة
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 تكس الفيديو تقنية تشمل و التمفزيون شاشة عمى والرموز الصور و األرقام و الكممات لعرض وسيمة أنو عمى

   1:ميمة ىي ركائز ثالث عمى

 التمفزيون بجياز ممحق معين مفتاح ضغط طريق عن 

 التمفزيون شاشة طريق عن البث  

 أو السمكية سمكية بوسيمة أو ىاتفي نقل. 

 : ىما رئيسيين نوعين عمى(تكست الفيديو) المتمفزة االتصال بنوك وتشمل

المتمفز   النصtélétex تكست التيمي يسمى و اإلذاعي أو العادي تكست الفيديو  أو .  

 المرئية البيانات بخدمة أيضا يسمى و المتفاعل ت الفيديوتكس. 

  (:الهاتفي الناسخ ) الفاكس- 3

 خطوط عبر المكتوبة والوثائق والصور والنصوص الرسائل ببث يقوم جياز عن عبارة ىو الفاكس     

 الوثيقة وإلرسال بو، متصمة أو بياتف مزودة أنيا غير الصغيرة التصوير آلة يشبو فيو وليذا العادي، الياتف

 المرسل الفاكس جياز الياتف رقم يدير ثم ،زالجيا في يضعيا أن إال المرسل عمى ما بالفاكس الرسالة أو

 وتحّول اإلرسال جياز في اإللكترونية الفاحصة األداة تتحرك االتصال يتم أو الخط يفتح أن وبمجرد ، إليو

 الفاكس جياز إلى الياتف خط عبر تنتقل التي الرقمية الكيربائية اإلشارات من مجموعة إلى المرسمة الصفحة

 نسخة يطبع ثم األصمية الوثيقة من صورة إلى أخرى مرة الرقمية الكيربائية اإلشارات يعيد الذي المستقبل،

      :2عمى النحو التالي الفاكس خصائص و مميزات أىم تحديد ويمكن ، منيا األصل طبق

 خبرة إلى تحتاج وال االستخدام سيمة الفاكس أجيزة.  

 شراءه لألفراد وُيمكن، الثمن رخيص. 
                                                 

، 1999 ،األردن لمنشر، الصفاء دار ،(ط.د)التعميم، وتكنولوجيا االتصال وسائل ،الديس عبد محمد عميان، مصطفى ربحي- 1
. 109 ص
 .63 ص ، 1995القاىرة، لمنشر، الدولية الدار واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا ونظم مصطمحات معجم دياب، مفتاح- 2
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: الحاسوب- 4

دخالو برمجتو يتم ما عمى بناءً  متعددة، بميمات يقوم لكترونيا جياز عن عبارة الحاسوب       من وا 

 المعمومات، تمك بمعالجة لمقيام التطبيقية بالبرامج الخاصة التعميمات بتخزين ذاكرتو في وتخزينيا المعمومات

خراج األوامر بتنفيذ ذلكو  تعميمات تباعاب الحاسوب ويقوم شديدة، بسرعة المطموبة المعمومات أو الحل وا 

 والتي HARD WAREمادية  وحدات من يتكون مبرمج جياز فيو ،مسبقا ومبرمجة مخططة ميمات وُيؤدي

إخراج  وأجيزة، (كاألقراص التخزين أجيزة المفاتيح، لوحة) اإلدخال أجيزة مثل الحاسوب أجزاء تشكل

، SOFT WARE (التطبيقية البرمجيات) مادية غير وحدات من أيضا ويتكون IMPREMANTEالطابعات 

دارة تشغيل بيا يتم والتي  الحاسوب تشغيل وبرامج نظم وتشمل الحاسوب، السيما المستخدمة األجيزة وا 

 مع التعامل تسييل عمى تساعد كما وغيرىا، اإللكترونية والنشرات النصوص معالجة مثل التطبيقات وبرامج

 في تتمثل أساسية مكونات ثالث عمى (الكمبيوتر) الحاسوب ويشتمل األخرى، االتصال تكنولوجيا إمكانيات

 .والمخرجات والمعالجة المدخالت

 1 أىمياخصائص بعدة الحاسوب  يمتاز:مميزات الحاسوب :

 العمميات أداء في الدقة . 

 العمميات أداء في الوقت توفير عمى تساعد التي العالية السرعة. 

 فقط واحد عمل أداء عمى االقتصار عدم و األعمال من العديد تأدية في المرونة. 

 الطمب عند استرجاعيا في والسرعة البيانات من كبيرة كميات تخزين في الكبيرة السعة. 

 مساعدة ممحقات إضافيو بو تمحق التي الثانوية والذاكرات األصمية ذاكرتو في لنموالتوسع وا ةقابمي. 

                                                 

 ، 1990 القاىرة، والتوزيع، لمنشر العربي ،(ط.د)الجماىيري، االتصال وصناعة المعمومات تكنولوجيا الدين، عمم محمود- 1
. 52ص



 تكنولوجيا اإلعالم واالّتصال                                                                :الثانيالفصل 

64 
 

 والقدرة  السعة و الحجم : مثل الخصائص من عدد أساس عمى و أنواع عدة لو بأن الحاسوب يمتاز كما

 وعمى، ةصغيرو  ومتوسطة،كبيرة إلى حاليا المتوفرة الحاسوب أجيزة وتصنف ،رالسع والتطبيق ومجاالت

 طبقا الثالثة األنواع ىذه بين التمييز الصعوبة من أصبح انو إال حاليا الشائع التصنيف ىذا من الرغم

 . السابقة لمخصائص

 المؤسسات في الحاسوب أهمية : 

 المؤسسات في واالسترجاع التجييز في والسرعة المعمومات، اختزان في اليائمة بقدرتو الحاسوب يتمّيز     

 ذلك ويقمل ،قدرات الحاسب في المطرد النمو أي الحاسبات، من االستفادة عمى مبكر وقت منذ حرصت التي

 المؤسسة في عنيا غنى ال ضرورة االستخدام ىذا أصبح حيث استخدامو وتكاليف حجم في مطرد تناقص من

 :1 التالية لألسباب وذلك

 المستفيدين من عدد أكبر إلى أفضل خدمات تقديم. 

 األخرى المؤسسات و الواحدة المؤسسة بين الموارد تقاسم.  

 الخدمات و الوظائف في المبذولة المالية والموارد الوقت توفير. 

 . التجييزات وتقميص التكرارية األعمال من التخفيف

: الشبكات- 5

 : الشبكات تعريف 1-5-

 عن عبارة أّنيا أو البعض، بعضيا المتصمة الحاسوب أنظمة من مجموعة عن عبارة ىي الشبكة     

 األجيزة أو المعدات عمى الشبكة تقتصر وال االتصال أسالك باستخدام ربطيا يتم التي األجيزة من مجموعة

ّنما، فقط المستخدمة  الشبكة ُتعتبر وعميو االتصال، جّراء عند المعّدات ىذه إلدارة برمجية أنظمة إلى تحتاج وا 

                                                 

 ، ص 2009عمان، العممية، اليازوري دار ،(ط.د) وااللكترونية، التقميدية المعمومات مصادر ،وآخرون لجييقند عامر- 1
599 .
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 في عرضيا والشبكة يمكن المسارات، من مجموعة بواسطة بعضيا مرتبطة المحطات من مجموعة عن عبارة

 ىذه بين الربط المحطات وطريقة تواجد مكان يحدد التي topologie du réseauيدعى  لمشبكة بياني شكل

 1.المحطات

 : لممؤسسات الشبكات أهمية -5-2

 تكامل وخاصة المجاالت من كثير في جميعيا تصب الحاسوب شبكات الستخدام كبيرة فوائد ىناك     

 2:النقاط من مجموعة في إيجازىا يمكن البيانات، 

 الخادم الموجودة األنظمة و البرمجيات في التشارك الشبكة تؤمن حيث :واألنظمة البرامج في التشارك 

 تحسين و المؤسسة أعمال تنفيذ سرعة من يزيد مما األقسام لمختمف المشتركة البيانات قواعد وكذا الرئيسي،

 . أدائيا

 الراسمات - الطابعات :مثل اقتصادي استثمار في الشبكات تساىم :مشتركة تجهيزات توفير – 

 .اإلضافية األجيزة ىذه اقتناء كمفة المؤسسة عمى يوفر مما الماسحات،

 التحديث عمى يعمل الوقت بنفس المؤسسة في البيانات قواعد نفس مع التعامل :مشتركة بيانات قواعد 

 .األقسام لمختمف المعمومات بين التضارب يمنع مما لحظي بشكل لممعمومات الفوري

 وىذا والتكمفة والوقت الجيد بربح يسمح ما :البريد و المعمومات و الممفات تبادل في السرعة و المرونة 

 . دوديةرالم في يزيد ما

 مختمفة أقسام بين أو ذاتو القسم في االتصال، عممية تسييل :والمناقشة المخاطبة. 

 غير الدخالء من الممفات تحمي عالية أمان بمواصفات الشبكات معظم تتمتع: المعمومات منأو حماية 

  .ليم المصرح األشخاص عمى القيود وفرض ليم، المصرح

                                                 

. 19 ص ، 2002ن،عما والتوزيع، لمنشر ، دار المسيرة2ط الشبكات، إلى مقدمة مغمي، أبو وائل، شمباية مراد- 1
 .19 ص 1994 بيروت، والتوزيع، لمنشر الجامعية راتب دار ،(ط.د) الحاسوب، شبكات يونس، موسى ثائر- 2
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 : الشبكات  أنواع-5-3

 كل إمكانية حسب بعضيا أو كميا تتواجد وقد المؤسسات، في مستخدمة رئيسية شبكات ثالث ُتوجد     

 . اإلكسترانت اإلنترانت، اإلنترنت،: ىي الشبكات وىذه ،مؤسسة

  INTERNAT:اإلنترنت- 3-1- 5

 بداخميا تضم مركزي، تحكم ألي خاضعة غير النطاق واسعة دولية شبكة بأنيا اإلنترنت شبكة ُتعرف     

 .العالم أنحاء جميع في منتشرة عامة و خاصة آلية حاسبات شبكات مجموعة

 عشرات في بعضيا مع المرتبطة والحواسيب الشبكات من اآلالف عشرات تضم عمالقة شبكة فاإلنترنت     

 والمؤسسات، وتعتمد األفراد بين المعمومات تبادل و لمتواصل وسيمة كونيا في اإلنترنت فائدة وتكمن ،الدول

  Protocol-IP  internet اإلنترنت بروتوكول يسمى بروتوكوال باإلنترنت المتصمة الحاسوب أجيزة جميع

 بتوجيو يتحكم أنو كما packets الحزم تدعى بيانات وحدات إلى اإللكترونية الرسائل بتجزئة يقوم وىو

 1.المستقبل إلى المرسل من البيانات

 التالية الخدمات بينيا من الخدمات من العديد اإلنترنت شبكة تقدم :اإلنترنت شبكة خدمات: 

 المعمومات INFORMATION: العالم لدول والوثائق والمؤتمرات والمشاريع لألبحاث البيانات قواعد 

 .والعممية والفنية واألدبية الثقافية، والمعمومات اإلحصائية والبيانات

 االتصال خدمات COMMUNICATION SERVICE :واإلذاعة اإللكترونية، والمجالت الصحف 

 .والتمفزيون

 الّتعميم EDUCATION: إلى إضافة التفاعمية، الدروس و المحاضرات، مثل التعميمية، المصادر توفير 

 .الجامعات و المدارس الدراسية في المناىج ممخصات

                                                 

 ص ، 2009عمان، العممية، اليازوري دار ،(ط.د)، وااللكترونية التقميدية المعمومات مصادر ،آخرونو لجييقند عامر- 1
599. 
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 اإللكترونية التجارة E-COMMERCE: إلى إضافة منتجاتيا، وعرض الخاصة الشركات عن معمومات 

 .اإللكتروني التسويق و الصغيرة األعمال خدمات و األسيم أسعار

 والتقنيات األساليب من مجموعة عبر وذلك: االجتماعي التواصل (اإللكتروني البريد تقنية Email  )

 تقنية ،أو اإلخبارية المجموعات وعبر Skype –vannage -via talk:  مثل االنترنت عبر الياتف وخدمات

 1.الفايسبوك مثل التفاعمية واالستجابات والمدونات المحادثة

 2وىي المكونات ىذه يوضح التالي الشكل :االنترنت شبكة مكونات :

 

 

 ونشرات ومجالت صحف
 إلكترونية، ودوريات وكتب

 ،بيانات قواعد إلكترونية، تقارير
 ومتحركة، ثابتة صور
، ومسموعة مرئية أخرى معمومات
 تمفزيوني إذاعي بث 

 .فيديو وتسجيالت

 مادية وتجييزات مكونات
 (صغير أو شخص حاسوب)

 مناسبة وتجييزات ممحقات
: مثل مناسبة بروتوكوالت

 TCP/ IP أدوات و نظم
 (...www)شبكة  :مثل أخرى اتصال

ذات  MODEMمعدات 
 ىاتفية خطوط مناسبة، سرعة

 ألياف وخارجية، داخمية
 صناعية أقمار بصرية،
 اتصال وتقنيات ووسائل

... أخرى

 المؤسسات في الداخمي االتصال تحسين في واالتصال المعمومات تكنولوجيا دور كاوجة،  بشير:المصدر

 الحقوق التسيير، كمية ومراقبة المعمومات نظم تخصص ماجستير، رسالة الجزائرية، العمومية االستشفائية

  .23، ص2013 - 2012، الجزائر ورقمة، جامعة االقتصادية، والعموم

                                                 

 .100 ص ، 2010عمان، والتوزيع، لمنشر البركة ، دار2ط يري،ھالجما االتصال ،أصبع أبو صالح خميل- 1
 ، 2001بيروت، والتوزيع، لمنشر راتب ، دار1طاالنترنت،  لشبكة اإلعالمية الوظيفة الدناني، ورحماني المالك عبد- 2

 .34ص

INFORMATION           
المعمومات    

COMPUTERS 

 الحواسيب
COMMUNICATION 

االتصاالت 

INTERNET 

 االنترنيت
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 :INTRANETاإلنترانت - 3-2- 5

 مواقع في أو واحد موقع في كانوا سواء نفسيا المؤسسة موظفي مجموعة تربط محمية داخمية شبكة     

 موحدة واجية اإلنترانت تمنح حيث المتصفح، خالل من عمميم وتسيير االتصال تسييل أجل من مختمفة،

 كما المؤسسة، داخل المعمومات مشاركة و لتقاسم سيمة وسيمة وىي المستعممين لكل الكمبيوتر سطح عمى

 البروتوكوالت وتقنيات نفس فييا يستعمل معينة، بمؤسسة خاصة معموماتية شبكة بأنيا اإلنترانت اعتبار يمكن

 لشبكة وليا منفذ HTTP  والبروتوكول TCP- IP البروتوكول خصوصا االنترنت في تستخدم التي الويب

 صغيرة كأنيا، إنترنت وبالتالي  WEB الويب واجية طريق عن يتم الشبكة في التعامل أن أي اإلنترنت

 من تستعمل وال المؤسسة الستخدامات مخصصة الشبكة ىذه أن بمعنى فقط، لممؤسسة الداخمي لالستعمال

 . اآلخرين طرف

 من المؤسسة في العاممين احتياجات لمقابمة تصميميا يتم التي الشبكة ىي أنيا عمى تعرف وكما     

 أو ة،المؤسس في لمعاممين اإللكتروني البريد عناوين ، اليواتف أرقام : مثل معمومات عادة وتتضمن معمومات

 1.الخ ... المنتوجات أسعار

 2:ىي لإلنترانت الداخمية االتصال شبكة بيا تتمتع التي األساسية المزايا أىم ومن 

 .بيا المتعمق الحدث حدوث أوفر الحقيقي الوقت في المعمومات عمى الحصول

 القرار اتخاذ و االتصال عمميات كفاءة رفع. 

 التشغيل عمميات تسريع في يسيم الذي األمر العمميات تمقائية زيادة في المساىمة.  

 ويساىم التكاليف تخفيض إلى يؤدي سوف المؤسسة داخل الشبكة ىذه وجود أن القول يمكن وباختصار     

دارة تنسيق في  داخل محوسبة شبكة عن عبارة ىي فاإلنترانت التنافسية، قدرتيا وزيادة المؤسسة عمميات وا 
                                                 

 .06 ص ، 2004، الجزائر،ورقمة جامعة التعميم، في ودورىا واالتصال المعمومات تكنولوجيا إبراىيم، بختي- 1
 قطاع في العاممة المصارف في التنافسية المزايا تحقيق في المعمومات تكنولوجيا و المعرفة إدارة دور الشرفاء، محمد سموى- 2

 .65ص ، 2008فمسطين،، غزة اإلسالمية، الجامعة رسالة ماجستير، غزة،
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 فوائد وباإلمكان تحديد ومعاييرىا، االنترنت تكنولوجيا عمى ومعالجتيا عمميا في مستندة الواحدة، المؤسسة

 1:كاألتي االنترانت

 الحاسوبية التشكيالت، والمنصات غالبية من والوصول واالرتباط الوصول إمكانية . 

 تعاوني نظام في الرئيسية التجارية البشرية التعامالت البيانات، وقواعد الداخمية المؤسسة نظم ربط إمكانية 

 . داخل

 وفيديو وأصوات نصوص عمى تشتمل تفاعمية تطبيقات تأمين باإلمكان. 

 التغيير متطمبات حسب منيا تقميص أو محوسبة وتشكيالت منصات عمى التوسع قابمية.  

 عالمي شبكي ربط نظام وجود خالل من االستخدام سيمة. 

  منخفضة إنشاء تكمفة. 

 واسع بشكل متجاوبة و غنية معموماتية بيئة . 

 المعمومات توزيع نفقات في تقميص. 

:  EXTRANETاإلكسترانت- 5-3-3

 المحيط عمى مفتوحة إنترانت شبكة فيي واإلنترانت، اإلنترنت من كل تزاوج نتاج اإلكسترانت ُتعدّ      

 أعمال لشركاء تسمح بحيث نشاطيا، بطبيعة عالقة ليا والتي معيا المتعاونة لممؤسسات بالنسبة الخارجي

 ىؤالء يكون المؤسسة، وقد لبيانات والوصول الدخالء ولوج تمنع التي، النارية الجدران عبر بالمرور المؤسسة

 ... واحد مشروع في العمل شراكة تجمعيم أبحاث مراكز أو عمالء أو موزعين أو موردين العمالء شركاء

 ألسباب فييا الولوج و الوصول من الخارجي العمل شركاء لبعض تسمح داخمية شبكة ىي بالتالي والخ،

 ربط في االنترنت تقنيات اإلكسترانت شبكة وتستخدم جزئيا لممعمومات فييا الوصول يكون وعادة محددة،

                                                 

 لمنشر المسيرة دار ،5ط المعمومات، وتكنولوجيا اإلدارية المعمومات نظم الجنابي، القادر عبد عالء ،لجييقند إبراىيم عامر- 1
 .182 ص ، 2009لتوزيع، عمان،وا
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 كبار بعض) المؤسسة خارج من بأطراف (...التسويق مدير اإلقميمي، المدير) المؤسسة داخل المسئولين

 كممة إدخال تتطمب فيي خاصة شبكة اإلكسترانت شبكة ألنّ  ونظرا، (األخرى المؤسسات مسئولي العمالء،

 تحقق اإلكسترانت فتكنولوجيا، بياناتيا حماية بغية وذلك معيا، والتعامل إلييا الدخول من نتمكن حتى سرّ 

 1.الخارج عمى منفتحة  باعتبارىاعالواس المؤسسة مفيوم

 وهي اإلكسترانت شبكة الستخدام األساسية المزايا: 

 والصفقات التشغيمية العمميات فاعمية زيادة عمى قادرة أداة . 

 المرونة توفير عمى والمقدرة نقميا وسرعة المعمومات تدفق خالل من التكاليف تخفيض في ميم عامل 

 . التزويد عممية في والعمق

 المؤسسات بين الخاصة المعمومات لتبادل الشبكة داخل المطموب األمن توفر بأنيا الشبكة ىذه وتتميز 

 . بينيم المعمومات ىذه تبادل في الصالحيات بعض ووضع بعضيا، مع

 : إلى يصنفيا الذي األعمال قطاع عمى يعتمد اإلكسترانت شبكات تصنيف فان وليذا     

 التزويد إكسترانت شبكات: 

 آليا، فييا العمل تسيير بغرض الفرعية المستودعات مع الرئيسية البضائع مستودعات الشبكات ىذه تربط     

 . المخزون في لمتحكم الطمب نقطة لقاعدة استناداً  المستودعات، في البضائع من ثابتة كمية عمى لممحافظة

 التوزيع كسترانتإ شبكات: 

 اإللكتروني الطمب خدمة ليم وتُقدِّم، تعامالتيم حجم إلى مستندة لممتعاممين صالحيات الشبكة ىذه تمنح     

 . الحسابات تسويةو

 

                                                 

 لمنشر المسيرة دار ،5ط ،تالمعموما وتكنولوجيا اإلدارية المعمومات الجنابي، نظم القادر عبد وعالء لجييقند إبراىيم عامر- 1
. 61ص ،60، ص2009 والتوزيع، عمان،
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  التنافسية اكسترانت شبكات: 

 مما والشراء، البيع مجال في متكافئة فرص والصغيرة الكبيرة لممؤسسات يمنح الشبكات من النوع ىذا     

  1.االحتكار يقضي عمى  المنتوجات جودة وُيعّزز الخدمة، مستوى من يدفع

 : األقمار الصناعية- 6

 :ىما رئيسين، نوعين الى االتصاالت تصنف عام بشكل

 الخ... كابالت ميكروويف، السمكية، أو سمكية كانت سواء األرضية االتصاالت. 

 الصناعية األقمار طريق عن تتم التي الفضائية االتصاالت. 

 والبرق الراديو إشارات لنقل أجيزة ليا األرض، حول تدور فضائية مركبة" :بأنو الصناعي القمر وُيعرَّف     

 الذي الصناعي القمر إلى اإلشارات، (األرضية المحطات) األرض عمى محطات وترسل والتمفزيون، والياتف

 .أخرى لمحطات أرضية ذلك بعد اإلشارات يبث

 متناىية موجات عمى تعمل الفضاء، في وعائم متحرك جسم في صغيرة محطة: "بأنو أيضا وُيعّرف     

عادة باستقبال المحطة وتقوم الصغر، لى من والمعمومات الرسائل تحمل التي الموجات ىذه إرسال وا   وا 

رسال استقبال ويتم المشتركين، مناطق في الموزعة األرضية المحطات عبر األرض  طريق عن الموجات وا 

 ".األرض لسطح والموجو العموي الصناعي القمر سطح عمى المثبتة اليوائيات

 :(المعمومات شبكة) الحديث االلكتروني االتصال- 7

 وبشكل المسافات، عبر لممعمومات االلكتروني التبادل بعممية المتعمقة والوسائل األنشطة لكافة ُتِشير     

 األنظمة باستخدام خارجيا، أو المؤسسة داخل والمشاعر واألفكار المعمومات نقل عن عبارة ىو تحديدا أكثر

. (انترنت) خارجية الكترونية اتصال وشبكة (إنترانت) داخمية الكترونية اتصال وشبكة المعموماتية والوسائط

                                                 

 قطاع في العاممة المصارف في التنافسية المزايا تحقيق في المعمومات وتكنولوجيا المعرفة إدارة دور ،ءالشرفا محمد سموى- 1
 .67 ص ، 2008فمسطين،، غزة اإلسالمية، الجامعة رسالة ماجستير،  غزة
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. أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وانعكاساتها عمى المؤسسات: المبحث الثاني

قد غيرت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مجرى سير المنظمات وتحويل ىياكميا التقميدية وتوسيع نطاق      

 .عممياتيا وتغيير األساليب التي كانت متبعة عن طريق الرقابة نظرا لتدفق المعمومات

ىذا ما أدى الى بروز أىمية ىذه التكنولوجيا في الحياة اليومية، وخاّصة في المؤسسات االستشفائية،      

فيي تساىم بشكل كبير في رفع المستوى لكن رغم ىذا التطور الى أن ىناك سمبيات ومخاطر تسببيا بين 

 .الدول العربية واألوروبية فيي سالح ذو حدين ليا انعكاسات سمبية وأخرى ايجابية

 :المؤسسة في المعمومات تكنولوجيا أهمية: المطمب األول

 من المطموبة والكميات وباألشكال والعامل واألدلة المنتج أن باعتبار باستمرار، األىمية ىذه تزداد     

 .لممنتج والنوعية اإلنتاجية من كل بيا ويرتبط المؤسسة في المستعممة بالتكنولوجيا مرتبط منيا وكل المستيمك

 ما غالب إذ منيا، المناسب االختبار في بيا المسيرين االىتمام ضرورة جانب من التكنولوجيا أىمية فتزداد

ىمال مالية، مقاييس باعتماد العممية تتم  تأثيرىا يصل قد جوانب وىي وغيرىا والنفسية االجتماعية الجوانب وا 

 مضى وقت أي من أكثر اليوم مطالب المدير أن كما، المؤسسة إفالس أو توقف مثل جدا خطيرة حدود إلى

 .بيا تقوم الذي اإلنتاج وجوانب المؤسسة في استعماليا تتم التي التقنية باألساليب كافية لمعرفة

 في وخاصة كبيرة أىمية ذات تعتبر المؤسسة، حياة في تغييرىا أو التكنولوجيا اختيار عممية أن كما     

 المؤسسة في التأثير يكون أين الحالية السوق في ليست المؤسسة في التأثير يكون أين الحالية السوق ظروف

 .فيو الموجود لمبمد الداخمية السوق في ليست

 الجيات مختمف في باستمرار تتم التي واألبحاث التكنولوجيا مصادر مختمف عمى االطالع وكذلك     

 الدائم االتصال إطار في تدخل العناصر وىذه والمجاالت المتخصصة والمخابر الجامعات مثل المتخصصة

 المصادر مختمف ومن المعمومات مختمف جمب ومحاولة المؤسسة في المعمومات نظام طريق عن بالمحيط
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 بتغيير يربط ما مثل واالستراتيجية الميمة منيا وخاصة لمقرارات الجيد اإلعداد من تمكينيا أجل من الممكنة

 1.المستعممة التكنولوجيات تحسين أو

 . واالتصالاإلعالم استخدام تكنولوجيا وآثاريجابيات، سمبيات إ: المطمب الثاني

وسمبيات تكنولوجيا اإلعالم  (الفرع األّول)يجابيات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إيشمل ىذا المطمب      

. ثار استخداميا في المؤسسةآالى جانب  (الفرع الثاني)واالتصال 

. يجابيات تكنولوجيا اإلعالم واالتصالإ: األولالفرع 

 مستخدمييا ذكاء إلى تحتاج التكنولوجيات ىذه أن نجد الفرد حياة في التكنولوجيا ىذه إيجابيات بين من 

 .عضالتيم من بدال

 ونقميا، وتراكميا المعمومات تخزين في التسييل من أكبر قدرا توفيرىا خالل من لمبشر العون تقدم فيي 

 يمثموننا جدد أصدقاء ونختار المغايرة ثقافتو ونستكشف العالم وندرس األعمال ندير أن خالليا من بإمكاننا

 .اىتماماتيم في

 إللغاء سبيميا في وىي توافقا العقول ألقل العممياتي الذكاء اليوم توفر واإلعالمية االتصالية الوسائط إن 

 .واإلناث الذكور بين األقل عمى العمالة الفروق إلغاء اليوم وننجز واألصحاء المعوقين بين الجسدية الفروق

 اليوم عميو يطمق فيما االقتصاد، عالم في جديدا فتحا حققت قد الحديثة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إن 

 والمعموماتية الدقيقة التكنولوجيا مجال في العاممة الجديدة القطاعات تمك بو يقصد الذي وىو الجديد االقتصاد

 وراءىا مختمفة بسرعة المالية األسواق أسيميا واكتسحت األخير العقد في تشكمت والتي واالتصاالت،

 .التقميدي الصناعي لمقطاع العريقة الشركات

                                                 

 جامعة اإلنسانية العموم كمية، (ط.د)، (اآلفاق االستعماالت مفيوم) واالتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا دليو، فضيل- 1
. 21، ص20، ص 2010، الجزائر،والتوزيع لمنشر الثقافة دار ،قسنطينة،  ي،رمنتو
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 المناطق عمى الضغط تخفيف المعمومات، توزيع نطاق توسيع التكنولوجية، الثورة ىذه ايجابيات بين ومن 

 بالعمل يتعمق فيما جديدة فرص بعيدة مكاتب من أو المنزل في العمل من األفراد تمكن خالل من الحضرية

 .والترفيو والتجارة والتعميم

.  واالتصالاإلعالمسمبيات تكنولوجيا : الفرع الثاني

 وقيمنا بأخالقنا تتصل الغالب في أّنيا إذ اتفاقا، وبالتالي رسوخا وأقل تعقيدا أكثر فيي السمبيات أّما     

 :نجد والمخاطر السمبيات ىذه ومن وتفسيرىا والسياسية االجتماعية وأنظمتنا ومواقعنا اوبأيديولوجياتن الراسخة

 بين اليوم يحدث مثمما ليا المستوردة والدول التكنولوجيا ليذه المالكة الدول بين المعرفية الفجوة حدوث 

 االتصالية التكنولوجية ىذه الثورة في المشاركة إلى العربية الدول تسارع لم فإن والعربية، األوربية الدول

 والدينية الثقافية العزلة وثدح احتماالت وزيادة تيميشيا زيادة احتمال خطر ىناك فإن الجديدة، واإلعالمية

قميمية محمية صراعات إلى تؤدي نأ يمكن التي والعرقية  .وا 

 الراىنة لمعولمة أدوات الرئيسية وأحد واحدة، منظومة في والمعمومات واإلعالم االتصال تكنولوجيا اندماج 

 .والثقافية والسياسة   بأبعادىا

 والتمويث الثقافي والغزو الثقافات تفكيك خالل من تتجسد الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا خطورة أن 

فساد الثقافي  ال الحديثة التكنولوجيات ىذه أن بساطة وبكل ألّنو الثقافية، اليوية ومسائل الوطنية الثقافات وا 

 تنتظر أن دون تتقدم ىي بل لسمبياتيا وتنفيذنا بإقميمنا ونقدنا نكمل حتى تنتظر وال وأخالقياتنا بانتقاداتنا تعبأ

  .لمعانقتيا متييئين نصبح أن

  ّجية أي قدرة انعدام وشوك أو انعدام إلى ُتِشير الحديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تطور مؤشرات كل 

 المخابرات أجيزة أو الحكومات، من بدءً  المتدفقة، المعمومات بسيل التحكم عمى أو المنع عمى سمطة أو

 وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا أوالدنا عمى بالخطورة يعود ما وىذا األسرة ورب الدين برجل وانتياء

 .والدينية والثقافية االجتماعية
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 العربية بالمغة االنحدار في الوافدة واالتصال اإلعالم مجال في الحديثة التكنولوجيا ىذه ساىمت لقد 

 المصطمحات من العديد التكنولوجيا ىذه وزرعت الرسالة فيم في البساطة بحجة الكريم القرآن لغة الفصحى،

 شيوع عمى التكنولوجيا ىذه ساعدت كما المتخصصة، والكتابات العامة األحاديث في تروج أصبحت التي

 .الفكر ضحالة في ساىم مما المعنى محددة الغامضة غير والتعبيرات الركيكة الكتابات

 شاعة تكريس عمى الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا عممت لقد  وفرض الغربي، االستيالك قيم وا 

 تسعى ما وىذا لممجتمع الثقافي التنوع عمى والقضاء ثاليةمال  قيم  وترسيخ أمريكي - األورو الثقافي النموذج

 .الكبرى اإلعالمية اإلمبراطوريات من كل إليو

 اليائل التطور ظل في وقيمو وممتمكاتو وعائمتو كجسمو الخاصة الفرد لحياة  مجال ىناك يعد لم 

 .الحديثة االتصال لتكنولوجيا

 المالية السمع من كال المشيد ويتضمن لالستيالك "مسموع" أو مرئي شيء إلى الحياة ميادين تحولت لقد 

 .السمع عن المادية المرئية والصور المرئية

 والنفسي والفيزيولوجي البيولوجي الجانب عمى الحديثة واإلعالم االتصال لتكنولوجيا الصحية التأثيرات 

 العزلة، االكتئاب، الصداع مثل التكنولوجيات ليذه المفرط االستخدام سببا كان األمراض من فالعديد لألفراد،

 1...السمع ضعف الظير، أوجاع القمق، الدم، ضغط اإلرىاق، البصر، ضعف

.  استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصالآثار: الفرع الثالث

 :الجمهور عمى االتصال تكنولوجيا تأثيرات- 1

 طبقاتو بمختمف أنواعو بشتى الجميور عمى االتصال تكنولوجيا تأثير ينكر أحد ال :االيجابية التأثيرات 

 : ىي جوانب عدة وفي

                                                 

 جامعة، اإلنسانية العموم كمية، (ط.د)، (اآلفاق االستعماالت مفيوم)، واالتصال لإلعالم الجديدة التكنولوجيا دليو، فضيل- 1
.  128، ص127، ص2010 الجزائر، ،والتوزيع لمنشر الثقافة دار قسنطينة، منتوري،
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 االستمتاع و المشاىدة باإلمكان أصبح حيث الفرد، أمام والمرئية المسموعة والبرامج االتصال قنوات تتعدد 

 . معنوي أو مادي عناء أي ذلك يكمفو أن دون القنوات لمئات

 مكانية والمستقبل المرسل بين بالتفاعل االتصال تكنولوجيا انقسام  .العممية االتصالية في المستقبل تحكم وا 

 لوسائل  الجميور استخدام عادات عمى تأثير ليا كان االتصال تكنولوجيا في الراىنة التطورات إن

مواد  تحمل قنوات استقبال فاعمية وإمكانات زيادة يتيح الذي السمكي التمفزيون ذلك أمثمة ومن االتصال

 .بأوقات المشاىدة يتعمق فيما أكثر مرونة لممشاىد يتيح الذي تكس والفيديو بعد، عن التحكم وجياز تمفزيونية

 مثل إتاحة آرائيم عن الناس لتعبير جديدة فرص أتاحت أنيا االتصال لتكنولوجيا اإليجابية التأثيرات ومن 

 ىذه وحرية االختيار بينيم، المسافة بعد رغم فيو المشتركين من عدد بين حوار إمكانية من الصناعية األقمار

نما انعكس فقط، جماعي بمفيوم األسرة عمى تأثيرىا ينعكس لم التكنولوجيات ىذه أتاحتيا التي  أيضا عمييا وا 

 وىذا اىتماماتو، مع يتناسب ما اختيار عند االنفراد حرية يممك األسرة في فرد كل أصبح فقد فردي بمفيوم

 1.االتصالي السموك في الفردية دعم يعني

 أيضا سمبية آثار ليا فإن الجميور عمى ايجابية آثار االتصال لتكنولوجيا أن كما: السمبية التأثيرات 

  :السمبية  في التأثيرات وتتمثل

 وتخمفًا في فقراً  الفقراء وزادت الحديثة، التقنيات مجال في تفوق و غنى األغنياء زادت االتصال تكنولوجيا 

 .الحديثة والتقنيات المعمومات مجال

 اليوم بين يحدث مثمما ليا، المستوردة والدول التكنولوجيا ليذه المالكة الدول بين المعرفية الفجوة حدوث 

 الثورة التكنولوجية ىذه في المشاركة إلى العربية الدول تسارع لم فإن العربية، والدول األوروبية الدول

                                                 

 العمومية االستشفائية المؤسسات في الداخمي االتصال تحسين في واالتصال المعمومات تكنولوجيا دور كاوجة، بشير- 1
، الجزائر ورقمة، جامعة االقتصادية، والعموم الحقوق التسيير، كمية ومراقبة المعمومات نظم تخصص ماجستير، رسالة الجزائرية،

. 62ص ،2013 - 2012
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 العزلة احتماالت حدوث زيادة و تيميشيا زيادة احتمال خطر ىناك فإن ، الجديدة واإلعالمية االتصالية

قميمية محمية صراعات إلى تؤدي أن يمكن التي والمعرفية والدينية الثقافية  . وا 

 قيم  نقل خالل من وذلك األمريكي، المجتمع بالذات  الغربية المجتمعات نمط من نحو عمى العالم تنميط

 وفرضيا في الغربية الفكرية األيديولوجيات ترويج وكذلك القدوة، المثال ليكون واألمريكي القومي المجتمع

  1.مالحديثة اليو واإلعالم االتصال تكنولوجيا تمعبو ما وىذا والسياسية، اإلعالمية الضغوط خالل من الواقع

 :المضمون عمى االتصال تكنولوجيا تأثيرات- 2

 االيجابية التأثيرات      : 

 من التفصيالت المزيد ظيور إلى أدى المرئي االلكتروني البريد أو كالتمفون الجديدة االتصالية الوسائل إن 

 خالل ،من الرسالة االتصالية عمى الواقعية من مزيدا يضفي بما وموقعيما اتصال طرفي حالة عن المرئية

 في تواجده خالل تحقيق عممية االتصال حتمية تصبح محمول، كمبيوتر محمول، تمفون :المحمولة الوسائل

 يمكن طالما االتصال تعطيل عممية إلى يؤدي أن المرسل لمطرف المتوقع االنشغال أن كما مكان، أي

 .باالتصال أو انشغال القائم غياب أثناء المتمقي لمطرف آليا إرساليا و وتخزينيا الرسالة تسجيل

 ومن المحمية واالنتشار، السعة إلى الركود من اإلنتاج نقل في كبيرا دورا االتصال تكنولوجيا لعبت كما 

 .الرسالة اإلعالمية بمضمون االىتمام وازداد والتأثير، والجذب الحداثة إلى الرتابة ومن العالمية، إلى

 المنتج جودة مستوى رفع في وتسريعيا اإلنتاجية العممية تسييل في ساىمت قد االتصالية فالتقنيات 

 2.عالية إنتاجية وقدرة وسرعة مرونة من بو تتسم ما خالل من النيائي اإلعالمي

 

 

                                                 

 .70ص ،2004 اإلسكندرية، الجامعية، دار، ال(ط.د)التجارية، البنوك في الحديثة اإلدارة قحف، بوأ السالم عبد- 1
 .215ص، (ت.د)، القاىرة ،والتوزيع رشلمن الكتب عالم، 1ط االنترنت، شبكة عمى واإلعالم االتصال الحميد، عبد محمد- 2
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 السمبية التأثيرات: 

 كما  الخميعة والكاذبة المضممة المعمومات ظيرت فقد كمو، خيرا االتصال التكنولوجيا تُقّدمو ما كل ليس

ظيور  وكذلك لممعمومات السرقاتن م جديد نوع وظير ،والقيم األديان إلى تسئ التي المعمومات ظيرت

 يمحق الضرر مما االنترنت شبكة عبر يستخدمونيا التي المدمرة الفيروسات خالل من البيانات قواعد تدمير

 .باآلخرين

 سد  عمى قدرتيا وعدم االتصال قنوات زيادة يسبب ىذا وكان الخارج من البرامج استرداد إلى الحاجة

 القائمين عمى إغراء إلى يؤدي ىذا ،كل بكثرة توافره و ثمنو رفض و المستورد لجودة و البرامج من احتياجاتيا

 .الوضع ىذا عمى تترتب التي المينية و الثقافية اآلثار عن النظر بصرف المواد بيذه االستعانة

 المادية  السمع من كال المشيد ويتضمن لالستيالك، مسموع مرئي شيء إلى الحياة ميادين تحولت لقد

 المرئي، وىذا وتقنية لسمعة لغة الحالة ىذه في المشيد ويكون السمع، عن المادية المرئية والصورة المرئية

 الوجود إلى بالمعنى الوجود يحول بل والمعنى، الحقيقة التجربة منو اإلنساني الوجود يسمب الواقع في المشيد

 1.ذاتو المعيشة الحقيقة من أىمية أكثر ىكذا المرئي وُيصبح بالحصول

 :االتصال وسائل عمى االتصال تكنولوجيا تأثيرات- 3

 االيجابية التأثيرات: 

 و الثبات من حررتيا فقد القديمة االتصالية الوسائل في التقني التقدم إلى أدت االتصال تكنولوجيا إنّ      

 تشغل أن كما انشغالو، أو غيابو أثناء باالّتصال القائم مكان الوسيمة تشغل أن فيمكن، الحركة اكتسبتيا

 .لمرسائل اآللي التخزين إلمكانية وذلك انشغالو أو غيابو أيضا المتمقي مكان الوسيمة

 الجرائد كذلك والمون الصوت ظيور بعد السينمائي الفيمم غير ضخم بشكل االتصال تكنولوجيا فتطور     

 إرسال ونظم الطباعة نظم في وتوضيبيا الجريدة صف مجال في جديدة مستحدثات بظيور والمجالت

                                                 

 .88ص ، 2006عمان، والتوزيع، لمنشر الشروق دار ،1ط لعربي،او الدولي االتصال البياتي، خضير ياسر- 1



 تكنولوجيا اإلعالم واالّتصال                                                                :الثانيالفصل 

79 
 

 يتغير عاّم، كما بشكل واإلنتاج ،واإلخراج التحرير أساليب عمى ّثرا مّما الصناعية األقمار عبر الصفحات

 1.اإلنتاجية لمعممية الالزمة المعدات من الكثير ظيور بعد و المحمولة، الفيديو كاميرا ظيور بعد التمفزيون

 السمبية التأثيرات:  

 مشكمة وأظيرت الصناعية األقمار جاءت ،ةاإلذاعي الذبذبات توزيع ىي الّناجمة المشاكل إلى باإلضافة     

 اإلرسال كذلك ، المستقبمة النامية لمدول فجوة أوجدت التي الصناعية لألقمار الثابت المدار في تتمثل أخرى

 2.المستقبل في ألقمارىا مكان التنافس ىذا ظل في تجد لن فيي التقني اإلنتاج لذلك المستورد

.  واالتصال عمى المؤسساتاإلعالمانعكاسات تكنولوجيا : المطمب الثالث

 االنعكاسات االيجابية: 

 وأكثر فقط أسرع ليست االلكترونية التعامالت أن المنظمات من العديد ترى منخفضة التعامل تكاليف 

ّنما الورق عمى التعامالت من كفاءة  .تكمفة أقل وا 

 حيوية مجاالت المعمومات في لمصادر المباشر الفوري الوصول في تساىم أنيا أي لممعرفة متسارع توزيع 

 3.الحكومة القانون كأعمال

 ببعضيم بقاع العالم مختمف في الناس من كبير عدد ربط عمى قدرتيا أي العالمي الوصول االرتباط 

 .تكاليف وبأقل ببعض

 ديناميكية أنيا كما المعمومات ليم بتوفير األفراد مع تتفاعل حيث والمرونة التفاعل. 

 

 
                                                 

 المؤتمر في أبحاث الشباب، لدى واالجتماعية النفسية اآلثار ببعض وعالقاتو لالنترنت التعرض ربيع، محمد الجواد عبد- 1
 338.  ص ، 2009البحرين، جامعة، جديد لعالم ... جديدة تكنولوجيا ... الجديد لإلعالم

 .140ص ، 2003بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،1ط ،االتصال نظريات في دراسات عزي، الرحمان عبد- 2
 لمتنمية العربية المنظمة منشورات، (ط.د)، والنقالة التجارة مجال في وتطبيقاتيا المعمومات تكنولوجيا العالق، بشير- 3

 .13 ص ،2007 ،القاىرة اإلدارية،
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 السمبية االنعكاسات :

 ليس أن ذلك من واألسوأ المناسبة الرقمية التكنولوجيا تحدد أن عمى القدرة تفقد النامية الدول معظم إنّ      

 التقنيات ونشر لتبني التخطيط أن العالم مع نفسيا النامية الدول بين فيما الرقمية السياسات في تناسق ىناك

 المذان "وين" و"مانسيل"لسان عمى 2001  عاملميونسكو السنوي التقرير أكد وكما محمية مسألة تعد لم الرقمية

 احتياجات التكنولوجية التطبيقات تعكس لم أنو عمى قوية دالئل ىناك: "بقوليما الحالية التجربة لخصا

 1."التنمية عممية تتضمنيا التي المستخدم

 

 

                                                 

 .64، ص 2006ة،القاىر والتوزيع لمنشر العربي، (ط.د) البمدية، والعولمة اإلعالم الرحمن عبد عواطف- 1



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤّسسة العمومّية االستشفائّية وعالقتها 
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 :تمهيد

ىدافيا المسطرة من خبلل أجيزتيا الى تحقيق أنواعيا وأتسعى المؤسسات العمومية االستشفائية بمختمف      

االعتماد عمى االتصال الداخمي والمجوء لتكنولوجيا اإلعبلم واالتصال الحديث وال سيما في الوقت الراىن 

مواكبة لعصر التطور بحيث تعتبر المؤسسات العمومية االستشفائية قمب نابض لممجتمع نظرا لدورىا في 

 .الحفاظ عمى الصحة العمومية

كثر أدرجنا خبلل ىذا الفصل تعريف لممؤسسة العمومية والمؤسسة االستشفائية من اجل تقريب الصورة      أ

 وخصائصيا وكذا أنواعياواإلشارة الى كيفي ظيور وتطور فكرة المؤسسة العمومية االستشفائية ومختمف 

 في األخرىعبلقتيا باالتصال الداخمي والتكنولوجيا الحديثة وما تشكمو من عبلقة حميمية بين التنظيمات 

. المجتمع
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. المؤسسة العمومية االستشفائية: المبحث األّول

 أىداف تحقيق في البالغة ألىميتيا نظرا الدولة القتصاد األساسية الركيزة العمومية المؤسسات ُتعتبر     

 مجموعة بفضل العامة المنفعة تحقيق أجل من سمطتيا تحت وتسير ليا ممك اعتبارىا عمى مصالحيا الدولة

  .خدمتيا أجل من الدولة تعينيا التي البشرية المواد و المادية الوسائل من

  .تعريف المؤسسة العمومية والمؤسسة االستشفائية: األولالمطمب 

الفرع )وتعريف المؤسسة االستشفائية  (الفرع األول)يتمحور ىذا المطمب حول تعريف المؤسسة العمومية      

. (الثاني

. تعريف المؤسسة العمومية: الفرع األول

 سنعرض ليذا و ليا دقيق تعريف تحديد يتم لم التي المصطمحات من العمومية المؤسسة مصطمح ُيعدّد      

 :ىي وبيا المتعمقة المفاىيم من جممة

 االستقبلل و العامة المعنوية و القانونية بالشخصية تتمتع عامة إدارية منظمة ىي": رعّما عوايدي تعريف 

 اإلدارية لمرقابة والخضوع التبعية بعبلقة المختصة المركزية اإلدارية بالسمطات وترتبط واإلداري المالي

 ."1القانوني نظاميا في محددة أىداف لتحقيق البلمركزي اإلداري باألسموب وتسير تدار وىي لوصائيةوا

 األستاذ  ويعرفهاwelin :"مرفق إدارة يتولى العام القانون أشخاص من متخصص شخص عن عبارة أنيا 

 2."االستقبلل من معين بقدر عام

 بواسطة ما لجماعة معينة حاجة بإشباع المكمف العام القانون أشخاص: "أنيا عمى بنوة األستاذ وُيعرِّفها 

 3.العامة المؤسسة

                                                 

 .307ص ،2008، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديون ،1، طاإلداري النظام األول الجزء اإلداري القانون، عوايدي عمار- 1
، والتوزيع رنشلل الفكر، دار (ط.د)، األردنية المممكة في وتطبيقاتيا العامة المؤسسات شنطاوي، نظرية خطار عمي- 2

  .12، ص1990
. 12ص ،المرجع نفسشنطاوي،   رخطا عمي- 3
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 تابعة عمومية لمرافق المستقل التسيير ىو إنشائو من اليدف معنوي شخص أنيا" :لباد ناصر وُيعّرفها 

 1."المحمية المجموعات أو لمدولة

. تعريف المؤسسة االستشفائية: الفرع الثاني

 2.الضيف إكرام يعني البلتينية المغة وفي العمة، من البرء أي الشفاء يعني: لغة- 1

 الوقائية و العبلجية الوظائف جميع بأداء تقوم صحية اجتماعية منظمة عن عبارة  ىو:اصطالحا- 2

 في المساعدة بيدف العممي البحث ميام إلى باإلضافة لتّدأىيميةاو المينية الوظائف وكذلك والعممية والتدريبية

 .المحمي أو الوطني المستوى عمى الصحي لمتخطيط العامة األىداف تحقيق

 رعاية وظيفتو تقديم واجتماعي، طبي تنظيم من أساسي جزء" :أنّدو عمى العالمية الصحة منظمة عرّدفتو كما 

 وىو ، بيئتيا المنزلية في األسرة إلى الخارجية عيادتو خدمات وتمتدّد  ووقائيا عبلجيا لمسكان كاممة صحية

 3."بيولوجية اجتماعية ببحوث لمقيام و الصحيين العاممين لتدريب مركز أيضا

 نظام اجتماعي من يتجزأ ال جزء": أنّدو عمى العالمية الصحة منظمة في الخبراء من لجنة عرّدفتو وقد 

 ويشمل والوقائية، العبلجية الناحيتين من لممجتمع شاممة صحية خدمات تأمين ميماتو من متكامل وصحّدي

جراء الصحية لتدريب المواد مركز أنو كما موقعيا، في لمعائمة خدماتيا إيصال تستطيع خارجية عيادات  وا 

 4.الطبية البحوث

 

 

                                                 

 .213.3  ص،  2007الجزائر،، (دار.د) ،2ط اإلداري، القانون في لباد، الوجيز ناصر- 1
 ناشر الفكر دار عمان، ،1ط، )شامل منظور)المستشفيات الساعاتي، إدارة الدين سيف اهلل عبد دياب، محمود صبلح- 2

. 252 ص ، 2012وموزعون،
 .252  ص صبلح محمود دياب، نفس المرجع،- 3
أكاديمي  بيروت، ،(ط.د)، (الجامعي الطبي الكتاب( الصحية الصحية، اإلدارة اإلدارة عمم في المتخصصين من مجموعة- 4
 .إلكترونية نسخة ، 116 ص،2007، نترناشيونالأ
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 .ظهور وتطور فكرة المؤسسة العمومية والمؤسسة االستشفائية: المطمب الثاني

وكذا ظيور وتطور المؤسسة االستشفائية  (الفرع األول)ىنا ذكرنا ظيور وتطور فكرة المؤسسة العمومية      

. (الفرع الثاني)

. ظهور وتطور فكرة المؤسسة العمومية: األولالفرع 

 :ظهور فكرة المؤسسة العمومية- 1

 حقوقا لؤلفراد أن أساس عمى المذىب ىذا فيقوم الفرد، من ُوجودىا مقومات الحر المذىب مبادئ تستميم     

 الدولة، نشأة عن سابقة يخالفيا، فيي إذن ما تسنّد  أو تمسيا أن لمدولة يمكن وال معيم ولدت بيم، لصيقة

 قد الفردي المذىب يكون وبيذا الفردية، الحريات تمك حماية الدولة قيام من الغاية ألن الدولة، تعمو مرتبة وفي

:  1ىما مبدأين أرسى

 الحرية. 

 الدولة تدخل عدم. 

 ىذا كان فقد تدخميا، أبعاد منيا واستقت سمطانيا، مبررات الحارسة الدولة استميمت المبدأين ىذين من     

 ال التي والمنشآت العامة األعمال والقيام ببعض والعدالة، األمن متطمبات تأمين ضرورة عمى مقصورا التدخل

 .بيا القيام مباشرة عمى األفراد يقوى

 التي الييئات تمك إلى ترجع العمومية، المؤسسة لفكرة التاريخية الجذور أن عامة بصورة القول وُيمكن     

 الخدمات بعض بأداء لتقوم ،رعش والثامن عشر السابع القرنين غضون في فرنسا في العامة السمطة أنشأتيا

 2.والبر واإلحسان والصحة التعميم مجاالت في العامة

                                                 

 بسكرة،، خيضر محمد جامعة ،(10) العدد اإلنسانية، العموم مجمة ،الفردي المذىب في الفردية الحرية شيتور، جمول- 1
 .140 ص، 2006، نوفمبر

. 09ص ،08ص ،1967، القاىرة جامعة الحقوق، في الدولة دكتوراه رسالة العامة، المؤسسة نظرية العموش، سعد- 2



            المؤسسة العمومية االستشفائّية وعالقتها باالتصال وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال:الثالثالفصل 
 

86 
 

 في كذلك الحال واستمرّد  بالغموض، يتسم كان الفترة ىذه في ظير الذي العمومية المؤسسة تعبير إنّد      

 العمومية المؤسسة فكرة تكتسب لم حيث عشر، التاسع القرن منتصف حتى الفرنسية، الثورة من الممتدة الفترة

 1.والتأصيل التحديد ينقضيا غامضة ظمت فقد ثم ومن الوضوح سمات

 مناسبات في استخدم حيث الغموض، من المزيد إلقاء في بدوره الفرنسي المدني المشرع ساىم ولقد     

 يظير فأحيانا القريبة، األخرى والمفاىيم المفيوم ىذا بين كامل تفريق دون العمومية المؤسسة تعبير عديدة

 البمدية، حال ىو وىذا إداري أو العام القانون من معنوي شخص لتعبير مساويا العمومية المؤسسة تعبير

 من يستفيد الخاص، القانون من معنوي شخص عمى العمومية المؤسسة تعبير ينطبق العكس عمى وأحيانا

 2.العام النفع ذات المؤسسات وىو اإلدارة من معينة حماية

: تطور فكرة المؤسسة العمومية- 2

 لكون وذلك أزمة، بأنو الفقياء بعض وصفو األىمية بالغ لتطور العمومية المؤسسة فكرة تعرّدضت     

 اإلدارية العامة المرافق بعض منح عمى فاقتصرت ضيق نطاق في األمر أول في بدأت العمومية المؤسسة

 المؤسسات لو خضعت تقريبا وموحد خاص قانوني نظام وجود ذلك عمى وترتب المعنوية، الشخصية

 3.التقميدية العمومية

 عمومية مرافق تظير بدأت بحيث فشيئا شيئا سيتقيقر البحت، اإلداري القانوني النظام فإن وبالفعل     

 العامة المرافق بين نفسو يفرض جديد تمييز وبدأ الخاص، القانون من قواعد تطبيق القانوني نظاميا يتضمن

 ُكمِليّداً  خضوعو في القانوني نظاميا استمرّد  والذي، (EPA) اإلدارية العمومية المؤسسة بيا تتكفل التي اإلدارية

                                                 

 .12ص سعد العموش، نفس المرجع،- 1
 لمدراسات والنشر الجامعية المؤسسة ،2ج ،1ط القاضي، منصور :تر اإلداري، القانون دلقولقيو، بيار قوديل، جورج- 2

 .443 ص ، 2001،والتوزيع، لبنان
 .84 ص ،1979 ،، القاىرةالعربي الفكر دار ،(ط.د)،اإلداري القانون مبادئ الطماوي، محمد سميمان- 3
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 العمومية المؤسسة بيا تتكفل التي (SPIC) والتجارية الصناعية العمومية والمرافق العام، القانون لقواعد

 1.الخاص والقانون العام لمقانون جزئيا الخاضعة (EPIC)  والتجارية الصناعية

 التنازع لمحكمة الشيير القرار مع بدأ العمومية المؤسسات من الجديدة الفئة بيذه القانوني االعتراف إنّد      

 ،إفريقيا لغرب التجارية الشركة أو ،"إيموكا مركب "المسماة القضية في 1921 جانفي 22 بتاريخ الفرنسية

 المفيوم في األولى الفجوة يعتبر العمومية، المؤسسة مفيوم داخل جديدة لفئة القضاة طرف من االعتراف فيذا

 األنواع ظيور في ساىم الموجو واالقتصاد االشتراكية األفكار انتشار أن كما العمومية، لممؤسسة التقميدي

 تدخل بمغ وأخيرا المينية، العامة المرافق ظيرت ذلك جانب إلى االقتصادية، العامة المرافق من الجديدة

 ظيور نتيجة العام القطاع رقعة اتسعت وبالتالي التأميم، سياسة اتباع إلى لجوئيا نتيجة القمة مرحمة الدولة

 رفض مرفقية عامة أشخاص نشأت الدولة وبالتالي قبل من المبتدأ اإلنشاء أو التأميم وليدة العامة المشروعات

 MONPEURT في قرار  الرفض ىذا وظير العمومية المؤسسة بصفة ليا الفرنسي االعتراف الدولة مجمس

 بتنفيذ مكمفة وىي عمومية مؤسسات يعتبرىا لم المشرع أن مع التنظيم، لجان صدد في 1943جويمية 31 في

 2.إدارية أعماال تشكل قرارات وتتخذ مرفقي نشاط

 مع عمومية مؤسسات ُتشكل ال مينية نقابات شأن في 1943 أفريل 02 في BOUGUENقرار  وفي     

 .عام مرفق عمل في تشارك أنيا

 عامة مشروعات تدير التي العامة، المعنوية األشخاص بعض عمى العمومية المؤسسة اصطبلح أطمق كما

 :ىو ذلك عمى مثال وأفضل العام، المرفق صفة ليا تتوافر ال

 Houillères de Bassin و Charbonnages de France المعادن من المكون الوقود)المكونتان عقب تأميم 

 العامة لممصمحة نشاطيا كان إذا والكيميائية، المنجمية والمؤسسة النفطي، والنشاط البحث ، ومؤسسة(الخام
                                                 

 .185ص ، 2007الجزائر،، (دار.د) ،2ط اإلداري، القانون في الوجيز لباد، ناصر- 1
 لمدراسات والنشر الجامعية المؤسسة ،2ج ،1ط القاضي، منصور: تر اإلداري، دلقولقيو، القانون بيار قوديل، جورج- 2

 .448 ص ، 2001،لبنان والتوزيع،
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ن العام، المرفق بطابع ليا يعترف فبل  أساس عمى فذلك المنافع بعض من يستفيد أن يمكن النشاط ىذا كان وا 

 1(.المنجمي النظام) نفسيا العمومية المؤسسات عن خارجي نظام

 رفض اإلداري القضاء ألن جامع غير فيو مانع، وال جامع غير العمومية المؤسسة تعريف أصبح وبذلك     

 إطار في األشخاص ىذه تدخل ال وبذلك العمومية، المؤسسة بصفة المرفقية األشخاص لبعض االعتراف

 2.عامة مرافق تدير ال التي العامة األشخاص بعض عمى ينطبق ألنو مانع غير وىو التعريف

 إذا عما التساؤل إلى من الفقياء كثيرا القانونية، أنظمتيا واختبلف العمومية المؤسسات أنواع تباين دفع وقد 

 .محدد معنى كل من خاويا أصبح انو أم معينة، قانونية طائفة يعني يزال ال العمومية، المؤسسة تعبير كان

 :أساسيين نوعين إلى العمومية المؤسسات تصنف فرنسا ففي

 اإلداري القضاء واختصاص اإلداري القانون ألحكام وتخضع اإلدارية العمومية المؤسّدسات. 

 المحاكم وقضاء الخاص القانون ألحكام عامة كقاعدة تخضع والتجارية الصناعية العمومية تالمؤسّدسا 

 .العادية

   العامة المشروعات عمييا يطمق قانونية طائفة ضمن والتجارية الصناعية العمومية المؤسسات وتدخل     

Entreprises publiques الماء كتوزيع عامة، مرافق تدير التي المشروعات جانب إلى الطائفة ىذه وتضم 

  أصبح وقد الدولة، وشركات Régie Renault  رينو كمشروع العامة المرافق من تعتبر ال التي تمك والكيرباء

 تعقيده في وساىم فرنسا، في التعقيد بالغة الموضوعات من العامة بالمشروعات وعبلقتيا العمومية المؤسسات

 عناية أو كافية دراسة دون ذاك أو االسم ىذا مستقمة وحدات من تستحدث ما عمى تضفي التشريعات أن

  3.بالمضمون

 
                                                 

 .449جورج قوديل، بيار دلقولقيو، نفس المرجع، -  1
 .445 ص ، 1994اإلسكندرية،، الجامعية المطبوعات ديوان ،(ط.د) اإلداري، القانون الحمو، راغب ماجد-  2
 .446 ص ، المرجع نفسو،الحمو راغب ماجد-  3
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. نشأة وتطور المؤسسة االستشفائية: الفرع الثاني

 مسميات عمييا أطمق كما المختمفة العصور عبر متعددة أشكاال المعاصر بمفيوميا المستشفيات اتّدخذت     

 معابد شكل المستشفيات اتخذت حيث الميبلد قبل 1200 سنة اإلغريق عند البداية كانت وقد أيضا، متنوعة

 تشير كما األطباء، بدور يقومون المعابد كينة وكان واحد، وقت في والعبادة المرضى لرعاية خصصت

 وقد الميبلد، قبل 600 سنة مصر في "الشفاء معابد" عميو يطمق ما وجود إلى المصرية التاريخية الوثائق

 لتشخيص المخصصة األماكن عمى أطمق حيث الميبلد قبل 273 سنة اليند في المسمى نفس استخدم

 كمستشفيات لمكينة بيوت أقيمت المسيحية الديانة مطمع وفي ،"السيكيستا "اسم وعبلجيا أمراض اإلنسان

 البيوت ىذه لبناء الرئيسة الدوافع كانت وقد والمحتاجين والمسنين المرضى إليواء الكنيسة ضغط تحت صغيرة

: يمي فيما تتمخص إنسانية دينية دوافع

 .الدفع عمى مقدرتيم عن النظر بغض ورعايتيم المرضى عبلج  1-

 .ليم العبلج تقديم فقط وليس لممرضى الروحي بالجانب االىتمام  2-

 1.ليم الخدمات وتقديم والمحتاجين والمسنين المرضى إليواء اآلمن المبلذ البيوت ىذه اعتبار  3-

 في عنيا يعبر كان والبيرمستان المرض، دور أي البيرمستانات لفظ المستشفيات عمى العرب أطمق وقد     

 مستشفى أول وىو القاىرة بضاحية زعبل أبي مستشفى إنشاء إلى أي الحاضر العصر إلى اإلسبلمي العيد

 بمعنى كممتين من مركبة فارسية كممة البيرمستان وكممة، م 1825مصر في الحديث النظام عمى أنشئ

 من  والعملاألمراض جميع تعالج فيي دار أو مكان بمعنى "ستان"و مصاب أو عميل أو مرض "بيمار"

 2.وجراحية وعقمية باطنية

                                                 

 راتمنشو، (ط.د)، (والتطبيقات المفاىيم) المستشفيات إدارة في الحديثة االتجاىات طعامنة، محمد مخيمر، العزيز عبد- 1
 .06ص ،05، ص2003، القاىرة اإلدارية، لمتنمية المنظمة العربي

 .04 ص، 03، ص  1981لبنان، بيروت، العربي،رائد ال دار، 2، طاإلسبلم في البيرمستانات بك، عيسى أحمد- 2
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 والتنجيم والزجر رّدافةوالع الكينة عمى يعتمد الجاىمي العصر في الطب كان اإلسبلمي العصر في وأمّدا     

 1.كمدة بن والحارث وزىير الحكيم،  لقمان:األطباء مشاىير ومن والسحر

 (:1920 - 1860 ) الفترة خالل المستشفيات تطور- 1

ئت       عام الكونغرس وافق كما بنسمفانيا، مستشفى عميو وأطمق 1750 عام أمريكا في مستشفى أول ُأنشِل

 7370 إلى 1924 عام المستشفيات عدد ووصل لسبلح البحرية العسكري المستشفى إنشاء عمى  1798

 .مستشفى

 (:1950 – 1920 )  منالفترة خالل- 2

 أضيف ثم 1924 عام، مستشفى 7270 ، وصل عدد المستشفيات إلى( م20) العشرين القرن بداية     

 .1950 عام مستشفى 6788 بحوالي ُقدِّر آخر عدد

  (:1985-1956) من الفترة خالل مستشفيات- 3

 مع الحالية المستشفيات عدد في التوسع مع بالقرى النائية المناطق في المستشفيات إنشاء في التوسع     

 2.الصحي بالتأمين االىتمام مع الطبية األجيزة تجديد

 :وىي بمراحل الصحي القطاع مر الجزائر فقد إلى وبالرجوع     

  (:1965- 1945)من  الفترة في الصحية الرعاية- أ

 األمريكية المتحدة الواليات ظيور إلى عراج ذلك في والسبب عامة بصفة االقتصادية بالتوسعات      تميّدزت

. االقتصادي التوسع عمى معتمدة الفترة تمك في الصحة وكانت كقوة

 

 

                                                 

 .21 ص ، 2008ئر،االجز، (دار.د)، (ط.د) ئرية،االجز العمومية المستشفيات إدارة حاروش، الدين نور- 1
  .27ص ،26ص، (ت.د) اإلسكندرية،، الجامعية دارال ،(ط.د)األدوية، وشركة المستشفيات دارةإ النجار، غبرا فريد- 2
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 (:1973 – 1968) من الفترة في الصحية الرعاية- ب

 كان الستينات بداية مع بالتساوي الصحية لرعايةا خدمات بتوزيع االىتمام إلى الصحية الرعاية تقديم     

  .عالية صحية خدمة تقديم أجل من التكاليف كافة تتحمل بأن الحكومة جانب من اىتمام ىناك

 (:1983 – 1973) من الفترة في الصحية الرعاية- ج

 المستشفيات بدأت وكما التكاليف عمى والسيطرة الصحية الخدمات توزيع في بالعدالة باالىتمام امتازت     

 HMOS.1 الصحة عمى الحفاظ منظمات ظيرت فقد االنتشار في الخاصة االستثمارية

 (:2001 – 1990 )الفترة الممتدة من- د

 من مشاريع بعدة القيام عمى الصحي الجزائري والعمل لمنظام تدريجية ىيكمة بإعادة المرحمة ىذه تميّدزت     

 تنمية لتحقيق البلمركزية القطاعية لتجسيد كإطار الثمانينات في شرع والذي الصحية الجيوية مشروع بينيا

 2.وصحي اجتماعية

. أنواع وخصائص المؤسسات االستشفائية: المطمب الثالث

وخصائص المؤسسات االستشفائية  (األولالفرع ) المؤسسات االستشفائية أنواعذكرنا في ىذا المطمب      

. (الفرع الثاني)

. أنواع المؤسسات االستشفائية: األولالفرع 

 الختبلف تبعا آلخر نظام ومن ألخرى إلى بيئة من يختمف ألنو نظرا المستشفى ألنواع إشارة بنا تجدر     

 نوع يسوده مجتمع كل أن ذلك يعني ال ولكن المجتمع في السائدة والسياسية واالجتماعية االقتصادية الظروف

 الممكية مثل أسس عمى بناء تصنيفيا يمكن عديدة أنماط الواحد المجتمع في توجد بل المستشفيات من واحد

                                                 

، الكتب دار ،1ط الخصخصة، سياسات ضوء في الصحية المؤسسات في االجتماعية الخدمات عمي، محمد أحمد فتحي- 1
 .41، ص40ص ،2015، اإلسكندرية الحديث، الجامعي مكتب الالقومية، الوثائق

 .06ص ، 2011ئر،االجز ي،معمر مولود جامعة ماجستير، رسالة الطبي، المجال في المستشفيات مسؤولية عميري، فريد- 2
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 فيما التصنيفات ىذه أىم نعرض وسوف المقاييس، من وغيرىا والجودة والسعة والموقع اإلقامة ومدة واإلشراف

 1:يمي

 :اإلكمينيكية الناحية حيث من- 1

 .الكبرى الجامعة مستشفى مثل متعددة تخصصات ذو :عامّ  مستشفى- أ

 .العقمية األمراض مثل متعددة مرضية حاالت في  متخصص:تخصصي مستشفى- ب

 :والممكية اإلشراف أنماط حسب- 2

 :إلى وتنقسم الدولة  تممكيا :حكومية مستشفيات- أ

 المواطنين لكل خدماتيا تتيح حكومية مستشفيات. 

 المسمحة القوات مثل المواطنين من محددة لفئة خدماتيا تتيح حكومية مستشفيات. 

 :إلى وتنقسم ىيئة أو شركة أو جماعة أو شخص  يممكيا:خاصة مستشفيات- ب

 المقدمة الخدمات خبلل من ربحية مكاسب تحقيق إنشائيا من اليدف :ربحي طابع ذات مستشفيات. 

 عامة طبية خدمة اجتماعية تقديم في المساىمة ىو إنشائيا من اليدف :ربحي غير طابع ذات مستشفيات 

 مثل وتشغيمو المستشفى تطوير خدمات عمى تصرف المرضى من المحصمة واألموال المجتمع، ألفراد

 .اجتماعية أو دينية مؤسسات تتبع التي المستشفيات

 :اإلقامة فترة متوسط حسب- 3

 .األطفال الوالدة، :مثل ً  يوما 40 من أقل إقامتو  فترة:قصيرة عناية طابع ذات مستشفيات- أ

 .األمراض المزمنة :مثل يوماً  40 من أكثر إقامتو  فترة:طويمة عناية طابع ذات مستشفيات- ب

 

 

                                                 

. 09ص ، 2001القاىرة، والتوزيع، لمنشر إيبس ،1ط جمعة، خميفة نبيمة :تقديم، المستشفيات مكتبات السيد، محمد أماني- 1
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 :المقدمة الطبية الرعاية خدمات جودة حسب- 4

 قبل من تقدميا التي الصحية الرعاية خدمات بجودة المعترف المستشفيات  ىي:المعتمدة المستشفيات- أ

 .المجال ىذا في المتخصصة االستشارية العممية بعض

 الضوابط والشروط من األدنى بالحد تكتفي التي المستشفيات  ىي:المعتمدة غير المستشفيات- ب

 .الطبية المستشفى ممارسات بتقويم المختصة االعتماد ىيئات قبل من الموضوعية

 :السريرية والسعة الموقع حسب- 5

 من أكثر سعة المستشفى تتجاوز ال قميمة سكنية تجمعات تخدم  والتي:الصغيرة المحمية المستشفيات- أ

 .سرير 100

   بين ما سعتيا متوسطة وتتراوح سكنية تجمعات تخدم التي المستشفيات  وىي:المركزية المستشفيات- ب

 .1سرير 500 إلى  100

 عمى كبير حد إلى تعتمد السريرية وسعتيا بأكمميا صحية منطقة تخدم والتي: العامة المستشفيات- ج

 النوعين في تتوافر ال تخصصية صحية خدمات عمى تحتوي كما، المجتمع ألفراد الصحية االحتياجات

 .السابقين

 من البيروقراطي، التنظيم ومقومات عناصر لو توافرت المستشفى أن نقرر أن نستطيع األخير وفي     

 السمطة، في اليرمي التدرج إلى إضافة ىذا رسمية، واجبات باعتبارىا األعضاء عمى األعمال توزيع خبلل

 التنظيم ىذا عبلقة وأخيرا بيا، األعضاء والتزام التنظيم داخل القرارات يحكم لمقواعد رسمي نظام ووجود

 2.بينيما والتأثر التأثير ومدى المجتمع في الموجودة االجتماعية التنظيمات من بمجموعة

 

                                                 

 .10ص  ، 2001القاىرة، والتوزيع، لمنشر إيبس ،1ط جمعة، خميفة نبيمة :المستشفيات تقديم مكتبات السيد، محمد أماني- 1
 .11صنفس المرجع، السيد،  محمد أماني- 2
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. خصائص المؤسسة االستشفائية: الفرع الثاني

 عمى والتعرف الدراسة خبلل ومن غيره عن المستشفى تميز التي والسمات الخصائص من عدد ىناك     

 يؤدي أن من وذلك المستشفيات عمل طبيعة فيم والدارسين الباحثين عمى يسيل والسمات الخصائص ىذه

 عمى تنعكس منيا الحكومية خاصة المستشفيات منيا تعاني التي والمساوئ المشكبلت من الكثير معالجة إلى

 :يمي ما الخصائص ىذه وأىم عامة بصفة المستشفى وفعالية أداء

 تعقيدا الحديثة المنظمات أكثر من المستشفيات تعتبر حيث المستشفى بيا يقوم التي الوظائف وتعقد تعدد 

 .مريضا يصبح حيث ودراستو البشري الجسم تقويم أىدافيا أىم من ألن

 منيم ولكل والمساعدة التمريض ىيئة وعضو واإلداري الطبيب فنجد :المستشفى داخل العاممة الفئات تعدد 

 خط عمى بالعامل أشبو ىو ولذلك اآلخرين عن النظر بصرف وظيفتو بأداء فرد كل وييتم الخاصة ميامو

 .اإلنتاجي الخط عمى عندىا يقف التي النقطة عند يؤدييا التي بالعممية ييتم الذي اإلنتاج

 بالجياز الخاص فمنيا المستشفى داخل الوظائف وتعدد الفئات لتعدد راجع وىذا :السمطة خطوط ازدواج 

 1.الميني الطبي بالجياز الخاص ومنيا البيروقراطي اإلداري

 متوقعة المتوقع وغير المرض بحاالت التنبؤ لصعوبة نظرا المستشفى في العمل بحجم التنبؤ صعوبة. 

 يتعمق أن األمر حيث :الخدمة أداء في الشديد والحذر المتناىية بالدقة المستشفى داخل العمل يمتاز 

 .دائم عجز إلى أو يؤدي المريض بحياة يودي قد خطأ وأي اإلنسان صحة وىو الوجود في ما بأثمان

 توصيف عدم إلى أحيان كثيرة في راجع وىذا الوظائف وتنوع الفئات لتعدد والقوانين الموائح تطبيق صعوبة 

 .دقيقا توصيفا الوظائف

 التأخير يحتمل بحيث ال المستشفى داخل العمل من األكبر الجزء سمة وىي :والطوارئ االستعجالية صفة 

 بالجدولة المتصمة من المشاكل العديد إلى يؤدي يوميا ساعة 24 مدى عمى المستمر العمل والتأجيل

                                                 

 .19، ص18، ص1998، مصر والتوزيع، لمنشر أتراك ،1 طالصحية، الخدمات تسويق منكور، فوزي- 1
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 تحت بالمستشفيات العاممين يجعل مما الحياة والموت مشكمة مع الصراع ظل في العمل والرقابة والتكاليف

 1.عادية مؤسسة خدمية ليست فالمستشفى لذا مستمرة ضغوط

. وظائف وأهداف المؤسسة االستشفائية: المطمب الرّابع

الفرع ) المؤسسة االستشفائية وأىداف( األولالفرع )شمل ىذا المطمب وظائف المؤسسة االستشفائية      

. (الثاني

. وظائف المؤسسة االستشفائية: األولالفرع 

 التنظيم، ذلك يؤدييا التي الوظيفة وبين ما تنظيم ىدف بين تبادلية عبلقة ىناك أن فيو شك ال ممّدا     

 يمكن ىنا ومن بيا، يقوم التي األساسية الوظائف نحدد أن استطعنا إذا المستشفى أىداف حصر يمكن وعميو

 :2كالتالي وظائف أربعة نحدد أن

 :عالجية وظيفة- 1

 بتشخيص تقوم حيث نوعيا كان ميما مستشفى أي بيا تقوم التي أولويات من الوظيفة ىذه ُتعتبر     

جراء طفيمية أو معدية أمراض من يعانون الذين خاصة لممرضى العبلج وتقديم األمراض،  العمميات وا 

 .الميام من وغيرىا الجسم أعضاء لمختمف الجراحية

 :وقائية وظيفة- 2

 النمو عمى والطفولة األمومة عمى اإلشراف عن ناىيك الصحي، الوعي نشر أىمية عمى أساسا وُتركِّز     

 المزمنة األمراض عمة بالسيطرة كذلك تقوم كما الوالدة، حديثي باألطفال واالىتمام الجنين وتطور الطبيعي

 .المينية والصحة الصحية الثقافة نشر عمى العمل إلى باإلضافة

 
                                                 

 .20 ، ص1998، مصر والتوزيع، لمنشر أتراك ،1 طالصحية، الخدمات تسويق منكور،  فوزي-1
 ، 2005 مصر،الجامعية، المعرفة دار ،(ط.د) نثروبولوجيا،أ  دراسة:الطبية لممؤسسة االجتماعي البناء حميدو، فؤاد فادية- 2
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 :تعميمية وظيفة- 3

 الطب، كمية طبلب يجد إذ المستشفيات بيا تقوم التي الوظائف ىذه أىم بين من الوظيفة ىذه وُتعتبر     

 خريجي إلى باإلضافة ،اإلكمينيكية لمممارسات خصبا حقبل والتخصصية العامة العميا الدراسات وطبلب

 العاممين إلى األمر يتعدى وقد التدريب مجال نفس يجدون حيث لمتمريض العالي والمعيد التمريض مدرسة

 بعقد ذلك تدعيم مع وتدريبية تكوينية ودورات تربصات من وغيرىم وفنيين إداريين من العامة الصحة حقل في

 .التخصصات مختمف في الدراسية واأليام والمؤتمرات العممية الندوات

 :األبحاث وظيفة- 4

 األكفاء واألطباء والباحثين األساتذة كبار بيا تقوم حيث التعميمية بالوظيفة الوظيفة ىذه وتتصل     

 تاريخية وأبحاث معينا، مريضا تخص سريرة أبحاث إلى عموما تنقسم الطبية، واألبحاث المؤىمين ومساعدوىم

 1.عميو القضاء وكيفية تطوره ومراحل معين مرض خصائص لتحديد الطبية السجبلت إلى الرجوع تتضمن

 :الطبية الخدمة مستويات جميع تقديم- 5

 األمد الطويمة الرعاية خدمات إلى والتخصصية باإلضافة والثانوية األولية الصحية الرعاية خدمات وتظمّد      

 واالىتمام الطبية التكنولوجيا أحدث خبلل ومن والصيدلية، واألشعة كالمختبر المساندة الطبية والخدمات

 2.عبلجو أثناء لممريضراحة ال أسباب توفير لممريض والنفسية االجتماعية باألحوال

  :التّأهيمية الوظيفة- 6

 وذلك لتدريب الطبيعي والعبلج التشويو لعبلج خاصا قسما العسكرية خاصة الكبيرة المستشفيات تخصّد     

 ة،الجديد وحالتيم تتناسب جديدة أعمال عمى تدريبيم أو األصمية مياميم ولةزام عمى الحاالت ىذه أصحاب

                                                 

 ، 2005 مصر،الجامعية، المعرفة دار ،(ط.د) نثروبولوجيا،أ  دراسة:الطبية لممؤسسة االجتماعي البناء حميدو، فؤاد فادية- 1
 .87 ص
 ناشر الفكر دار عمان، ،1ط، (شامل منظور( المستشفيات الساعاتي، إدارة الدين سيف اهلل دياب عبد محمد صبلح- 2

 .112 ، ص 2012وموزعون،
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 بعده أو المرض قبل سواء المريض منيا يعاني التي والمعنوية النفسية العوامل حتى التأىيل يمس أن ويمكن

 1.سرعة بأقصى الكامل الشفاء عمى بالمريض تحيط التي واألسرية البيئية العوامل وأيضا

. أهداف المؤسسة االستشفائية: الفرع الثاني

 الميام تتحدد فيو الذي بالشكل المستشفى في العمل طبيعة تستدعييا التي التنظيمية الوحدات إيجاد 

 .ودقيقة واضحة بصورة التنظيمية الوحدات ىذه من بكل المناطة والواجبات

 تحديد إلى إمكان يؤدي وربما أيضا دقيق بشكل المستشفى في العاممين ومسؤوليات سمطات تحديد 

 .ويسر بسيولة قصور من يقع قد عما المسؤول

 السجبلت مثل إجراءات االعتيادية بالميام تقوم التي التنظيمية لموحدات العمل وأساليب إجراءات تحديد 

 .وحفظيا واسترجاعيا وفيرستيا وتصنيفيا نماذجيا ترتيب حيث من الطبية

 البعض ببعضيا عبلقتيا تحديد خبلل من وذلك المختمفة التنظيمية الوحدات نشاطات بين فيما التنسيق 

 الشفوية كالمشاورات اتباعيا الواجب لؤلساليب المسبق والتخطيط .بينيا االتصال خطط تدعيم عمى والعمل

 معينة موضوعات دراسة بيدف واإلدارية الطبية المجان تفقدىا التي واالجتماعات األطباء بين فيما والكتابية

 .العبلقة ذات التنظيمية وحدات إلى نتائجيا عن التقارير وتقديم

 تستمزم ما طريق توفير عن يكون وذلك تغيرات من المستشفى في يطرأ لما االستجابة عمى المقدرة 

 وتمك األعمال ىذه في التكنولوجيا المستخدمة في أو ونشاطاتو أعمالو في سواء المتغيرات، تمك مواجيتك

 2.بو تحيط التي العناصر في أو العاممين ميارات في أو النشاطات

 

 

                                                 

. 27ص، 26ص ، 2006مصر، القدس، مكتبة ،2، طالصحية الخدمات اقتصاديات ابراىيم، الدىرواش طمعت- 1
 . 35، ص2007 ،عمان والتوزيع، لمنشر الشروق دار، 1 طالصحية، والمراكز المستشفيات إدارة جمدة، بطرش سميم- 2
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. عالقة االتصال الداخمي وتكنولوجيا االتصال بالمؤسسة االستشفائية: المبحث الثاني

 واالتصال والمؤسسات االستشفائية اإلعبلمتعتمد المؤسسات عامة عمى االتصال الداخمي وتكنولوجيا      

 وتسيير نظاميا الداخمي أىدافيا كبيرة وذلك باالعتماد عمييما في تحقيق أىميّدة ليما أولتخاصة فقد 

 والحفاظ أدائياوالخارجي نظرا لعبلقتيا مع مختمف التنظيمات في المجتمع وتطبيقيا داخمو رغبة في تحسين 

. عمى صورتيا

. عالقة المؤسسة االستشفائية باالّتصال: المطمب األول

 ىو فاالتصال ، االتصال من عامة أو خاصة شخصية أو حكومية كبيرة أو صغيرة مؤسسة أي تخمو ال     

 التعاريف عن النظر فبغض كالمستشفى وحيوية حساسة مؤسسة عن ناىيك المؤسسات ىذه محرك أو لب

 مؤسسة أو ىام فقطاع بيم، الخاصة والمفاىيم التعاريف سرد تم االتصال حيث و المستشفى من لكل

 غير يبدو أو ظاىر غير ذلك أن رغم االتصال، عمى كبيرا اعتمادا يعتمد المستشفى و كالمؤسسة الصحية

 عبلقة لو من كل يحتاجو وضروري  أساسيهأن إال والممرضات، الممرضين أو مثبل األطباء كوجود أساسي

 وزارة وىي العميا الجية إلى واإلدارة الطبيب الممرضات إلى أو الممرضينى إل المريض من بالمستشفى

 المستشفى في االتصال أىمية الدول أدركت ولقدت ، وأبكم أصم كإنسان اتصال بدون فمستشفى الصحة،

 تسمى خاصة خمية أنشأت و ، سبقتيا التي كالدول أدركت فالجزائر بعيدا نذىب وال ،خاص فرع لو تخصص

 مبلحظة فبمجرد بالمستشفى، االتصال يعني ما كل الخمية ىذه وتتولى بالمستشفيات، توجد االتصال بخمية

 بالسؤال فسيقوم مرة، ألول المستشفى يزور كان إذا خاصة فإنو لو مريض لعيادة لممستشفى زائر ألي بسيطة

 إلى الى إرشاده بو سيؤدي الذي و الشفوي االتصال أشكال من شكل ىو الذي السؤال ىذا و المريض عن

 األشخاص لتوجيو أساسا وجد الذي المكتب فيذا ُمْبتغاه، إلى بدوره سيوجيو الذي التوجيو و االستقبال مكتب

ن خاصة التييان ويكفيو لمزائر الميمة يسيل  يسأل مرة طويل وقت ذلك سيكمفو مما كبيرًا، المستشفى كان وا 

، حتىّد  وىكذا ممرضة يسألى أخر ومرّدة ممرضا ن خاصة يملّد  الذي الجناح أو التخصص يعرف يكن لم وا 
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 يسأل أن يمكنو الزائر أن كما ،االستعجاالت أو الجراحة أو العظام جناح في كان إن مريضو، فيو يعالج

 لمزائر بالنسبة االتصال ضرورة أو االتصال دور وىكذا حالتو عن لممريض المتابعين الممرضين أو األطباء

 من طابور عنده يكون أحيانا االستقبال مكتب أن فنجد لمرضاىم، الزائرين كافة عمى ذلك وُيعمّدم فقط،

 وسيمة ىو الذي التميفون نيمل وال لممرضى، بالنسبة الخروج أو الدخول إجراءات عن والمستفسرين السائمين

 مع كمّدم التأو مرضاىم عن لمسؤال المرضى أىالي يستعممو حيث المستشفى في ضرورية تكون تكاد اتصال

 االتصال عن تستغني ال المستشفى إدارة فإن األخيرة ىذه ذكر عمى و اإلدارة كذلك وبخصوصيم، األطباء

 إلى أوامره يعطي المستشفى فمدير ، سابقا ذكرنا كما باالتصال الخاصة الخمية وجود يفسر ما ىذا عمميا في

 ىذا وُيعتبر ،المستشفى في العاممين من غيرىم أو أطباء أو إداريين كانوا سواء الموظفين ىؤالء و الموظفين

 المدير ويستعمل اإلداري، واالتصال باالتصال الخاص الفصل في إليو تطرقنا ولقد تنازلي، االتصال اتصال

 االتصال و اإلنترنت، الفاكس، المراسبلت، كالتميفون، االتصال وسائل من العديد االتصال من النوع ىذا في

 من ذلك غير إلى والممصقات، واإلعبلنات والموائح الشفوية، ألوامراو التوجييات بإعطاء المباشر الشفوي

 تتبع المعنية والجيات لممدير يمكن االتصال خبلل فمن شفوية، أو مكتوبة كانت سواء االتصال وسائل

 أو الوزارة من والتوجييات األوامر تستقبل العميا اإلدارة أو المدير أن كما العمل، لسير بالتوجييات الموظفين

 الجيات إلى شكاوييم أو آراءىم إبداء يمكنيم البسطاء اإلداريين أو العاديين الموظفين أن كما وىكذا، الوزير

 الشكاوي سجل طريق عن وذلك العام المدير إلى أو يترأسو، الذي الفرعي المدير غمى ذلك كان سواء األعمى

 ويأتي الصاعد، االتصال عميو يطمق رأينا كما االتصال وىنا، االتصال وسائل من الخ... مقابمة طمب أو

 مدير فرع و التجييزات أو الصيانة فرع مدير مثل الدرجة في المتساويين المدراء بين وىو األفقي االتصال

 اجتماعية أو إنسانية أخرى مؤسسة كأي المستشفى في و المستوى، نفس في المستويات من وغيرىا المالية

 رسمية بصفة يتم الذي الرسمي االتصال خبلف رسمي غير اتصال أيضا ىناك يوجد كبيرة بشرية فئات بيا

 والتوجييات، األوامر أو التقارير أو الوثائق كاستبلم رسمية بطريقة المعروفة االتصالية الوسائل خبلل من
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 وأثناء الراحة، وساعات المناسبات، أو المقاءات االجتماعية، في الموظفين بين الرسمي غير االتصال ومنو

 غيرىم أو النظافة عمال أو الممرضين بين أو األطباء بين مثبل العمل نفس في أشخاص بين أيضا العمل،

 الموظفين أجور زيادة عن مثبل كإشاعة االتصال ىذا في واألساسي األول الدور اإلشاعة تمعب والفئات، من

 األنواع ىذه فكلّد  اإلشاعات، أنواع من الخ… استقالتو أسباب حول اإلشاعات تدور حيث استقالة المدير أو

 الجواب ؟؟ اتصال دون كالمستشفى مؤسسة نتخيل فيل المستشفى، في تدور االتصالية الرّدسائل، والمختصرة

 الدول أن فنبلحظ ألخرى، دولة ومن ،آلخر مستشفى من تختمف وقوتو وجوده أن إالّد ن ال بالتأكيد ىو

 فييا، التي األسرة عددو المستشفيات كبر رغم المستشفيات في المجال بيذا االىتمام أولت قد المتقدمة

 ىناك االتصال لتطور وذلك ىناك األمر يسيل فقد الزائرين، كثرة إلى كذلك يؤدي مما المرضى كثرة وبالتالي

 اإلدارة بين االتصالية العبلقة تطور ومن المساعدة، اإللكترونية الوسائل و التوجيو و استقبال مكاتب من

 1.أخرى دولة أي في يكثر أو يقل قد ما وىذا عنيا، المسؤولة بالجيات وكذلك والمواطنين، والمرضى

 .تأثير تكنولوجيا االتصال عمى االتصال الداخمي في المؤسسة االستشفائية: المطمب الثاني

 إلى صورىا إحدى في أدت واالتصال المعمومات تكنولوجيا بيا تتميز التي األداء في السرعة خاصية إن     

 داخل ذلك كان سواء والمعمومات، البيانات نقل شكل عمى اإلدارية الوحدات بين االتصال أساليب تحسين

 المعمومات بسبلمة التقنية وسائط تحتفظ حيث االتصال، ذلك ممارسة حرية وكذلك خارجيا، أو المؤسسة

 قواعد من بعدد االتصال الحاسوب طريق عن المؤسسات استطاعت حيث بيسر، انسيابيا وسيولة

 طريق عن خصوصا ذلك ويتم تيميا، التي المعمومات عمى لمحصول خارجيا، أو اإلدارة داخل المعمومات،

 عمييا ُيطمق ما أو الوقت، في المشاركة من الشبكات ىذه تُتيحو وما ،اإلكسترانت واالنترانت، االنترنت، شبكة

                                                 

 .56 ص ،2008  عمان،،األردن ع،التوزير ولمنش ، إثراء1، طتالمستشفيا إدارةت، نصيرا توفيق فريد- 1
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 ُمتاح المركزي الحاسوب في واإلخراج اإلدخال أجيزة عمى الحصول إمكانية أن بمعنى الزمنية، بالمشاركة

 1.نفسو الوقت في أشخاص لعدّدة

 والمؤسسة المؤسساتي االتصال عمى واالتصال المعمومات تكنولوجيا تمعبو الذي الكبير لمتأثير اً ونظر     

 اتسع حيث التكنولوجيات، ىذه واقتناء مواكبة إلى تسعى اليوم، العالم في المؤسسات من العديد فإن ككل،

 .واالقتصاديات المؤسسات وتطوير بناء في ودورىا بأىميتيا العالمي الوعي

 أساسا تتمخص سمبية، أثار ليا أن إال المؤسسات، عمى الحديثة لتكنولوجيا الكبير االيجابي التأثير رغم     

 البيانات قواعد إلى المشروع غير الدخول خبلل من الشبكات اختراق إمكانية وكذا األفراد توظيف تقميص في

 .2الفيروسات جرائم ارتكاب أو المعمومات، عمى لمحصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 والدراسات البحوث مركز منشورات، (ط.د) المعاونة، اإلدارية والوظائف المكتبية التقنيات الشييري، محمد بن عجبلن- 1
 .69ص ، 1999األردن، اإلدارية،

 .22 ص ، 2001بيروت،  لبنان،والتوزيع، لمنشر  عويدات،(ط.د)، شاىين فؤاد :تر اإلعبلم، شبكات يريس،إ نطونأ- 2
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 :يمي كما المؤسسة عمى واالتصال المعمومات تكنولوجيا آثار تمخيص ويمكن     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رسالة  الجزائرية، االقتصادية المؤسسة في الحديثة االتصال  تكنولوجيا استخدام بولعويدات،  حورية:المصدر

 ، الجزائر،قسنطينة منتوري، جامعة االجتماعية، والعموم اإلنسانية العموم كمية منشورة، غير ماجستير

 .115 ص ،2008 - 2007

 المؤسسات، في جديدة تنظيمية مناىج ظيور إلى أدت التكنولوجية الصدمة أن القول يمكن وعموما     

 التغير بين التفاعل عن الناتجة المعمومة حركية في تطور ظير واالتصال المعمومات تكنولوجيا فبفضل

 إلى المركزية المنطوقة أو المكتوبة المعمومة من المرور بعمق حاول والذي التنظيمي، والتغير التقني

 يجب والتي خارجيا، أو المؤسسات داخل جماعية كعممية اإلبداع المعرفي وظير المتداولة، الشبكية المعمومة

 .والتعاون المشاركة بتكنولوجيا يعرف ما إطار في الخبرات إلى يحتاج ما وىذا وجيدة منظمة بطريقة تعد أن

 تكنولوجيا االتّدصال في المؤسسة

  ايجابيةأثار  سمبية اثأر
 

اختراق 
 الشبكات 

االقتراب 
من 
 الزبون

تحسين 
عممية 
 اإلنتاج

تحسين 
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 الوظائف 

التحوالت في 
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التوظيف 
 وتنظيم العمل
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 اتخاذ القرار 

تقميص 
اليياكل 
 التنظيمية

القضاء عمى التنقمية 
 الجزافية

االعتماد 
عمى العمالة 
 من البيت
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 مناقشة عمى قائما يكون رشيد، اتصالي تكنولوجي نمط تبني المؤسسة أولويات من أنو يبدو سبق وممّدا     

 أو التبني ليذا المصاحبة المشكبلت كدراسة التكنولوجيات، إدماج عن الناتجة المعمقة التغيرات ودراسة

 المجال ىذا في وتكوينيم األفراد تدريب بإشكالية أكثر االىتمام وعميو المستقبمية، الحالية أو سواء اإلدماج

 .الحديث

. عالقة المؤسسة االستشفائية بالتنظيمات األخرى في المجتمع: المطمب الثالث

 في الموجودة األخرى التنظيمات عن بمعزل تعيش أن لممستشفى يمكن ال ذكره سبق ما خبلل من     

 كوزارة الحكومية الوزاراتى إل باإلضافة والمساجد العمم ودور والمدارس والشركات المصانع مثل المجتمع

 .بالمستشفى بعد أو قرب عن عبلقة ليا التي الوزارات من وغيرىا االجتماعي التضامن وزارة الصحة

 :بالمصنع المستشفى عالقة- 1

 مضطرة األخيرة ىذه تصبح وعميو العمال من موجودة الكم اإلنتاجية والشركات المصانع ُيميِّز ما لعلّد      

جراء العمال ىؤالء عبلج أجل من بيا العاممين في مباشرة تؤثر التي خاصة المستشفى مع لمتعاقد  وا 

 لطبيب بتوفيرىا المصابين العمال لعبلج قاعة عمى المصانع ىذه توفر من الرغم عمى األشعة الفحوصات

 تطورا أكثر لوسائل حاجة إلى باإلضافة مختص طبيب تتطمب خطورة أكثر حاالت تصادفو قد أنو إال عام،

ن وأسبابو المرض لمعاينة  .الصحي النظام تطبيق مع وبالموازاة بل فقط الحد ىذا عند األمر يتوقف لم وا 

 1.أيضا أسرىم إلى امتد بل فقط العمال عمى يتوقف العبلج يعد لم حيث أىمية يزداد المستشفى دور بدأ

 :الّتعميم ربُدو المستشفى عالقة- 2

 أنو يبلحظ إذ المينة، متطمبات عمى والممرضين األطباء وتمقين تدريب في كبيرا دورا التعميم دور تمعب     

 في توظيفيا يمكن التي الخيرة ذوي العمال من مجموعة توفر وبالتالي التنظيمات بين واضح تكامل ىناك

                                                 

المكتب  ،(ط.د) االجتماعية، الخدمة منظور من الصحية والرعاية العامة الصحة في مدخل ،عباس الصديقي عثمان سموى- 1
. 255، ص254ص، 2005 اإلسكندرية،، الحديث الجامعي
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 دور تبدلو الذي الجيد عمى يدل إنما شيء عمى دل إن وىذا الطبية، الرعاية سبل وتقديم المرضى معالجة

 بصفة المجتمع وعمى خاصة بصفة المستشفى عمى بالنفع تعود إطارات تكوين في المساىمة في التعميم

 .عامة

 :الوزارات بمختمف المستشفى عالقة- 3

 والوحدات والتشغيل العمل وزارة والتي والفنية المينية الكوادر من احتياجاتو سدّد  في المستشفى يحتاج     

 البرامج وتنظيم المستقبل واحتياجات فعبل، الموجودة اإلمكانيات دراسة إعداد في جميعا تعمل التي التدريبية

 أسرة من بالعتاد تمويميا في الصحة وزارة عمى تعتمد نجيا كما المستوى، من الرفع بغية لمعاممين التدريبية

 1.األخرى الوزارات مختمف من المستمزمات من وغيرىا المركبات غيار وقطع وأثاث ومكاتب

. أدائهاتطبيق تكنولوجيا االتصال في المؤسسة ودورها في تحسين : المطمب الرابع

 واالتصال في اإلعبلمدور تكنولوجيا  (األولالفرع ) واالتصال في المؤسسة اإلعبلمتطبيق تكنولوجيا      

. (الفرع الثاني) المؤسسة أداءتحسين 

. تطبيق تكنولوجيا االتصال في المؤسسة االستشفائية: األولالفرع 

 في األخيرة ىذه استعماالت تتعدد كما االتصال تكنولوجيا إدخال إلى الخدماتية المؤسسة حاجة تتعدّدد     

 الخارجي المجال ضمن أو الداخمي المجال ضمن االستعمال ىذا نجد أن فيمكن الخدماتية، المؤسسات

 : يمي كما لممؤسسة

 :داخمي واستعمال تطبيق- 1

 :يمي ما لممؤسسة الداخمي المستوى عمى االتصال تكنولوجيات استعماالت أىم من     

                                                 

المكتب  ،(ط.د) االجتماعية، الخدمة منظور من الصحية والرعاية العامة الصحة في مدخل ،عباس الصديقي عثمان سموى- 1
 .256 ص، 2005 اإلسكندرية،، الحديث الجامعي
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 كل فييا تعرض بطاقة في الخدماتية المؤسسة معمومات لكل مركزي كمصدر االتصال تكنولوجيا تستعمل 

  الخ... المنتج أو الييكل عن معمومات ،أىدافيا، التنظيمي ،ىيكميا نشاطيا بالمؤسسة، التعريف من

 ن حتى البعض بعضيا مع الخدماتية المؤسسة أجزاء كل ربط  تباعدت ميما، ومختمفة مواقع في كانت وا 

 الشبكة خبلل من األخرى األجزاء في يجري ما بمعرفة فييا جزء لكل تسمح إذ جغرافيا فروعيا أو أجزائيا

 .الداخمية

 (مثبلً  عطمة طمب)المعالجة و لمفحص المعيارية الوثائق إلى الوصول لمموظفين تتيح. 

 مسؤولياتيا ومياميا وتجديد الوظائف تحديد . 

 ومسؤولياتيا الوظائف لتحديد االتصال تكنولوجيا تستعمل . 

 الخدماتية المؤسسة داخل والسّدريع السيل االنتقال . 

 :خارجي استعمالو تطبيق- 2

 :يمي ما الخدماتية لممؤسسة االتصال لتكنولوجيا الخارجية االستعماالت أىم ومن     

 فيو  اإللكتروني البريد طريق عن الخدماتية المؤسسة بمنتجات الخاصة واإلشيارات اإلعبلنات نشر

 .تعبير أحسن بإعطاء الخطاب ميزة و السرعة ناحية من الياتف ميزة يكسب

 الكبير التمويل ذات المواد خاصة شرائيا تريد مواد عن بمعمومات الخدماتية المؤسسة تزويد. 

 دفع  دون المشاكل بعض لحل عمميا مجال في مستشارين أو خبراء من خارجية معرفة عمى الحصول

 .األحيان بعض في االستشارة تكاليف
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 اإلنتاجية  ناحية من المستقبمية خطتيا وضع في يفيدىا حتى العمبلء رضا مدى معرفةلو خدماتيا اختبار

  القطاعات أو نشاطيا قطاع نفس في أخرى مؤسسات مع مقارنة الخدماتية المؤسسة تطور مدى ومتابعة

 1.المعمومات عمى الحصول أجل من بالعالم الدائم االتصال طريق عن ذلك و العبلقة ذات

. تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تحسين أداء المؤسسة: الفرع الثاني

 : المعرفة إلدارة أساس المعمومة- 1

 عمى قائم جديد اقتصاد مبلمح واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيات المتبلحقة التطورات أفرزت لقد     

 والوصول تنافسية مزايا عمى والحصول األرباح لتحقيق فعالة كوسيمة الفكري المال ورأس المعمومات استخدام

 الجزائرية المؤسسة أصبحت فقد الحدود مفيوم تبلشي ومع التغيير ىذا كل خضم وفي جديدة أسواق إلى

 الذي لممستوى إنتاجيا مستوى ترفع أن وجيزة مدّدة خبلل في منيا يستمزم وىذا بالتأىيل األخرى ىي معنية

 تضاىي قد ىاما استراتيجيا موردا المعمومة فيو أصبحت وقت وفي المتقدمة، الدول في المؤسسات بو تتمتع

 تعمل أن الجزائرية المؤسسات عمى وجب فقد ،2لممؤسسة بالنسبة والعمل المال رأس من كل أىميتيا تفوق أو

 أن ينبغي التأىيل كإعادة ضعفيم ومواطن قوتيم نقاط اكتشاف بغية المنافسين حول المعمومة إنتاج أجل من

 تنظيميا لممعمومة الداخمية االحتياجات تحديد إلى تيدف نشاطات مجموعة وىو االقتصادي الذكاء من تبدأ

 من لتتمكن والعممياتية االستراتيجية القرارات إلنتاج تحتاجيا التي القرار مراكز عمى ونشرىا ومعالجتيا جمعيا

 3.تمنع أو تحتكر أن قبل المعمومات تكنولوجيا توفر فرصة اغتنام

                                                 

 المؤسسات تسيير ماجستير والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات في المعمومات نظم وتكنولوجيا مقياس براىيم،إ بختي- 1
 .48ص ، 2006ورقمة، مرباح، جامعة قاصدي ،المتوسطة

 .206 ، ص 2001،رمص، الجامعية الدار، (ط.د)االستراتيجية،  العارف، اإلدارة نادية- 2
 االقتصاد النامية، مجمة عموم البمدان في االقتصادي والتطور المعمومات تكنولوجيا بين أوكيل، العبلقات سعيد محمد- 3

 .36ص ،2008ر، الجزائ، (08 )عددال ،الجزائر جامعة، والتسيير
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 في عالية مستويات تصل كي المؤسسة في ىامّد  اتّدجاه ُيعتبر واالتصال المعمومات تكنولوجيا دراجإ نّد      إ

  1:التّدالية المظاىر أساساً  تمس والتي المؤسسة مستوى عمى جذرية تغييرات بإجراء وىذا والفعالية الكفاءة

 يمي كما تتأثّدر حيث: اإلنتاج تدّفق : 

  التسيير تطبيقات باستعمال وىذا األجيزة ووضعية اآلالت حالة مثل اإلنتاج موارد تسيير في جيد تحكم 

  .المخزونات وتسيير بالحواسيب المدعومة والصيانة

 معطيات قواعد بواسطة الربط طريق عن تسميميا ووقت المنتجات جودة في تحكم. 

 وضع بواسطة سوقيا في التغمغل وسائل عمى المؤسسة تتحصل التسويقية، لمسياسة وتبعا أخرى جية ومن 

 والبيع لمتقديم كوسيمة المحظي االتصال استخدام إمكانية مع الزبائن، متطمبات تتضمن معطيات بنوك

 .وخدمتيا المؤسسة لمنتجات

 التنظيمية المظاهر: 

 لممؤسسة التنظيمي الشكل مبلمح تغيير في إيجابا سنعكس شبكة إطار في العمل مناصب وضع إنّد      

 لممعمومة، الدائم التبادل تسيل التي العمل مناصب وتوسيع فتح لممؤسسة يتيح وذلك ومعتبرة، واضحة بطريقة

 تيم التي المعطيات في واالشتراك التقاسم بواسطة القرارات اتخاذ عممية في العاممين جميع مشاركة وأيضا

 المستويات اختزال وأيضا وغيرىا االفتراضية والمجموعات خارجية أو داخمية شبكة وضع خبلل من المؤسسة

 .2يقدمونو لما بالتثمين والشعور واالنتماء الوالء روح لعممية البلزم الوقت تحسين بغرض اليرمية اإلدارية

 المؤسسة قدرات تنشيط إعادة عممية في ضرورية والتّدنظيمية التسييرية بالمظاىر المتعمقة العناصر ىذه     

 لكن ،بيئتيا حول التأكد درجة تخفيض األقل عمى أو القضاء إلى أساسا موجية معمومات كنظام اعتبارىا منذ

 المستيمكين، سموكيات تغيير كصعوبة وااللتقاء التقارب سرعة دون تحول التي األساليب من مجموعة ىناك

                                                 

 .94 ، ص93، ص2001 لبنان، ،(261) عددواإلعبلم، ال االقتصاد مجمة، واالنتقاء التقارب ريكسون، مفيوم طيب- 1
 .96، ص95، صالمرجع نفسو- 2
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 إضافة المجتمع عمى يعتمد معينة التكنولوجيا انتشار أنّد  كما، التقميدية األعمال تشيده الذي المفاجئ والنّدجاح

. والتّدغيير التّدطوير بةووصع مكمفة التكنولوجية العمل بيئات أن إلى

 : الحديثة المؤسسات طرف من المعتمدة الجديدة التنافس أدوات- 2

 أساليب تغيير جانب إلى المؤسسات قبل من المعمومات تكنولوجيات عمى المتزايد االعتماد أدّدى وقد     

 عمى أساسا تقوم المؤسسات بين لمتنافس جديدة وأدوات أساليب كذلك أوجد واإلنتاج، والتصميم العمل

 ووسائميا االتصاالت وشبكات ظروف تحسن من واالستفادة المتاحة المعارف واستغبلل المعمومات استخدام

 : يمي فيما األدوات ىذه أىم وتتمثل

 :االصطناعي الذكاء نظم- أ

 يخص فيما، 1البشري السموك محاكاة عمى قادرة ومكونات برامج بإنشاء ييتم عمم الواقع في وىي     

 اآللي الحاسب إعطاء ىو إذن االصطناعي الذكاء من لديو، فاليدف المعروفة المنطقي واالستنتاج اإلدراك

بدأ  وقد البشري، الذكاء عمى أداؤىا يقتصر كان والتي والمعقّددة الصعبة والوظائف بالميام القيام عمى القدرة

 إلى لآللة الميكانيكي بالجيد لئلنسان العضمي الجيد تعويض من لمتحول العمماء قبل من النظم بيذه االىتمام

 .االصطناعي بالذكاء اليوم يعرف بما لئلنسان والفكرية الذىنية القدرات تعويض

 :الخبيرة الّنظم- ب

 مكونة فيي معين مجال في البشري الخبير عمل يضاىي بعمل تقوم لكي صممت حاسوبية برامج وىي     

 استشارتيا الممكن ومن وقت أي في استخداميا كيفية تضبط التي البحث عداوقو ،لمحقائق معرفية قاعدة من

 والعقبلنية بالحيادية تتسم إذ المزايا من العديدة لممؤسسات الخبيرة النظم وتوفر الخبراء لتساعد جعمت ألنيا

 وقت أي وفي مكان أي في الخبيرة النظم استخدام يمكن كما نفسية أو شخصية اعتبارات أي من والتجرد

                                                 

 إدارة األعمال، فرع ،التسيير عموم في ماجستير رسالة المؤسسة، في البشرية الموارد عمى المعمومات تكنولوجية رايس، مراد- 1
  .76ص ،72، ص2006-  2005  الجزائر،الجزائر، جامعة
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 تكمفة ارتفاع او قمتيم بسبب اإلنساني الخبير لدى المعرفة فقدان عند المشكمة حل عمى القدرة عن فضبل

 1.لمعمل تركيم أو توظيفيم

 :القرار اتخاذ عمى المساعدة الّنظم -ج

 وذلك ،2الروتينية غير الموقف في القرارات اتخاذ عمى المدير الشخص لمساعدة صممت نظم وىي     

 من ذلك ويتمّد  والحاسوب، الفرد بين المتبادل الحوار طريق عن والنظام المستخدم بين التفاعل عمى باالعتماد

 األخير في األنظمة ىذه لتقدم األوامر أسموب أو الخيارات أسموب أو واألجوبة األسئمة أسموب استخدام خبلل

نما المدير دور تعوض ال النظم فيذه عدمو، من ليا االلتزام حرية لممدير تتيح التي النيائية النتيجة  وجدت وا 

 ليا ويتيح المؤسسة عمى إيجابا ينعكس بما القرارات اتخاذ عممية تسريع عمى أساسا تعمل إذ لمساعدتو،

لى، المحيطة البيئة مع التأقمم فرص  من أيضا المؤسسات استفادت فقد التنافسية األدوات ىذه جانب وا 

 :ذلك عمى األمثمة ومن المجال ىذا في اليائل التطور عن ناتجة أخرى فعاليات

 وبالطبع الذكي الوسيط بعد، عن والعمل والتكوين والتعميم التصنيع تطور الرقمية، المكتبات ،االنترنت شبكة

 .االنترنت شبكة

 المؤسسات بين جديدة تنافس كأداة االنترنت شبكة: 

 التأقمم وقصد تنتجيا، والتي تحتاجيا التي المعمومات من اليائل الكم في التحكم المؤسسات من محاولة     

 المؤسسات حجم وتعاظم األعمال، أداء في السرعة السيما الجديد االقتصاد تميز التي الجديدة الظروف مع

 منيا اليدف داخمية اتصاالت وأنظمة شبكات بإنشاء المؤسسات قامت المنافسين عدد وتزايد األسواق واتساع

طارات عمال لمختمف المعمومات وبث ، معالجة تجميع عممية تسيل أدوات مجموعة وضع  ومنو المؤسسة وا 

. المعمومات لتوفير ممحة كضرورة االنترنت شبكة جاءت

                                                 

. 187 ص،  2004 األردن،والتوزيع، لمنشر المناىج ، دار2طالقرارات،  مساعدة غالب، نظم سعد ياسين- 1
 .284 ، ص 2001،رمص، الدار الجامعية، (ط.د)االستراتيجية،  اإلدارة، العارف نادية- 2



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                  :الخاتمة

 ظ 

 

 :الخاتمة
إن ما يشيده العالم خاصة في الفترة األخيرة زيادة وتماشي وتيرة التطور التكنولوجي وما صاحبو من      

ثورة في تكنولوجيا المعمومات واالتصال، إذ يعتبر القطاع الصحي واحد من أىم القطاعات التي ال تستغني 

بدورىا عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال التي تحدث ليا العديد من المزايا والفوائد فيما يخص 

تحسين الخدمات الصحية وحتى يكون ىناك مستوى عالي ليذه المؤسسات وتوفير مختمف الخدمات لألفراد 

ولتحقق المنظمة أىدافيا البد من أن يكون اتصال داخمي يضمن استقرارىا بين أعضاء المؤسسة والسير 

 .الحسن ليا

     تيدف ىذه الدراسة الى تشخيص واقع تفعيل االتصال الداخمي في ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في 

 .المؤسسة االستشفائية ودورىا في إعطاء جل الخدمات الصحية من قبل المستشفيات العمومية

     ليذا تطرقنا في ىذه الدراسة الى معرفة أىمّية االتصال الداخمي وفاعميتو وأىم االستراتيجية المتبعة في 

 . تنظيم وسير المنظمة
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