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  :مقدمة 
نعيش في وقتنا الراهن عصر الديمقراطية ، حيث يتاح لكل المواطنين و الـسكان              
نفس الفرص في كل المجاالت ، و من هذه المجاالت نجد الصحة و المستـشفيات           
خصوصا ، ففي البلدان المتقدمة تسخر كل اإلمكانيات لمواطنيها ، فيمكن لمواطن            

و المعدات و أكبر المستشفيات و أمهـر        بسيط أن توفر له كل الخدمات الصحية،        
األطباء و الجراحين خدمة له ، فالوصول إلى الوحدات اإلستشفائية يكون بـصفة             

  .عادلة أمام كل المواطنين بدون تفرقة أو إعتبارات أخرى 
و الحفاظ على صحة اإلنسان هي هدف هذه المؤسسات الصحية ، و تتخذ الـدول               

عاية صحية جيـدة لمواطنيهـا ، ووقـايتهم مـن      كل اإلجراءات الالزمة لتقديم ر    
األمراض التي تواجهه ، خاصة مع إنتشار األمراض الجديدة كأمراض إنفلـونزا            
الخنازير و الطيور التي سبقتها ، و أمراض أخرى تطفـو مـن حـين آلخـر ،                  
باإلضافة إلى األمراض المعروفة ، و من أجـل ذلـك  و زيـادة علـى إنـشاء              

 و اإلدارات الصحية المكلفة بتسييرها ، فقد أسـتغل كـل            المؤسسات اإلستشفائية 
جانب في عملية الحفاظ على صحة المريض ، و منها جانب اإلتصال ، حيث لـم               
يعد جانب اإلتصال يقتصر على مفهومـه البـسيط ، بـل أصـبح يوضـع لـه                  
إستراتيجيات  لما له من أهمية في اإلدارة الصحية ، و تأثير كبير في هذا العصر،        

ما له من نتائج بارزة في الحد من إنتشار األمراض و مكافحتها ، كما يعمـل                و م 
  .على تحسيس المجتمعات باألمراض و مساهمته في الوقاية منها 

و الجزائر من بين الدول التي لها مؤسسات صحية و لها وزارة خاصة بالصحة ،               
 لهـا   ترعى المؤسسات الصحية و تعمل على الحفاظ على صحة المـواطنين ، و            

مؤسسات صحية تغيرت أسماؤها إلى أن وصلت إلى مؤسسات عمومية إستشفائية،   
و مؤسسات عمومية للصحة الجوارية ، و تديرها مديريات عبر واليات الوطن ،             
وهناك مؤسسات إستشفائية جامعية معدودة ، و في المقابل في الجزائر أمـراض             

ستشفائية الجزائرية على تسيير    منتشرة مختلفة ، و تعمل اإلدارة في المؤسسات اإل        
القطاع الصحي بمؤسساته المذكورة ، و كغيرها من الدول فهي كـذلك تـستعمل              



عنصر اإلتصال في العمل على رعاية صحة الـسكان ، مـن خـالل التوعيـة                        
و التحسيس  و العمل على مكافحة إنتشار األمراض و تعريفهم بسبل الوقاية مـن               

  .األمراض المختلفة 
 من خالل هذه النقطة جاء التركيز و اإلهتمام بهذا الموضوع في بحثنـا هـذا ،             و

و الذي سنحاول من خالله معرفة ما تقوم به اإلدارة اإلستشفائية الجزائريـة مـن        
ناحية اإلتصال و إستعماله في إدارتها من أجل الحفاظ على صحة سكانها و هـل               

  لها إستراتيجية في ذلك ؟
وفي دراستنا هذه سنتناول إستراتيجية اإلتصال المستخدمة لـإلدارة اإلستـشفائية           
الجزائرية ، و أخذنا اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط كحالة ألسباب سيتم ذكرها         
في اإلطار المنهجي ، حيث سنبدأ بحثنا باإلطار المنهجي وخطواته المعروفة ، ثم             

 إلى ثالثة فصول ، الفصل األول حول اإلتصال         اإلطار النظري و الذي تم تقسيمه     
و اإلستراتيجية و اإلستراتيجية اإلتصالية ، في ثالث مباحـث ، المبحـث األول              
خاص باإلتصال من حيث المفهوم و الخصائص ، وثانيا أنواعه و أهدافه ونماذج             

   اإلتصال ، و المبحث الثاني حول اإلستراتيجية من تقـديم مفهومهـا و أهميتهـا                  
و خصائصها ومبادئها و كيفية صياغة وصناعة اإلستراتيجية ، و المبحث الثالـث      
سنتطرق فيه إلى اإلستراتيجية اإلتصالية مفهومها ، مبادئها ، مراحل صـياغتها ،              
و بما أننا ندرس اإلتصال في اإلدارة اإلستـشفائية خصـصنا فـصال لإلتـصال            

ال اإلداري مفهومه وأهميته ثـم      اإلداري من ثالثة مباحث ، األول خاص باإلتص       
أهدافه و عناصره ، والمبحث الثاني نتناول فيه أنواع ووسائل اإلتصال اإلداري ،             
و في المبحث الثالث نتطرق فيه إلى شبكات اإلتصال اإلداري ومقوماته ومعوقاته،      
والفصل الثالث خصصناه للمستشفى و المؤسسات اإلستشفائية الجزائرية في ثالث          

 األول خاص بالمستشفى مفهومـه و عالقتـه بـاإلدارة و اإلتـصال ،                      مباحث ، 
و المبحث الثاني نذكر فيه وظائف و أنواع المستشفيات ، و المبحث الثالث حـول            

المؤسسات اإلستشفائية الجزائرية ، حيث نتطرق إلـى الـصحة فـي الجزائـر                      
ة ، هذا بخـصوص اإلطـار       و اإلطار التنظيمي للمؤسسات اإلستشفائية الجزائري     

النظري أما اإلطار التطبيقـي فـسنتناول فيـه إسـتراتيجية اإلتـصال لـإلدارة             



اإلستشفائية، ووالية األغواط كحالة من خـالل الحملـة التحسيـسية و مكافحـة              
األمراض ، و إخترنا خمس حمالت لخمس أمراض مختلفة ، أوال حملة التحسيس             

 التحسيس و مكافحة مـرض اللـشغانيات        حملةو مكافحة الحمى المالطية ، وثانيا       
، و ثالثا حملة التحسيس و مكافحة لسعات العقارب و التسمم           )الليشمانيوز(الجلدية  

العقربي ، و رابعا حملة التحسيس و مكافحة مـرض الـسل ، و خامـسا حملـة        
التحسيس و مكافحة عضات الكالب و داء الكلب ، كل ذلك في خمس مباحـث ،                  

هذا البحث سنتوصل إلى نتائج و من ثم نبـدي إقتراحاتنـا و نخـتم                و في نهاية    
  .البحث

 



          :إشكـالية الدراسة 
لقطاع الصحة دور كبير في الحفاظ على صحة السكان ، و التـي هـي أسـاس                       

مراض و تنوعها زاد اإلحتياج إلى دور المؤسسة و صلب الحياة ، و مع إنتشار األ    
الصحية و سخرت الدول كل الوسائل للحفاظ على صحة السكان ، و من بين هذه               

 حيث وضعت له إستراتيجيات في ذلك ، و من بين الـدول             الوسائل نجد اإلتصال  
المعنية نجد الجزائر ، حيث تواجه إنتشار العديد من االمراض سواء المتنقلة عـن    

طريق المياه أو الحيوانات ، وغيرها مثل اإليـدز و كـذلك إنفلـوونزا الطيـور                       
اإلستـشفائية فـي    و الخنازير في السنوات القريبة الماضية ، ولذا فـإن اإلدارة            

الجزائر و التي تتمثل خصوصا في شكلها الحـالي مـن المؤسـسات العموميـة               
اإلستشفائية ، و المؤسسات العمومية للصحة الجواريـة ، و مـديريات الـصحة              
والسكان المكلفة بتسييرها في واليات الوطن ، و التي تعمل تحت وصـاية وزارة              

 على الحـد مـن إنتـشار هـذه          الصحة و السكان وإصالح المستشفيات ، تعمل      
األمراض و بالقضاء عليها كهدف أول ، وذلك مـن خـالل حمـالت تحسيـسية             

و توعوية لمكافحة هذه األمراض ، و نجد أن عامل اإلتصال له دور كبير في هذه          
العملية ، و اإلدارة في المؤسسة الصحية بكل مستواياتها ال تستغني عن اإلتصال ،   

لة التحسيسية التي تقوم بها ، و التي يمكن من خاللهـا العمـل           بل هو جوهر الحم   
على مكافحة األمراض وإنتشارها ووقاية السكان منها ، ووالية األغـواط كبـاقي           
واليات الوطن لها مديرية للصحة والسكان وتحت وصايتها مؤسستين عمـوميتين           

ية ، ولكي    بلد 24إستشفائيتين ، وسبع مؤسسات عمومية للصحة الجوارية يغطون         
يكون لإلتصال فعالية يجب أن يكون هناك إستراتيجية إتصالية متبعة ومطبقة مـن      
طرف هذه اإلدارة ، و عليه فموضوع بحثنا متعلق بإستراتيجية اإلتـصال لهـذه              
اإلدارة ، اإلدارة اإلستشفائية عمومـا و اإلدارة اإلستـشفائية لواليـة األغـواط              

حمالت الصحية المختلفة ، وقد إخترنـا       خصوصا وكنموذج ، و ذلك من خالل ال       
خمس حمالت تحسيسية ألمراض منتشرة بالوالية خصوصا و الـوطن عمومـا ،       

  .وصينصب إهتمامنا على عنصر اإلتصال
  



  :   تساؤالت الدراسة 
إنحصر موضوع دراستنا على مجموعة من التساؤالت و التي يمكن إدراجها فيما            

  :يلي 
ة اإلستـشفائية الجزائريـة واإلدارة اإلستـشفائية         إستراتيجية اإلتصال لـإلدار    -

  باألغواط موجودة أم ال؟
 أين تظهر إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية الجزائرية من خالل اإلدارة           -

  اإلستشفائية باألغواط ؟
   إستراتيجية اإلتصال لهذه اإلدارة مطبقة أم ال ؟-
  إلستشفائية ؟ مامدى نجاح إستراتيجية اإلتصال لإلدارة ا-

  أسباب إختيار الموضوع
منها ما هو ذاتي وما هوموضـوعي         إختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب     تمحوري

  :وهي كاآلتي 
   األسباب الذاتية –أ 
 إهتمام شخصي بهذا النوع من الدراسات ، دراسة اإلتصال في المؤسـسات             – 1

تعمق و التوسع فـي هـذا     اإلدارية و اإلدارة اإلستشفائية خاصة ، و الرغبة في ال         
المجال ، مع العلم أن إرتباط العمل باإلهتمام أو الميل الذاتي يحقق دافعيـة أكثـر         

  .للعمل 
 الرغبة الذاتية في دراسة مجال الصحة بصفة عامـة ، و إدارة المؤسـسات               – 2

) مديرية الصحة ، المؤسسات العموميـة اإلستـشفائية ، الجواريـة          ( اإلستشفائية  
  .واط كحالة و ذلك ألني أقطن بها و محل إقامتي خاصة و األغ

  
   األسباب الموضوعية –ب 
 نقص الدراسات حول عالقة علم اإلتصال باإلدارة الجزائرية و بالخصوص           – 1

في القطاعات الحساسة و الحيوية مثل المؤسسات اإلستشفائية ، حيث أصبحت في            
كبيـرة وتوضـع لهـا    ظل إنتشار األوبئة و األمراض الفتاكـة لهـا ميزانيـات        

إستراتيجيات ، و لهذا سنحاول من خالل هذه الدراسة تدارك النقص الكبير الـذي          



تعرفه هذه الدراسات في الجزائر ، و في هذا المجال بوجه خـاص مـن خـالل                 
  .دراسة إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية 

جزائـر بـصفة     ندرة البحوث و الدراسات الخاصة باإلتصال اإلداري في ال         – 2
  .عامة ، و في اإلتصال في اإلدارة اإلستشفائية الجزائرية بصفة خاصة

  أهـداف الدراسـة
إنطلقت هذه الدراسة في تحديد أهدافها على ضوء سؤال رئيسي تمثل في هل هناك 

  إستراتيجية لإلتصال لإلدارة اإلستشفائية الجزائرية أم ال ؟
  إلتصال لإلدارة اإلستشفائية ؟و ما هي هذه اإلستراتيجية المتبعة في ا

و في ضوء هذا التساؤل تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثـل              
  :أهمها فيما يلي 

 التعرف على وجود إستراتيجية متبعة لإلتصال لإلدارة اإلستشفائية الجزائريـة             -
  .و اإلدارة اإلستشفائية باألغواط خصوصا كحالة 

  .هذه اإلستراتيجية  البحث على مدى تطبيق -
  . تحديد عملية وأشكال اإلتصال داخل اإلدارة اإلستشفائية -
  . تحديد عملية و أشكال اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية خارج مؤسساتها -
 التعرف على نجاح اإلسـتراتيجية اإلتـصالية لـإلدارة اإلستـشفائية عمومـا                       -

عرف على الصعوبات و المعوقـات      و األغواط خصوصا ، أم عدم نجاحها ، و الت         
  .و األسباب التي تحول دون ذلك 

  أهمية الدراسـة 
من خالل حاجة الجزائر لمثل هذا النوع من الدراسات لإلستفادة منها في وضـع              
إستراتيجياتها وسياساتها اإلتصالية في مؤسساتها اإلدارية و اإلستشفائية خاصـة ،        

لدينا إحساس بالمشكلة البحثية التي أثـارت       و ذلك ألهمية هذا القطاع ، حيث تولد         
  :أهمية لدينا و التي تكمن أهميتها فيما يلي 

   األهمية العملية –أ 
  . ضرورة التعرف على طبيعة اإلتصال في اإلدارة اإلستشفائية -
  . أهمية دراسة القائم باإلتصال في اإلدارة اإلستشفائية -



ي تنفيذ اإلسـتراتيجية المتبعـة مـن         أهمية معرفة وسائل اإلتصال المستعملة ف      -
  .القائمين على اإلدارة في تطوير عملية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية

   األهمية العلمية–ب 
 قلة الدراسات التي تدرس عمليـة اإلتـصال لـإلدارة و اإلدارة اإلستـشفائية               -

  .بالخصوص
صال لإلدارة   نتائج هذه الدراسة و ما ستتوصل إليه من معلومات عن عملية اإلت            -

اإلستشفائية قد تفيد المخطط الجزائري في مجال اإلدارة ، و اإلدارة في المؤسسات 
اإلستشفائية خصوصا، بوضع الخطة اإلستراتيجية المناسبة لإلتصال في إدارة هذه          

  .المؤسسات 
  الدراسات السابقة  

لـى  يعد موضوع اإلتصال في اإلدارة اإلستشفائية من المواضيع التـي تفتقـر إ            
المعالجة ، حيث بعد البحث في المكتبات الجامعية المتعددة  لم نعثر سـوى علـى     
دراستين لهما عالقة باإلتصال و الصحة ، وهما دراسة لألستاذة نبيلـة بـوخبزة              

وهذه الدراسة هي رسالة ماجستير منشورة في المجلـة الجزائريـة لإلتـصال ،                   
  :الدراستين هما كاآلتي و دراسة  للدكتور محمد قيراط  ، وهاتين 

 اإلتصال اإلجتمـاعي الـصحي فـي        "بعنوان) 1997(ة نبيلة بوخبزة      دراس- 
   1 "الجزائر

تطرقت الدراسة إلى جهود الحكومة في الميدان الصحي ،وتـم تقـسيم الـسياسة              
أولها المرحلة اإلنتقاليـة بعـد      :اإلجتماعية الصحية في الجزائر إلى عدة عوامل        

حيث تميـزت    : 1979- 1965،ومرحلة المخططات التنموية    اإلستقالل مباشرة   
السياسة اإلجتماعية في هذه المرحلة حسب الدراسة بـإنطالق خطـط تنمويـة ،                   

و تكثيف اإلستثمار في الموارد البشرية و المالية ، و العمل على إقامـة سياسـة                
ولـى  حكومية لصالح الصحة ، و تبعا لهذه السياسة شرعت الـسلطات بتنفيـذ أ             

  .المخططات التنموية 
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 ، حيـث تميـزت هـذه المرحلـة      1990 – 1980مرحلة التقييم و اإلصالحات     
بإصالح القطاع الصحي ، إذ لعبت الحكومة آنذاك دورا بارزا فـي سـبيل هـذا               

  .القطاع
و تطرقت الدراسة أيضا إلى أهم البرامج الوطنية التي تم تحقيقهـا فـي الميـدان     

تاريخي ألهم األعمال التي قامت بها الجزائر فـي         الصحي ، حيث تم إستعراض      
الميدان الصحي ، و تضمنت الدراسة الخمس مشاريع األساسية للبرنامج الـوطني        

  :وهم 
  .  صحة األم و الطفل -1
  . البرنامج الموسع للتلقيح - 2
  . برنامج مكافحة السل - 3
  . برنامج مكافحة اإلسهال و اإللتهابات التنفسية الحادة - 4
  .  التعبئة اإلجتماعية -5

و الدراسة هي دراسة تحليلية وصفية لعينة من البرامج التلفزيونيـة ، و ذكـرت               
البرامج التلفزيونية التي إستعرضت المسائل الصحية ، و التـي بثهـا التلفزيـون        

  .1994 و 1993الجزائري طيلة السنتين 
  :اء فيها ما يلي و قدمت الباحثة في آخر الدراسة سبع مالحظات ، أبرز ما ج

تعاني الجزائر كسائر البلدان المتخلفة نقصا فادحا فيما يخـص         : المالحظة األولى   
الباحثين و المختصين في ميدان اإلتصال اإلجتماعي ، و هذا ما ينعكس سلبا على              

  .كيفية تطبيق اإلتصال في الجزائر 
اإلتـصال  (الميـة  أن جل الرسائل المستعملة في الحمالت اإلع     : المالحظة الثانية   

 في الجزائر ، تتميز بأنها رسائل ذات بعد واحد ، و هذا يعني أننـا                )اإلجتماعي  
نستعمل رسالة واحدة إلى كل شرائح المجتمع ، دون أن نراعي خـصائص كـل               

 الشباب ، النساء،    (طبقة إجتماعية موجودة في المجتمع ، أي أنها تمس كل الفئات            
  .) ، األطفال العجزة ، األميين ، المتعلمين

أن اللغة المستعملة في الحمالت اإلعالمية لم تـدرس بـصفة           : المالحظة الثالثة   
دقيقة، كما أنها تعتير لغة غريبة و بعيدة كل البعد عن اللغة المتداولة في المجتمع،               



و غير مفهومة و ليست في متناول الجميع ، و أن الجمهور لم يألف هذا النوع من             
  .اللغة 

إنعدام المراكز الخاصة بسبر اآلراء ، مما يـؤدي بـالمقرر           : الرابعة  المالحظة  
الجزائري إلى إتخاذ القرارات المهمة  في ميدان اإلتصال اإلجتمـاعي بـدون أن              
يستشير هذا المركز ، ودون أن يقـوم بإستقـصاء آراء الجمهـور بـالقرارات               

  . إلى الفشل اإلجتماعية ، و هذه الوضعية هي التي تدفع اإلتصال اإلجتماعي
البد من إستعمال وسائل إعالمية متعددة ، فتطبيق اإلتـصال          : المالحظة الخامسة   

اإلجتماعي في الجزائر يوضح لنا بأننا نقتصر في إستعمالنا إال لوسيلة واحـدة أو              
وسيلتين على األكثر ، بينما التنوع في إستعمال الوسائل يمكن أن يـضمن نجـاح             

  .الحملة اإلعالمية 
عدم المتابعة و التقييم لنتائج العمليـة ، غالبـا مـا تـستثمر      : حظة السادسة   المال

األموال و تبذل الجهود و الوقت إلعداد الحمالت اإلعالنية و لكن في نهاية العملية          
  .ال تقوم بمتابعتها و ال تقييم النتائج 

صـة  عدم إكتراث السلطات المعنية باإلتصال اإلجتماعي ، خا       : المالحظة السابعة   
الحكومات المتداولة على الحكم ، لم تشهد الجزائر المستقلة تطـورا يـذكر فـي               
الميدان اإلعالمي نظرا لعدم إكتراث السلطات المعنيـة بالمؤسـسات الـصحفية            

  .باإلتصال اإلجتماعي بصفة معمقة 
 
 بعنوان  العالقـات العامـة فـي المؤسـسة           " )1998 (دراسة محمد قيراط     -

  2 " وزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  دراسة حالة:الصحية
تبحث هذه الدراسة مكانة و موقع العالقات العامة في الهيكل التنظيمـي لـوزارة              

 بدولـة اإلمـارات    ) المناطق الطبية و المستـشفيات       (الصحة و مختلف منشآتها     
العربية المتحدة ، و دورها و الصالحيات الموكلة إليها في مـا يتعلـق بالبحـث                     
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كما تنظر كذلك إلى دور العالقات العامة في اإلتصال . و التخطيط و إتخاذ القرار      
  .الداخلي و الخارجي و دورها في أوقات المشاكل و األزمات 

أبـوظبي ،   (القات العامة في وزارة الصحة      و تهدف الدراسة إلى دراسة واقع الع      
 و المؤسسات الصحية التابعة لها ، و تحاول الدراسة أن تحدد ماهي مكانـة               )دبي

العالقات العامة في واقع الممارسة عند مسؤولي و موظفي أقسام العالقات العامة            
، و عند المشرفين و المسيرين في وزارة الـصحة ، و تكـشف إلـى أي مـدى       

لعالقات العامة أن تواكب التطور الكبير في البنية التحتية الذي شهدته           إستطاعت ا 
  .دولة اإلمارات العربية المتحدة في فترة وجيزة من الزمن 

و إعتمد الباحث في دراسته على منهج دراسة الحالة و منهج المـسح ، بالنـسبة                
ة العالقات   إدار ) المالحظة بالمشاركة    (لدراسة الحالة فقد عايش و عاين الباحث        

العامة بوزارة الصحة بأبوظبي لمدة زمنية تفوق العامين ، قابـل خاللهـا كبـار               
المسؤولين بالوزارة ، وزار العديد من أقسام العالقات العامة في المنشآت الصحية            
المختلفة التابعة لوزارة الصحة ، كما حضر الباحث كـل اإلجتماعـات الدوريـة           

ارة الصحة و المنشآت التابعة لها في جميع أنحاء         لمسؤولي العالقات العامة في وز    
 ، إستفاد الباحث طوال 07/05/1996 إلى غاية  24/10/1995الدولة ، وذلك من     

هذه المدة من وجوده المتواصل مع مسؤولي العالقات العامة ، حيث كان يالحـظ              
  .عملهم اليومي و ممارستهم الميدانية للعالقات العامة 

 سـؤاال ،    30لمسح فقد إستعمل الباحث إستبانة إشتملت علـى         أما بالنسبة لمنهج ا   
 في  )25(وزعت على مجتمع الدراسة و المتكون من كل المسؤولين و الموظفين            

إدارات و أقسام العالقات العامة بوزارة الصحة و المنشآت التابعة لهـا ، و هـذا             
  .خالل إجتماعاتهم الدورية التي تعقد مرة كل شهر 

 مبحوثا مـن مجمـوع مجتمـع    20 (   %80رد على اإلستبيان و كانت نسبة ال
   .)البحث

  
  
  
  
  
  



  :و كانت أهم نتائج الدراسة ما يلي 
 تؤكد نتائج الدراسة على أن مفهوم العالقات العامة في وزارة الـصحة مـازال               -

محدودا جدا ، ينحصر في تنظيم المـؤتمرات و القيـام بـإجراءات التأشـيرات                       
نادق وبعض اإلتصاالت ، و التنسيق مع وسائل اإلعالم ، بعبـارة            و حجوزات الف  

أخرى حسب الباحث أن جهاز العالقات العامة بوزارة الصحة مازال لم يخرج بعد     
  .من حيز نموذج الدعاية و اإلعالم اإليجابي للمنظمة 

 و تشير نتائج الدراسة كذلك إلى الدور المحدود للعالقات العامة فـي اإلتـصال               -
خلي و الخارجي للمؤسسات الصحية في الدولة ، و كذلك في أوقات المـشاكل               الدا

  .و األزمات 
 كما أكدت الدراسة على إنعدام دور العالقات العامة فـي البحـث و التخطـيط                     -

و المساهمة في إتخاذ القرار نظرا للمكانة الضعيفة ألقسام العالقات العامـة فـي              
ذلك نظرا للنقص الكبير التي تعـاني منـه هـذه           الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، و ك     

األقسام  في ما يخص الموظفين و األجهزة ، و أهم من كل هذا و ذاك نظرا لعدم                  
  .إقتناع المسؤولين بأن للعالقات العامة دور في هذا المجال 

  

  نوع الدراسـة
تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف وصف المواقف و الظـواهر            

األحداث ، وجمع الحقائق الدقيقة عنها بهدف تحديـد الظـاهرة أو الموقـف أو      و  
الحدث تحديدا دقيقا ، ورسم صورة متكاملة تتسم بالواقعية و الدقة ، والظاهرة هنا              
هي اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية وإسـتراتيجيته فـي المؤسـسات اإلستـشفائية            

  .حالة الجزائرية و المؤسسات اإلستشفائية باألغواط ك
  منهج الدراســة

أي بحث علمي يحتاج إلى المنهج الذي يسير عليه من أجل الوصول إلى نتـائج ،               
فمسألة المنهج أساسية في كل بحث من أجل الوصول إلى نتيجة معلومة ، والمنهج            
قبل كل شيء أسلوب منطقي مالزم لكل عملية التحليل ، ترتدي الطابع العلمـي ،               

أكثر من عملية تتالقى جميعا عند بلوغ هـدف واحـد ،            وهو أسلوب لكونه يجمع     



فالعمليات الجزئية تصبح مركبة في إطار المنهج يتسع كل منها بدور جزئي يخدم             
  .بلوغ الهدف الشامل للبحث 

هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقـة        " فالمنهج حسب عبد الرحمان بدوي      
هيمن على سـير العقـول و تحـدد         في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ت       

   .3عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 
هنا يجب أن نشير إلى أن المنهج هو تلك الدراسة العلمية الدقيقة المنظمة لظاهرة              
معينة ، بإستخدام المنهج العلمي للوصول إلى حقائق و اإلستفادة منها و التحقق من    

  .صحتها 
دوره في سالمة اإلنتقال من خطوة إلى أخـرى ،        و بالتالي تتجلى أهمية المنهج و       

لذلك فإننـا إتبعنـا فـي       .4و سالمة النتائج التي يتوصل إليها الباحث في األخير          
دراستنا هذه منهج المسح الذي يعتبر من أهم المناهج العلمية و األكثر إستخداما في 

  .بحوث اإلعالم و اإلتصال 
هـو محاولـة منظمـة لتقريـر               "  بأن منهج المسح     HWITNEYفيرى هويتني   

و تحليل و تفسير الوضع الراهن لنظام إجتماعي أو جماعـة أو بيئـة معينـة ،                 
وينصب على الموقف الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة ، كما أنه يهدف إلـى   
الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها و تفسيرها و ذلك لإلستفادة منها في المـستقبل      

   .5"لعلمية خاصة في األغراض ا
  أدوات جمع البيانات 

 إن لألداة في البحث العلمي أهمية قصوى ، حيث تعتبر الوسيلة التي يـستخدمها              
الباحث في جمع البيانات المطلوبة للبحث ، و هي التي تساعد على تحقيق أهداف              
الدراسة من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة و إشكاليتها ، ولقد أكد الدارسون         

وجوب تكييف إستعمال األدوات مع طبيعة البحث و نوع المشكلة ، وكـذلك             على  
المنهج المستخدم فيها ، فقد إخترنا المقابلة كوسيلة تمكننا مـن الحـصول علـى               
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معطيات والمعلومات التي تخدم البحث ، بما أن بحثنا يهتم بدراسة عملية اإلتصال             
لة علمية مع العاملين الرئيسيين في لإلدارة اإلستشفائية فإن األمر سيدفعنا إلى مساء     

  .اإلدارة اإلستشفائية باألغواط 
  المقابـلة 

وفي مجال بحوث اإلتصال تأخذ هذه األداة أهمية خاصة ألن المقابلة في حد ذاتها              
وسيلة إتصال ، حيث يكون اإلتصال مباشر بين الباحث و المبحوثين ، و يعرفهـا             

  .6"ع البيانات أداة متعمقة من أدوات جم" محمد غريب 
وسنعتمد على مقابلة العاملين في اإلدارة اإلستشفائية باألغواط لمختلف فروعها من    
مديرية الصحة والسكان ، و المؤسستين العموميتين اإلستشفائيتين ، و المؤسسات           

  .العمومية للصحة الجوارية السبعة
 المالحظة 

تخدمها في جمع بياناته عن     وتعتبر المالحظة من الوسائل التي عرفها اإلنسان وإس       
مجتمعه من أقـدم العـصور ، ومـا زال يـستخدمها فـي جمـــع الحقـائق                        

  .7و البيــانات التي تمكنه من تحديد مشكلة بحثه و معرفة عناصرها 
سنعتمد على المالحظة كوسيلة من وسائل البحث ، وذلك كمالحظة وجود ملصقات 

عالنات في المؤسسات اإلستشفائية بكل أنواعها أم ال        أو ألواح التوثيق أو ألواح اإل     
  .و كل ما يخدم البحث 
  السجالت و الوثائق 

هي كل السجالت و الوثائق التي تساعدنا في عملية البحث عن وسائل اإلتصال ،              
ومنها التقارير و المراسالت ، ومحاضر اإلجتماع ،ومن البحث علـى الرسـالة             

  .إلستشفائية باالغواطاإلتصالية الرسمية لإلدارة ا
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة
   مجتمع لدراسة –أ 

مجتمع الدراسة هو المجتمع الذي يستطيع الباحث أن يختار منه عينة الدراسـة ،                     
ويعتبر مجتمع البحث جميـع     . 8و هو المجتمع الذي يرغب في تعميم النتائج عليه          

 فقد يكون مجموعة من األشخاص إذا       الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها ،      
كان موضوع البحث عن األشخاص مثلما هو الحال في بحثنا هذا ، أو قد يكـون                
مجتمع الدراسة هو جمبع األعداد من صحيفة معينة ، أو جميع البرامج اإلذاعيـة               

  . و التلفزيونية و االفالم إذا كان تحليل للمضمون 
 في اإلدارة اإلستشفائية الجزائريـة بـصفة        و يتمثل مجتمع هذه الدراسة العاملين     

  .عامة 
    عينة البحث –ب 

تعتبر دراسة العينات من الدراسات األساسية في بحوث اإلعالم و اإلتصال ، ألن             
الباحث يعتمد في إجراء دراسته على إختيار عينات تمثل مجتمع البحـث تمثـيال              

  .9 المراد تحديد سماتهصحيحا ، وتعرف العينة على أنها جزء من المجتمع الكلي
كما أن العينة هي من وحدات المعاينة تخضع للدراسـة التحليليـة أو الميدانيـة ،      
ويجب أن تكون ممثلة تمثيال صادقا ، متكافئ على المجتمع األصلي و يمكن تعميم              

  .10نتائجها عليه 
بقـا  و لقد وقع إختيارنا في دراستنا هذه على العينة القصدية أو العمدية ، وذلك ط              

لسمات وخصائص تتوفر في المفردات بما يخدم أهداف البحث ، وتعرف العينـة             
العمدية أو القصدية أنها اإلختيار المقصود من جانب الباحث لعدد مـن وحـدات              

  .11المعاينة و التي تمثل مجتمع البحث تمثيال صحيحا 
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ية بواليـة  وهذه العينة هي اإلدارة اإلستشفائية و العاملين فـي اإلدارة اإلستـشفائ          
األغواط ، من مديرية الصحة والسكان ،و المؤسستين العموميتين اإلستـشفائيتين           

  .للوالية) 7(، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية السبعة) األغواط و آفلو(
 ألنها الـسنة    2007 إلى غاية اآلن ،و إخترنا بداية        2007و تحديد فترة بداية من      

ومية للصحة الجوارية ، و المؤسـسات العموميـة         التي تم إنشاء المؤسسات العم    
  .اإلستشفائية، وأصبح القطاع الصحي في هذا النظام الجديد

  
 



  اإلتصال و اإلستراتيجية و اإلستراتيجية اإلتصالية : الفـصل األول
  اإلتصــال: المبحث األول 

  مفهـوم اإلتصــال و خصـائصـه:أوال 
  تصال مفهـوم اإل–أ 
مشتقة ) communication( نجلــيزية  تصال المترجمـة عـن اإل   ن كلمة اإل  إ

  .1عني الشيء المشترك  التي ت  (communis )    أصال مـن الكلمة الالتينية
    تصال ، فبعد أن كانت تعني نقـل األفكـار          تصال بتطور اإل  و قد تطور معنى اإل    

تجاهـات من فـرد آلخــر فقـط ، صـارت تعنـي كـل              و المعلومات و اإل   
و قـد  . نتقـال من مكان آلخـر     الوســائل التي تستخـدم في السفــر و اإل      

شارة الى التليفون و التلغراف         ـرة لإل تصــال بكث ستخدم المهندسون كلمـة اإل   إ
  .2ستخدمها األطبـاء في الحديث عن األمراض المعدية إو الراديو ، كما 

نســاني ، و تلعــب أنــواع       تـصال من أقـدم أوجه النشـاط اإل     و يعد اإل  
تصال المختلفـة دورا كبيـرا في حــياة كـل شـخص، مهمـــا كانـت           اإل

تـصــال   أو وقت الفـراغ المتاح أمــامه ، فاإل        الوظيفـة التي يشغــلها ،   
ا سـألنا أي انـســان أن      إذيــؤثر على كل فـرد بشـكل أو بــآخر ، و          

ن االجـابة المــؤكدة ستكــون    إيصـف لنـا ســيرة حياتـه اليــومية ف     
 (toتصــال أو تلقــى اإل) communicating( تصــالمـا القـيام باإلإ

be communicated (نـسانــية  تصال  مـن الـسمــاة اإل   يعــد اإل، و
األساسية ، سـواء كــان في شكـل صـور أو مـوسيقـى ، وسـواء أكـان      

قنــاعيا ، مخيـفا أم مـســليا ،       إعالميـا أم   إتصـاال فعليـا أم مستـترا ،      إ
 واضحـا أم غـامضا ، مقصــودا أم عشـوائيـا ، داخليـا أم مع أشخـاص           

ـ       هو القنـاة التي تربطنـا باإل     تصـالآخـرين ، فاإل   ي ذنـسـانية ، وهــو ال
  .3يمهـد لكل مـانقوم بـه من أفعـال 
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و قد أصبح األن مفهـوم اإلتصال مفهوما و واضحــا فـي تـراث العلــوم                
اإلجتماعية، حيث ظهرت مؤلفـات عديدة متنوعـة و متخصـصة تمامـا فـي              

خدام الكلمة لتصف عملية    اإلتصال، فقد أدرك علماء اإلجتماع أنهم يستطيعون إست       
اإلتصال االنساني ، وقد سميت بعد ذلك العمليات التي يؤثر عن طريقها األفـراد              

  .فيمن حولهم
أما علماء السياسة فنظروا الى المجتمعات على أنها تظم إتصال ، كما إسـتخدمت             
كلمة إتصال عند علماء النفس لوصف عملية التطبيع اإلجتماعي، و التـي تعتمـد          

على وسائل اإلتصال المختلفة التي تستخدم إلتمام العملية ، حيـث يتحـول             أساسا  
  . 1الطفل من كائن بيولوجي الى كائن إجتماعي يعيش في المجتمع 

 تعريف للباحث كارل هوفالند ،فيرى بـأن  2:وهناك تعاريف عديدة لإلتصال منها  
 يعدل سـلوك    اإلتصال هو العملية التي ينقل عمدا بمقتضاها المرسل منبهات لكي         

المستقبلين ، وعلى عكس ذلك يرى إدوارد سابير بأن اإلتصال يشمل الحاالت التي    
ال يكون فيها نقال متعمدا للمنبهات ، وهناك من يرى مثل ستيفنز  بأن اإلتـصال                 
يشير أيضا الى التفاعالت غير البشرية ، حينما يسمي فـي تعريفـه المرسـل أو        

ن يوسع دائرة اإلتصال إلى الكائنـات غيـر         و هناك م  " أي كائن حي  "المستجيب  
الذي يعرف اإلتصال بشكل أوسع ، حيث جعله يتضمن         " نوبرت وينر "الحيةومنهم  

التفاعل بين اآلالت أيضا ، فيقول بأن اإلتصال بمعنـاه الواسـع يتـضمن كـل                
اإلجراءات التي يمكن بمقتضاها أن يؤثر عقل يشري على آخر ، أو جهاز علـى               

  .جهاز آخر
يشير البعض أن مفهوم اإلتصال هو عملية إجتماعية ذات خطوات مترابطـة            كما  

مستمرة يتم فيها التفاعل بين شخصين أو أكثر ، لتحديد هدف واضح محدد ، وهذه         
العملية تتم من خالل عالقة إنسانية ، قد تكون ثنائية بين فردين ، و بين جماعـة                 

 وعن طريق هذه العمليـة      صغيرة أو مجتمع محلي ، أو مجتمع قومي أو دولي ،          
يكسب اإلنسان الخبرات اإلنسانية من خالل إتصاله المستمر بين أطراف اإلتصال           
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اآلخرين بما تشتمل عليه من أفكار و مبادئ وقيم ، و معايير للسلوك بحيث تصبح               
و اإلتصال كعملية يعني التأثير مـن       . 1مشتركة أو مشاعة بين أطراف اإلتصال       

الجانب اآلخر من خالل مشاركة أطـراف هـذه العمليـة ،            جانب  و التأثير من      
والتفاهم بينهم حول فكرة أو إتجاه أو سلوك أو فعل معين أو معلومات أو خبرات               

  .2أو قيم يرغب المرسل في توصيلها الى المستقبل
العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي     " و يتبنى جيهان رشتي تعريف اإلتصال بأنه        

، كائنات حية أو بشر أو آالت ، في مضامين إجتماعية معينة ،             و مرسل الرسالة    
بين األفراد عن قضية أو معنى معين ،        )منبهات( و فيها يتم نقل أفكار و معلومات        

  . 3"فاإلتصال يقوم على مشاركة المعلومات و الصور الذهنية و اآلراء 
التفاعـل  إن كلمة إتصال تستخدم لتـشير الـى         " و يقول الباحث جورج لندبرج      

بواسطة العالمات و الرموز ، و تكون الرموز عبارة عـن حركـات أو صـور                     
أو لغة أو أي شيءآخر تعمل كمنبه للسلوك ، أي أن اإلتصال هو نوع من التفاعل                

  ".4الذي يحدث بواسطة الرموز
هو النشاط الذي يستهدف تحقيـق العموميـة      " أما سمير حسين فيرى أن اإلتصال  

 ، أو اإلنتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو منشأة أو قضية ، وذلـك         أو الذيوع 
عن طريق إنتقال المعلومات أو األفكار أو األراء أو اإلتجاهات ، مـن شـخص                  

أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات ، بإستخدام رموز ذات معنى واحد و مفهـوم               
   ".5بنفس الدرجة لدى الطرفين 

العملية اإلجتماعية التي يتم بمقتـضاها      " تصال بأنه   و يعرف محمد عبد الحميد اإل     
تبادل المعلومات و األراء  واألفكار، في رموز دالة ، بين األفراد أو الجماعـات               

   ".6داخل المجتمع ، و بين الثقافات المختلفة ، لتحقيق أهداف معينة 
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 و اإلتصال ال يعني مجرد توجيه رسالة من طرف آلخر ، و هي التي يمكـن أن                
يطلق عليها البث أو النشر أو اإلرسال من جانب واحد، فلكي يتم اإلتصال ال بـد                
أن يتلقى الطرف األول ردا فوريا أو مؤجال على الرسالة ، و أن تستمر الـردود                
مع إستمرار توجيه الرسائل ، فإذا إنقطعت الردود أصبحت الرسائل بثـا أحـادي        

  .1اإلتجاه
وم اإلتصال في كتاباتهم، في محاولة جادة مـنهم         و لقد تناول كثير من الكتاب مفه      

لتوضيح هذا المفهوم و التعريف به للكشف ما به من غمـوض ، و لـم تقتـصر        
الكتابات على مهنة معينة ، ولكن نظرا إلهتمام الكثيرين في تخصصات مختلفـة             

 باإلتصال ، فنجد علماء التربية، و اإلرشاد، و اإلدارة ، و الخدمـة اإلجتماعيـة                  
و غيرهم من المتخصصين ، وذلك ألن اإلتصال عامل مشترك بينهم و يتسع لكل              

  .العلوم المختلفة ، و هذا مايجعل تعاريف اإلتصال تكاد تكون متشابهة و متقاربة 
  

  خصــائص اإلتصال_ب 
  2:اإلتصال بأشكاله المختلفة بمجموعة من الخصائص من أهمها يتسم 

لفة، و تختلف هذه األشكال فيما بينها من حيث          يأخذ اإلتصال عدة أشكال مخت     – 1
  .طبيعتها و متطلباتها و تأثيرها

 يدور اإلتصال بأشكاله المختلفة حول شئ معين سواء في المجال اإلعالمـي             – 2
أو الثقافي أو التجاري أو اإلقتصادي ، أي أن اإلتصال ليس نشاطا مستقال بذاته ،               

  .ألخرى في المجتمعو إنما هو نشاط يرتبط بأوجه األنشطة ا
 تتكون العملية اإلتصالية من خمسة عناصر أساسية هي المصدر و الرسـالة              – 3

  .و الوسيلة و المستقبل و رجع الصدى
 يتخذ اإلتصال إتجاها يتأثر بنوع اإلتصال ، و هذا إما إتجاه واحد كما هو في                – 4

م إلى الجمهور   معظم حاالت اإلتصال من وسائل اإلتصال إلى قادة الرأي ، و منه           
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و اإلتصال ذو اإلتجاهين هو النمط األمثل فـي عمليـات اإلتـصال             . المستهدف
  .بأشكاله المختلفة

 الرسالة اإلتصالية تأخذ عدة أشكال فهي إما مطبوعة، أو مسموعة ، أو مرئية     – 5
  .كما قد تكون عالمة أو شعار أو رمز

  
  أنـواع اإلتصال و أهـدافه:ثانـيا

  :ل أنواع اإلتصا–أ 
هناك عدة تقسيمات لإلتصال كما له عدة تعـاريف ، و إسـتقر تناولنـا ألنـواع                 
اإلتصال إلى نوعين كما ورد عند الكثير من الباحثين ،نظرا لتنوع عملية اإلتصال             
الذي إتخذ صور مختلفة ، وهذه التصنيفات هي النوع األول يقوم على أساس اللغة         

و الثاني يعتمد على نـوع      .  اللفظي   المستخدمة من حيث اإلتصال اللفظي و غير      
  .هو ذاتي، وشخصي، و عام ، ووسطي ، و جماهيري : اإلتصال من حيث 

  : أنواع اإلتصال تبعا لللغة المستخدمة : أوال 
فكلمة لغة من وجهة نظر المهتمين باإلتصال اإلنساني ال تقتصر على اللغة اللفظية          

به اإلنسان عن فكرة تجول بخاطره      وحدها، بل أنهم يعتبرون أي منهج ثابت يعبر         
وعلى ذلـك يمكـن تقـسيم       .1أو إحساس يجيش في صدره، هو لغة قائمة بذاتها          

  :إلنساني حسب اللغة إلى مجموعتين اإلتصال ا
     2:اإلتصال اللفظي -1

كوسيلة ) اللفظ(و يدخل ضمن هذه المجموعة كل أنواع اإلتصال الذي يستخدم فيه            
ى المستقبل ، هذا اللفظ في األصل منطوقا يصل إلـى           لنقل رسالة من المصدر إل    

المستقبل فيدركه بحاسة السمع ، تكون اللغة اللفظية مكتوبة ، و من األمثلـة فـي               
إستخدام اللغة اللفظية ، إستخدامها في المحاضرات ، و الندوات و المناقـشات ،                

  .و المناظرات و المؤتمرات ، و المقابالت اإلجتماعية و غيرها 
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الكتـب و المجـالت و      ..مثلة الوسائل التي تستخدم فيها اللغة اللفظية المكتوبـة          أ
  .الصحف اليومية و التقارير و غيرها 

  : اإلتصال غير اللفظي – 2
هو اإلتصال األقدم و األكثر صدقا إذا توافر لرموزه عنصر الخبرة المشتركة بين             

ـ            رات الوجـه ، اإلشـارات      المرسل و المستقبل ، أو المتلقي ، و من وسائله تعبي
بإستخدام أجزاء الجسم البشري و كذلك باألشياء المادية التي تحمل معنى مشترك            

و تأتي الفنون التشكيلية في مقدمة وسائل اإلتصال غيـر          .بين المرسل و المستقبل   
اللفظي التي تحظى بجاذبية ، خاصة لدى فئات جماهيرية معينة و من بـين هـذه              

   ير ، الرسم و الزخرفة ، وكذلك الرقص اإلقاعي و التمثيلالفنون النحت ، التصو
و كذلك الصور التي تكون في حاالت كثيرة أكثر إقناعا و تـأثيرا مـن       .الصامت  

  .1آالف الكلمات
  2:ويقسم بعض العلماء اإلتصال غير اللفظي إلى ثالث لغات و هي 

  : لغة اإلشارة – 1
ة التي يستخدمها اإلنسان في اإلتصال و هي تتكون من اإلشارات البسيطة أو المعقد 

  .بغيره 
  : لغة الحركة أو األفعال – 2

و تتضمن هذه اللغة جميع الحركات التي يأتيها اإلنسان لينقل  الى الغيـر الـذي                
يريده من معاني أو أحاسيس ، ومن أمثلة ذلك ما يؤديه الممثل من حركات علـى                

ستطيع أن تفهم ما يعنيه ، فإن كان المسرح دون أن يصاحبها ألفاظ ، و رغم ذلك ت         
يمسك بيده شبكة و يقوم بأداء حركات بها ، يمكن أن يفهم منها أنه يقوم بدور أحد                 

  .صيادي السمك إلى غير ذلك من األمثلة 
  : لغة األشياء – 3

و يقصد باألشياء ما يستخدمه مصدر اإلتـصال ، غيـر اإلشـارة ، و األدوات ،         
معاني أو أحاسيس يريد نقلها إلى المستقبل ، فإرتداء اللـون   و الحركة للتعبير عن     
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األسود في كثير من المجتمعات يقصد به إشعار اآلخرين بالحزن الذي يعيش فيـه        
  . من يرتدي مالبس سوداء 

ويذهب أحد الباحثين إلى أن اإلتصال غير اللفظي يمتد ليشمل تعبيـرات الوجـه                  
.     ز و الرقص ،و البروتوكـوالت الديبلوماسـية      و اإليماءات ، و األزياء و الرمو      

  1:و يقسم أنواع اإلشارات غير اللفظية إلى أربعة رموز و هي 
  : رموز األداء -أ

مثل تعبيرات الوجه ، وحركات العيـون و اإليمـاءات،              ..وتشمل حركات الجسد  
  ..مثل نوعية الصوت ، الضحك، البكاء" شبه لغة"و كذلك ما أطلق عليه 

نوع المالبـس، و أدوات التجميـل ، و األثـاث ،                 : مثل   :رموز إصطناعية  -ب
  .و المعمار ، و الرموز المعبرة عن مكانة اإلنسان 

 نتيجة اإلختيارات و الترتيب و اإلبتكارات من خالل إستخدام          : رموز إعالمية  -ج
      حجم البـنط، ونـوع الـصورة ، و األلـوان،            : مثل..وسائل اإلتصال الجماهرية  

بعيدة أو متوسطة أو مقربة ،و كذلك أسلوب        ..و الظالل،و نوع اللقطة التلفزيونية      
  .إستخدام الموسيقى و المؤثرات الصوتية

و تنبع من إستخدامنا للوقت و المكان، و من خـالل ترتيـب             : رموز ظرفية    –د  
ترتيـب جلـوس الـزوار حـسب أهميـتهم      : مثل ..المتصلين و األشياء حولهم     

  .عية ، أو تجاهل شخص تعرفه بطريقة متعمدة اإلجتما
و يعرض باحث آخر المهام التي يؤديها اإلتصال غير اللفظي في عالقته باإلتصال  

  2:اللفظي على النحو التالي 
 حيث يقوم اإلتصال غير اللفظي بإعادة ما قلناه لفظيـا ،            : التكرار أو اإلعادة     –أ  

، ثم نـشير إلـى      " هنا"ا بالقول   حين نذكر لشخص عن وجود شئ م      : ومثال ذلك   
                   .مكان هذا الشئ
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: مثـل .. يمكن للسلوك غير اللفظي أن يناقض السلوك اللفظـي           : التناقض   –ب  
المدير الذي يطلب من موظف أن يحضر أوراقا معينة أمام أحـد العمـالء ، ثـم       

ـ             ف ليخبـر   يعطي الموظف إشارة ما بعدم إحضار هذه األوراق ، و يعود الموظ
إحداهما ..في هذه الحالة تلقى الموظف رسالتين       ..المدير أنه لم يجد تلك األوراق       

  .لفظية و الثانية غير لفظية 
يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يكون بـديال لإلتـصال اللفظـي ،              : البديل   –ج  

  .فتعبيرات الوجه أحيانا تغني عن اإلتصال اللفظي 
ال غير اللفظي أن يكون مكمال لإلتصال اللفظي     يمكن لإلتص  : مكمل أو معدل     –د  

  .اإلبتسامة بعد أن نطلب شيئا من شخص أو التجهم : ، مثل 
أن يقوم الشخص بالتركيز صوتيا على كلمات معينة للتأكيـد          :  مثل   : التأكيد   –ه  

  .على الرسائل اللفظية ، و قد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة على التأكيد
: كن لإلتصال غير اللفظي أن ينظم اإلتصال بين المشاركين مثل            يم :التنظيم  –و  

حركة الرأس أو العينين أو تغيير المكان ، أو إعطاء إشارة لشخص ليكمل الحديث            
  .أو يتوقف عنه ، و كلها وظائف تنظيمية يقوم بها اإلتصال غير اللفظي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :عملية اإلتصالية نوع اإلتصال من حيث حجم المشاركين في ال: ثانيا 

حيث يقسم الباحثين نوع اإلتصال من حيث حجم المشاركين إلى عدة أنواع و هي              
اإلتصال الذاتي ، و اإلتصال الشخصي ، و اإلتصال الجمعي ، و العـام ،                : ستة  

  .و الوسطي ،و الجماهيري 
  : اإلتصال الذاتي – 1

 مع نفـسه ، و هـو        و هو اإلتصال الذي يحدث داخل الفرد ، حين يتحدث الفرد          
إتصال يحدث داخل عقل الفرد و يتضمن أفكاره و تجاربه و مدركاته ، و يتضمن               
اإلتصال الذاتي األنواع التي ينميها الفرد في عملية اإلدراك ، أي طريقة الفرد في              

  .إعطاء معنى و تقييم لألفكار و التجارب المحيطة به 
لية اإلتصال الذاتي من خالل نمـاذج       و هناك العديد من الباحثين الذين تناولوا عم       

تعريف لهذه العملية وعناصرها ، وإتجاهات حركة هذه العناصر ، و بصفة خاصة 
في مجاالت اإلدراك و تشكيل اإلتجاهات ، و هي عمليات معرفية ونفسية نالـت              

  .1إهتمام الكثير من الباحثين في هذه المجاالت 
لفرد و ذاته أساس فهم عملية اإلتصال ،        و يعتبر فهم هذه العملية التي تحدث بين ا        

ذلك أن رد الفعل تجاه أي رسالة يستقبلها الفرد في أي شكل من أشكال اإلتـصال               
األخرى، يتوقف على ناتج هذه العملية التي تحدث ذاتيا فـي جميـع المواقـف ،                     

و يتأثر بالمخزون اإلدراكي لدى الفرد عن األشخاص و الرموز التي يتعرض لها             
   .2فرد في عملياته اإلنفعالية ال
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  : اإلتصال الشخصي - 2
هو إتصال بين شخصين أو شخص و عدة أشخاص آخرين ، و يعتبر اإلتـصال               
الشخصي من أقوى أشكال اإلتصال في الدول الناميـة بـصفة عامـة ، و فـي                 
المجتمعات التي تزداد فيها درجة األمية، حيث ينخفض المستوى الثقـافي بـصفة          

فرغم ظهور وسائل اإلتصال الحديثة كالراديو ، و التلفزيون و الصحافة           . خاصة  
المتطورة ، و ما صاحبها ذلك من إتساع في دائرة إنتشار الرسـالة اإلعالميـة ،                   

و التأثرية بشكل هائل ، إال أن هذا التقدم إفتقر إلى أهم شئ يتمتع بـه اإلتـصال                  
اع ، باإلضافة إلى سـرعة الحـصول     الشخصي ، وهو القدرة على التأثير و اإلقن       

  .على رجع الصدى من المتلقي
  :ويتميز اإلتصال الشخصي عن غيره من أشكال اإلتصال األخرى بما يلي 

  .إنخفاض تكلفة اإلتصال بالقياس إلى الوسائل األخرى  -
 .تحديد جمهور صغير محدد بدقة و بالتالي يسهل الوصول إليه -
 .ور المستهدف مباشرة إمكانية توجيه الرسالة إلى الجمه -

 .إختيار اللغة المناسبة  و الشكل المناسب للحديث مع الجمهور المستهدف  -

 .سهولة التعرف على حجم التعرض للرسالة الموجهة  -
الحصول الفوري على رجع الصدى، مما يمكن المـصدر مـن التغييـر              -

 .1الفوري للرسالة 
  : اإلتصال الجمعي – 3

أفراد األسـرة ، زمـالء      : موعة من األفراد مثل     يحدث اإلتصال الجمعي بين مج    
الدراسة أو العمل ، جماعات األصدقاء لقضاء وقت الفراغ أو التحادث ، أو إتخاذ              

  2.قرار أو حل مشكلة ، حيث تتاح فرصة المشاركة للجميع في الموقف اإلتصالي 
  : اإلتصال العام – 4

مـا هـو الحـال فـي         وجود الفرد في مجموعة كبيرة من األفـراد ، ك          و يعني 
و يتميـز التفاعـل بـين       . المحاضرات و األمسيات الثقافية و عروض المسرح        
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أعضاء هذا النوع من اإلتصال بأنه مرتفـع ، كمـا يتميـز بوحـدة اإلهتمـام ،                           
و المصلحة ، و اإللتقاء حول األهداف العامة ، و يضم أعضاء الجماعـة تنظـيم            

ادة ما يتم هذا النوع من اإلتصال في أمـاكن          داخلي و إن كان غير رسمي ، و ع        
  1.التجمعات أو تلك التي تقام خصيصا لهذه األغراض 

  : اإلتصال الوسطي – 5
باإلتصال الوسطي، ألنه يحتل مكانـا وسـطا بـين    يسمى هذا النوع من اإلتصال  

اإلتصال المواجهي ، و اإلتصال الجماهيري ، و يشتمل اإلتصال الوسطي علـى             
الهـاتف و الـتلكس ، و الراديـو    : سلكي من نقطة إلى نقطـة مثـل         اإلتصال ال 

المتحرك،و الراديو ، ويشبه اإلتصال الوسطي إتصال المواجهة من حيث قلة عدد            
المشاركين في اإلتصال ، وفي الغالب يكون المتلقي شخـصا واحـدا ، و كـذلك             

  .يكونون معرو فين للقائم باإلتصال ، و تكون الرسالة ذات طابع خاص 
ويمتلك اإلتصال الوسطي بعض خصائص اإلتصال الجمـاهيري ، إذ يمكـن أن             
يكون جمهوره غير متجانس ، و يمكن أن يكون المشاركين فيه بعيدين مكانيا عن              
بعضهم البعض،حيث يستقبلون نفس الرسالة في أماكن متعـددة ، و كـذلك فـإن               

ن المتصل شخـصا    الرسالة تنقل بسرعة ، وتصل األفراد في آن واحد، و قد يكو           
عاديا ، أو عضوا في مؤسسة ، إال أنه يستخدم قنوات إتصال باهـضة التكـاليف                  

)   كما هو الحال في اإلتصال بشبكات المعلومات ، و عقد المؤتمرات عن بعـد               ( 
و يشبه اإلتصال الوسطي اإلتصال الجماهيري ، مـن حيـث إسـتخدام معـدات           

  2.الة ميكانيكية أو إلكترونية في نقل الرس
  : اإلتصال الجماهيري – 6

مع تطور المجتمعات الحديثة و نموها زادت الحاجة إلى توسيع دائرة اإلتـصال ،        
حيث حلت المنظمات محل األفراد ، و أصبحت هذه المنظمات تتعامل مع ماليين             
األفراد، و قد تطلب وجود هذه المنظمات على إختالف مسؤولياتها وسائل لتحقيق            

وجاء ظهور وسـائل  . نقل المعلومات بين هذه المنظمات و جماهيرها التفاهم،  و    

                                                
 .34ص  . مرجع سابق.  محمد عبد الحمید - 1
 .32ص  . مرجع سابق. حسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید - 2



اإلتصال الجماهيري ليحقق لهذه المنظمات و لمجتمعاتها قدرا كبيرا مـن التفـاهم             
و التفاعل ، حيث أصبح من الصعب أن تتخيل أي مجتمع بدون هـذه الوسـائل ،      

جتمعـات ببعـضها    حيث تلعب هذه الوسائل الجماهيرية دورا هاما في ربـط الم          
البعض ، بل ربط أجزاء المجتمع الواحد من خالل الصحف ، الراديو ، التلفزيون              

..1   
و يختلف خبراء اإلتصال حول مدى تأثير وسائل اإلتصال المختلفة على النـاس ،   

فمنهم من يؤكد على أهمية اإلتصال الشخصي،  و الذي يقوم على وجود أفعـال                  
رة مما يجعل تأثيره أقوى، إال أن البعض اآلخر يؤكـد   و ردود أفعال بطريقة مباش    

  2.على أهمية اإلتصال الجماهيري ، و دوره في التاثير 
و من مميزات اإلتصال الجماهيري الوصول إلى جماهير غفيرة ، في وقت واحد،             
و بأقل تكلفة ، ولكن عيب هذه الطريقة هو صعوبة الحصول على رجع الـصدى               

بث عبر هذه الوسائل، و تغلبت وسائل اإلتصال الجماهيري         الفوري للرسائل التي ت   
على تلك المشكلة من خالل فتح أبوابها إلى خطابات المستمعين و القراء ، فـضال    
عن وجود برامج هدفها الرئيسي هو إستطالع آراء الجماهير تجاه ما يبث عبـر              

 عنها، وسائل اإلتصال الجماهيري ، و أصبحت في الوقت الحالي ضرورة ال غنى         
كما أصبحت صناعات ضخمة تحتاج إلى تمويل و جهد بشري ، و أصـبح مـن                
يمتلك تلك الوسائل كأنه يمتلك سالحا خطيرا ، شديد التأثير الفوري على الجماهير             
من مختلف القطاعات و الطبقات ، و من هذا المنطق تكـون وسـائل اإلتـصال                

كون قوة مؤثرة فـي بنـاء           الجماهيري إذا أحسن إستخدامها و أحسن توجيهها ، ت        
  3.و تنمية المجتمعات 

  
  : أهداف اإلتصال –ب 

إن عملية اإلتصال تسعى لتحقيق هدف عام، و هو التأثير في المستقبل حتى تتحقق         
المشاركة في الخبرة مع المرسل ، و قد ينصب هذا التأثير على أفكاره لتعـديلها                 
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اراته ، لذلك يمكن تـصنيف أهـداف        أو تغييرها ، أو على إتجاهاته ، أو على مه         
  1:اإلتصال إلى 

 و يمكن أن يتحقق ذلك حينما يتجه اإلتصال إلـى إكـساب             : هدف توجيهي    – 1
المستقبل إتجاهات جديدة ، أو تعديل إتجاهات قديمة ، أو تثبيت إتجاهـات قديمـة               
مرغوب فيها ، و لقد وضح من خالل الدراسـات العديـدة التـي أجريـت ، أن                 

  .الشخصي أقدر على تحقيق الهدف من اإلتصال الجماهيري اإلتصال 
و يتحقق هذا الهدف حينما يتجـه اإلتـصال نحـو تبـصير                    :  هدف تثقيفي    – 2

و توعية المستقبلين بأمور تهمهم ، بقصد مساعدتهم و زيادة معارفهم ، و إتـساع               
  .أفقهم و فهمهم لما يدور من حولهم من أحداث 

ينما يتجه اإلتصال نحو إكساب المستقبل خبرات جديـدة ،            ح : هدف تعليمي    – 3
  .أو مهارات أو مفاهيم جديدة 

 و يتحقق هذا الهدف حينما يتجه إدخال البهجـة           : هدف ترفيهي أو ترويحي      – 4
  .أو السرور و اإلقناع إلى نفس المستقبل 

 و يتحقق هذا الهدف حينما يتجه اإلتصال نحو تحـسين سـير      : هدف إداري    – 5
  .العمل ، وتوزيع المسؤوليات ودعم التفاعل بين العاملين في المؤسسة أو الهيئة

 حيث يتيح اإلتصال الفرصة لزيـادة إحتكـاك الجمـاهير           : هدف إجتماعي    – 6
  .ببعضها البعض ، وبذلك تقوى الصالة اإلجتماعية بين األفراد

و الواقع أن   و في الواقع إن اإلتصال قد يجمع بين أكثر من هدف في وقت واحد ،              
هذا النوع من اإلتصال يتبادل كل من المرسل و المستقبل أماكنهما ، إذ قد يصبح               
المستقبل خالل عملية التفاعل هذه مرسل ، و المرسل يصبح مستقبل ، ثم يعـود               
المرسل مرسال كما كان و يعود المستقبل أيضا مستقبال ، و هكذا يظـل التبـادل                

   .مستمرا خالل عملية اإلتصال هذه
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  :نماذج اإلتصــال و مراحله: ثالــثا 
  : نماذج اإلتصال –أ 

من أهم األهداف التي يسعى إليها أي علم زيادة فهمنا للظواهر التي تحـيط بنـا ،      
و الوصول إلى تعميمات عن الظـروف المحيطـة ، تـدعمها األدلـة العلميـة                

جة، و تتم عملية الفهم     الموضوعية، و الهدف الثاني هو مساعدتنا على التنبؤ بالنتي        
بواسطة نماذج رمزية نستخدمها جميعا في تفكيرنا ، لكي يسهل علينـا إسـتيعاب                 

  .و فهم الظواهر و مكوناتها األساسية ، و العالقات بين تلك المكونات 
فالنموذج هو عبارة عن محاولة لتقديم العالقات الكامنة ، التي يفترض وجودهـا              

 حدثا ، أو نظاما معينا في شكل رمزي ، أي أن النماذج             بين المتغيرات التي تصنع   
عبارة عن أدوات رمزية تساعدنا على فهم الظواهر أو النظام ، و إدراك العالقات            
بين العناصر األساسية في تلك الظاهرة ، و يتيح نموذج اإلتصال للباحثين أبـسط               

  1.لشديد و أفضل الطرق لتفسير التفاعل البشري ، الذي يتسم بالتعقيد ا
  :و سوف نتعرض هنا إلى بعض النماذج و هي 

  . نموذج هارولد السويل – 1
  . نموذج شانون و ويفر– 2
  . نموذج شرام – 3
  . نموذج كاتز و الزارسفيلد– 4
  . نموذج برلو – 5
  
  2: نموذج هارولد السويل – 1

 قدم هارولد السويل نموذجا عاما لإلتصال مؤكدا عنـصر التـأثير فـي العمليـة       
  :اإلتصالية ، و لخص النموذج الذي قدمه من خالل عبارته المشهورة 

  من يقول و ماذا و لمن و بأية وسيلة و بأي تأثير ؟
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فالسؤال األول ، من يقول ؟؟ يشير إلى من القائم باإلتصال ؟ و ما هي خصائصه؟      
ليـة  سواء كانت الفردية أو الجماعية ، إذ أن القائم باإلتصال يعد أحد عناصر العم            

  .اإلتصالية 
و السؤال الثاني ، ماذا يقول ؟؟ و هو العنصر الثاني في هذا النمـوذج ، و هـي                  

  .الرسالة ذاتها 
و السؤال الثالث ، لمن يقول ؟؟ و هنا يركز هذا العنصر على الجمهور و نوعه ،                 

  .و طبيعته ، و يقصد به تحديد الجمهور الذي ستوجه إليه الرسالة 
بأي وسيلة ؟؟ و هنا يركز على الوسيلة ، و مـدى مالئمتهـا              و السؤال الرابع ،     

للمستقبل و للرسالة ، و يدخل في نطاقها الوسائل المختلفة كالراديو و التلفزيـون                
  .وغيرها ..و الصحف و المجالت 

و السؤال الخامس ، بأي تأثير ؟؟ و يركز هنا على التأثير الذي تحدثـه العمليـة                 
  .اإلتصالية 

ل في نموذجه على التأثير ، و إهتم بتأثير الدعاية على الجمهـور ،              و ركز السوي  
حيث يرى أن نجاح الدعاية ال يتوقف على الرسالة ، رغم أهمية هذه األخيرة ، بل    
يتوقف على درجة التأثير الذي تحدثه الرسالة على الرأي العام، و إذا لم يتحقـق               

، رغم تأدية العناصر األخـرى  هذا الشرط فإن العملية اإلتصالية ال تصبح ناجحة        
  .جميعا لوظائفها بأحسن وجه 

و يرى السويل أن جميع عمليات اإلتصال تسير في إتجاه واحد من المرسل إلـى               
المستقبل ، دون اإلهتمام للعناصر األخرى ، كما أنه ال يشير صاحب هذا النموذج              

  .إلى رجع الصدى الذي يحصل من المستقبل إلى المرسل 
  1: شانون وويفر  نموذج – 2

نموذج شانون ويفر ال يتناول اإلتصال البشري ، بـل يركـز علـى اإلتـصال                
اإللكتروني ، و ذلك ألن شانون كان يشتغل مهندسا في معمل بل للتليفون ، إال أن                
العلماء المهتمين بدراسة السلوك البشري وجدوا نموذج شانون ويفر مفيـدا فـي             

، 1948و قد نشرت الدراسة في مجلة سـنة  وصف السلوك اإلنساني أو البشري ،    
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وقدم ويفر تلخيصا غير رياضي لنموذج شانون شرح فيه المعاني األساسية فـي             
النموذج ، و نتائج النظرية ، حيث قدم ويفر حجة قوية ، بأن للنظرية نتائج هامـة        

  .لمشكلة اإلتصال ككل في المجتمع 
  :و يتكون عناصر نموذج شانون ويفر من 

  . هدف – مستقبل – إشارة –سل  مر–مصدر 
فإذا ترجمنا المصدر إلى متحدث، و اإلشارة إلى خطبة ، والهدف إلـى مـستمع               
وجدنا نموذج أرسطو مضاف إليه المرسل الذي ينقل رسالة المصدر ، و المستقبل         
الذي يستقبل الرسالة و ينقلها إلى الهدف ، و يقول شانون وويفر أن هناك ثالثـة                

  : اإلتصال مستويات لمشاكل 
  ).مشكلة فنية (  كيف يمكن نقل رموز اإلتصال –أ 

  ).مشكلة داللية( ما مدى الدقة التي تنقل بها تلك الرموز ، المعنى المطلوب –ب 
 كيف تؤثر المعاني التي تم إستقبالها على السلوك ، بالطريقة التي يهدف إليها              –ج  

  ).مشكلة متعلقة بفاعلية اإلتصال ( المرسل 
كل الفنية تهتم بالدقة التي يتم بها نقل الرموز ، من المرسل إلى المـستقبل                   فالمشا

اإلرسـال التلفزيـوني ،             ( ، أو اإلشارة تنـوع بإسـتمرار        )الحديث المكتوب   ( 
أو اإلرسال على مجـالين ، الـذي يتميـز بـالتنوع            )  أو اإلذاعي أو الموسيقي     

  .الخ ) ...التلفزيون( المستمر
و تهتم بمعرفة مدى التقارب أو التشابه بين تفـسير المـستقبل            : الداللية  المشكلة  

  .للمعاني و الهدف الذي كان يريده المرسل 
و تهتم بمدى نجاح المرسل في نقل المعاني المطلوبة         : المشاكل المتصلة بالفاعلية    

  .للمستقبل ، مما يؤدي إلى قيامه بالسلوك المطلوب 
ال بالمشكلة الداللية ، و الواقع أن هناك تداخال بـين          و تتصل مشكلة فاعلية اإلتص    

)     ب(تؤثر علـى المـستوى      ) أ(فكلما طرأ صعوبة على المستوى      . الفئات الثالثة 
، كما أنه ما ينطبق على المستوى األول ينطبق علـى المـستوى    ) ج(و المستوى   

  .الثاني و الثالث 
  



  1:  نموذج شــرام – 3
 1971 ، ثم طوره سنة 1954ي نموذجه الذي قدمه سنة      ف" ولبور شرام   " إستخدم  

، مع إضافة عنصرين جديدين     " ويفر  "و  " شانون  " العناصر األساسية في نموذج     
و أضاف إلى النظام الذي أشار إليـه        . رجع الصدى ، و الخبرة المشتركة       : هما  

هـا فـي   شانون ، و ذلك بتأثير التعلم على السلوك ، و الجوانب الدالليـة و تأثير       
اإلطار الـداللي للمرسـل و المتلقـي ،         : نموذج جديد ، يطرح مفاهيم هامة مثل       

  .و أهمية الخبرة المشتركة في تسهيل اإلتصال وتوصيل المعنى 
أن المصدر حين يسعى إلى نقل معلوماتـه و أحاسيـسه               " ولبور شرام   " و يرى   

ات و المشاعر في شكل  و بما تشعر إلى شخص آخر ، يجب أن يضع تلك المعلوم           
يمكن نقله ، و هو رموز اللغة اللفظية و غير اللفظية ، و إذا لم يكن لدى المصدر                  
المعلومات الكافية ، و الهدف الواضح ، و لم يتم وضع األفكار في رموز دقيقة ،                
و كذلك إذا لم يتم نقل اإلشارات بفعالية لتصل إلى المستقبل بسرعة كافية ، فـإن                

صالي لن يعمل بكفاءة عالية ، فالرسالة عبارة عن إشارات ذات معنـى             النظام اإلت 
مشترك لكل من المرسل و المتلقي ، و كلما تشابه إطارها الداللي زاد إحتمال أن               

  .تعني الرسالة نفس الشئ لدى كل منهما 
و يمثل اإلطار الداللي التجربة المتراكمة عند المرسـل و المتلقـي ، فالمـصدر               

 ، و يستطيع المتلقي أن يفـك الكـود   encodeع أفكاره في رموز يستطيع أن يض 
decode                   بناءا على أساس خبرة كل منهما ، فإن لم نكـن قـد تعلمنـا اللغـة ، 

الروسية، ال نستطيع أن نضع أفكارنا بالروسية ، أو نقل رموز هذه اللغة ، و هذا                
 ينتمي إلى ثقافة    يعكس الصعوبة الكبيرة التي تواجه الفرد الذي يتصل بفرد آخر ،          

  .مختلفة عن ثقافته
   قدر العقاب–                                                  قدر الجزاء 

  ------------------=إختيار الرسالة : و قدوضع شرام المعادلة التالية 
                                                        الجهد المطلوب 

  
                                                

   .43-42ص ص  .مرجع سابق.  مكاوي ، لیلى حسین السید  حسن عماد- 1



الجهد الذي يتطلب فهم الرسالة من جانب المتلقي كبيـرا ، يفـضل أن              و إذا كان    
يعمل القائم باإلتصال على زيادة الجزاء الذي يحصل عليه المتلقي من إختيار تلك             

الرسالة ،و يقلل من قدر العقاب أو األذى الذي يترتـب علـى التعـرض إليهـا                         
  .و إدراكها

ويش في وقت اإلسـتماع إلـى اإلذاعـات         وهذا يفسر السبب في عدم فعالية التش      
األجنبية الموجهة ، ذلك أن بعض الناس يـشعرون بأهميـة هـذه اإلذاعـات ،                        

و بإحتياجهم الشديد إلى سماع وجهات نظر مختلفة ، لذلك يتحملـون التـشويش                   
  .أو حتى العقاب أحيانا، في مقابل الجزاء الذي يحصلون عليه من اإلستماع 

  
   1: ج كاتز و الزارسفيلد نموذ– 4

" بـول الزارسـفيلد   " و  " إلياهو كاتز   "  قدم عالما العلوم السياسية      1955في عام   
و قـد   " التأثير الشخصي   "مفهومهما عن تدفق اإلتصال على مرحلتين في كتابهما         

بينا النموذج على بحث سابق وجدا فيه أن المعلومـات المقدمـة مـن الوسـائل                
ينبغي ، و ال يكون لها أثر على المـستقبلين كمـا تـزعم              الجماهيرية ليست كما    

وجهات النظر السابقة عن اإلتصال ، و قد أوضح بحثهما أن الرسائل الـسياسية               
المذاعة أو المطبوعة ، تبدو ذات تأثير ضئيل على قرار النـاخبين فـي عمليـة                

  .التصويت 
  

  .الجمهور >--قادة الرأي >--الوسائل الجماهيرية>--الرسالة >--المصدر  
  

و نتيجة للبحث عن سبب عدم وجود هذا التأثير ، فقد طورا وجهة نظر توضـح                
  .الصلة بين الحركة الديناميكية الذاتية ووسائل اإلتصال الجماهيرية 

وخالل دراستهم الالحقة ، وجدا أن الناخبين المترددين في إتخاذ قـرار الترشـح              
رهم بالمعلومات التي تقدم عن طريق      يتأثرون بمن حولهم من الناس ، أكثر من تأث        

وسائل اإلتصال الجماهيرية ، فاألزواج يتأثرون ببعض ، و كذلك أعضاء النـادي         
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الواحد ، و العمال بزمالئهم ، و األطفال بوالديهم و هكذا ، و أوضح بحثهما كذلك                
أن بعض الناس أكثر تأثيرا من غيرهم دائما ، و هذا اإلكتشاف جعلهما يـستنتجان      

األفكار دائما تنساب من المذياع، أو عن طريق المطبوعات إلى قادة الـرأي ،              أن  
ومنهم إلى من هم أقل نشاطا من قطاعات السكان ، في تدفق علـى مـرحلتين ،                     

و في بعض النواحي يشبه مفهوم التدفق على مرحلتين إلى حد كبير األراء السابقة              
الحقة قد إقترحت أن هذا المفهـوم  عن اإلتصال ، و على الرغم من أن األبحاث ال   

يمكن تطبيقه على حاالت فقط ، فإن هذه الصيغة أوضحت الصلة بـين اإلتـصال      
  .وجها لوجه ، و اإلتصال الجماهيري ، كما لفتت النظر إلى فكرة قادة الرأي 

  
    1 :  نموذج ديفيد برلو– 5

  :لإلتصال أربعة عناصر رئيسية هي " برلو " يتضمن نموذج 
 sourceصدر                                    الم– 1
      message    الرسالة                                  – 2
 channel الوسيلة                                   – 3

     receiver المتلقي                                   – 4
 الذي يضع encoderالمرمز : هما و يحتوي هذا النموذج على عنصرين فرعيين     

الجهاز الصوتي في اإلنسان فـي حالـة        :  ، مثل    codesالرسالة في شكل رموز     
اإلتصال الشفوي ، أو اآللة الميكانيكية أو اإللكترونية في حالة اإلتصال المطبوع ،         

 الذي decoderو العنصر الثاني هو جهاز فك الشيفرة . أو المسموع ، أو المرئي  
األذن في حالة اإلتصال الشفوي اللفظي أو العين        : ك رموز الرسالة ، مثل      يقوم بف 

  .في حالة اإلتصال غير اللفظي 
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  : مراحل اإلتصال –ب 
اإلتصال كأي عملية أخرى تمر بمراحل متعددة ، و تختلف من شخص آلخـر ،                 

فجـأة   و كما هو معلوم فإن األفكار الجديدة أو ممارسة أي وسيلة جديدة ال تحدث               
  .أو في وقت قصير

و أثناء عملية اإلتصال و خاصة الشخص الذي يقوم بعملية اإلتصال في الكثير من      
األحيان يمر بالمراحل التي يمر بها اإلتصال ، و يكون ذلـك غالبـا أو بـبعض                 
مراحله ، و تختلف هذه المراحل من شخص آلخر ، و تأخذ مدة تطول أو تقصر،                

  .لظروفه الخاصة حسب شخصية المتصل و طبقا 
و في ما يلي توضيح لكل مرحلة من مراحل عملية اإلتصال ، علمـا بـأن كـل                  
مرحلة تتطلب أسلوبا خاصا في اإلتصال ، سواء المباشر أو غير المباشر علـى               

   1: النحو التالي 
  : مرحلة اإلدراك – 1

،    في مرحلة اإلدراك يسمع المستقبل عن الوسيلة الجديدة ، و عن الغرض منهـا               
و عما يمكن أن تحققه من أهداف ، و تركـز دور بـرامج اإلعـالم و التوعيـة                   

، علـى   ) و لتكن مثال فكرة تنظـيم األسـرة         ( و اإلقناع بعرض الفكرة الجديدة      
الجماهير بصفة عامة ،مع إيضاح أهميتها للفرد و لإلسرة و المجتمع ، و يمكـن               

اهيريـة ، كاإلذاعـة و التلفزيـون               تحقيق ذلك عن طريق و سائل اإلعـالم الجم        
  .و الصحافة و المطبوعات 

  :  مرحلة اإلهتمام – 2
و في مرحلة اإلهتمام يهتم المستقبل بمعرفة المزيد من المعلومات عن الوسيلة التي 
يسمع عنها ، و عن خصائص هذه الوسيلة ، و مدى ما يمكـن أن تحققـه هـذه                   

ختلفة التي تستعمل من أجلها ، و يتركز دور         الوسيلة من أهداف ، و األغراض الم      
برامج اإلعالم و التوعية و اإلقناع في هذه المرحلة ، علـى تزويـد األشـخاص             

المهتمين  بمعلومات و حقائق تفصيلية عـن الوسـيلة ، و طـرق إسـتعمالها ،                         
  .و أغراضها ، و أماكن الحصول عليها ، و تكاليفها 
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أو الزيـارات   (  عقد اإلجتماعات ، و المناقـشات        و يمكن تحقيق ذلك عن طريق     
، و يمكن اإلستعانة في تزويدهم بالمعلومات بكافـة الوسـائل الـسمعية           )المنزلية  

و التعبيرية ، كاألفالم أو الرسومات أو النماذج أو الصور ، و يجـب أال يعتمـد                 
ية في هـذه    برنامج التوعية و اإلقناع بشكل أساسي على وسائل اإلعالم الجماهير         

المرحلة ، بل يكون اإلعتماد على تزويد المهتمين بالمعلومات الالزمة عن طريق            
  .اإلتصال الشخصي

  . مرحلة التقيـيم – 3
أما في مرحلة التقييم فيقوم الشخص بتقييم المعلومات التفصيلية التي حصل عليها            

 أو مـع    عن الوسيلة ، و غالبا ما يناقش الشخص هذه المعلومات مـع أقاربـه ،              
أصدقائه المقربين الذين يثق فيهم ، أو مع غيرهم من القـادة المحليـين ، أو ذوي       

  .الخبرة الذين يثق فيهم 
و بعد أن ينتهي الشخص من تقييم المعلومات التـي حـصل عليهـا ، و يقتنـع                  
بصحتها، و يتأكد من صالحية الوسيلة لتحقيق أغراضه ، فإنه يتقبل الوسيلة و ييدأ        

رار بتجربتها ، و في هذا الوقت يجب أن يترك الشخص ليتخذ قـراره              في إتخاذ ق  
  .بنفسه دون ضغط خارجي 

و يهتم المرسل هنا بتشجيع المستقبل بطريقة غير مباشرة على إتخـاذ قـراره ،                   
و ذلك بتزويده بمزيد من اإليضاحات و المعلومات و الحقـائق عـن الوسـيلة ،                     

شكوك أو إستفسارات عنها ، و يجب أن يتم ذلك عن و إزالة ما قد يكون عنده من       
طريق اإلتصال المباشر ، عن طريق اإلجتماعـات ، أو الزيـارات المنزليـة ،                    

  .أو المقابالت الفردية 
  : مرحلة المحاولة و التجـربة – 4

و في هذه المرحلة ، مرحلة المحاولة و التجربة ، يسعى الشخص إلـى تجربـة                
 و محاولة إستعمالها بتحفظ ، و في هذه المرحلـة يكـون دور              الوسيلة الجديدة ،  

المرسل تشجيع المستقبل و طمأنته و معاملته معاملة جيدة ،و العناية و اإلهتمـام              
  به، و لن يتحقق ذلك إال عن طريق اإلتصال الشخصي ، في اإلجتماعات

  



رات     الصغيرة، و الزيارات الفردية التي يشرح فيها و يوضح فيها مـن إستفـسا             
  .أو غموض،  حول الرسالة المراد توصيلها 

  :  مرحلة الممارسة – 5
و في هذه المرحلة و هي مرحلة الممارسة ، يقوم الفرد فعال بإسـتعمال الوسـيلة          

التي تم إختيارها و ممارستها ، على أن يـستمر اإلتـصال الشخـصي دوريـا                            
 إشباع المـستقبل بـالفكرة الجديـدة ،              و بإنتظام،في مقابالت تتبعه حتى يتأكد من      

  .و ممارستها ، من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الذي خطط للوصول إليه 
  

  .اإلستــرتيجــية : المبحث الـثاني 
  :مفهوم و أهمية اإلستراتيجية : أوال 

  : مفهوم اإلستراتيجية –أ 
قوية ، يستخدم   جذورا عسكرية   " إستراتيجي  " من منظور تقليدي يعكس مصطلح      

القادة العسكريون اإلستراتيجية في التعامل مع خصومهم ، عبر سنوات التـاريخ             
اإلنساني ، و قد فكر عددا كبير من أصحاب النظريات العسكرية مليا ، و كتبـوا                

المقدمة المنطقيـة األساسـية فـي       . حول اإلستراتيجية ، من زوايا مختلفة كثيرة        
يمكن أن يهزم منافسه ، حتى إذا كان الخصم األكبر          اإلستراتيجية أن أحد الخصوم     

و األكثر قوة ، إذا إستطاع أن يناور بذكاء في المعركة ، أو يشتبك علـى أرض                 
  1.مواتية إلمكانياته و مهاراته الذاتية 

و التـي تعنـي      ) statos(و قد جاءت كلمة إستراتيجية من الكلمـة اإلغريقيـة           
)army (ي أي الجيش ، و الجزء الثان)agein ( و معناها)to lead (  أي القيـادة
)strategos (              في أثينا القديمة و التي تعني القائد المنتخب ، و هي وظيفة أنـشأت

  .قبل الميالد ) 509(عندما كانت أثينا في حرب مع الفرس عام 
و هو خبير إستراتيجي عسكري ، بأن اإلستراتيجية تمثل         ) claueswitz(و يرى   

ائل المستخدمة ، و التي يراد منها تحقيق الهدف النهائي لكـسب            االساليب و الرس  

                                                
بناء المیزة . اإلدارة اإلستراتیجیة .ة عبد الحكیم الخزامي  دیفیدلي ، ترجم– روبرت ، أ ، میتس - 1

 .28ص )2008دار الفجر للتوزیع : القاھرة : مصر (.التنافسیة



فقد حدد مسؤولية القائد أمام دولته   ) moltke  (الحرب بصورتها الشمولية ، أما   
،ضمن حدود إستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق المصالح السياسية العليا للحـرب             

تصرف القائـد إلـى الحـد     بعد إجراء المالئمة العملية للوسائل الموضوعة تحت        
و قد إزداد اإلهتمـام باإلسـتراتيجية مـن قبـل متخـذي القـرارات                        .المطلوب  

و القائمين على ممارسة العمليات اإلدارية في المنظمات ، و منها إدارة األعمـال              
  1.بشكل خاص 

أما تعريف اإلستراتيجية من حيث المعنى و المدلول ، فقد قدمت لها العديـد مـن             
  2:التعاريف نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 

الذي يرى بأنها علم و فـن الخطـط         " عبد الوهاب الكيالني    "  تعريف األستاذ    -
العامة المدروسة بعناية ، و مصممة بشكل متالحق و متفاعل و منسق ، إلستخدام              

  .الموارد بمختلف أشكال الثروة و القوة ، لتحقيق األهداف الكبرى 
بأن اإلستراتيجية تشير إلى اإلطار العام      " سيد الهواري   " حين يرى األستاذ     في   -

الذي يحكم كل القرارات الهامة ، فيمكن أن تشير إلى السياسات اإلدارية بإعتبارها            
مجموعة من القواعد العامة التي تحكم تصرفات المسؤولين ، في تحقيـق أفـضل    

 تحقيق أهدافها ، في إطار إستراتيجية       إستخدام للموارد المتاحة للمنظمة ، من أجل      
  .واضحة المعالم 

فيعرفها بأنها عبارة عن خطـط و أنـشطة   " إسماعيل محمد السيد "  أما األستاذ  -
المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطـابق بـين رسـالة               

عالة و ذات المنظمة و أهدافها ،و بين هذه الرسالة و البيئة التي تعمل بها بصورة ف        
  .كفاءة عالية 

يرى بأن اإلستراتيجية هي " حامد أحمد رمضان بدر   " من جهة أخرى فإن األستاذ      
  .تحديد و تقويم المسالك البديلة لتحقيق أهداف المنظمة 
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هذا عن تعريف اإلستراتيجية من وجهة نظر الكتاب العرب ، أما من وجهة نظـر      
  :غربية فنورد التعاريف التالية 

 يرى بأن اإلسـتراتيجية هـي   george steiner  )" (جورج ستينر " احث  الب-
عبارة عن وضع أغراض و أهداف المؤسسة في ظل ظروف المؤسسة الخارجية            
و الداخلية ، و إعداد إستراتيجيات معينة لتحقيق تلك األهداف ، ثم إتخاذ القرارات              

  .اإلستراتيجية لتنفيذ تلك اإلستراتيجيات 
فيـرى بـأن مـصطلح     )  robert bosquet" (روبرت بوسكي  "  أما األستاذ-

اإلستراتيجية هو مصطلح معروف منذ عقدين من الزمن ، لكن رغم ذلك لم يـتم               
  .اإلتفاق حول تعريف موحد ، فلكل تعريفه الخاص عن اإلستراتيجية 

اإلستراتيجية هي عبارة عن مجموعة من القرارات ، و األفعال المتعلقة بالخيار            " 
  ".حول الوسائل و ترابط الموارد بغرض الوصول إلى الهدف 

اإلستراتيجية تحدد مجموعة الخصائص المتعلقة بالقرار المختار من أجل التوجيه         " 
  " بطريقة محددة و في وقت معين أنشطة المؤسسة 

تيجية هي مجموعة الكيفيات المستخدمة في التعريف ، و في اإلستعمال ،            اإلسترا" 
  ".و في تخصيص الموارد المسيرة من طرف المؤسسة 

  ".هي فن التحكم في المصير ، و هي إختيار أكثر من إخضاع " 
فيعـرف اإلسـتراتيجية   ) Alfred. d .chandler" (ألفريد شـاندلر  " أما الباحث 

 الغايات األساسية طويلة األجل للمؤسسة ، و إختيار خطـة     كونها تمثل األهداف و   
  .العمل ، و تخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات 

يقدم تعريفا لمفهوم اإلستراتيجية ، و الذي ) Ansoff" ( آنسوف " في حين الباحث    
بمقتضاه يرى بأن اإلستراتيجية هي نمط من الحلـول للمـشكالت و التغييـرات              

  .يجية التي يواجهها المديرون اإلسترات
من خالل التعاريف السابقة يمكننا الوصول إلى النتـائج التاليـة حـول مفهـوم               

  1:اإلستراتيجية 
  . كونها مجموعة من اإلختيارات المرتبطة باألهداف و الوسائل – 1
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  . مرتبطة إرتباطا وثيقا بصنع القرار – 2
  . مرتبطة بالتنمية اإلدارية – 3
  . على المهارات البشرية المسيرة في المؤسسة  التركيز– 4
  . مرتبطة بالسياسات و المداخل و األسس و الوسائل و المؤسسات – 5
  . اإلهتمام بالتخطيط اإلستراتيجي – 6
  . تحديد الموارد و اإلمكانيات و المتغيرات – 7
  . التحكم في الموارد و المعطيات الخارجية – 8
  . إعداد و تنمية الموارد البشرية  التركيز أساسا على مدخل– 9

  . التركيز على المدخل البيئي – 10
  . هي تدبير المخاطر و األزمات قبل وقوعها – 11
  . كونها فن تحديد المصير المستقبلي – 12

يتضح من الطرح المكثف لمفهوم اإلستراتيجية و التطورات المحيطة بهذه المفاهيم           
 ، بل أنها إنتقلت إلى العلوم اإلداريـة ، مـن            أنها لم تعد حصر بالعلوم العسكرية     

منطلق أن البيئة التنافسية و عامل الندرة في األشياء التي تكتنف عمـل منظمـات      
األعمال ، يتطلب من اإلدارة أن تكون إستراتيجية تحسن إسـتخدام قواهـا إلدارة            

هـذه  الصراعات ، و تقليص التهديد لتعظيم الفرص التي تمكنها من التكيف أكثر ل            
البيئة الحركية ، و بذلك فإن اإلستراتيجية قد خرجت من المحدودية إلى الشمولية،             

  .ومن الغموض إلى الوضوح 
  1:إن مفهوم اإلستراتيجية مر بالمراحل اآلتية 

  : المرحلة المبكرة – 1
إن هناك محاوالت مبكرة لتحديد مفهوم اإلستراتيجية زمنيا يمكن حـصرها بـين             

ألربعينيات لغاية الستينات مـن القـرن الماضـي ، و هـذه             النصف الثاني من ا   
المحاوالت و إن كانت تتميز بالريادية إال أنها كانت محددة بإتجاهـات ضـيقة ،                   

و يعوزها الشمول ، و قد ركزت المحاوالت على وصف اإلستراتيجية بأنها قاعدة             
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لتي تواجههـا ،    إتخاذ القرارات للمنظمة ، موجهة لإلستجابة لمتغيرات المواقف ا        
كما أكدت تلك المحاوالت على ضرورة قيام اإلستراتيجية بالتحليل و تخـصيص            

  .الموارد التنظيمية ، إلى جانب تأكيدها على وجود مقومات لإلستراتيجية 
و إن ما يؤخذ على هذه المرحلة هي عدم تحديد نوعية الموقف التي تتجه المنظمة               

 حيث المدى الزمنـي و التـأثير ، و مـدى            لمواجهته بصياغتها لإلستراتيجية من   
  .الخطورة و األهمية 

  :  مرحلة البلورة – 2
بدأ اإلتجاه الالحق يبلور مفهوم اإلستراتيجية ، و بدأ ينقشع الضباب الذي يغلفـه                

  : و يتضح أكثر ، وقد ركزت على مبدأ اإلستراتيجية بوصغه منصبا على 
ن وضع األهداف و الغايات ، األغراض       عملية صياغة اإلستراتيجية بما يتضم     –أ  

الرئيسية ، التحليل اإلستراتيجي ، و التنبؤ ، و اإلختيـار اإلسـتراتيجي إلنتهـاز               
  .الفرص السانحة و تحاشي أو تقليل أثر الخطر 

و التطبيق اإلستراتيجي بما فيه تخـصيص المـوارد و تحديـد الـسياسات                    –ب  
  .و الخطط التفصيلية 

م اإلستراتيجي و مراجعة الموارد، بما يتفق و نوعية المنظمة و نشاط        و التقيي  –ج  
أعمالها حاليا و مستقبال ، بما يحقق ربط منـشأة األعمـال ببيئتهـا الخارجيـة ،               
وتوجيهها الوجهة المرغوبة وتحقيق تماسكها ، و يمكن تأقلمهـا مـع المتغيـرات         

  .بوصفها جزءا من نظام أكمل تتأثربه و يؤثر فيها
  :مرحلة النضج  – 3

أما المحاوالت األكثر حداثة ،فهي التي جاءت بعد منتصف السبعينات من القـرن             
  :الماضي فيتضح أنها إهتمت بإيضاح 

طبيعة األهداف اإلستراتيجية المتعددة و المترافقة ، و ضرورة تحقيق التوازن            –أ  
وضـع  فيما بينها عن طريق اإلختيار اإلستراتيجي ، حيث إعتبـروا أن خطـوة              

  .األهداف خطوة مستقلة 
 تفصيل المفاهيم المحدثة لطبيعة العالقـة بـين اإلسـتراتيجية و الـسياسة              –ب  

  .الوظيفية



أهمية نمط إستخدام الموارد و البناء التنظيمي بوصفها مقوما مـن مقومـات      –ج  
اإلستراتيجية اإلدارية ، كما أنها همزة الوصل بين المنظمة و بيئتها ، إال أن هـذا              

تجاه قد أكد على أن اإلستراتيجية رابطة قائمة على ميدان التكيف بين المنظمـة         اإل
  .و بيئتها الخارجية ، و بما تسمح به من إستخدامات مواردها الذاتية 

  
  : أهمــية اإلستراتيجية –ب 
تحقيق أفضل إنجاز من خالل معرفة إتجاهات المنظمة لفترة زمنية طويلـة             – 1

  .نسبيا 
  .طة اإلستراتيجية أهداف و توجيهات واضحة المستقبل تعطي الخ – 2
 التعرف على العوامل الداخلية و الخارجية المؤدية إلى إحداث تغيرات مهمة            – 3

في المنظمة ، كإدخال منتجات جديدة أو التوسع في األسواق أو البحث عن أسواق              
  .جديدة 

ت الصحيحة في إتخاذ تساعد اإلستراتيجية متخذي القرار على معرفة اإلتجاها – 4
  .القرارات ، و تساعد المدراء على فحص المشكالت الرئيسية 

  . تنظم تدخل القرارات المالية و التسويقية المهمة المتعلقة بإتجاهات المنظمة – 5
تمكن الخطة اإلستراتيجية متخذي القرار من تحقيـق اإلتـصال الكفـؤ ، أو        – 6

  . الفعاليات المنظمة التنسيق و التكامل و التفاعل مع كافة
إضافة إلى أن التخطيط اإلستراتيجي الناجح هو بحـد ذاتـه مـن األعمـال          – 7

  .اإلدارية الكفؤة 
  . توفير المعيار الذي يمكن إستخدامه في عملية إتخاذ القرار الصائب – 8
  . القدرة على التجاوب مع الظروف البيئية المختلفة – 9

  .جومية لمواجهة المنافسين  المساعدة في وضع الخطط اله– 10
  . تساعد في التفكير بعيد األمد– 11
 اإلقتصاد في إستخدام الموارد ، ألن الموارد تستخدم وفقا للطريق المرسوم            – 12

  .و لتحقيق األهداف 



 أهداف اإلستراتيجية تكون واضحة ودقيقة و مدروسة ، و هذا يساعد على             – 13
   .توجيه جهود المنشأة باإلتجاه الصحيح

  .تقلل من حاالت المخاطرة و عدم التأكد – 14
 تمكن اإلستراتيجية من زيادة قدرة المنظمة على اإلتـصال بالمجموعـات            – 15

  .المختلفة داخل المنظمة 
 تفيد اإلستراتيجية في إعداد الكوادر العليا حيث يساعد إشتراك المديرون في     – 16

  .إعداد اإلستراتيجية في تنمية الفكر لديهم 
  1. تساعد اإلستراتيجية على تخصيص الفائض من الموارد – 17
  

  : خصـائص و مبـادئ اإلستراتيجية : ثانيــا 
  : خصائص اإلستراتيجية –أ 

  2:من خصائص اإلستراتيجية ما يأتي 
ألن التركيز على الفاعلية التـشغيلية  : اإلستراتيجية ليست الفاعلية التشغيلية  – 1

من ثم خفض التكاليف و زيادة اإلنتاجية إنما أدى إلـى           لتحسين كفاءة العمليات و     
  :خطأ إستراتيجي قاتل تمثل في 

  . تجاهل مفهوم الوضع اإلستراتيجي النسبي –أ 
  . عدم التمييز بين الفاعلية التشغيلية و اإلستراتسجية –ب 
  . عدم إدراك المفهوم الحديث لإلستراتيجية –ج 
و هناك ثالث طرق للتميـز،      : نشطة فريدة    تقوم اإلستراتيجية على إبتكار أ     – 2

إما تقديم منتج ذي قيمة أعلى للمستهلك ،أو خلق قيمة نسبية للمنتج بتكلفة أقل مـن   
المنافسين ، أو كالهما ، ولن يتحقق التميز للشركات إال إذا كان أداؤها أفضل من               

، و علـى    أداء منافسيها ، و عملت على إستمرار هذا التميز و حمايته من التقليد              
ذلك فاإلستراتيجية التنافسية تعني أن تكون الشركة متميزة عن منافـسيها ، و أن              

و يكمـن جـوهر     . تقدم مزيجا فريدا من القيمـة لعمالئهـا يـصعب محاكاتـه             
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اإلستراتيجية التنافسية في أداء األنشطة بأسلوب يختلـف عـن أداء المنافـسين ،                  
أمـا اإلسـتراتيجيات    . طة المنافـسين    أو إختيار مجموعة أنشطة تختلف عن أنش      

التقليدية، فما هي إال حروب تسويقية ال تصمد أمام التقليـد و المحاكـاة ، حيـث            
   .الميزات التنافسية غير دائمة 

 حيث هناك ثالث أسـس      : اإلستراتيجية تحدد الوضع اإلستراتيجي للشركة       – 3
  : لتحديد الوضع اإلستراتيجي للشركة و هي 

 حيث وفقا لمبررات إقتصادية معينة ، قـد تـرى           :يلة المنتجات    أساس تشك  –أ  
  .الشركة إنتاج مجموعة محددة من المنتجات بإستخدام مجموعة من األنشطة 

و تزداد أهميته عندما تختلف حاجات مجموعات المستهلكية : أساس الحاجات  –ب  
حاجات ،  حيث تفاضل الشركة بين تلبية جميع أو معظم أو بعض تلك ال           ) الزبائن(

  .كذلك عندما تختلف حاجات نفس مجموعة المستهلكين بإختالف المناسبات 
و هو أقل األسس شيوعا ، و يتبع عندما :  أساس طرق الوصول للمستهلكين –ج 

تتباين أساليب الوصول إلى قطاعات المستهلكين على الرغم مـن تـشابه بعـض         
لجغرافـي للمـستهلكين        و قد تتوقف طرق الوصول على التوزيـع ا        . إحتياجاتهم  

أو على أساس آخر يتطلب مجموعة مختلفة من األنشطة للوصول إلى المستهلكين            
  .بأفضل الطرق الممكنة 

 حيث يلجأ المنافسون عـادة      : اإلستراتيجية تقوم على المفاضلة بين البدائل        – 4
يـة ،   إلى محاكاة الوضع اإلستراتيجي للشركة الرائدة ، إما بتعديل أوضاعه الحال          

أوبالتوسع بإضافة أنشطة و خدمات جديدة تمكنهم من إكتساب مميـزات الـشركة          
القائدة ، و كلما كانت األنشطة متفردة صعبت عملية التقليد ، و يجب علـى أيـة                 
شركة المفاضلة بين البدائل المتاحة ، وذلك عندما ال تتسق األنشطة مـع البـدائل           

مفاضلة بين البدائل لثالثة أسباب جوهرية      و لذلك ينبغي ال   . اإلستراتيجية اآلخرى   
  :هي 

  . عدم اإلضرار بصورة و سمعة الشركة –أ 
  . عدم المرونة –ب 
  . تركيز الموارد و الجهود–ج 



أن الوضع اإلستراتيجي الفريد يحقق مزايا تنافسية       :  حماية المزايا التنافسية     – 5
ك المزايا ، لذلك يجب حماية      للشركة ، كما أن التقليد و المحاكاة يفقدان الشركة تل         

  : و ذلك من خالل – و ليس المزايا –الوضع اإلستراتيجي 
  . دعم كل نشاط لإلستراتيجية العامة –أ 

  . التنسيق بين األنشطة و دعم بعضها البعض –ب 
  . تعظيم الجهود –ج 
  . توفير مزايا تنافسية ناتجة عن تفاعل جميع األنشطة –د 
  : و هذه تتضح من خالل : ادة إكتشاف  اإلستراتيجية هي إع– 6
  . تجنب أسباب الفشل –أ 

  . تجنب مصيدة النمو السرطاني –ب 
  .المربح " العقالني"  النمو المرغوب –ج 
  . دورالقيادة –د 

و عليه فإن اإلستراتيجية تمثل حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل األساسية تؤثر            
  .هي البيئة و الموارد و القيم بشكل أساسي في صياغة أية إستراتيجية و 

  
  : مبادئ اإلستراتيجية –ب 

من الصعوبة بمكان أن توضع مبادئ إرشادية جامدة و ال تتغير لتـشكل محتـوى    
عاما لبناء إستراتيجية المنظمة ، و مع ذلك حاول بعـض البـاحثين أن يـصيغوا            

  1: مبادئ أساسية لإلسترشاد بها في صياغة اإلستراتيجية و هي 
الضروري أن تتكيف الغايات مع الوسائل المتاحة و المستخدمة في بلـوغ             من   -

إن عدم مالئمة و إنسجام الوسائل المستخدمة من الغايات المستهدفة          . هذه الغايات   
يؤدي إما إلى هدر في الموارد لتحقيق غايات متواضـعة ، أو العكـس تـستخدم                

 ال تـستطيع المنظمـة أن     وسائل ال تقوى على بلوغ الغايات و في كلتا الحـالتين          
  .تتطور
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 إن تكيف الخطط الموضوعة مع الحاالت المستخدمة و التي لم يتم إستيعابها في              -
عملية التنبؤ ال يعني فقدان اإلتجاه اإلستراتيجي المرسوم ، إن عملية التكيف هـذه             
تمثل حالة واقعية ، في حين أن اإلستراتيجية تمثل اإلطار الفكري للعمل و الـذي               

  .ى في عقول المديرين يبق
 عدم إهمال إتجاهات العمل التي تبدوا أقل إحتمالية في الحـدوث دون وضـع               -

تصورات واقعية للعمل في حالة حدوثها ، إن هذا يجنب المنظمة المفاجآت غيـر              
  .المريحة و المربكة 

 من الضروري إستثمار إتجاهات العمل التي تكون فيها المقاومة قليلة و ضئيلة،             -
ة إذا كانت هذه اإلتجاهات توصل المنظمة إلى أهدافها و الموقع الذي تريـد              خاص

  .تحقيقه 
 يبدوا مهما أخذت إتجاهات العمل التكتيكية و التي تؤدي إلى مزيد من البـدائل               -

  .المحققة لعدد كبير من األهداف الموضوعة 
قـع فـي     التأكد من أن الخطط و المواقع غير المستهدفة تكون مرنة ، و هذه ت              -

إطار موقف يماشي الحاالت المستجدة و التي تتطلب تنظيم و نشر الموارد بطرق             
  .عديدة ليسهل تكييفها للوضع الراهن 

 من الضروري عدم وضع جميع موارد المنظمة لحماية موقع فريد لها ، و هي               -
  .في حالة عمل متعدد اإلتجاهات 

بالطريقـة نفـسها بإسـتخدام       عدم إعادة الكرة أو الهجوم على الموقع السابق          -
  .األساليب و الوسائل نفسها و من الضروري تجديد األساليب و تعزيز الموارد 

  
  .صنــاعة و صيــاغة اإلستراتيــجية : ثالثا 

  : صناعة اإلستراتيجية –أ 
لمعرفة كيفية صناعة اإلستراتيجية يجب معرفة عنصرين رئيسيين ، أولهما مـن            

  .، و ثانيهما كيف يتم صنع اإلستراتيجية يقوم بصنع اإلستراتيجية 
   1:و سيتم ذلك من خالل مايلي 
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  :  من يقوم بصنع اإلستراتيجية –أ 
  : هناك أربع طرق يمكن إستخدامها لصنع اإلستراتيجية و هي 

  . قيام الرئيس التنفيذي للشركة أو المؤسسة بمهام القائم بوضع اإلستراتيجية– 1
لية و ضع اإلستراتيجية إلى اآلخرين المسؤولين عن         قيام الرئيس بتفويض عم    – 2

  .التخطيط اإلستراتيجي أو إلى فريق عمل موثوق به 
 المدخل الوسط ، حيث يقوم الرئيس التنفيذي األعلى بطلب مساعدة و تعاون             – 3

  .كبار مرؤوسيه بما يفيد في مرحلة تنفيذ اإلستراتيجيات 
وسـين علـى وضـع و تنفيـذ          تشجيع الـرئيس التنفيـذي األعلـى للمرؤ        – 4

  .اإلستراتيجيات
كما أنه من خالل هذه الطرق نجد كذلك بأنـه هنـاك اإلدارة العليـا مـن تقـوم          
باإلستراتيجية ، و ذلك من خالل الوزارات التي هـي المـسؤولة األولـى عـن                
المؤسسات التابعة لها و خاصة المؤسسات العموميـة ، كمـا هـو الحـال مـع                 

وضوع بحثنا ، حيث نجد أن الوزارة أي وزارة الـصحة       المؤسسات اإلستشفائية م  
و السكان هي التي تخطط إلستراتيجية القطاع التابع لها ، وذلك بصفتها الـرئيس               

  .أو المدير التنفيذي األول 
  

  : كيف يتم صــنع اإلســتراتيجية –ب 
  :هناك ثالث نماذج أساسية يمكن إستخدامها في صنع اإلستراتيجية و هي 

  : نموذج الخطي  ال– 1
و هو يعني قيام اإلدارة العليا بوضع األهداف ثم القيام بإتخاذ القـرارات ووضـع      

  :و يشترط هذا النموذج مايلي . الخطط كوسيلة لتحقيق هذه األهداف 
  . إن البيئة يمكن التنبؤ بها و بالتغيير الممكن حدوثه فيها –أ 

لفاعل األساسي لجميع العاملين     إن إنجاز األهداف التي تضعها المنظمة هو ا        –ب  
  .بالمنظمة أو بالمؤسسة

إن حلقة الوصل األساسية بين المنظمة و بيئتها هي مجموعة المستهلكين الذين        –ج  
  .تحاول المنظمة خدمتهم 



  . إن متخذي القرارات داخل المنظمة يتسمون بالرشد–د 
  : النموذج التكيفي – 2

رية أو وجهة نظر رد الفعـل ، ووفقـا          و يقوم هذا النموذج على وجهتي نظر تأث       
لوجهة النظر األولى ترى أن المنظمة يجب أن تعمل بحيث تؤثر مـسبقا فـي أي            

  .تغيير يمكن أن يحدث في البيئة 
أما وجهة النظر الثانية فإنها ترى أن المنظمة يجب أن تنتظر حدوث التغيير فـي               

ر كنوع من رد الفعل للبيئـة ،         البيئة ثم تقوم ببناء إستراتيجيات لمواجهة هذا التغيي       
  :و يشترط في هذا النموذج مايلي 

  . أن البيئة هي السبب الرئيسي في أي تصرف من تصرفات المنظمة –أ 
  . أن البيئة أكثر إتساعا و أكثر عمقا –ب 
 أن التغيرات التي تحدث في إستراتيجيات المنظمة هي رد فعل للمتغيـرات             –ج  

  .فراد ذوي المصلحة التي تحدث داخل مجموعات األ
  . أن اإلداريين داخل المنظمة يتمتعون بقدر محدود من الرشد–د 
  : النموذج التفسيري – 3

يرى هذا النموذج أن دور اإلداري في اإلدارة العليا هو تصنيف المعلومات البيئية             
إلى مجموعات محدودة ، و نقل هذه المعلومات إلى اإلداريـين فـي المـستويات           

 الذين يحددون األهمية النسبية لكل مجموعة وفقا ألغراض و رسـالة            األدنى ، و  
  :المنظمةو أهدافها ، و هو يقوم على اإلفتراضات التالية 

 أن المنظمةو البيئة تحتوي على العديد من المتغيرات المعقدة بصورة تجعـل             –أ  
  .الواقع التنظيمي غير متجانس

  . اإلستراتيجية  أن الدافعية هي الحافز األساسي في نجاح–ب 
 أن نشاط وضع اإلستراتيجية هو نشاط يخص كل األطراف العاملة بالمنظمة            –ج  

  .و ليس رجال اإلدارة العليا لوحدهم
  
  
  



  . صـياغة اإلستــراتيجـية –ب 
يقصد بها إعداد خطط طويلة األجل لتحقيق اإلدارة الفعالة للفرص و التهديـدات             

و تشمل عملية صياغة اإلستراتيجية . وب فعال البيئية و نقاط القوة و الضعف بأسل  
  :التحقيق الدقيق لكل من المجاالت التالية 

  . تحديد رسالة المنظمة – 1
  . تحديد األهداف القابلة للتحقيق – 2
  . وضع إستراتيجيات و تطويرها – 3
 وضع البيانات الكفيلة بتحقيق األهداف و اإلستراتيجيات ضمن إطار رسـالة            – 4

  .المنظمة 
  : تحديد رسالة المنظمة – 1

يجب أن يكون لكل منظمة فلسفة و فكر خاص بها يميزها عن المنظمات األخرى،              
و يحدد الغرض من وجودها و يضع المالمح األساسية لألسواق و الـسلع التـي               

  .تعمل فيها و المستهلك النهائي
 أنهـا   فرسالة المنظمة هي الغرض أو سبب وجود المنظمة في بيئة معينـة ، أي             

وثيقة مكتوبة تمثل دستور المنظمة و المرشد الرئيسي لكافة القرارات و الجهـود،        
و في حقيقة األمر نجد أن تحديد رسالة محـددة          . و تغطي عادة فترة طويلة األمد     

  : وواضحة للمنظمة تجيب على أربعة أسئلة هامة 
   ما هو عمل المنظمة اآلن ؟ و ماذا سيكون في المستقبل ؟-
   يؤدى هذا العمل ؟ لمن-
   لماذا توجد المنظمة ؟-

اإلجابة على هذه التساؤالت يساعد المديرين في تجنب خطر الوقوع في إشـكالية             
التوجه بإتجاهات متعددة في لحظة واحدة ، فعندما يفتقد قائـد الـسفينة بوصـلة               

  1.المالحة تتساوى أمامه اإلتجاهات األربع و هو في وسط البحر 
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  :هداف القابلة للتحقيق  تحديد األ– 2
تظهر الحاجة إلى وجود األهداف في جميع المنظمات بغض النظرعن الخصائص           
اإلدارية و التنظيمية التي تتميز بها ، أن عملية إقامة غايات منهجية ال تضمن فقط               
توجيه المنظمة نحو تحقيق أهداف معينة ، بل تمنع اإلنحـراف و النـشاط غيـر                

  .ا ينبغي تحقيقه و ضياع الغاية من وجود المنظمة الهادف و اإلرتباك عم
 هي النتائج النهائية للنشاط المخطط ، النشاط الذي ترغـب           objectivesاألهداف  

يجب أن يـتم ؟       " متى"و تحديد األهداف ما يجب إنجازه ؟ و         .المنظمة في تحقيقه    
  .و يفضل أن يتم ذلك بأسلوب كمي كلما أمكن 

 إذ يرى أن الغايات objectives و األهداف goolsايات  و هناك من يفرق بين الغ     
هي حالة عامة لما يريد أن يحققه الفرد في المستقبل البعيـد ، و فـي الغالـب ال           
تخضع للتأطير الكمي ، أما األهداف فهي التي تنبثق من الغايـات ، علـى أنهـا                 

  profit maximization. 1الغايات النهائية الواجب تحقيقها مثل تعظيم األرباح 
  2:و من المجاالت التي يجب أن تدور حولها أهداف المنظمة و غاياتها مايلي 

  ).األرباح الصافية(  الربحية -
  ).إنخفاض التكلفة (  الكفاءة -
  )الخ..الزيادة في المبيعات ، األصول (  النمو -
  ).العائد على اإلستثمار (  إستغالل الموارد -
  . السمعة أو الشهرة -
  .صة السوقية  الح-
  ).الضرائب ، التوظيف ، التبرعات (  المساهمة في خدمة المجتمع -
  ).اإلبتكار ، التطوير(  القيادة التكنولوجية -
  ).تفادي اإلفالس (  البقاء -
  ).األمان ، الألجور ، المزايا الوظيفية (  رفاهية العاملين -
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  1: دافها ، فإنه يتوجب عليهاو بمجرد إختيار اإلدارة للمقاييس الفردية لكل من أه
  . التأكد من إمكانية تحقيق األهداف فرديا و جماعيا -
  . ترتيب األهداف المختارة و المعدلة طبقا ألولويات تحقيقها-
 تفصيل األهداف المختارة إلى أهداف فرعية حسب أنواع أنشطة األعمال التـي           -

  .تزاولها المنظمة 
لفرعية مع إستراتيجيات المنظمة و المخـاطر   التأكد من عدم تعارض األهداف ا  -

  .و الفرص في البيئة الخارجية لضمان إمكانية تحقيق هذه األهداف 
  :ستراتيجيات و تطويرها اإل وضع – 3

إستراتيجية المنظمة هي خطة شاملة توضح كيف يمكن للمنظمة تحقيق رسـالتها              
يم الميزة التنافسية للمنظمة     و أهدافها ، و يتمثل دور اإلستراتيجية الرئيسي في تعظ         

و تقليص األثار السلبية للمخاطر و المساوئ التي تفرزها المنافسة ، على سـبيل              
 %10المثال فإن منظمة ما كي تحقق هدف زيادة العائد على اإلسـتثمار بنـسبة               

فإنها قد تتبنى إستراتيجية لتنمية الطلب ترتكز على اإلبتكار و التطـوير و فـتح               
الخ ، واإلستراتيجية قد تكون صـريحة       .. ، و خدمة قطاعات جديدة       أسواق جديدة 

أو مكتوبة كمت قد تكون ضمنية غير مكتوبة ، واإلستراتيجية هي تلك التي يجب              
أن يعرفها جميع العاملين و يسعون إلى تحقيقها بشكل ال يبعث على سـوء الفهـم              

  2.أو التضارب أو التداخل في األداء 
ألراء بشأن عدد المستويات اإلستراتيجية في منظمات األعمال        و بالرغم من تعدد ا    

إال أن هناك ثالثة مستويات لإلستراتيجية متكاملة مع بعضها ، لكل منها مكانتهـا               
  3:و سماتها و الدور المخطط لها و المختص بوضعها ، و هذه المستويات هي 

  :  اإلستراتيجية الكلية أو إستراتيجية المنظمة–أ 
لمستوى تتولى اإلدارة عملية تخطيط كل األنشطة المتصلة بصياغة رسالة   في هذا ا  

المنظمة ، و تحديد اإلتجاه العام للمنظمة من حيث مدى النمو و كيفية إدارة أنشطة             
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ما هي مجموعة األعمال التي ينبغي أن تعمل        : المنظمة و تهتم بسؤال أساسي هو       
  فيها المنظمة ؟

 الصناعات التي ينبغي أن تعمل فيها المنظمة أوتـدخل          و بالتالي فإنها تهتم بتحديد    
و عليه فإن إستراتيجية المنظمة تهتم بتحليـل و تعريـف           . أو تخرج منها    / فيها  

الفجوة اإلستراتيجية و تحديد الغايات الجوهرية التي تهدف المنظمة إلى تحقيقها ،            
ظمة ، و تتميز    و بيان منهج تحديد الموارد و تخصيصها بين وحدات األعمال المن          

اإلستراتيجيات الكلية بكونها إستراتيجيات طويلة األجل كما أنها تؤثر علـى كـل             
  .المنظمة 

  : إستراتيجيات وحدات األعمال –ب 
تتمركز هذه اإلستراتيجيات على مستوى نشاط األعمال، و هنا يكون التركيز على            

مات التي تنتجهـا    كيفية تحسين المركز التنافسي للمنظمة بخصوص السلع أو الخد        
و من أهم القرارات اإلستراتيجية في هذا المجال تلك الخاصـة           . الوحدة و تقدمها    

بتحديد خط المنتجات ، تنمية السوق ، التوزيع ، التمويـل ، العمالـة ، البحـث                        
و التطوير ، تصميم نظم التصنيع و تحليل األوضـاع البيئيـة لتحديـد الفـرص                     

مل أن تواجهها المنظمة ، و تمتاز إستراتيجية األعمـال بكونهـا         و المخاطر المحت  
  .أكثر تركيزا أو أقل مدى من  إستراتيجية المنظمة ككل 

  : اإلستراتيجية الوظيفية –ج 
تهتم اإلستراتيجية الوظيفية بمجال وظيفي معين لتحقيق أهـداف و إسـتراتيجيات            

 الموارد المتاحة ، حيث تضع      الوحدة اإلدارية و المنظمة عن طريق تعظيم إنتاجية       
في ضـوء القيـود التـي تحـددها إسـتراتيجيات المنظمـة                        ( األقسام الوظيفية   

، إستراتيجيات لتجميع نـشاطاتها الوظيفيـة المختلفـة               )و إستراتيجيات األعمال    
و مقدرتها على تحسين األداء ومن بين هذه اإلستراتيجيات ، إستراتيجية التسويق            

إستراتيجية اإلنتاج و إستراتيجية األفراد و هكذا ، و تتميز اإلستراتيجيات فـي             ،  
هذا المستوى بأنها ذات طابع تشغيلي و تنفيذي قصير األجل ال يـستمر تأثيرهـا               

لفترة طويلة ، و من أمثلة ذلك القرارات اإلستراتيجية الخاصة بإختيار المـوردين                 



ز و الرقابة و أماكن تقديم مراكز الخدمة الخاصة         و المناطق الجغرافية ، و التحفي     
  .بالصيانة

  : السياسات – 4
تستمد من اإلستراتيجية و تمثل اإلطار أو المرشد لعملية إتخاذ القـرارات داخـل              

التنظيم و بالتالي فإن السياسة هي أداة الربط بين عمليات تكـوين اإلسـتراتيجية                  
ت تعد إطارا مرجعيا يجب اإلهتداء به بواسطة        هذه السياسا . و عمليات التنفيذ لها     

  1.األقسام و األفراد عند سعيهم لتنفيذ اإلستراتيجية 
و ال بد من صنع السياسات من قبل اإلدارة العليا لكي تصف من خاللها القواعـد                
األساسية للتنفيذ، وتنبع السياسات من اإلستراتيجية المختارة لتشكل خطوط إرشـاد    

ها العاملون في إتخاذ القرارات الجوهرية ذات المدى الزمني         عريضة ، يسترشد ب   
  .البعيد في مختلف أجزاء المنظمة 

أنها مجموعة المبادئ و المفاهيم التي تضعها اإلدارة العليا لكي تهتدي بها مختلف             
المستويات اإلدارية عند وضع خططها و تنفيذها ، و يسترشد بها المديرون عندما             

 نشاطهم اليومي ، و يلتزم بها المنفذون أثناء قيامهم بواجباتهم         يتخذون قراراتهم في  
الوظيفية ، إنها بعبارة أخرى بمثابة دستور للعمل ، فهي اإلطار الدائم الذي يوجه              
الفكر في إتخاذ القرارات و في نطاقها تتم جميع التصرفات في إنسجام و توافـق               

  .وصوال إلى الهدف المشترك 
ياسات لكي تضمن قيام العـاملين بهـا بإتخـاذ القـرارات        و تستخدم المنظمة الس   

و تبقى السياسات لمـدة     . بأساليب تدعم رسالة المنظمة و أهدافها و إستراتيجياتها         
طويلة من الزمن و قد تظل باقية حتى زوال اإلستراتيجية التي أدت إلى وضعها ،               

  2.و قد تصبح مثل هذه السياسات جزءا من ثقافة المنظمة 
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  :اإلستراتيــجية اإلتصــالية : مبحث الثالث ال

  :مفهوم اإلستراتيجية اإلتصالية : أوال 
المخطـط العـام للـسياسة اإلتـصالية        " تعرف اإلستراتيجية اإلتصالية على أنها      

للمؤسسة أو المنظمة ، مشروع إجمالي متوسط أو طويل المدى يحـدد األهـداف                 
  .1"و يختار الوسائل 
أن اإلسـتراتيجية اإلتـصالية هـي    "  فيرى Pierre grigoryي أما بيير قريقور

مجموعة متناسقة من وسائل العمل في األسواق التي تسمح للمنظمة أو المؤسـسة             
  .2" باإلتصال بمحيطها و التأثير على الجماهير 

اإلختيـار بـين مختلـف الطـرق        " كما تعرف اإلستراتيجية اإلتصالية على أنها       
سويق من أجل التعريف بالمنتوج أو الخدمة ، و تتمثل هذه           الممنوحة ألخصائي الت  

الطرق عموما في اإلتصال المباشر ، بمعنى وجه لوجه بـين البـائع و الزبـون                
المحتمل ، و اإلتصال غير المباشر كاإلشهار و التـرويج للمبيعـات ، فطبيعـة               

منظمـة       المنتوج و السوق هما اللذان يقومان بتحديد اإلسـتراتيجية اإلتـصالية لل           
  3" .أو المؤسسة 

و بالتالي يمكن تعريف اإلستراتيجية اإلتصالية على أنها مجموعة من القـرارات            
الهامة حول األهداف اإلتصالية التي يجب الوصول إليها ، و الوسائل المطبقة من             
أجل تحقيقها و هي تحتوي على أشكال اإلتصال في المؤسسة فكل إتصال يوجـه              

رسالة مختلفة ألنه غير متجـانس ، و يمكـن أن يمتـد عمـر               للجمهور المتلقي   
اإلستراتيجية اإلتصالية من ثالث سنوات إلى خمـس بحيـث تـدعمها المنظمـة                    

  .أو المؤسسة لتحقيق أهدافها 
  
  

                                                
1 - Marie Heléne westphalen, le dicom.triangle edition, paris ,1992, p 103. 
2 - Pierre grigory , Jean Mark lilieu: markiting , publicité, bordomme, 
september,1994,p 90. 
3 -   Les edition d'organisation, dico marketing, Paris cedex, 1994 , p 220. 



  : مبادئ اإلستــراتيجية : ثــانيا 
بـع  لكي يكون لإلستراتيجية اإلتصالية قبول و يكون لها أيضا فعالية ، يجب أن تت             

  1:مجموعة من المبادئ األساسية و هي المبادئ الثمانية األساسية التالية 
  Existence:  مبدأ الوجود – 1

يجب أن تكون اإلستراتيجية اإلتصالية موجودة في الواقع و محددة بشكل رسمي ،             
فالكثير من المؤسسات ليس لها إستراتيجية إتصال ، بل تكتفـي بعمليـات غيـر               

  .منتظمة 
  Continuité: أ اإلستمرارية  مبد– 2

من أهم الخاصيات األساسية لإلستراتيجية اإلتصالية ، فيشترط في اإلسـتراتيجية           
  .اإلتصالية أن تكون مستمرة على المدى الطويل ، لكي تظهر كفاءتها و فعاليتها

  Differenciation:  مبدأ التميز – 3
 إعطاء المنتوج أو الخدمـة      إن أحد األدوار األساسية لإلستراتيجية اإلتصالية هي      

، حيث تقـاس  ) التميز اإليجابي بالطبع ( تميز غير موجود في العروض األخرى    
  .نوعية اإلتصال بدرجة التميز التي يخلفها المنتوج أو الخدمة المعروضة

  Clairté:  مبدأ الوضوح – 4
يجب أن تكون اإلستراتيجية اإلتصالية واضحة وبـسيطة و سـهلة الفهـم لـدى               

مهور المستهدف ، فأي إستراتيجية تعتمد على أسس و مبـادئ عمـل غيـر               الج
  .مفهومة و معقدة ، فالنتيجة ستكون مبهمة ال قيمة لها 

  Réalisme: مبدأ الواقعية – 5
يجب أن تتطابق اإلستراتيجية اإلتصالية مع خصائص المنتوج أو الخدمة ، و ذلك             

 فأي معلومة ال ترتبط بالواقع لكي تكون مرحبا بها من طرف الجمهور المستهدف،     
فإنها تؤدي إلى رفض الرسائل المعروضة ، و من ذلك فقدان المنتوج أو الخدمـة        

  .لقيمته و جمهوره 
  

                                                
1 -Jean  mark decaudin , la communication , marketing concepts, 
techniques,strategies    , Paris,1995, p p 45- 50. 



  Flexibilité:مبدأ المرونة  - 6
  :إستراتيجية اإلتصال يجب أن تكون 

  . مرنة حسب مختلف األشكال اإلتصالية -
  . مرنة حسب وسائل اإلتصال -
  . نوع الخدمات أو المنتوج  مرنة حسب-
   Cohérence: مبدأ التناسق – 7

يجب أن يتناسق اإلتصال مع مجموعة قرارات المؤسسة ، و بالخـصوص مـع              
  .قرارات التسويق ، هدفه ، موقعه ، قنوات التوزيع 

 Acceptation interne:  مبدأ القبول الداخلي – 8
و مفهومة من المستهلكين فقط، ال بد على اإلتصال و رسائله أن ال تكون مسموعة       

مـستخدمين ، عمـال ،   ( بل و أيضا من الجماهير داخل المؤسسة في حد ذاتهـا   
، فهذا المبدأ أساسي ألنه جزء من اإلتصال ، فهو سيكون منجـز مـن      ) إطارات  

  .طرف الموظفين ، و بالخصوص الذين لهم عالقة مباشرة مع الجماهير الخارجين
  

  : اإلســتراتيجية اإلتصـالية مراحل صياغة: ثــالثا 
مثل مختلف الخطط اإلستراتيجية فخطة اإلتصال في المؤسسة تمر على أكثر من            
مرحلة إلعدادها ، و هذه المراحل تتميز في مجموعها بتقسيمها إلى ما قبل وضع              
الخطة ، إعدادها أو وضعها ثم متابعة تنفيذها ، و حسب الكتـاب فهنـاك أربعـة      

  1:رى للتنفيذ كما يلي مراحل إعداد و أخ
  . تحديد أهداف اإلتصال – 1
  . دراسة المحيط اإلجتماعي و الثقافي – 2
  . و تكييف الوسائل les cibles تعيين األهداف – 3
  . إختيار وسائل و روابط اإلتصال – 4
  . التنفيذ– 5

                                                
  الجزائر. ( اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة ، دراسة نظریة و تطبیقیة.  ناصر دادي عدوان - 1
 .81 – 75ص  ص ) 2004دار المحمدیة العامة، : 



  :و مما يلي شرح كل عنصر أو مرحلة من هذه المراحل كاآلتي 
يعتبر تحديد األهداف مرحلة مهمة بالنسبة لوضع إستراتيجية         : تحديد األهداف  – 1

  :اإلتصال ، كما أن هذه المرحلة تمر بنقطتين 
و هذا العنصر يعود للمدير وحده إلعتباره الـشخص    :  تحديد األهداف العامة     –أ  

الوحيد الذي بإمكانه أن يضمن تالحم الجميع من جهة ، و من جهة ثانية فإنه هـو             
كما يتـضمن تحديـد     . هداف تعبر عن نظرة إستراتيجية للمسيرين       المقرر، و األ  

األهداف العامة محاولة التعرف و التأكد من القبول الجماعي لألهـداف الخاصـة            
إلستراتيجية اإلتصال ، و هذا يمكن أن يعني تحديد األهداف العامة مباشرة هيئـة              

  .اإلدارة ككل 
لة السابقة فإن تحديد األهـداف       على خالف المرح   : تحديد األهداف الخاصة     –ب  

الخاصة يستوجب إشراك الجميع في هيئة اإلدارة ، و ذلك بالنظر إلى خصوصيات 
  :المرحلة و التي تتضمن 

  . تسلسل النشاطات في كل المستويات -
  . مصداقية المنهجية إنطالقا من مشاركة كل مسير -
  . تالحم الجميع حول األهداف التي تسمح بتجنب الغموض -

هذا و يجب األخذ بعين اإلعتبار أن هذه المرحلة ترتكز على مجموعة من النقـاط        
  : التالية و هي 

 منهجية التخطيط ، ألن كل خطوة تتعلق بنشاط اإلتصال يجب أن تكـون فـي                -
إطار منهجي ، و ذلك بغية التحقيق من الفروقات من جهة ، ومن جهـة أخـرى                 

  .تخفيض المخاطر و الخسارة 
دارة ، ضمن اإلستراتيجية العامة و ذلك على إعتبار أنها المعني األول         إدماج اإل  -

  .بتطبيق هذه اإلستراتيجية و المسؤولة على نجاحها
 النقطة الثالثة تتعلق بالتغذية المرتدة ، و ذلك على إعتبار أن أهداف إستراتيجية              -

ـ              ط ،      اإلتصال ال تقتصر على سير المعلومة و ضمان وصولها إلى المـستقبل فق
و إنما األهم من ذلك يجب معرفة مدى رد فعلهم اإليجابي و إدراج جميـع ردود                

  .األفعال ضمن إستراتيجية محددة 



  :   دراسة المحيط اإلجتماعي و الثقافي للمؤسسة – 2
  :في هذه المرحلة تقوم المؤسسة بكل من 

نت و هوية المؤسسة تعبر عـن إسـم  : البحث عن هوية المؤسسة وصورتها –أ  
المؤسسة ، فالهوية القوية للمؤسسة تسمح بتحقيق اإلنسجام ،و هكذا فكـل عمـل              

  .إتصال يرتبط بهوية المؤسسة يدعم هذا اإلنسجام 
فالمؤسسة كشخص معنوي مثل الشخص الحقيقي ، لها هوية تحدد من خالل عدد             

هياكلها ، أنظمتها ، تاريخهـا ، المجموعـات الثقافيـة التـي             :من العوامل منها    
  .الخ ..تكونها

و صورة المؤسسة تنتج أو هي إنعكاس للهوية ،و تقـيم مـن خـالل المكونـات            
األساسية ، و عادة ما يكون الحديث عن صورة المؤسسة الخارجية مـن خـالل               

أما الصورة الداخلية فتنتج عن إدراك أو معرفة        ) marketing(عمليات التسويق   
  .الهوية في الداخل 

تحدد األهـداف مـن   : ال المحددة من اإلدارة و تكييفها   تأكيد أهداف اإلتص   –ب  
طرف إدارة اإلتصال ، إنطالقا من تصورها لواقع المؤسسة و ما ترجوه منهـا ،                 

  .و هذه األهداف بعرضها على واقع المؤسسة الحقيقي يتم إكتمالها
 الدراسة الثقاقية اإلجتماعيـة   : تعيين خطوط حركة المعلومات في المؤسسة        –ج  
ح بتحديد خريطة لقنوات اإلتصال ، سواء الرسمية ، و هي الضرورية للقيـام    تسم

باإلتصال و الواجب معرفتها بالمؤسسة ، و القيام بتعـديالت عليهـا لإلسـتعمال              
و تتم مختلف هذه العمليات عادة من طرف مجموعة مؤقتـة ،            . األمثل و الفعال    

 صـالحيتها ، و تنتهـي                يتم تكوينها من طرف اإلدارة لهذا الغرض ، و تحديـد          
  .أو تحل بمجرد نهاية العمل 

بعد تحديد أهداف اإلتـصال النهائيـة       : تعيين المستقبيلين و تكييف الرسائل       – 3
لإلتـصال  ) les cibles(يجب ترجمتها إلى رسائل إتصال ، و تعيين المستقبلين 

لمـستقبيلين هـم    التي ترسل إليهم و تكييفها مع المستقبيلين المحـتفظ بهـم ، و ا             
أشخاص في المؤسسة أو مجموعات منسجمة من األشخاص ، و الذين يـستهدفون    

  .بالرسائل اإلتصالية، و يمكن أن يكونوا مباشرين أو غير مباشرين



 بالنسبة لوسائل اإلتصال  يمكن أن تكـون         : إختيار وسائل وروابط اإلتصال      – 4
تي ال يترك أي إختيار للمـستخدم         شفهية أو كتابية ، كما يمكن تقسيمها إلى تلك ال         

و هي تخضع فقط إلدارة السلطة الرئاسية ، كما نجد تلـك التـي يـشارك فيهـا             
المواطن مثل اإلجتماعات العملية ، و هناك من يتـرك تـدخل إيجـابي بالنـسبة            

  .للمستخددم 
و تجدر اإلشارة هنا إلى أنه كلما كانت وسائل اإلتصال أقـرب إلـى العالقـات                

  .كلما كان اإلتصال أكثر فعالية الشخصية 
أما بالنسبة للروابط  فهنا يمكن القول أنه كلما كان هناك عدد أكبر من الوسـطاء                
بين المرسل و المستقبل كلما زادت إمكانية تحريف المعلومـة ، و بالتـالي فـإن               
تحريف المعلومة يتناسب تناسبا طرديا و كثرة الوسائط ، كما يـشترط أن تكـون            

  .بير من المميزات و المؤهالت الشخصية العالية على قدر ك
تنفيذ إستراتيجية اإلتصال التي تعد فـي فتـرة          : تنفيذ إستراتيجية اإلتصال     – 5

زمنية من سنتين إلى خمس سنوات ،و فيهاتحدد العناصر المختلفة الالزمة لتطبيق            
و المستهدفين ،   اإلستراتيجية و متابعتها إبتداءا من األهداف ، الخاليا اإلتصالية،            

و الوسائل ، و الوسطاء ، و التواريخ ، إلى التكاليف المتعلقة بهـا ، و الحـدود                      
  . أو القيود التي تواجهها العملية اإلتصالية 

  
 



  
  اإلتصــال اإلداري : الفــــصل الثـاني 

اإلتصال اإلداري من حيـث المفهـوم و األهميـة و األهـداف             : المبحث األول   
  :والعناصر

  :مفهوم و أهمية اإلتصال اإلداري : أوال 
  : مفهوم اإلتصال اإلداري –أ 

   يقصد باإلتصال اإلداري تلك الوسائل التي تـستخدمها اإلدارة ، أو المـديرين ،               
أو األفراد العاملين باإلدارة ، لتوفير معلومات لباقي األطراف األخرى ، و هـي              
وسائل تخدم أغراض و أهداف اإلدارة بصفة أساسية ، كما أنهـا تـسهل عمـل                

  .المديرين و العاملين باإلدارة 
  1:ووردت تعاريف لإلتصال اإلداري بأنه 

من أي عضو في الهيكل     ) وعمن أي ن  (عملية يتم عن طريقها إيصال المعلومات       " 
  ".التنظيمي إلى عضو آخر بقصد إحداث تغيير 

نقل المعلومات و األفكار بصفة مستمرة بين األفراد و بين بعضهم البعض في كل          "
المستويات التنظيمية بين المديرين التنظيميين و بين اإلدارة العليا ، وبين الموظفين          

  ". التنظيمو المشرفين ، أي هي شبكة تربط كل أعضاء
ظاهرة تؤثر و تتأثر بمكونات السلوك الفردي و تـشتمل علـى نقـل المعـاني          " 

  ".المختلفة ، بإستخدام لغة مفهومة من خالل قنوات معينة في التنظيم 
تدفق المعلومات و التوجيهات و القرارات من جهة اإلدارة إلـى المرؤسـين ،              " 

رير ، أو مذكرات ، أو إقتراحات،       وتلقي البيانات و المعلومات منهم في صورة تقا       
  ". أو غيرها بهدف إتخاذ قرهر معين  

الربط بين مختلف اإلجهزة الفرعية و التنظيم الكلـي للمنظمـة، بهـدف نقـل               " 
المعلومات بين األفراد و الجماعات للتأثير علىسلوكهم و توجيههم نحـو الهـدف         

  ".المطلوب 
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ؤكدون على إعتبار عملية اإلتـصاالت  و من التعاريف السابقة يظهر أن الباحثين ي    
اإلدارة عبارة عن عملية يتم بواسطتها نقل رسالة من شخص آلخر ، و بهذا تعتبر           
عملية نقل الرسالة بمثابة جوهر اإلتصال ، بينما يضيف باحثون آخرون ضرورة            

و يلجأ فريق آخـر مـن اإلداريـين         . وضوح الرسالة و فهمها من قبل المستقبل        
 تأكيد على ضرورة أن تؤثر الرسالة على المستقبل بحيث تمكنه مـن            الباحثين إلى 
  1.إتخاذ القرار 

و تعتبر اإلتصاالت العنصر األكثر أهمية و فعالية في عملية اإلدارة ، و قد فشلت               
الكثير من العمليات بسبب اإلتصاالت الضعيفة ، و سوء فهم الرسائل و التعليمات             

لك أحد المكونات األساسية لوظيفة المدير في أي و تعتبر اإلتصاالت كذ. الغامضة 
منظمة من المنظمات ، حيث يقضون معظم وقتهم في اإلتصال باآلخرين ، ويمثل             

  2.اإلتصال أحد العناصر الهامة في كفاءة و فعالية المدير في المنظمة 
و من خالل المفاهيم المتعددة لإلتصال اإلداري يبدو أنها العملية التي تهدف إلـى              

إيصال المعلومات و القرارات الهامـة لجميـع المـستقبلين مـن أفـراد اإلدارة                       
أو المنظمة، و ذلك بمتابعة هذه القرارات أو التعليمات إلى غاية وصـولها إلـى               

  .مبتغاها، مستعينة بكل الوسائل اإلتصالية من وسائل شفهية أو كتابية أو إلكترونية
عقـدة تتجـاوز إرسـال الرسـائل و البيانـات                    فعملية اإلتصال اإلداري عملية م    

و المعلومات ، بل تهتم بتحقيق الفاعلية من اإلتصال و ذلك بدراسة األثر الرجعي              
)feed back (   الذي بدوره لن يتحقق إال إذا كانت هناك تأكيـدات مـن اإلدارة ، 

 فهمـوا           المعنية باإلتصال بأن الرسالة قد سـلمت إلـى أفـراد اإلدارة ، و أنهـم         
  3.و إستوعبوا هذه الرسالة 

و يتضمن مفهوم اإلتصال اإلداري في الواقع أفكار أساسية يجب اإلشـارة إليهـا                 
  4:و هي 
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 أن هناك عدة أطراف لعملية اإلتصال أو طرفين على األقل، يريـد أحـدهما       – 1
  .في فكرة معينة ) المستقبل ( أن يشارك اآلخر ) المرسل (
ك يتم عن طريق أسلوب معين أو فعل معين سواء كان الفعـل لفظـي                  أن ذل  – 2

  .أو غير لفظي ، و سواء كان شفاهية أو كتابة 
هدف ،ال يتم اإلتصال بدون تحققه ، هو إيجاد حالة ) اإلتصال(  أن لهذا الفعل    – 3

مشتركة من المعرفة ، و بقدر ما ينجح المرسل في الوصول إلى هذه الحالة، بقدر               
  .ون عملية اإلتصال قد حددت أهدافها ما تك

  
  : أهمــية اإلتصال اإلداري –ب 

تكمن أهمية اإلتصال اإلداري في المنظمة من خالل تبـادل المعلومـات و األراء             
و األفكار، و المشاعر و المقترحات ، و الخطط و السياسات و غيرها بين أجزاء               

مدير القيـام بمهـام التخطـيط ،             المنظمات ، فبدون اإلتصال الفعال ال يستطيع ال       
و التنظيم ، و التوعية و الرقابة ، و إصدار التوجيهات و التعليمـات الالزمـة ،                    

و بدون اإلتصال ال يعرف كل عامل ماذا يفعل زميله ، وبدون اإلتصال يـصبح               
التنسيق بين أعمال الوحدات و األفراد مستحيال ، و ال يمكن تحقيق التعاون بينهم،              

 هذا يؤدي حتما إلنهيار المنظمة ، فأي عمل في اإلتصال يؤثر علـى المنظمـة            و
و أهداف األفراد و الجماعات ، و هناك عالقة طردية مباشرة بين اإلتصال مـن               

    1.ناحية و بين الرضا الوظيفي ، و األداء و اإلبداع و اإللتزام الوظيفي 
 العملية اإلدارية ، و ذلك ألنها     و تعتبر عملية اإلتصال اإلداري ضرورة إلستمرار      

تحيط جميع أفراد و الجماعات في المنظمة بالمعلومات األساسـية للتـأثير فـي              
فإستخدام اإلتـصال   .سلوكهم ، أو التغيير في هذا السلوك أو توجيهه وجهة معينة            

إستخداما صحيحا يؤدي إلى نمو المنظمة و إستمرارها ، و تحقيق عالقة قوية بين              
نظمة عن طريق الفهم السليم و اإلدراك ألهداف المنظمة ، و من خـالل              أفراد الم 

ذلك يتحد أفراد المنظمة و تقل عمليات الصدام و التناقض ، فاإلتصال في اإلدارة              
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باإلضافة إلى كونه عملية إدارية ، هو أيضا عملية إجتماعية يمكن مـن خاللهـا               
   1.ظمة للفرد أن يحقق أهدافه ، من خالل تحقيق أهداف المن

فقليال ما يتصورالمرء وجود منظمة ما بدون إتصاالت ،فهو كمثل الـدم الـدافق              
بالحياة و الذي يسري في عروق المنظمة أو اإلدارة و كيانهـا ، مهمـا إمتلكـت               
المنظمة من الموارد المالية و المادية و البشرية فإنها تبقى قاصـرة فـي تحقيـق        

 توفر اإلتصاالت ، ويمكن القول بشكل عام        اإلستثمار األمثل لتلك الموجودات دون    
أن اإلتصاالت بأي صورة كانت رسمية أو غير رسمية ، هي على درجة عاليـة               
من األهمية في المنظمة ، وقد أثبتت الدراسات و األبحاث بأن اإلتصاالت تمثل ما              

  2. من نشاط المنظمة %)75(يقارب 
بين الرؤسـاء و المرؤسـين ،          و يعتبر اإلتصال عملية حيوية في مجال العالقات         

و من خالله يتم إنجاز األعمال و خلق التنسيق بين أجـزاء و أقـسام المنظمـة                 
ببعضها البعض ، و كذلك التنسيق بين أعمال األفراد ، مما يترتب عليه أن تصبح               
األعمال مكملة لبعضها البعض ، و ليست متناقضة ، ويؤثر هذا على دور العاملين  

و يأتي اإلتصال كعامل رئيسي في      . ة و على مردود المنظمة كليا       من حيث الكفاء  
تحسين األداء و تبادل األفكار بين الرئيس و المرؤسـين ، أو المـدير و عمـال                 
اإلدارة ، كما يخلق تفهما بين أفراد المنظمة حيث تتضح كل األمور و ال يـسود                

ـ              ق ألهـدافهم          الغموض بين أفراد المنظمة ، و يؤدي إتضاح األمـور إلـى تحقي
و أهداف المنظمة ، فسيرورة العمل و إتقانه يأتي عن طريـق إتقـان اإلتـصال                     

و جودته، فاإلتصال كونه عنصرا يقوم على التوعية ، فإنه مـن أبـرز و أهـم                 
. العوامل الالزمة للتخطيط و التنظيم و الرقابة و كل ما يتعلـق بإتخـاذ القـرار           

اإلداري كحركة الدم في الجسم ، فال عجـب أن يطلـق            فاإلتصال بالنسبة للنشاط    
 و إن كفاءة القائـد اإلداري       !!علماء اإلدارة على اإلتصال على أنه قلب اإلدارة         

  3.تعتمد بدرجة كبيرة على مهارته في اإلتصال 
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  1:و يمكن إيجاز األهمية التي تنطوي عليها اإلتصاالت في المنظمة بما يلي 
  
اري و إجتماعي و نفسي داخل المنظمة ، حيث أنها تسهم       اإلتصاالت نشاط إد   – 1

في نقل المفاهيم و اآلراء و األفكار عبر القنوات الرسمية ، لخلق التماسـك بـين                
  .مكونات المنظمة ، و بالتالي تحقيق أهدافها 

 تعد عملية اإلتصاالت بين األفراد ضرورة أساسية في توجيه و تغيير السلوك        – 2
  . للعاملين في المنظمة الفردي و الجماعي

اإلتصاالت وسيلة أساسية إلنجاز األعمال و المهمات و الفعاليات المختلفة في           – 3
  .المنظمة 

 اإلتصاالت وسيلة هادفة لضمان التفاعل و التبادل المشترك لألنشطة المختلفة           – 4
  .للمنظمة

 يتم من خالل عملية اإلتصال إطالع الرئيس على نـشاط مرؤسـيه ، كمـا                 -5
يستطيع التعرف أيضا على مدى تقبلهم ألرائه و أفكاره ، وو ضع عملـه داخـل                
المنظمة ، فاإلتصال يمثل وسيلة رقابية و إرشادية لنشاطات الرئيس فـي مجـال              

  .توجيه فعاليات المرؤسين 
 يتم من خالل اإلتصال نقل المعلومات و البيانات و اإلحصاءات و المفـاهيم              – 6

، مما يسهم بشكل أو بآخر في إتخاذ القرارات اإلداريـة ،              عبر القنوات المختلفة    
  .و تحقيق نجاح المنظمة و نموها و تطورها

  .أهداف و عناصر اإلتصال اإلداري : ثــانيا 
   : أهداف اإلتصال اإلداري –أ 

  2:تهدف عملية اإلتصال في أي منظمة إدارية مهما كان نوعها إلى ما يلي 
لقرارات مـن خـالل تـوفير المعلومـات لألفـراد                      تسهيل عمليات إتخاذ ا    – 1

  .و الجماعات 
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 تعريف المرؤوسين باألهداف و الغايات المطلوب تحقيقهـا و بالمعلومـات            – 2
  .المتعلقة بتنفيذ األعمال 

  . التعرف على مدى تنفيذ األعمال و المعوقات التي تواجه المرؤوسين – 3
رية التنظيم اإلداري بطرق عدة علـى النحـو         هذا و تخدم عملية اإلتصاالت اإلدا     

  1:التالي 
 تساعد في عملية ضبط السلوك التنظيمي للعاملين ، أو تغيير خطوط الهياكل             – 1

التنظيمية و السياسات ، مؤشرات يلتزم العاملون بإتباعها في عمليـة إتـصاالتهم             
نفس الوظيفة، برؤسائهم ، و في تقديم لمقترحاتهم و تؤدي التنظيمات غير الرسمية   

  .إذ تضبط سلوك أعضائها
 تعزز عملية اإلتصاالت الدافعية لدى العاملين ، ألنها تقوم بتحديد ما يجـب              – 2

عليهم القيام به و كيف يمكنهم تحسين أدائهم، إذ أن تحديد األهداف و توفير التغذية      
 العكسية عن سير التقدم في تحقيق األهداف و تعزيز السلوك المطلـوب يـستثير             

  .الدافعية 
 تعتبر عملية اإلتصاالت وسيلة يعبر األفراد مـن خاللهـا عـن مـشاعرهم                  – 3

و حاجاتهم اإلجتماعية ، و نجاحاتهم ، و إحباطاتهم ، و من شأن ذلـك أن يخـدم                  
  .حالة التوازن المطلوبة في سلوك األفراد

  :و يعرض البعض أهداف اإلتصال في اإلدارة إلى 
  . المعارف من شخص آلخر من أجل تحقيق التعاون بينهما نقل المعلومات و-
  . تحفيز األفراد و توجيههم للعمل -
 المساعدة في تغيير اإلتجاهات و تكوين المعتقدات من أجل اإلقناع و التأثير في              -

  .السلوك
  . تعريف الموظفين ببيئتهم اإلجتماعية و المادية -
  2.ت اإلجتماعية بين الناس  يساعد على الترفيه و الحفاظ على العالقا-
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و يعتبر فرج شعبان أن اإلتصاالت اإلدارية وسيلة المديرين فـي إدارة أنـشطتهم    
اإلدارية ، و في إدارة و تحقيق أهداف العمل ، و ذلك بإعتبـار أن اإلتـصاالت                 

  1:تساعد في القيام بالتالي 
  . تحديد االهداف الواجب تنفيذها – 1
  .الجها  تعريف المشاكل و سبل ع– 2
  . تقييم األداء و إنتاجية العمل – 3
  . التنسيق بين المهام و الوحدات المختلفة – 4
  . تحديد معايير و مؤشرات األداء – 5
  . إصدار األوامر و التعليمات – 6
  . توجيه العاملين و نصحهم و إرشادهم – 7
  . التأثير في اآلخرين و قيادتهم – 8
  . تحفيز و تحميس العاملين – 9

  2:كما أن بعض أهداف اإلتصاالت لها تأثيرعلى سلوك الشخص اآلخر عن طريق 
  . إضافة معلومات جديدة -
  . تحديث معلومات قديمة -
  . تغيير في العواطف و اإلنفعاالت -
  . أو تغيير في وجهات النظر -
  

  : عنــاصر اإلتصال اإلداري –ب 
 اإلتصال اإلداري ، و المكونات  إهتم الباحثون في مجال اإلدارة باإلتصال و عملية       

و التي ال يمكن لإلتـصال اإلداري أن يـتم بـدونها ،                  . و العناصر األساسية له     
: و يجمع الباحثون أن العملية اإلتصالية تتكون من أربعة عناصر أساسية وهـي              

المرسل ، المستقبل ، الرسالة ، الوسيلة أو القناة ،كما أن البـاحثين فـي مجـال                 
ل عموما ، قد أعطو لهذه العناصر أسماء مختلفة،  فمـثال المـصدر هـو              اإلتصا
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المرسل ، والقناة هي الوسيلة ، و المستقبل هو المستلم ، إال أنه رغـم إخـتالف                 
األسماء اليؤدي إلى إختالف المعنى ، فالمعنى واحد ، و يمكن أن تكون العناصر              

  :األساسية لعملية اإلتصال كاآلتي 
  sender                )          المعلومات مصدر(  مرسل – 1
  message)                             المحتوى (  الرسالة – 2
  channel                                قناة اإلتصال أو الوسيل– 3
  receiver  المستقبل                                         – 4
  codes                                 الرموز              – 5
  noise التشويش                                             – 6
 feed back)                     العكسية(  التغذية الرجعية – 7
  
  sender):  مصدر المعلومات (  المــرسل – 1

 يتبادل معـه رسـائل      و هو الشخص الذي يبادر إلى اإلتصال بغيره لينقل إليه أو          
  1.تتضمن معلومات وأفكار معينة 

و هو المتحدث أو الكاتب أو المصدر الـذي يتحمـل مـسؤولية حمـل الفكـرة                          
أو المعلومات المراد نشرها ، و هو بدوره يقوم بوصفها في صورة تعبر عما في               

ـ                سس ذهنه بعد تجميع آرائه و أفكاره و مشاعره ، و يفترض في المرسل أن يتح
العالم المحيط بالمستقبل ، مع العلم أن المـصدر أو المرسـل قـد يكـون فـردا                 

  2.أو جماعات و الحال نفسه للمستقبل 
و لكي ينجح اإلداري في عملية اإلتصال فال بد من توافر عـدد مـن الـصفات                       

أو المتطلبات األساسية  التي تساعده في نجاح مهمته كمرسل ، و تـتلخص هـذه            
  3:لصفات فيما يلي ا
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 القدرة اللغوية و البالغة سواء في سرد المعلومات و نقلهـا للمـستقبل أو فـي     -
  .كتابتها إليه عبر القنوات و الوسائل و األوعية المختلفة 

 القدرة على اإلقناع و التأثير ، و بالخصوص في حالة كون الرسالة مـسموعة                -
  .أو مقروءة 

  . الشفوية أو من خالل اإلذاعة أو التلفزيون  فن اإللقاء و خاصة للرسائل-
القدرة على التعبير بوضوح عن األفكار و المعلومات و وجهة النظـر المـراد              -

إبالغها أو إرسالها ، حيث يسهم ذلك في فهم المستقبل للرسالة و إسـتيعابها ، ألن     
عدم الوضوح و الغموض في المضمون أو المحتوى يؤدي إلى وجود سوء فهـم              

  .بل المستقبل ، و بالتالي ينعكس ذلك على العملية اإلتصالية و هدفها من ق
 يجب على المرسل أن يعرف ما يقوله أو يكتبـه،بحيث يجـب عليـه تـوفير                 -

  .المعلومات الكافية عن موضوع الرسالة للحديث حوله أو مناقشته 
لمستقبل  المكانة اإلجتماعية و الشخصية المتميزة للمرسل ، و مدى التفاعل مع ا            -

  .أو الجمهور 
        Message): المحتوى(  الرســالة – 2

و هي المعلومات و األفكار التي يرغب المرسل في نقلها أو تبادلها مع الغير، من               
أجل نشر و تعميم هذه المعلومات و األفكار ، بقصد توجيه الفكر في أمور معينة ،       

أو ) facts(ئق  و هذه المعلومـات و األفكـار قـد تكـون علـى شـكل حقـا                
  emotions .(1(أو عواطف ) feelings(مشاعر

  2: و يتأثر مضمون الرسالة بعددمن العوامل ينكن إيجازها فيما يأتي 
 دقة بناء و إخراج الرسالة ، سواء كان ذلك في إختيـار األلفـاظ و الكلمـات                  -

يقها إلى  المؤثرة نفسيا في المستقبل ، و في إستخدام العبارات الفعالة التي تجد طر            
  .عقول و قلوب المستقبل المعني بالفكرة 
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 عدم وجود بدائل متوفرة و جاهزة للرسالة ، ففي حالة وجود بـدائل  أو أكثـر        -
للمضمون أو الفكرة ، فإنه يتوجب على المرسل التأكد من عدم لجوء المستقبل إلى         

  .تلك الفكرة أو المضمون الذي تحمله الرسائل األخرى 
خطاء المطبعية في حالة اإلتصال المكتوب ، أو األخطاء النحوية           عدم وجود األ   -

اللغوية في اإلتصال الشفوي أو المسموع ، و في المكتوب ، فكثيرا ما تشوه هـذه             
األخطاء التي قد توجد في بعض الرسائل مضمون الرسالة و تؤدي إلى العـزوف        

  .عنها 
المستقبل جماعة أو فردا لـه   اإلبتعاد عن التكرار غير المبرر في المعلومات ، ف    -

القابلية إلستقبال األفكار الجديدة ، كما أنه قد يعزف وينفر من المعلومات المكررة             
  .مع عدم لزومها 

 اإلختصار في الرسالة و تجنب الرسالة الطويلة حتى ال تكون مملة ، فكثيرا ما               -
  .يمل المستقبل من الحشو الكالمي و اإلنشاء و المقدمات الطويلة 

 توفير الوسيلة المناسبة لنقل الرسالة ، فالرسالة تتـأثر تـأثيرا كبيـرا بالقنـاة                       -
أو الوسيلة التي ستنقلها إلى المستقبل ، فلكل رسالة وسيلتها المؤثرة دون غيرهـا              
من الوسائل ، فهناك بعض الرسائل يجدر أن تنقل شخصيا من المرسل ، كمـا أن        

  .ر مباشر عبر وسائل اإلتصال المتنوعة هناك رسائل أخرى تعمل بشكل غي
 إختيار الوقت المناسب في نقل الرسالة ، فالرسالة التي يجب نقلها اليـوم إلـى                -

المستقبل أو جمهور المستقبلين قد ال تصلح ليوم آخر ، أو يتغير فاعليهـا فلكـل                
  .رسالة وقتها 

مبتغى الرسـالة      إختيار الجمهور المناسب إلستقبال الرسالة ، فمن أجل تحقيق           -
و هدفها يجب إختيار الجمهور أو المستقبل المناسب و األصح ، وذلـك لوجـود               

  .جمهور أكثر تأثرا بالرسائل و مضمونها من جمهور آخر 
و على العموم يمكن تعريف الرسالة بأنها المعنى المراد توصيله من قبل المرسل             

عليه المستقبل ، و تـرتبط     للمستقبل ، و تحدد أيضا المعنى الذي يمكن أن يحصل           
كفاءة عملية اإلتصال بمدى تقارب درجة فهم الرسالة بـين الطـرفين المرسـل                    



و المستقبل ، و تشمل الرسـالة علـى مجموعـة مـن المعلومـات و األفكـار                             
  1.و اإلتجاهات و المشاعر و التعليمات 

  )channel: ( القــناة أو الـوسيلة – 3
 التي يختارها المرسل لنقل الرموز التي إختارهـا لنقـل رسـالته             و هي الوسائل  

للمستقبل ، و قد تكون القناة الهواء عند إستعمال الكلمات المنطوقة ، أو اإلشارات              
أو التليفون ، أو الراديو ، أو التليفزيون ، أو غير ذلك من قنوات اإلتصال التـي                 

  .يستخدمها اإلنسان إليصال رموز رسالته للغير 
و اإلتصال يكون أكثر فعالية عندما يستخدم اإلنـسان قنـاة أو أكثـر لإلتـصال،         
إلنشغال أكثر من حاسة واحدة من الحواس الخمس البـصر ، الـسمع ، الـشم ،                 
اللمس، الذوق و كلنا نعرف أن التلفزيون مثال أكثر فعالية في اإلتصال من الراديو           

و البصر ، و الثاني يشغل حاسة       كقنوات اإلتصال ، ألن األول يشغل حاسة السمع         
  2.السمع فقط 

و هناك عدد من األسس التي يجب على اإلداري أن يأخذها بعين اإلعتبـار عنـد             
  3:إختياره لوسيلة اإلتصال و هذه األسس هي 

 وسائل اإلتصال و القنوات الواسعة األكثر إنتشارا بين جمهـور المـستقبلين ،              -
الوسيلة السائدة بـين أفـراد المجتمـع هـي     سواء كانو مستمعين أو مشاهدين ، ف     

  .مضمونة و سهلة اإلستخدام ، و تصل إلى أكبر عدد منهم 
 وسائل اإلتصال ذات التأثير المباشـر أو الفعـال فـي المـشاهد أو القـارئ                          -

  .أو المستمع ، هي أكثر من غيرها من وسائل اإلتصال 
  .رسالة المراد توصيلها  الوسائل و القنوات المناسبة للمضمون أو ال-
 الوسائل و القنوات األقل عرضة للتشويش و التشويه ، فقد يتعرض اإلرسـال              -

التلفزيوني و البث اإلذاعي إلى تشويش عبر المسافات البعيدة إذا كانـت تقنيـات              
و قد تكون الرسالة المكتوبـة غيـر واضـحة          . اإلتصال المستخدمة غير كفوءة     
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 و الطباعة ، و قد يكون صوت المرسل غير مسموع في            المعاني من ناحية الكتابة   
  .حالة اإلتصال الشفوي 

  )receiver: ( المســـتقبل – 4
و هو الشخص و الجمهور المستهدف بالرسالة و التي يعمل المرسل على إيصالها             
إليه ، و تعتبر عملية اإلتصال ناجحة إذا تطابقت أو تقاربت المعـاني فـي فكـر                

  1.ل بعد إنهاء عملية اإلتصال المرسل أو المستقب
و المستقبل كذلك هو الشخص الذي يكون على الطرف اآلخر من عملية اإلتصال،            

التي يرسلها له المرسل ، فيستقبلها و يحللها إلى معلومات          )المعاني(تصله الرموز   
و أفكار ، و ربما تكون هذه األفكار قد فسرت من قبل المـستقبل بطريقـة غيـر      

صده المرسل ، و هنا ال بد من التذكير من أن اإلنسان أثنـاء نقـل                مطابقة لما يق  
رسائله للغير إنما ينقل معلومات و أفكار مبنية على حقائقه و مشاعره و عواطفه ،    

  2.و أن رسائله قد تصل إلى المستقبل مشوشة قليال أو كثيرا 
ير كما يجب على المستقبل أن يقوم بحل رموز الرسالةبغية التوصـل إلـى تفـس              

امحتوياتها و فهم معناها ، و ينعكس ذلك عادة في أنماط السلوك المختلفـة التـي                
و لذلك يجب أال يقاس نجاح عمليـة اإلتـصال بمـا يقدمـه              . يقوم بها المستقبل    

المرسل، و لكن بما يقوم به المسقبل من سلوكيات تدل علـى نجـاح اإلتـصال                       
مستمعا ،أو مشاهدا ، أو قارئا ، و قد          و يمكن للمستقبل أن يكون       3.و تحقق الهدف  

  :ينتج عند المستقبل عدة أحوال منها 
  . أنه يفهم الرسالة بسهولة و يسر -
  . أنه قد يفهم الرسالة بعد جهد معين -
  . أو أنه ال يفهم الرسالة على اإلطالق -

و هناك عدة من العوامل التي تؤثر في فهم الرسالة أو عدم فهمها ، و من بين هذه            
  4: العوامل مايلي 
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 اللغة المشتركة و المفهومة بين كل من المرسل و المستقبل ، سواء كان ذلـك                -
بالنسبة إلى اللغة القومية المشتركة كاللغـة العربيـة أو المـصطلحات اللغويـة              
المستخدمة في اللغة الواحدة ، و كثيرا ما يساء فهم الرسالة إذا لم تكن هناك لغـة                 

  .لمرسل و المستقبل مشتركة وواضحة بين ا
 درجة اإلنسجام و التجانس بين المرسل و المستقبل ، و شعور اإلحترام و الود               -

و الثقة الموجودة بينهما ، فالمرسل ال يجد عناءا كبيرا في إيـصال أفكـاره إلـى       
  .المستقبل في حالة وجود مشاعر إيجابية عند المستقبل 

 الذي يقوم بإسـتقبال معلوماتـه ،         ثقافة المرسل و خبرته و معرفته بالموضوع       -
  .فاألفكار و المعلومات الجديدة تجد طريقها عند المستقبل بشكل أسرع و أسهل 

 مؤثرات إجتماعية إيجابية و سلبية تربط المرسل بالمستقبل ، يكون لها أثر كبير              -
  .في فهم و إستيعاب الرسالة 

رسل و المـستقبل و يـتم   و تجدر اإلشارة إلى أن اإلتصال عملية مشاركة بين الم      
التفاعل بينهما من خالل تبادل الرسائل في نفس الموقف اإلتـصالي ، بمعنـى أن              
المرسل يصبح مستقبال و المستقبل يصبح مرسال ، و بالتالي فإن عملية اإلتـصال       

  .ال تسير في إتجاه واحد بل في إتجاهين 
  )codes: ( الرمــوز 5

لنقل رسالته إلى المستقبل ، و التي لها معاني   و هي الوسائل التي يختارها المرسل       
غالبا ما تكون مشتركة يفهمها المرسل و المستقبل معا ، و قد تكون هذه الرمـوز                
على شكل كلمات مكتوبة ، أو منطوقة ، أو صور ، أو أفعال إنسانية التي تظهـر                 

و بهز  مثال عن طريق تعابير الوجه كاإلبتسامة ، أو اإلستغراب ، أو اإلعجاب ، أ             
الكتفين ، أو بحركة العينين ، و غير ذلك مما له معاني معينة عـادة مـا تكـون                   

  1.مفهومة لكل الذين يتصلون مع بعضهم ، خاصة إذا كانو من أبناء مجتمع واحد 
  )noise: ( التشـويش – 6

و هو كل ما من شأنه أن يعيق أو يقلل من دقة و فعالية اإلتصال ، و قد تتواجـد                    
ة من مراحل اإلتصال ، أو من خالل أي عنصر من مكونات عمليـة    في أية مرحل  
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اإلتصال ، و على هذا األساس عادة ما يكون معنويا إذا إرتبط بالجوانب اإلدراكية              
و اإلجتماعية للمرسل أو المستقبل ، كما قد يكون ماديا إذا إرتبط بوسائل اإلتصال              

  1.المادية و التقنية 
 يشمل كل ما يؤثر في كفـاءة و فعاليـة وصـول             و التشويش أو اإلزعاج مفهوم    

الرسالة بشكل جيد إلى المستقبل و إدراكها ، و قد تـأتي هـذه المـؤثرات مـن                  
المرسل، ، و قد تأتي من قناة أو وسيلة اإلتصال ، و قد تأتي من المستقبل ، و قد                   

  أو   تأتي من المحيط أو البيئة الخارجية ، و هذه المؤثرات أو العوامل متفردة                    
مجتمعة ، تلعب دورا حاسما و مهما في التأثير سلبا على عملية اإلتصال ، و لذلك          

  2.فإنه من الضروري إستيعاب و إدراك أسبابها و آثارها و محاولة التغلب عليها 
  :و هناك نوعان رئيسيان من التشويش هما 

سـال   التشويش الميكانيكي أو اآللي ، و يشمل أي تدخل فني يطرأ علـى إر              – 1
الرسالة من المرسل إلى المستقبل ، كأن تمر سيارة أو طائرة بصوتها المرتفـع ،               

  .أو يحدث خلل كهربائي في محطة اإلذاعة أو التلفزيون 
 التشويش الداللي و اللفظي ، و يحدث داخل الفرد حينما ال يفهـم المرسـل                – 2

  . الميكانيكية والمستقبل بعضهما البعض ألي سبب من األسباب بإستثناء األسباب
  :و من األمور التي تسهم في إحداث تشويش المعاني 

 إستعمال مفردات غير مألوفة يصعب على المستقبل فهمها بـسهولة ، و هـذا               -
  .يوازي تقديم مواضيع ال تتوافق و مستوى الجمهور المستهدف 

 عدم وضوح قصد المرسل و ما عناه في رسالته وضوحا كافيا ، فيفهم المستقبل           -
  .الرسالة بطريقة مغايرة لما أراده المرسل في األصل 

  . الفهم الخاطئ للمعاني بسبب التباين الثقافي بين المرسل و المستقبل -
و يمكن اإلقالل من تشويش المعاني إذا إتبعت الدقة في تحديد معاني األلفاظ التـي   

ـ            ر مـن   تتضمنها الرسالة ، خاصة تلك المفردات و المصطلحات التي تحتمل أكث
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معنى ، و التي قد يساء فهمها من القـارئ أو المـستمع أو مـستعمل الوسـيلة                  
   1.اإلتصالية 

  )feed back: ( التغذية الرجعية – 7
و هي اإلستجابة لرسائل المرسل ، و بالتالي يأخـذ المرسـل التغذيـة العكـسية                      

ئجـه لكونـه   أو الرجعية خير دليل على تحقق اإلتصال ، و التأكد من فاعليـة نتا         
  2.يضمن تحقق الفهم بين الطرفين 

فمثال عندما يتحدث زميل مع زميله في موضوع معين فإنه ال يتأكد من أن رسالته             
قد وصلت سليمة إلى هذا الزميل ، أو أنه فهمها بالطريقة الـصحيحة ، إال إذا رد                 

رة   عليه الحديث بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة ، سواء بالكلمـة أو باإلشـا              
أو باإليماءة ، مما يفيد مدى فهم الزميل لحديثه و مدى موافقته أو عـدم موافقتـه                

  .عليه
إرجاع ( فرد الزميل على حديث الزميل األول يسمى في اإلدارة بالتغذية الرجعية            

  feed back.(3) (األثر
  4:أما األشكال التي تتخذها التغذية الراجعة فمنها الآلتي 

  ) .عدم وجود تغذية رجعية ( ضامينها و اإلكتفاء بذلك  فهم الرسالة و م–أ 
تشجيع المرسل بإعادة إرسال    (  فهم الرسالة و التأثر بها و العمل بمضمونها          –ب  

الرسالة إلى مستقبلين آلخرين و كسب تأييدهم، أو إغنائهم باألفكـار و الخبـرات                 
  ).و المعلومات التي تحتوي عليه الرسالة 

  ).إعادة صياغة أفكارها و معلوماتها بشكل أكثر فهما ( الة  عدم فهم الرس–ج 
وقف إرسـال الرسـالة       (  فهم الرسالة و العمل ضدها ، أي عدم اإلقتناع بها            –د  

  ).أو إعادة إرسالها إلى مستقبلين آخرين أكثر إستعدادا لتقبل الرسالة 
لى عدة أنواع   كما تنقسم التغذية الرجعية أو رجع الصدى من حيث أسلوب توقيته إ           

  : هي 
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  .و هو الذي يتم كإستجابة فورية لإلتصال :  رجع الصدى القوي – 1
و هو رجع الصدى الذي يتأخر وصوله إلى المتـصل       :  رجع الصدى اآلجل     – 2

و هو من مميزات اإلتصال الجماهيري ، ألنه بطيءفي وصوله إلـى المـستقبل                 
  .أو المرسل 

 باإلتصال الجماهيري و الـذي يـسعى فيـه          الخاص:  رجع الصدى المتقدم     – 3
المتصل لمعرفة ردود أفعال الجمهور ، و ذلك من خالل إختيار مسبق للبرنـامج              

يجري على جماعة مختارة من الجمهور لمعرفة أراء الجمهـور مـن إعجـاب                    
  .و قبولهم للبرنامج أم ال 

  :أما من ناحية أسلوب أدائه ، فينقسم رجع الصدى إلى نوعين 
وذلك من خالل الكتابات النقدية و المقترحات التـي         :  رجع الصدى اللفظي     – 1

  .يقدمها النقاد و القراء إلى الصحف و المجالت و برامج اإلذاعة و التلفزيون 
و الذي يتم التعرف عليـه مـن خـالل أرقـام       :  رجع الصدى غير اللفظي      – 2

ن و المشاهدين بالنـسبة  المبيعات في حالة الصحف و المجالت ، و حجم المستمعي       
  1.لإلذاعة و التلفزيون 

  : أنواع ووسائل اإلتصال اإلداري : المبحث الثاني 
  :أنواع اإلتصال اإلداري : أوال 

ينظر إلى التنظيم اإلداري على أنه شبكة معقدة من العالقات المتداخلة بين األفراد،      
رة لإلتصال بـين    و تنعكس تلك العالقات على وجود شبكات متعددة أو طرق كثي          

  2:أعضاء التنظيم ، و من هذه الطرق ما يلي 
 اإلتصال الذي يتم من خالل إنتقال الرسائل طبقا لخطوات تسلسل السلطة في             – 1

التنظيم ، و يمكن أن يكون ذلك من أسفل إلى أعلى ، أو من أعلى إلـى أسـفل ،                    
  ).الزمالء(أو اإلتصال األفقي 

 و ذلك حينما يرسل بعض رؤساء االقـسام         Yل   اإلتصال الذي يتم على شك     – 2
  .تقارير معينة من األعمال إلى رؤسائهم 

                                                
 .256 ص . المرجع السابق - 1
 .160 ص . مرجع سابق . فرج شعبان - 2



 و ذلـك حينمـا يقـوم أربعـة مـن      X اإلتصال الذي يتم على شكل حرف      – 3
المرؤوسين من أماكن مختلفة بالتنظيم الهرمي بكتابة تقارير إلى رئيسهم الذي يقع            

لمناسبة على ظروف التنظيم نفسه     و تتوقف طريقة اإلتصال ا    .مركزه بينهم جميعا    
  : و الخصائص المميزة لسلوك أعضائه و ذلك يتطلب تفهم للنواحي التالية 

 أن طريقة اإلتصال المتبعة في نقل الرسائل تؤثر بشكل واضح ، و المعلومات         –أ  
  .و دقتها التي تحتويها تلك الرسائل 

و مستوى أداء الفـرد      تنعكس طريقة اإلتصال المطبقة بالتنظيم على طريقة         –ب  
لواجباتهم ، و بذلك يمكن القول أن هيكل اإلتصال الذي يـتم إختيـاره و تطبيقـه      

  1.سوف يلعب دورا هاما في تحديد أنماط التفاعل بين األفراد داخل التنظيم 
  :و هناك عدة أنواع لإلتصال اإلداري أهمها 

  : اإلتصاالت الرسمية –أ 
أنها عمليات اإلتصال التي تتم في إطار بنـاء         يمكن تعريف اإلتصاالت الرسمية ب    

تنظيمي يحدد خطوات اإلتصاالت الرسمية في المؤسـسة بحيـث تكـون هـذه              
اإلتصاالت نظاما مرتبا بين أساليب و إجراءات نقـل المعلومـات و البيانـات و               
القرارات من أعلى قمة في المؤسسة نزوال حتى أدنى المستويات الوظيفية فيها و             

  2.و بين المستويات المتشابهة داخل الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة بالعكس ، أ
و بالنظر إلى الهيكل التنظيمي لإلدارة يالحظ وجود ثالثة أنواع من اإلتـصاالت             
الرسمية اإلدارية ، كأن يتخذ اإلتصال شكله من األعلى إلى األسفل ، و يكون ذلك               

العليا ، مثل رئيس المؤسـسة       على شكل أوامر و تعليمات و قرارات من السلطة          
أو مدير المنظمة اإلدارية و يسمى باإلتصال الهابط ، و يكون الرد عليه بالتغذيـة              

كما رأينا ما المقصود بالتغذية الرجعيـة ، و يمكـن أن   ) Feed back(الرجعية 
يكون اإلتصال من أسفل إلى أعلى أي من الموظفبن أو اإلداريين العـاديين إلـى               

يا ، و التي يمثلها رئيسها أو مديرها و يكون على شكل نقل للمعلومات              اإلدارة العل 
أو طلبات و يسمى اإلتصال الصاعد ، و يكون اإلتصال الرسمي كذلك على شكل              
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أفقي ، كأن يتصل مدراء أو رؤساء أقسام معينة في المؤسسة ، و يكون أصحابها               
التجهيزات و مدير   في نفس المستوى اإلداري ، كأن يتصل مدير فرع معين مثل            

التسويق ، أو مدير المالية و مدير الخدمات في نفس المنظمة دون إشراك المـدير        
  .العام 

  :و فيما يلي شرح لهذه الثالثة أنواع من اإلتصاالت الرسمية اإلدارية 
  
  )من أعلى إلى أسفل : (  اإلتصال الهابط – 1

 و يتضمن عادة القرارات و هو اإلتصال الذي يتجه من الرؤساء إلى المرؤوسين ،  
و األوامر و التعليمات ، و قرارات العمل ، و التقارير المنـشورة و اإلعالنـات                

  1.الخ ...
و هذا النوع من اإلتصال هو االكثر شيوعا في المنظمـات عمومـا ، إذ تمثـل                 

  2: عمليات اإلتصال الهابط في الغالب نقال لكل مما يأتي 
  .المدير إلى المستويات األدنى  القرارات اإلدارية من مستوى -
  . األوامر اإلدارية نحو العمل و مهماته -
  . اإليضاحات عن السياسات و اإلجراءات التنظيمية -
  . التغذية الرجعية حول العاملين حول أدائهم -
  . المكافآت و التوجيهات و اإلرشادات -

 إذ أن مهمة اإلدارة و يرتبط هذا النوع من اإلتصاالت بمفهوم السلطة في التنظيم ،    
العليا هي صنع القرارات و تمريرها إلى المستويات األخرى ، و إذا القت هـذه               
القرارات صعوبة في التطبيق فإن ذلك يمكن إرجاعه إلى خطأ العـاملين و لـيس        
خطأ اإلدارة العليا ،و بما أن اإلدارة العليا تملك سلطة واسـعة ، فإنـه بإمكانهـا                 

   3. من خاللها تستطيع خلق الألتزام بتعليماتها إستخدام الوسائل التي
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و تعتبر اإلجتماعات الرسمية و القرارات المفاجئة و نشرات أهداف المنظمة مـن       
طرف اإلتصال من أعلى إلى أسفل ، فهذا النوع من اإلتصاالت اإلدارية أساسـي             

  1.في أي تنظيم 
ث بـين المـشرفين         و يمكن القول أن هناك خمسة أنواع من اإلتصال الهابط تحد          

  2:و المرؤوسين في أي تنظيم و هي 
  . تعليمات محددة تتعلق بالمهمات المحددة – 1
 معلومات تهدف إلى تطوير درجة عالية من التفهم للمهمة و عالقتها بمهمات             – 2

  .التنظيم األخرى 
  . معلومات حول اإلجراءات و الممارسات التنظيمية – 3
  .سين فيما يتعلق بمستوى األداء المحقق  معلومات ترجع للمرؤو– 4
 معلومات ذات طبيعة إيديولوجية غايتها إحداث تماثل بين العاملين و أهـداف       – 5

  .التنظيم 
و من األمثلة على اإلتصال الهابط عندما يصدر المدير العام إلى اإلدارات المختلفة 

أسـعار بيـع الـسلع    و األقسام المختلفة تعليمات حول الدوام ، أو اإلجازات ، أو   
المنتجة ، أو التسهيالت المالية و طريقة و شـروط منحهـا و كيفيـة اإلتـصال                 

  .بالعمالء
  )من أسفل إلى أعلى: (  اإلتصــال الصاعد – 2

من الواضح أن هذا الشكل يضم تلك التدفقات للمعلومات و الرسائل من المستوى             
ليـات اإلتـصال النازلـة             األدنى إلى المستوى األعلى منه ، و إذا ما كانـت عم           

أو الهابطة هي األكثر شيوعا في المنظمات اإلدارية ، فـإن عمليـات اإلتـصال               
الصاعد هي أقل منها ، و ذلك لبعض الخشية عند المرؤوسين في نقل أو إرسـال                
معلومات عن الجوانب السلبية في عملهم ، إضافة إلعتقادهم بعدم إهتمـام اإلدارة              

يحتل اإلتصال الصاعد   . تهم أو مقترحاتهم أو عدم سماعها البتة        أو المدير بمشكال  
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هذا أهمية عند العاملين إذا ما عززته اإلدارة، حيث تـوفر لهـم الفرصـة فـي                 
  1.المشاركة في توجيه العمل في أقسامهم ووحداتهم 

فهذا اإلتصال يتم عكس اإلتصال الهابط ، حيث يبدأ من أدنى المستويات اإلدارية             
ى أعالها ، عبر المستويات اإلدارية المختلفة من أسفل الهرم في الهيكـل            ليصل إل 

  2.التنظيمي إلى أعاله 
و يهدف هذا اإلتصال إلى زيادة فرصة مشاركة العاملين مع اإلدارة، و إعطـائهم           
فرصة لتوصيل صوتهم لإلدارة العليا ، و يتوقف نجاح هذا النوع مـن اإلتـصال        

ير و المرؤوسين و على إستعداد المـدير لإلسـتجابة          على طبيعة العالقة بين المد    
   3.لمقترحات و آراء العاملين متبعا سياسة الباب المفتوح 

  4: و يمكن أن يضم هذا النوع من اإلتصال مايلي 
  . التقارير عن المشكالت التي تتطلب ألوامر جديدة -
  . أمور مستجدة تؤثر في طبيعة العمل -
  . مقترحات التحسينات -
  .لمتطلبات المستجدة للعمل و العاملين  ا-

  5:و المعلومات التي يتم نقلها في صورة اإلتصال الصاعد يمكن تقسيمها إلى 
  . معلومات عن العامل نفسه و أدائه و مشاكله – 1
  . معلومات عن اآلخرين و مشاكاهم – 2
  . معلومات حول السياسات و اإلجراءات التنظيمية -3
  .نبغي القيام به ، و كيف يمكن أن يتم ذلك  معلومات حول ما ي– 4

) المستقبل(و المدير   ) المرسل  ( و يتم نقل هذه المعلومات إما مباشرة بين العامل          
أو من خالل المستويات اإلدارية حسب التسلسل الهرمي ، و لكن من أسفل إلـى               

نه أعلى ، حيث يتصل العامل أو الموظف برئيسه ليقوم بنقلها إلى من هو أعلى م              
  .في التنظيم حتى تصل إلى المدير المسؤول في الموضوع أو إلى المدير العام 
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  : اإلتصـال األفقي – 3
و يقصد بهذا اإلتصال الذي يتم بين موظفي المـستوى اإلداري الواحـد بهـدف               
التنسيق بين جهودهم و تبادل المعلومات ، و من األساليب المستخدمة فـي هـذا               

  1.ان و المقابالت و المستندات المكتوبة النوع اإلجتماعات و اللج
و هذا النوع من اإلتصال يعني اإلتصال بين الجانبين ، و يتضمن تبادل المعلومات       
و الرسائل بين المواقع في ذات المستوى اإلداري في المنظمة ، و لقـد أظهـرت      
الدراسات أن هذا النوع من عمليات اإلتصال يحتل ما يقارب الثلث من وقت عمل              

لمدير ، فتراه في هذا الشكل من عمليات اإلتصال يشارك مع نظرائه و المرافقين، ا
  2.و ممن يعمل بنفس المستوى اإلداري الذي هو فيه 

و يتميز هذا النوع من اإلتصاالت بأنه يوفر عمليات التنـسيق الـضرورية بـين               
الوظائف ذات المستوى الواحد ، و ال تتصف باإلتصاالت المتبادلة بين المتصلين            
بعالقة الرئيس بالمرؤوسين كما هو الحال في اإلتصاالت الهابطة و اإلتـصاالت            

سمية ألنها تتم بحكم العالقـات      الصاعدة ، و على أي حال فإنها تبقى إتصاالت ر         
  3.الوظيفية ممن هم في مستوى واحد 

و يمكن إعتبار اإلتصال األفقي بأنه هام ، و يزيد من فاعلية المنظمة في المجاالت            
  4:التالية 

 القيام ببعض المهمات غير المحدودة و التي تحتاج لجهـود مجموعـة مـن               – 1
  .ذا ساد التفاهم بين أعضاء الفريق األفراد أو فريق للقيام بها ، و ال سيما إ

 يشكل اإلتصال األفقي دائرة مغلقة ، حيث أنها تلبي حاجـات األفـراد عـن         – 2
طريق اإلستماع إليهم و نقل المعلومات لهم من زمالئهم دون اإلعتبار بالمستويات            

  .األخرى 
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يم ألنه  النظر إلى اإلتصال األفقي من خالل النظر إلى وظيفة الرقابة في التنظ – 3
أي اإلتصال األفقي يعتبر نوعا من الرقابة الحقيقية على قدرة اإلدارة العليـا فـي           

  .التنظيم 
 يرتبط اإلتصال األفقي بظاهرة التنازع في التنظيمات ، فعندما ال ينسق أحـد              – 4

اإلداريين مع باقي اإلداريين في الوحدات األخرى ، أي نظرائه فـسيكون هنـاك              
اع ، و قد يؤدي هذا الصراع و النزاع إذا لم يتم التغلب عليه مجال للصراع و النز  

  .إلى إنهيار اإلتصال األفقي و بالتالي عدم الوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة 
 اإلتصال األفقي يشجع مبدأ المشاركة في التنظيمات الحديثة ، فـإذا كانـت              – 5

 و األهداف ، فإنه من    اإلدارة العليا ترغب في مشاركة العاملين في رسم السياسات        
المفيد لها و للتنظيم في أن تشجع المرؤوسين  في التعبير الحر عن أفكارهم و ما                
يريدونه و المشاركة في إتخاذ القرارات و بالتالي التعاون في حل المشكالت بـين         

  .بعضهم البعض ، و يتم ذلك عن طريق هذا النوع من اإلتصال األفقي 
  : ة  اإلتصاالت غير الرسمي–ب 

أما اإلتصاالت غير الرسمية كما يشير إليهـا إسـمها ، فإنهـا ال تتبـع خطـوط       
اإلتصاالت الرسمية بالمؤسسة بل تخرج عليها ، ذلك أن الموظفين حـسب هـذه              
اإلتصاالت غير الرسمية ال يتصلون مع بعضهم البعض بحكم وظائفهم ، بقدر ما             

اقات أو بحكم القرابة ، أو      يتصلون بحكم عالقاتهم و صالتهم الشخصية ، و الصد        
  1.النسب ، أو اإلنتساب إلى مدرسة فكرية أو إجتماعية واحدة و ما إليها

فلما كان هذا اإلتصال غير رسمي ال تحكمه الهياكل و المخططات التنظيمية فـي              
المنظمة ، و إذا ما كانت عمليات اإلتصال الرسمي تدور حول مهمـات العمـل                    

 عمليات اإلتصال غير الرسمي تميل إلى تعزيز و إشباع          و كل ما يتصل به ، فإن      
المتطلبات اإلجتماعية للعاملين في المنظمة ، إن كل ذلك يجعل تدفق المعلومـات             
عبر قنوات اإلتصال غير الرسمي غير سهال ، و سريعا، و مرنا ،و مفهوما لدى               

   2.العاملين أنفسهم متجاوزين مختلف العوائق و العقبات 
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لنوع من اإلتصاالت خارج المسارات الرسمية المحددة لإلتصاالت في         يحدث هذا ا  
المنظمة، و قد ينشأ اإلتصال غير الرسمي نتيجة لـسعي العـاملين أو تعرضـهم               
لمشاكل مشتركة لتحقيق أهداف مشتركة ، أو إشباع حاجات مشتركة و يمكـن أن              

 ضد أهـداف  يكون اإلتصال غير الرسمي أحد معوقات العمل إذا أخذ شكل التكتل          
المنظمة من قبل العاملين ، و يمكن أن تستفيد منه اإلدارة في تحقيـق أهـدافها ،                    

و اإلدارة الحكيمة هي التي تتعرف على مسارات اإلتصاالت غير الرسمية و تحلل 
محتواها ، ثم توجهها إلى األهداف العامة و في جميع األحـوال يمكـن إعتبـار                

طبيعية ، و لكن يجب على اإلدارة أن تستفيد منها  اإلتصاالت غير الرسمية ظاهرة     
   1.في تحقيق األهداف العامة ، و ليس لتحقيق األهداف الخاصة 

كما يمكن إعتبار اإلتصال غير الرسمي مساعدا لإلتصال الرسمي ، فطالمـا أنـه         
ليس باإلتصال الهابط أو اإلتصال الصاعد أو اإلتصال األفقي المنظم بين وحدات            

مستوى بقصد التنسيق و التشاور و التعاون ، فما لم يكن كـذلك فإنـه               من نفس ال  
  2.يعتبر حينئذ إتصاال غير رسميا 

و يشير أحد علماء اإلدارة إلى أن اإلتصاالت غير الرسمية في كل مؤسسة عامة              
أو خاصة حقيقة ال يمكن إنكارها ، و ال يمكن كذلك القضاء عليها ، و المهم هـو                  

سسة و اإلستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها ، غير أنه            توجيهها لخدمة المؤ  
التي ال تعدو أن ) شبكة اإلشاعات ( ال يجب الخلط بين هذه اإلتصاالت و ما يسمى          

تكون أحد أشكالها و يقصد بها القنوات التي تمر بها اإلشاعات ، صحيحة كانت أم               
 تنشأ هذه اإلشاعات غالبـا      كاذبة ، و ال تستطيع المنظمة أن تفعل حيالها شيئا ، و           

  3.متى أحاط الغموض بموضوع معين يهم الموظفين في المؤسسة 
كما يمكن لعمليات اإلتصال غير الرسمي أن تؤدي لنتائج إيجابية مهمة قد تعجـز              
عنها عمليات اإلتصال الرسمي بالمنظمة ، فقد يكون اإلتصال الرسمي هو العامل            

 دوران العمل في المنظمة مـثال ، إن ذلـك           المساعد في تقليل معدالت التغيب و     
يعتمد على مدى قناعة المدير بفاعلية اإلتصال غير الرسمي ، و الذي بمقدوره أن              
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يجعله مصدرا مهما لتلك المعلومات ، و كذلك للتغذية الراجعة عن مـدى نجـاح                 
أو فشل فاعلية قرراته ، ال بل يمكن للمدير أن يرسل معلومـات تفـصيلية عبـر     

ت اإلتصال غير الرسمي ، و التي ال يمكن نقلها عبر اإلتصال الرسمي لسبب              قنوا
  1.أو آلخر

  2:و يتصف اإلتصال غير الرسمي بصفات رئيسية هامة مثل 
 صدق المعلومات و البيانات المنقولة من خالل اإلتصاالت غير الرسمية في             – 1

 مـن   %75أن  معظم الحاالت ، ففي دراسة لعالم إداري أكد من خالل دراسـته             
المعلومات و البيانات و األفكار التي تأتي من خالل اإلتصاالت غير الرسمية هي             
معلومات صحيحة و صادقة ، و معلومات دقيقة وواضحة و مؤثرة ، و لكن يجب               
اإلنتباه إلى أن هناك إشاعات و معلومات خاطئة تتخلل و تتسلل عبر اإلتـصاالت              

  .دم تركها تخترق اإلتصاالت غير الرسميةغير الرسمية ، الواجب مراقبتها و ع
 تتصف المعلومات و البيانات و األخبار المنقولة بواسـطة اإلتـصال غيـر              – 2

الرسمي بالفعالية، حيث أنها تنقل المعلومات إلى األشخاص الذين لهم إهتمامـات             
أو مصالح معينة في وصول هذه المعلومات و البيانات و األخبار إليهم ، سـواء                

  .ؤالء من داخل المنظمة أو المؤسسة أو أنهم من خارجها كان ه
 يتصف اإلتصال غير الرسمي و يتميز بالسرعة في نقل المعلومات أكثر من             – 3

نقل المعلومات عن طريق اإلتصال الرسمي ، فقد ينتشر خبر زيادة فـي األجـر                  
تـصال  وتصل إليهم قبل أن تصل إليهم بواسـطة اإل        , أو الترقيات بين الموظفين     

  .الرسمي 
 يعمل اإلتصال غير الرسمي على توضيح المعلومات و األخبـار المنقولـة             – 4

بواسطة اإلتصال الرسمي ، فمثال إنقطاع مدير عن العمل بغية تـرك المؤسـسة                 
أو المنظمة و يصدر قرار إداري يرجع ذلك التغيب ألسباب صحية و نيتـه فـي                

سمية لتوضيح ذلك ، كأن يرغب المدير في        اإلستقالة ، و تأتي اإلتصاالت غير الر      
  .تغيير المنظمة أو المؤسسة إلى منظمة أو مؤسسة أخرى 
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من سمات اإلتصاالت غير الرسمية عدم اإلستمرارية في التـدفق ، و ذلـك              – 5
بسبب العالقات الناجمة عن التنظيمات غير الرسمية ، و التي هي أكثر تغيير من              

  . سمية ، فالعالقات الشخصية بين الموظفين تتغير تلك الناجمة عن التنظيمات الر
  

  :وســائل اإلتصال اإلداري : ثانيا 
طبيعة : يعتمد إختيار الوسيلة المناسبة في عملية اإلتصال على عدة عوامل أهمها            

الرسالة ، الهدف المقصود منها ، نوع الجمهور المستهدف ، مدى قرب الجمهور،             
، رغبات الشخص المرسل و طبيعة الموقـف الـذي       الفترة الزمنية لنشر الرسالة     
  1.يملي عليه عملية اإلتصال 

و هناك عدة وسائل لإلتصال اإلداري منها الشفوي ، الكتابي ، ووسـائل أخـرى               
  :كوسائل اإلتصال التصويرية و التصرفية ، وسنتطرق إلى أهمها بإيجاز 

  : وسـائل اإلتصـال الشفـوي –أ 
خدم األلفاظ المنطوقة ، المشتملة على كلمات أو جمل         وهو ذلك اإلتصال الذي يست    

أو عبارات دالة على معنى مفيد ، و تتكون منه الفكرة أو الموضوع الذي يريـد                
المدير نقله للموظفين مثال ، و تلجأ المنظمات إلى هذا النوع من اإلتصال لسرعته،  

  2.ويعطي ردود فعل مباشرة و يسهل التفاعل 
وي يمكن أن تكون مباشرة بدون إستخدام واسطة ، أو غير           ووسائل اإلتصال الشف  

  3:ومنهاأوال بقنوات اإلتصال الشفهي المباشرمباشرة بإستخدام واسطة ، و سنبدأ 
تعمل عملية اإلتصال في بعض المنظمات عن طريـق         : التعليمات و األوامر     – 1

إصدار التعليمات و التوجيهات، في صورة أوامر تـصدر مـن الـرئيس إلـى               
  .لمرؤوسين ألداء عمل معين ا

فأي عمل في المنظمة ال ينجو من المشكالت أو المعوقات التي        :   اإلستشارة   – 2
تؤثر بدورها على سير العمل و نتائجه ، و قد تختلف هذه المشكالت ، مما يتطلب               
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من المنظمات اللجوء و اإلستعانة ببعض الخبراء و اإلخصائيين فـي حـل هـذه               
  . اإلستشارة هنا وسيلة من هذه  الوسائلالمشكالت ، و تكون

تعتبر المقابلة إحدى وسائل اإلتصال الشفهي المباشر، و تعنـي          :  المقابالت   – 3
المقابلة هنا المقابلة الرسمية غير المقابالت األخرى اإلجتماعيـة أو اإلنـسانية ،                 

هدف منها،  و تختلف المقابالت حسب ال. و تعتبر المقابلة وسيلة إتصال وجه لوجه    
  :و من أهم أنواع المقابالت الشائع إستخدامها 

  . مقابلة إعالمية -
  . مقابلة اإلستشارات -
  . مقابلة التوظيف -
  . مقابلة التدريب -
  .مقابلة التقييم -
  . مقابلة العالقات العامة -
  . مقابلة النقل و الترقيه -
  . مقابلة اإلجراءات التأديبية -
حيث تعتبر اإلجتماعات و المـؤتمرات إحـدى        :مؤتمرات   اإلجتماعات و ال   – 4

وسائل اإلتصال الشفهي الرسمي ، إذ يلتقي الموظفون في مواعيد محددة لتبـادل             
األفكار و اآلراء و المعلومات ، و يتم هذا اللقاء حسب أجنـدة المنظمـة ، فـإن                  

 تطلعاتهـا   اإلجتماع سنويا لمناقشة إنجازات المنظمة و تحدياتها و كذلك أهدافها و          
بخصوص المرحلة القادمة ، و في الغالب يترأس هذا اإلجتماع و المؤتمر شخص             

  .يمثل الهيئة العليا في المنظمة 
إحدى صور وسائل اإلتصال الرسـمي الـشفهي         و اللجان كذلك   : اللجـان   – 5

المباشر ، مثل اإلجتماعات و المؤتمرات ، إال أنها تختلف من حيث العدد و المهام              
الف الغرض و المسؤولية المسندة ، و قد تكون اللجان دائمـة إو ظرفيـة ،                بإخت

  .حيث تنتهي مهمتها بتحقيق الهدف الذي تسعى إليه 
و تمثل الندوات كذلك إحدى وسائل اإلتصال الرسمي المباشر ، فقد           : الندوات   – 6

يجتمع العمال و الرؤساء لتبادل و جهات النظر حول موضوع يشكل صعوبة فـي   



لجته على المستوى الفردي ، حيث تطرح األسئلة في الندوة بطريقة ما حـسب   معا
طريقة التنظيم المعتمدة في المنظمة ، و يتم اإلجابة عليها في شكل مناقشة حـرة                 

  .و تنتهي غالبا الندوات بتوصيات 
و التدريب هنا يأتي لزيادة قدرات الموارد البشرية ، مما          : البرامج التدريبية    – 7

 بالنفع على المتدرب و المنظمة ، و تـستخدم البـرامج التدريبيـة كوسـيلة        يعود
  .إتصال

فقد تستوجب الظروف بداخل المنظمة إلى خطاب أو تقديم : الخطاب و التقديم – 8
مثال لشرح فكرة ما أو لعرض التقارير ، و كذلك مـن أجـل اإلقنـاع ، فهـذه                   

 أو نقل التعليمات أو التعريف األغراض تأتي لحث العاملين على إتباع سلوك معين       
  .بآخر التطورات بالنسبة لموضوع ما 

  :وسائل اإلتصال الشفهي غير المباشرة : ثانيا 
و تأتي وسائل اإلتصال الشفهي غير المباشرة في الدرجةالثانية من حيث السهولة             

  1:و مما يلي بعض وسائل اإلتصال الشفهي غير المباشرة .في اإلتصال 
فالكل يعرف أهمية التليفون في الحياة اليومية في كل المجـاالت           :  التليفون   – 1

العائلية و اإلجتماعية ، و كذلك للتليفون دور في مجال األعمـال ، فهـو وسـيلة          
  .إتصال شفوية غير مباشرة بين الموظفين 

ويوجد هذا النوع فـي الـدول المتقدمـة         : نظم اإلذاعة الداخلية و المخاطبة      – 2
 الكبيرة ، و هذا النوع هو على شكل شبكة داخل المؤسسة أو المنظمة              و الشركات 

  .و يتم من خالله نقل التعليمات و األوامر إلى العاملين 
  2: و لوسائل اإلتصال الشفهي مزايا و عيوب من أهمها 

  :المزايا : أوال 
 تعتبر اإلتصاالت الشفهية إتصاالت مباشرة و بسيطة ، و أقل صور اإلتـصال              -
  .فة و مضيعة للوقت تكل
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 يمكن أن يخلق اإلتصال الشفهي روح التعـاون و الـصداقة بـين المـديرين                        -
  .و العاملين 

 تتيح اإلتصاالت الشفهية فرصة طرح األمثلـة و اإلستفـسار عـن األشـياء               -
  .الغامضة

  . تسمح اإلتصاالت الشفهية بالتفكير التلقائي -
  :العيوب : ثانيا 

  .سمي تدون فيه اإلتصاالت الرسمية  ال يوجد سجل ر-
  . باإلمكان تفسير الكلمات المنطوقة بطريقة خاطئة أكثر من الكلمات المكتوبة -
 باإلمكان إضافة أو تشويه الرسائل الشفهية عند نقلها خالل التسلـسل الهرمـي              -

  .لإلدارة العليا
  .ية ال يمكن نقل روح السلطة بفعالية في الرسائل و المعامالت الشفه-
  . اإلجابة الفورية ال تعبر عن تفكير عميق -

  :ب ـ وســائل اإلتصـال الكتابي 
فاإلتصال الكتابي هو اإلتصال الذي يستخدم كتابـة األفكـار و المعلومـات إمـا            

و يتم اإلتـصال    .  1بإستخدام الكلمات أو الرموز و توزيعها للعاملين في المنظمة          
 أو عبر الفاكس أو البرقيات ، أو عبر شبكة          الكتابي بين المرسل و المرسل إليه ،      

، أو رسالة قصيرة على الهاتف الجوال ، و هـذا           ) اإلنترنت( المعلومات العالمية   
األسلوب يعتبر من متطلبات األمور في المنظمات كبيرة الحجم ، و ذات اإلتـساع      

  2.في التنظيم و المستويات اإلدارية الهرمية 
  3:ي األمور التالية و يستخدم اإلتصال المكتوب ف

  . الموضوعات التي تحتاج إلى توثيق البيانات -
  .العقود والوثائق الرسمية -
  . األشياء التي يتطلب األمر الرجوع إليها-

  :و يحقق اإلتصال الكتابي مجموعة من المزايا منها 
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 يقوم بالحفاظ على الكالم المكتوب حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجـة لتلـك               -
  .ومات المكتوبة المعل

 إعتبار هذا األسلوب من اإلتصال وسيلة إقتصادية من حيث الوقـت و التكلفـة              -
  .و الجهد

  . يعطي وقتا كافيا للمتصل للتفكير و الفهم -
  :كما ال يخلو هذا األسلوب من اإلتصال من سلبيات و عيوب منها 

ومات أو أي جديد في  ال يتناسب مع ما تقتضيه السرعة في إبالغ العاملين بالمعل          -
  .المنظمة 

  . المرسل ال يرى المالمح التي تبين ردة الفعل إتجاه الرسالة -
  . هذا األسلوب قد يسهل عملية إحتماالت التحريف -
  

وقد تشترك وسائل اإلتصال المكتوبة مع وسائل اإلتصال الشفوية فـي إسـتخدام             
  1:يلي الكثير من الوسائل ، و من وسائل اإلتصال المكتوب ما 

قد تكون التعليمات و االوامر شفهية كما أنها قد تكون          :  التعليمات و األوامر     – 1
مكتوبة كمرجع يرجع إليه في حالة المخالفة ، و ذلك بالنـسبة لكـل المـستويات                

اإلدارية ، و قد تكون التعليمات و األوامر المكتوبة في صورة مـذكرات داخليـة            
  .....و المطبوعات و النشرات 

تستخدم هذه اللوحات و التي توضع في زاوية        : لوحات اإلعالنات و النشرات      – 2
نظر العاملين كوسيلة إتصال لتبليغ العاملين بأخبار أو معلومات تتعلـق بـشؤون             

  .العاملين 
 و من هذه المجالت المجالت التي تصدر عن القطاع الذي      : مجالت المنظمة    – 3

إستخداما ، و مجالت متخصصة ترتكـز علـى         تنتمي إليه المنظمة و هي األكثر       
أخبار المنظمة بالذات ، و مجالت يومية تغطي موضوعات عامة عـن مجلـس              

  .إدارة المنظمة و األخبار اليومية الهامة 
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 و تأخذ الرسائل الخاصة كوسـيلة لإلتـصال الرسـمي           : الرسائل الخاصة    – 4
  .و اإلتجاه الرأسي الصاعد المكتوب أحد إتجاهين ، إما اإلتجاه الرأسي الهابط ، أ

و هي الكشوف التي تبين أجر العاملين و تعطى         : بيانات األجور و المرتبات      – 5
في كل شهر أو كل أسبوعين أو أسبوع ، حسب النظام المعمول به في المنظمة ،                

و تستغل في بعض المنظمات هذه المناسبة لتنقل إلى العـاملين بعـض الرسـائل              
  .صورة بيان مكتوب على قطعة صغيرة من الورق و المعلومات في 

 و هو ما يقوم به أغلب أو معظم المنظمات بإصدار دليل            : األدلة و الكتيبات     – 6
للعاملين يحتوي على كل ما يهم العاملين ، من حيث الـسياسة العامـة و حقـوق            

  ...الموظف و واجباته 
أرفـف المعلومـات أحـد     و تعتبر : أرفف المعلومات ، و المتداوالت باليد      – 7

وسائل اإلتصال الرسمي المكتوب ، فكثيرا مـا يوجـد فـي معظـم الـشركات                          
و المنظمات أرفف ملحقة بمكتب اإلستعالمات أو مكتب اإلستقبال ، و تمتلئ هـذه        
األرفف بالعديد من المطبوعات ، و توجد داخل المنظمة أيضا متـداوالت باليـد              

  .ت حول ما يدور بالمنظمة تعكس الكثير من المعلوما
و هي التقارير التي تصدر كل سنة من خالل التعرف على : التقارير السنوية – 8

  .اإلنجازات في السنة ، و هي إحدى وسائل اإلتصال المكتوب 
و هي المطبوعات التي تصدرها نقابات العمال الموجودة : مطبوعات النقابات  – 9

  .في المنظمة 
و هي وسيلة تقـوم علـى رفـع الـشكاوي                  : و الشكاوي     نظم اإلقتراحات  – 10

و اإلقتراحات من أسفل التسلسل الوظيفي إلى أعاله ، و يتم ذلك عن طريق إستالم 
  .اإلدارة العليا لألفكار و اإلقتراحات ، من خالل صندوق خاص به 

و تتم عن طريق قيام المنظمات لمسح دوري للتعـرف  : حصر اإلتجاهـات   – 11
ستعدادات العاملين ، و ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة معينـة مرتبطـة              على إ 

  .باإلدارة ، و المديريين و المشرفين 
تعتبر التقارير أحد وسائل اإلتصال الرسمي ، و قد تكون التقارير           : التقارير   – 12

  .شفهية ، كما يمكنها أن تكون مكتوبة 



  
  : وسائل اإلتصال األخرى –ج 
و يجري هذا األسلوب من أساليب اإلتصال عن        :ال التصويرية    وسائل اإلتص  – 1

طريق إستخدام الصور و الرسوم ، من أجل نقـل مـضمون الرسـالة المـراد                
توصيلها، و يتحقق بعدة وسائل مختلفة أهمها التلفزيون، و الفضائيات، و اإلنترنت            
ــالت ،   ــالم ، و المج ــصقات ، و األف ــاتير ، و المل ــسينما ، و الكاريك               و ال

  1.و اإلعالنات
و يشمل الوسائل التي تنجم عن التـصرفات و األفعـال           : اإلتصال التصرفي    – 2

 و هي اإلتصاالت التي ال تستخدم الكلمـات  2.اإلرادية و الشعورية و الالشعورية  
للداللة على معانيها ، و إنما لغة غير لفظية مثل اإلشارات كلغة الجسد و تعـابير                

  3.الخ..بتسامة المدير للموظف و ربته على ظهره الوجه، و إ
  

  :وســائل اإلتصـال غير الـرسمية 
حيـث تمثـل    لإلتصال غير الرسمي العديد من الوسائل و لكن أهمها الشائعات ،            

الشائعات أسوأ وسائل اإلتصال غير الرسمي ، نظرا لعدم إستنادها على الحقائق ،             
يانات المتداولة ، و إن صدقت الشائعات في و عدم الدقة في معظم المعلومات و الب     

بعض األحيان ، إال أنها تخطأ في معظم األحيان بـسبب عـدم تـوافر البيانـات                     
  4.و إعطاء الفرصة للقيل و القال 

  .شبكــات اإلتصال اإلداري و مقوماته ومعوقاته: المبحـث الثــالث 
  :شبكات اإلتصال اإلداري : أوال 

 اإلتصال الشخصي بين األفراد و كذالك عمليات اإلتصال فـي           عرفنا أن عمليات  
المنظمة ، بممساراتها المتعددة األفقية و العمودية تتم جميعا عبر قنوات تصل بين             

و لنعرف أيضا أن قنوات اإلتصال تلك التي فـي المنظمـة            .المرسل و المستقبل    
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تـصال فـي    ترتبط ببعضها البعض بطرق متعددة لتشكل ما نعرفه بـشبكات اإل          
   1.المنظمة

و تحتل شبكات اإلتصال بأنواعها أهمية كبيرة في تحقيق كفاءة اإلتصال و فاعليته             
في المنظمة ، و هي تؤثر في سرعة ورود الرسالة ، و إتخاذ الفعـل المناسـب                 

 ولـذلك فقـد     2.إزائها ، و كذلك من ناحية عدد المستويات اإلدارية المرتبطة بها            
شأن تحديد هذا األنواع و إعطاءها المسميات التي تتناسـب  تباينت وجهات النظر ب   

مع كل منها ، مثل شبكة اإلتصال المباشر ، و اإلتصال بمساعد واحد للـرئيس ،                 
و شبكة إتصال بمساعدين إثنين للرئيس ، أو شـبكة اإلتـصال شـبه الكاملـة ،                        

  3.أو الكاملة و غيرها 
 تعبر عن طبيعة تدفق المعلومـات بـين         فمثل تلك الشبكات لإلتصال في المنظمة     

أطراف الشبكة سواء كان ذلك بين أقسام ووحدات المنظمة ، أو تلك المجموعـات      
من األفراد التي تكلف بواجبات أو مشروعات محددة ، فما شبكات اإلتـصال إال              
مسارات ترتبط ببعض ، معبرة عن تلك األولويات لتدفق الرساالت بين المرسـل              

  4.مرسلين و مجموعة المستقبلين أو المتلقين أو مجموعة ال
  :و من أهم شبكات اإلتصال شيوعا في اإلتصال اإلداري مايلي 

  : اإلتصال على شكل عجلة – 1
و يمثل هذا النوع من اإلتصال إمكانية الرئيس في اإلتصال بأربعة أطراف عاملة             

ذا النوع من و يكون ه. في حقول المنظمة و بصورة مباشرة و بدون وسيط معين       
اإلتصال مزدوجا و مباشرا في الوقت ذاته ، إضافة لبساطته و عـدم تعقيـد مـا           
ينطوي عليه من إتجاهات متعلقة بسبل اإلتصال ، كما أنه ينطوي على السرعة في    
وصول المعلومات ، وردود األفعال المتعلقة باإلستجابة أيضا ، غير أن ما يؤخـذ            

  5. إستخدامه في المنظمات الكبيرة بشكل واسععلى هذا النوع من اإلتصال صعوبة
  .              ويبين الشكل ذلك بوضوح
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  .   نموذج االتصال على شكل عجلة  1                     الشكل رقم

  
          .االتصال الفعال في إدارة االعمال .خضير كاظم حمود:    المصدر 

  .46ص ) 2010,اء للنشر والتوزيع دار صف:عمان( 1ط
  : اإلتصـال على شكل سلسلة – 2

ترتبط هذه الشبكة األعضاء فيها بشكل تسلسلي أو متسلـسل ، تنتقـل الرسـالة                
موضوع اإلتصال بين مفاصل معينة و بشكل متسلسل ، و عند العـودة بالتغذيـة               

لشبكة أسـلوبا   الراجعة فإن ذات المسار هو أيضا عبر تلك المفاصل ، يمثل هذه ا            
مباشرا لإلتصال عبر كل نقطتين فيها ، لهذا السبب ترى أن تـدفق المعلومـات               

  1.خاللها يكون بطيئا نسبيا 
  والشكل التالي يوضح ذلك 

  2الشكل رقم 
  نموذج االتصال على شكل سلسلة 

  
  

  وظائف االدارة . فريد فهمي زيارة : المصدر 
  عمان ، دار اليازوري للعلمية للنشر والتوزيع ، : الردن ا(

  197ص ) 2009
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 أ   
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 د



  
  
  
  :  االتصال على شكل دائرة -  3

حيـث  ) الكامل  (يمكن أن يطلق على هذا النوع من االتصال باالتصال شبه التام            
يستطيع الرئيس أن يتصل بمساعدين إثنين، ولكل مساعد شـخص يتـصل بـه ،             

   1. االتصال ببعضهم ، وهكذا وهؤالء أيضا قادرون على
  .والشكل االدنى يوضح ذلك 

  3الشكل رقم 
                           نموذج االتصال على شكل دائرة 

                   
    أ                    

  ، خليل محمد حسن الشماع :  المصدرجـ                                ب     
  نظرية                        .  خضيركاظم حمود                                          

  عمان ،دار المسيرة        :االردن (.                                            المنظمة
   221ص) 2007                                           للنشر والتوزيع ، 

  
  

       دهـ                           
  
   : شبكة االتصال الحر – 4

وفيه يسمح لكل عضو بأن يتصل بأي عضو آخر وبدون قيود ،حيث اليوجد هيكل          
نموذج رسمي لإلتصال وهذا النموذج له مزايا ألنه يؤدي إلى إرتفـاع معنويـات            
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العاملين بدرجة كبيرة ، وإن كان يِؤخذ عليه أنه يؤدي إلى إتصاالت زائدة وغيـر         
  1.ضرورية 
  نموذج االتصال الحر : 4شكل رقم 
  .منال طلعت محمود: المصدر 

  : مصر ( .أساسيات في علم االدارة 
  االسكندرية             

  176ص)المكتب الجامعي الحديث 
   
   
  :    شبكة المروحة – 5

في هذه الشبكة والتي تأخذ شكل المروحة البد أن يمر كل إتصال عبـر مركـز                
شبكة عمليات اإلتصال عادة بين المسؤولين من المـستويات   الشبكة ، وتنظم هذه ال    

االدارة حيث يتصل المدير المشرف بمركز الشبكة الذي يرتبط به والذي يقع على             
  2 .عاتقه توزيع الرسالة إلى المواقع الثالث التي تتصل به وفي نفس المستوى

  . والشكل الموالي يوضح ذلك 
  5شكل رقم 

  ة المروحةيوضح االتصال على شكل شبك
  

  .فريد فهمي زيارة :المصدر 
  عمان ،:االردن  ( .وظائف االدارة

  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 
   .197ص) 2009
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  : مقومات و معوقات اإلتصال اإلداري : ثانيا 

  : مقـومات اإلتصال اإلداري –أ 
عـدة مقومـات       إن اإلتصال له مقوماته لذلك ورد في أدبيات اإلتصاالت اإلدارية           

  :و مبادئ لإلتصال الفعال  منها 
 أن يكون موضوع اإلتصال أو مضمون الرسالة واضحا وعند مستوى فهـم             – 1

المرسل إليه و إدراكه ، و أن يكون في نطاق إختصاصه و في حدود الـسلطات                
  .المخولة له 

 أن تكون    أن تكون كمية المعلومات بالقدر الذي يمكن إستقباله و إستيعابه ، و            – 2
  1.هذه المعلومات مهمة بالنسبة إليه و جديدة ، و إال فقدت أهميتها 

 المتابعة عن طريق التغذية الراجعة للتعرف على وجهة نظر الطرف الثـاني            – 3
  .و مدى فهم المعلومات بطريقة صحيحة 

 تحديد الهدف المخطط من عملية اإلتصال ، بأن يسأل المـدير أو المـسؤول        – 4
   2.ذي يريد توصيله لكي يستخدم الوسيلة و المدخل المناسبنفسه مال

 اإلصغاء الجيد و يقصد به اإلستماع إلى اآلخرين بوعي و آداب و إحتـرام                 – 5
و عدم مقاطعتهم ، و إستيعاب الرسائل التي يعبرون عنها بطريقة لفظية و غيـر               

نـسانية يمكـن   من العالقات اإل%   75و تشير العديد من الدراسات بأن . لفظية 
 من قدراتنا في %25بناؤها عن طريق مهارات اإلتصال الفعال ، كما أننا نستعمل     

  3.اإلنصات ، و يعتبر إصغاء المدير لموظفيه من أهم مقومات اإلتصال الفعال 
 أخذ المعلومات من مصدرها المباشر و فهم الرسـائل بموضـوعية و فـتح             – 6

  4.يس المنصت و مرؤوسيه قنوات و طرق إتصالية مباشرة بين الرئ
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 يجب أن تركز الرسالة شفوية كانت أم كتابية على الحقـائق و المعلومـات               – 7
المهمة ، مع شرح المعلومات و تبسيطها ، و التعريف بالمصطلحات أو الحقـائق              

  .غير المعروفة و مقارنتها بما هو معروف 
 عـن إقتـراح          يجب أن يكون هناك تنظيم سليم لإلتصاالت ، يكون مسؤوال          – 8

و تنفيذ سياسة اإلتصال في المنظمة ، و أن يكون لدى اإلدارة العليا قناعة بأهمية               
  1.و دورها في تحقيق فعالية اإلتصاالت في المنظمة ) إدارة اإلتصال(
 الوضوح و التوقيت المناسب، بإستخدام الوسـيلة المناسـبة ، فـاإلجراءات                  – 9

جتماع يفترض أن الهاتف أفضل من الخطابات الرسمية و التعاليم الضرورية لعقد إ
، و كذلك السرعة و هي وصول المعلومات في الوقت المناسـب ، و إال فقـدت                 

   2.المعلومات قيمتها نتيجة التأخير و بالتالي التأثير السيئ على أهداف المنظمة
  : معوقــات اإلتصال اإلداري –ب 

داري و مـشكالته لدرجـة صـار مـن     لقد كتب الكثير عن معوقات اإلتصال اإل  
الصعب حصرها ، أما السبب وراء ذلك فيعود إلى أن هذه المعوقات قد تحدث في             
أي مرحلة من مراحل اإلتصال و في أي وقت من أوقاتـه ، و قـد تنـتج هـذه                    
المعوقات عن المرسل أو الرسالة أو المستقبل أو قنـاة اإلتـصال أو الظـروف               

  3.الخارجية المحيطة بالعملية 
  :و من أهم معوقات اإلتصال ما يلي 

  4: تتعلق بالمرسل و المستقبل ، و بين هذه المعوقات :معوقات شخصية : أوال 
 تضارب اإلطار المرجعي بين المرسل و المستقبل  بين إخـتالف الشخـصية                  -

  .و اإلتجاهات و الميول و الخلفية العلمية و الخبرة 
تقبل ، فالمستقبل يميل غالبا إلى قراءة أو سماع ما    اإلدراك اإلتقائي من قبل المس     -

يتوافق مع قيمه و إعتقاداته و إتجاهاتـه ، و إهمـال أي معلومـات تتـضارب                        
  .أو تتعارض مع هذه القيم و اإلتجاهات 
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 اإلختالف في المركز بين المرسل و المستقبل ، فالمرؤوس يميل غالبا إلى عدم              -
شأن العمل لئال يغضب رئيـسه ، و هكـذا فالتغذيـة            الصراحة وتشويه الحقائق ب   

  .الراجعة من المرؤوس محدودة جدا و غير دقيقة 
  .مصداقية المرسل و تشير إلى مدى ثقة المستقبل بالمرسل و أعماله و أقواله -
  . عدم اإلصغاء الجيد من قبل المستقبل -
كل شـخص ،  الرئيس لإلتصال مع  / ضغط الوقت ، فمثال ال يتسع وقت المدير          -

فيلجأ المرؤوس إلى إختصار الطريق و اإلتصال بمستوى إداري أعلى متجـاوزا            
  .رئيسه المباشر ، و هذا يؤدي إلى بعض الصعوبات و سوء الفهم و النزاع 

  .  الحكم المسبق من قبل المستقبل قبل تمام قراءة الرسالة أو اإلستماع لها-
  :معوقات نفسية : ثانيا 

مه لمضمون أي رسالة يرسلها أو يسلمها يتوقف علـى حالتـه            فتفسير الفرد و فه   
النفسية و طريقة تفكيره ، كما تلعب الدوافع لدى األفراد دورا كبيرا في ترجمـة                  

و تفسير كل كلمة تصلهم من رؤسائهم تفسيرات متفاوتة ، كما تعتبـر التحيـزات          
ر األنانية و إبراز    اإلجتماعية من عوائق اإلتصاالت الرئيسية ألنها تؤدي إلى ظهو        

  1.العالقة العدائية 
  :معوقات ناجمة عن طبيعة التنظيم : ثالثا 

  . غموض األدوار و عدم تحديد الصالحيات -
 مركزية التنظيم و عدد المستويات اإلدارية و عدم تجانس الجماعة ، فالمركزية             -

، توجب ضرورة رجوع األفراد لشخص واحد يمتلك قدرا كبيرا من المعلومـات             
  2.رغم بعده عن مركز التنفيذ ، األمر الذي يقلل من سرعة اإلتصاالت 

  :معوقات متعلقة بالقناة اإلجتماعية : رابعا 
ترتبط هذه العقبة في اإلتصال بالحاالت الناشئة عن تكوين اإلتجاهات الفئوية بـين         

ال ،  جماعات العمل المختلفة ، فالعاملون قد يشكلون فئة تتعارض و فئة المدراء مث            
أو أن األفراد في المستويات اإلدارية العليا ينظرون إلـى المـستويات التنفيذيـة                   
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أو اإلشرافية بمستوى أدنى ، و هكذا بالنسبة للعمال الماهرين و غير المـاهرين ،              
  1.و كذلك بالنسبة للعاملين في األمور المكتبية و العاملين في الخطوط اإلنتاجية

  : عن قنوات اإلتصال المستخدمة معوقات ناجمة: خامسا 
عدم توفر قنوات كافية و مناسبة لإلتصال ، عدم فاعليـة القنـوات             2:و من ذلك    

المستخدمة ، مشكلة التشويش على القنوات المستخدمة ، سوء إسـتخدام القنـوات          
  .المتوفرة ، و معوقات ناجمة عن شبكات اإلتصال المستخدمة
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   المستشفى و المؤسسات اإلستشفائية الجزائرية:الفصــل الثـالث 
  مفهوم المستشفى و عالقته باإلدارة و اإلتصال: المبحث االول 

  :مفهوم المستشفى: أوال 
إهتمت العديد من البحوث و الدراسات و الكتابات العلمية بتحديد مفهوم المستشفى،        

علمية يالحظ وجود إختالف بينها حـول       و المتبع لمعظم هذه البحوث و الكتابات ال       
تحدبد هذا المفهوم ، و من أجل الوصول إلى مفهوم موحد وواضح للمستشفى فقد              
تطلب األمر ضرورة عرض ألهم المفاهيم الشائعة و التي عرفت المستشفى و ذلك 

  1:كما يلي 
 بأنها مستـشفى أو دار      Hospital عرف قاموس إلياس العصري المستشفى       – 1

  .جةللمعال
 و عرف قاموس المورد المستشفى بأنها ملجأ خيـري ، مستـشفى ، محـل                – 2

  .إلصالح بعض االدوات 
 و عرف أحد الكتاب المستشفى بأنها مكان إليواء المرضى و المصابين حتى             – 3

  .يتم شفاؤهم 
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تـشفى   و عرفت لجنة خبراء إدارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية المس          – 4
بأنها مؤسسة تكفل للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه الرعاية الطبية و التمريض ،             
و أنه من الممكن التوسع في هذا المفهوم ليتضمن المستشفيات التي تقـوم بـأداء               
وظائف أخرى، مثل أعمال  التدريب و التعليم و إعداد البحوث الطبية و الوبائيـة           

  .و اإلجتماعية و التنظيمية 
 كما عرفت منظمة الصحة العالمية المستشفى من المنظورالوظيفي بأنها جزء           – 5

أساسي من تنظيم إجتماعي و طبي تتلخص وظيفته فـي تقـديم رعايـة صـحية          
للسكان، سواء كانت عالجية أو وقائية ، و تمتد خدمات عيادتـه الخارجيـة إلـى     

ـ             املين الـصحيين         األسرة في بيئتها المنزلية ، كما أنه أيضا مركـز لتـدريب الع
   1.و مركز للقيام ببحوث إجتماعية حيوية 

جزء متكامـل مـن تنظـيم إجتمـاعي                "  و تم تعريف المستشفى أيضا بأنها        – 6
و صحي يعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة بشقيها العالجـي و الوقـائي              

ـ            صحية و إجـراء    للمواطنين ، بجانب أنه مركز لتدريب العاملين في الخدمـة ال
  ."اإلختبارات الطبية 

 و تم تعريف المستشفى بأنها منظمة إجتماعية صحية ، يقوم بـأداء مختلـف             – 7
الوظائف العالجية و الوقائية و التدريبية و العلمية ، و أيضا الوظـائف المهنيـة                   

و التأهيلية ، باإلضافة إلى وظيفة البحث العلمي بهدف المـساهمة فـي تحقيـق               
  .اف العامة للتخطيط الصحي األهد

ــشفيات – 8 ــة للمست ــة األمريكي ــت الجمعي  American Hospital و عرف

Association           المستشفى بأنها مؤسسة تحتوي على جهاز طبي منظم بتـسهيالت 
طبية دائمة تشمل أسرة للنوم و خدمات طبية تتضمن خدمات األطباء ، و خدمات              

  2.عالج الالزمين للمرضى التمريض المستمرة لتقديم التشخيص و ال
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 كما إستخدمت بعض البحوث و الدراسات و الكتابات العلمية مـدخل الـنظم            – 9
system approach في تعريف المستشفى و ذلك كما يلي :  

 تعتبر المستشفى نظاما مركبا من مجموعة نظم فرعية لكل منها طبيعة مميـزة                -
م مفتوح ألنه يعمـل علـى حـل    و خصائص مختلفة ، كما تعتبر أيضا بمثابة نظا 

مشكالت تعترض صحة أفراد المجتمع الـذي يتفـاعلون معـه و يتـأثرون بـه                    
  1.و يؤثرون فيه 

 المستشفى نظام مفتوح شامل ، يضم عدة أنظمة فرعية مثـل النظـام الطبـي،            -
و النظام التمريضي  و النظام اإلجتماعي ، حيث تضم المستشفى فئات و طبقـات        

تلفة و متباينة في خصائصها و تخصصاتها ، و مستواياتها العلمية و التعليميـة          مخ
  2.و اإلقتصادية 

  3:و كذلك تم تعريف المستشفى من قبل بعض المهتمين على أنه 
مكان إليواء المرضى و المصابين حتى يتم شفاؤهم ،و يشمل هـذا اإليـواء               " -

إلى تقديم الرعاية الطبية بأنواعهـا      تقديم الغذاء و هو راقد على السرير باإلضافة         
  ".المختلفة 

مجموعة من التخصصات و المهارات و المهن الطبيـة و غيـر الطبيـة ،                      " -
و مجموعة من الخدمات و األدوية ، و المواد التي تنظم في نمط معـين بهـدف                 
خدمة المرضى الحاليين و المرتقبين ، و إشباع حاجـاتهم و مـن ثـم إسـتمرار          

  ".سة في النمو المؤس
و في هذا  المجال فإنني أرى أن التعريف للمؤسسة الصحية أو المستشفى علـى               

بناء تنظيمي خاص يحتوي على مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية بمختلف           "أنها  
التخصصات ، الطبية و غير الطبية ، و التكنولوجيا المختلفة بهدف تقديم خدمات              

لية و الثانوية ، و التخصصية و التأهلية للمرضى         طبية ، بمختلف المستويات األو    
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على أسرة الشفاء ، و كذلك متابعة المرضى الخارجين للوصول معهم إلى أفضل             
  1". مستويات الصحة 

نظام كلي مركـب مـن   " و يرى الدكتور أحمد محمد غنيم تعريف المستشفى أنها   
مميـزة و خـصائص   مجموعة من النظم الفرعية ، و التي تتميز كل منها بطبيعة       

  2".خاصة و التي تتفاعل معا بغية تحقيق مجموعة من األهداف الصحية المرجوة
أي دور المرضـى       " البيمارسـتانات  " و قد أطلق العرب على المستشفيات لفـظ       

بمعنى مريض أو عليـل ،  " بيمار" و البيمارستانات لفظ فارسي يتكون من كلمتين       
طا العرب في العصور اإلسالمية خطوات واسـعة     بمعنى راقد ، و قد خ     " ستان"و  

في مجال تنظيم مهنة الطب و الصيدلة ، ووضعوا مجموعة من القواعد التي تلتقي      
مع النظم المعمول بها في العصر الحديث ، و يأتي من بين هذه القواعد و الـنظم                 

   3:مايلي
  .آلخرين عدم السماح للمرضى أو المصابين بأمراض معدية بمخالطة المرضى ا-
  . إختيار موقع بيئي مناسب إلقامة المستشفى-
  . و جود مستشفى متنقل و إرساله إلى المناطق النائية بصفة دورية-
  . إنشاء المستشفيات العامة و المتخصصة -
  . اإلهتمام بنظافة البيئة الداخلية للمستشفى -
  . التركيز على وجود الرعاية الطبية المقدمة للمرضى -
  .زاولة مهنة الطب و الصيدلة بواسطة إمتحان  إجازة م-

و في كل األحوال فإن أي تعريف للمؤسسة الصحية ال بد أن يحتوي على جميـع                
  4: العناصر التالية سواء بشكل مباشر أو ضمني و هذه العناصر هي 

 أنها مؤسسة و هذا يشمل وجود هيكل تنظيمي ، و قوانين و أنظمة و تعليمات     – 1
  .سسة تحكم تلك المؤ
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مميـزة ذات  ) طبية و غير طبيـة  (  إحتواء تلك المؤسسة على كوادر مهنية  – 2
  .مهارات خاصة في مجال العالج بمختلف مستوياته

على أسرة للتنويم و هذا ما يتشابه به مـع          ) المستشفيات( إحتواء المؤسسات    – 3
  :الفندق مع وجود بعض اإلختالفات التالية 

  .ء الفندق تختلف عن ألوان المستشفى األلوان المستخدمة في بنا-
  . أنواع و ألوان األثاث -
  . الخدمة في المستشفى إجبارية بينما في الفندق إختيارية -
  . النوم في المستشفى إجباري بينما في الفندق إختياري -
  . خدمة الطعام على السرير في المستشفى إلزامية بينما إختيارية في الفندق -
ة بإختالف نوع العالج و درجة اإلقامة، بينمـا الفنـدق تختلـف              التكلفة مختلف  -

  .بإختالف درجة اإلقامة فقط 
  . الزبائن في المستشفى هم مرضى بينما زبائن الفندق من األصحاء -
  . الهدف من النوم في المستشفى العالج بينما في الفندق اإليواء -
 مـساعدة أخـرى    تقديم خدمة طبية و تمريضية ، و خدمات طبيـة أخـرى   – 4

  .كاألشعة و المختبر و العالجات المختلفة ضمن المؤسسة الصحية 
بـالمجتمع حيـث    ) المستشفى ، المركز الصحي     (  إرتبط المؤسسة الصحية     – 5

يؤثر و يتأثر بذلك المجتمع ، لذلك تعتبر المؤسسة الصحية مـن أكثـر األنظمـة              
  .إنفتاحا على المجتمع 

لتدريب العاملين في المجال الـصحي  " مالئما"مكانا  إعتبار المؤسسة الصحية    – 6
  .باإلضافة ألى إجراء البحوث و الدراسات الحيوية 

  :عالقة المستشفى باإلدارة : ثانيا 
تختلف اإلدارة في المستشفى عنها في المنظمات األخرى ، سـواء كانـت تابعـة      

اإلدارة لقطاع حكومي أو خاص ، و رغم وجود أساسيات مشتركة تتعلق بوظائف             
  .المعرفية 

فالمستشفى تنظيم طبي تقدم خدمة صحية ، وهي خدمة إنسانية فـي المقـام األول     
  .تتعلق بالمرضى ، و المرضى فئات مختلفة و طبقات متنوعة



و يتميز تنظيم المستشفى بكثرة المجالس و اللجان ،مثل مجلس إدارة المستـشفى ،   
لجنة التوعيـة ، و لجنـة       : للجان  والمجلس الطبي ، والمجلس التعليمي ، و من ا        

مكافحة العدوى ، و لجنة الوفيات ، ولجنة إستخدام الدواء ، و لجنـة الكـوارث                    
  .و غيرها

كما يتميز المستشفى بالتنظيم التخصصي الواسع ، العائد لوجـود فئـات عاملـة              
 متنوعة في تخصصاتها و مستوياتها التعليمية و الثقافية و اإلجتماعية ، و كـذلك             
في مستويات دخولها، ما بين أطباء بفئاتهم من أطبـاء إستـشاريين إلـى أطبـاء       
أخصائيين إلى أطباء عامين، و من أخصائي علوم صـحية إلـى إداريـين إلـى                

أي أن المستشفى يضم موظفين مؤهلين بتـأهيالت عاليـة             .مستخدمين إلى عمال    
و مهارة أو تأهيـل ،    و رفيعة ، في نفس الوقت الذي يضم فيه موظفين دون علم أ      

و كثيرا ما يؤدي ذلك إلى ظهور ما يعرف بالتنظيمات غيـر الرسـمية و هـي                 
  .تجمعات بين الفئات المتناسقة 

و المستشفى تختلف عن المنظمات األخرى كونها تعمـل علـى مـدار األربـع               
وعشرين ساعة طوال ساعات الليل، و طوال أيام األسبوع ، وطوال شهور السنة             

 ، و بها قسم طوارئ يتطلب من العاملين أن يكونوا على إستعداد تـام                دون توقف 
  . و دائم في أي وقت 

و يقدم المستشفى الخدمة اإلسعافية للمريض و المصاب في أي وقت ، و يتعامـل             
مع أمور تتعلق بالحياة أو الموت ، و إنقاذ أرواح البشر ، فالعاملون يعملون فـي                

 الذي يصاحب المرض و اإلصابة سـواء كـان          ظل حاالت من اإلظطراب الدائم    
 لذلك يجب أن يعتـادو  physycal or emotionalإضطرابا جسمانيا أو عاطفيا 

  1.على العمل دائما في إطار من الفهم الكامل للسلوك غير الطبيعي لإلنسان 
و المستشفى منظمة كغيرها من المنظمات التجارية أو الصناعية ، و كل ما فـي               

نظمة خدمية تتخصص في تقديم خدمات التشخيص و العالج ، و ليس            األمر أنها م  
في تقديم منتج أو سلعة ملموسة ، و من ثم فإن إدارة المستشفى ال تختلـف فـي                  
األنشطة و المهام و الوظائف اإلدارية عن غيرها من المنظمات ، و يقتضي األمر            
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لمستشفى ، و بالتـالي  فقط تطوير هذه األنشطة أو المهام لتتالئم مع طبيعة أعمال ا  
مجموعة األنشطة أو المهام المرتبطـة      " يمكن القول بأن إدارة المستشفيات تعني       

بتخطيط و تنظيم و توجيه و مراقبة وإستخدام الموارد البشرية و المادية المتاحـة              
  1".لتحقيق األهداف المنشودة في المستشفى بكفاءة عالية 

تشفيات على ضرورة وضوح األدوار بين      و أشارت الحقائق الميدانية في عدة مس      
المراكز القيادية المكونة لإلدارة العليا في المستشفى ، و كذلك العالقات التي ترسم           
حدود هذه األدوار على النحو الذي يعزز فاعلية األدوار ، و أهم هـذه المراكـز                

  2:القيادية الثالثة اآلتية 
  : مجلس اإلدارة – 1

مجلس فإن النظرة التقليدية لدور مجلس اإلدارة هـو أن          فعندما يتعلق بدور هذا ال    
يكون هيئة غير تخصصية يفترض أن تسلك سلوك الوصي على مجتمع المستشفى            
فحسب ، و إنما يتدخل أيضا في تفاصيل التنفيذ وقد تطور الحقا هذا الدور علـى                

  :نحو واضح و يمكن إبراز هذا التطور من خالل الجوانب التالية 
جلس مع مضي الوقت يمتلك دور تحديد أهداف و سياسات المستشفى            أصبح الم  -

ضمن إطار عام واسع يتناسب مع ما ترغبه الجهـات الحكوميـة ، أمـا التنفيـذ                  
  .و اإلشراف على هذه السياسات فقد تركت للكادر الطبي 

 تحمل مسؤواية تنظيم و تنسيق جهود الكادر الطبي و اإلداري على النحو الذي              -
  .هم في تحقيق األهداف و متابعة المعوقات التي تعرقل تنفيذ السياسات يس
 نظرا لكون المستشفى منظمة إجتماعية فإن الدور الجديد الذي يجب أن يؤديـه              -

المجلس هو تمثيل المجتمع و تلبية حاجاته،  و أيـضا تمثيـل المستـشفى لـدى                 
  .المجتمع

 و المستشفى ، إذ أن المجلس ال        بين الجهات الحكومية  " عازل" العمل كحد بيني     -
يمثل شرعية التوجه نحو اإلدارة المركزية و تغليب العوامـل المحليـة و إجبـار      
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اإلدارة على مراعاتها فحسب و إمنا أيضا يتصرف كوسيلة ضغط سياسي علـى             
  .الجهات الحكومية لتغيير و تكييف سياساتها تجاه المستشفى 

   : المدير المنتدب – 2
المنتدب مع مجلس اإلدارة عادة دورين ، هما تنفيذ سياسات المجلس           يؤدي المدير   

و ترجمته إلى فعل ميداني و تقديم المشورة عند صياغة هذه السياسات ، و في كال 
الدورين نادرا ما يكون المدير المنتدب عضوا في مجلس اإلدارة ، و قـد يـؤدي                

 ، إذ يفتـرض أن ال       دورا ثالثا عندما يساهم مباشرة في وضع سياسة المستـشفى         
  .يكون الفرد سيدا و خادما معا ، أي ال يمكن أن يكون واضعا للسياسة و منفذا لها

   : الكادر الطبي – 3
هناك صراع و نزاع داخل أروقة المستشفيات بسبب التـضارب الحاصـل بـين             
األطراف الثالثة المذكورة ، فسعي إدارة المستشفى إلى تقديم أفضل الخدمات لـن        

 مع وجود التضارب و الموقف الحرج الذي يواجهه المدير ، لكونه يتوسط             يستقيم
العالقة بين رغبة رئيس مجلس اإلدارة و ما يطمح إليه الكادر الطبـي ، و هـو                 
يتمنى أن يتحقق له يوما فهم و إدراك دور و طبيعة و جوانب هذه العالقة و ذلك                 

البا ما يتم تفويض صـالحية      بخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة إال أنه غ        
  .ذلك في مجال الرعاية التخصصية المباشرة إلى الكادر الطبي 

و أهم ما يميز إدارة المؤسسات الصحية عن إدارة المؤسسات غير الـصحية مـا        
   1:يلي

 طبيعة العمل في المؤسسة الصحية غالبا ما يكون على مدار الساعة و بدون              – 1
  .توقف أثناء العطل و األعياد 

 العمل في المؤسسة الصحية غالبا ما يكون تحت ظل اإلضـطراب النفـسي                 – 2
و العاطفي ، وهذا ال يعني بالطبع عدم وجود العقالنية في إتخاذ القرارات ، و إنما       

  تسيطر أحيانا النواحي العاطفية و النفسية في إتخاذ بعض القرارات
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ستويات اإلداريـة ، و كـذلك        يمكن لإلدارة العليا أن تتصل مباشرة بأقل الم        – 3
يمكن ألقل المستويات اإلدارية أن تتصل مباشرة بأي مستوى إداري دون الحاجة            

  .للمرور بالتسلسل اإلداري  حسب الهيكل التنظيمي 
 اإلهتمام الزائد في المشاكل التي قد تحدث في المؤسسة الصحية ،مع ضرورة  – 4

حل تلك المشاكل ، كإنقطـاع التيـار        إتخاذ اإلجراءات الفورية و المستعجلة جدا ل      
  .الكهربائي ، أو التدفئة ، أو المياه

 إدارة المؤسسة الصحية تتميز بالتعقيد لوجود مهن مختلفة كثيرة ، و كـذلك              – 5
أعداد كبيرة من العاملين ووجودأجهزة و مستلزمات طبية معقدة باإلضافة إلى أن            

  .ة أغلب المؤسسات الصحية تتميز بوجود خطين للسلط
 المرونة في إدارة المؤسسة الصحية لتميزها بالعالقات اإلنسانية الكثيرة و في            – 6

  .مختلف اإلتجاهات 
 مشاركة المجتمع المحلي في إتخاذ القرارات في المؤسسة الصحية أحيانـا ،              – 7

و أحيانا أخرى تتسم القرارات باإلستعجال  مما يؤدي إلى وجود أي نـوع مـن                
  . القرارات المشاركة في إتخاذ

 يغلب على إدارة المؤسسات الصحية أسلوب إدارة األزمات، باإلضافة إلى أن  – 8
إدارة المؤسسة الصحية لها القدرة على التكيف مع مختلف التغيرات البيئية خاصة            

  .التغيرات السياسية 
 موقف الجمهور من مختلف األجناس و الطبقات و األعمار و األديـان مـن               – 9

سة الصحية موقف يتسم باألهمية القصوى ، و ذلـك إلهتمـام هـذه              إدارة المؤس 
  .اإلدارة بصحة اإلنسان ، و تأمين الحياة المثلى ألفراد المجتمع 

 تتعامل إدارة المؤسسة الصحية بخدمات ال يمكن تقديرها بثمن ، و بالتـالي              -10
فإن تحديد قيمة المخرجات تزداد صعوبة و تزداد معهـا صـعوبة نجـاح إدارة               

  .المؤسسة الصحية ، خاصة المؤسسة الصحية الحكومية
  . كثرة المعايير و االهداف المستخدمة في المؤسسات الصحية – 11



 التأكد من صحة القرارت المتخذة في المؤسسة الصحية ، تـستغرق فتـرة              – 12
طويلة و أحيانا تصل إلى سنوات ، فالفترة الزمنية بين القرار و نتائجـه تكـون                

  .مر الذي يجعل القرار في المؤسسة الصحية يتميز بالخطورة كبيرة ، األ
 مدخالت العملية اإلدارية و مرحلة المعالجة و المخرجات فـي المؤسـسة             – 13

  .الصحية تختلف عنها في أي مؤسسة أخرى 
 من الناحية اإلقتصادية فإن الطلب و العرض و السعر تخـضع لعالقـات              – 14

ات السوق و المنافسة ، بينمـا ال توجـد هـذه            عكسية أو طردية بناءا على معطي     
العالقة في قرارات المؤسسة الصحية ، فالسعر مثال يتحدد مـن قبـل الحكومـة                    

  .أو المسؤولية اإلجتماعية و ال يرتبط إطالقا بالعرض و الطلب 
 في المؤسسة غير الصحية يمكن تحديد مواعيد اإلنتاج و رسـم الخـرائط              – 15

ن إنجازه من عمليات خالل ساعات العمل ، كما يمكن محاسبة           التوضيحية مما يمك  
  .العاملين على فروق اإلنتاج إال أن ذلك ال يمكن تطبيقه في المؤسسة الصحية 

  
 نوعية الرقابة التي يحتاج نشاط المؤسسة الصحية إلى وجودها مـن قبـل              – 16

تلـف عـن   االجهزة القانونية و التشريعية بهدف حماية المرضى و الـسكان ، تخ        
  .نوعية الرقابة في المؤسسات غير الصحية 

وفي ضوء إستعراض مميزات إدارة المؤسسة الصحية ، فـإن إدارة المؤسـسة             
الصحية أخذت موقفا متقدما في العصر الحديث بين اإلدارة االخرى لما لها مـن              

أهمية كبيرة على صحة اإلنسان ، و لما تتمتع به مـن إرتفـاع فـي التكـاليف                          
و إستقاللية المواقف و القرارات اإلداريـة ، و كـذلك فـإن معرفـة الجمهـور                   

و اإلداريين بأن المؤسسة الصحية تقوم بتوفير الخدمة الصحية ، تقـوم بتـوفير               
الخدمة الصحية التي تؤثر على الصحة و ال تقوم بإنتـاج الـصحة ذاتهـا أمـر                 

    1. الصحية ضروري و أساسي في رقي و تقدم إدارة المؤسسات
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كما يجدر اإلشارة إلى أن المستشفى يضم عدة تنظيمات في تنظيم واحد ، فهنـاك               
التنظيم المالي ، و التنظيم اإلداري ، و التنظيم الطبي ، و التنظيم الطبي المساعد               

  .و غيره 
و هناك سلطتان رئيستان و هما السلطة الطبية و السلطة اإلدارية ، بينما تتوحـد               

  .معظم المنظمات األخرى السلطة في 
و لهذه العوامل المجتمعة فإن المستشفى يعتبر كيانـا تنظيميـا معقـد التركيـب               

complex organization كما أن المستشفى بالنسبة للمجتمع الذي تتواجد فيه ، 
يعد مركزا لإلستشفاء و لمحاربة االمـراض و للتوعيـة الـصحية و الوقايـة ،                       

عد مكانا للحصول على عالج للمرض ، و بالنسبة لـشركات           و بالنسبة للمريض ي   
  .األدوية و المعدات و المستلزمات الطبية هو مكان المستهلك لمنتجاتها

و حيث أن  للمستشفى و خدماتها تكاليف عالية ، و تستدعي تطلعـات المجتمـع                
  خدمات صحية عالية الجودة ، ، فإن على إدارة المستـشفى أن تـديرها بكفـاءة                    

و فعالية عالية ، تضمن اإلستخدام األمثل لمواردها البشرية و الماديـة ، و تكفـل    
  .تقديم خدمات صحية جيدة 

كما أن و جود التنظيمات غير الرسمية في المستشفى مثل تلك القائمة على المهنة              
كاألطباء ، و هيئة التمريض و الفنيين يستدعي تعامال معينا من إدارة المستـشفى              

يزها لصالح العمل نحو تحقيق أهداف المستشفى ، أمـا إذا كانـت هـذه               يكفل تح 
التجمعات غير الرسمية تسير في إتجاه مضاد إلتجاه المستشفى فـإن علـى إدارة              
المستشفى معالجتها بمرونة و تفهم و دبلوماسية ، ما لم يكن في إتجاهاتها ضـرر               

  1.بالغ على مسيرة العمل و نتائجه بالمستشفى
  :قة المستشفى باإلتصال عال: ثالثا 

ال تخلو أي مؤسسة صغيرة أو كبيرة حكومية أو شخصية  خاصة أو عامـة مـن    
اإلتصال ، فاإلتصال هو لب أو محرك هذه المؤسسات ناهيك عن مؤسسة حساسة             
وحيوية كالمستشفى فبغض النظر عن التعاريف لكل من المستـشفى و اإلتـصال             

اصة بهم ، فقطاع هام أو مؤسسة كالمؤسسة        حيث تم سرد التعاريف و المفاهيم الخ      
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الصحية و المستشفى يعتمد إعتمادا كبيرا على اإلتصال، رغم أن ذلك غير ظاهر             
أو يبدو غير أساسي كوجود األطباء مثال أو الممرضين و الممرضات ، إال أنـه               
أساسي و ضروري يحتاجه كل من له عالقة بالمستـشفى مـن المـريض إلـى                

ضات إلى الطبيب و اإلدارة إلى الجهة العليـا وهـي وزارة            الممرضين أو الممر  
الصحة ، فمستشفى بدون إتصال كإنسان أصم و أبكم ، و لقدت أدركـت الـدول                
أهمية اإلتصال في المستشفى تخصص له فرع خاص ، و ال نذهب بعيدا فالجزائر           
أدركت كالدول التي سبقتها ، و أنشأت خلية خاصة تسمى بخلية اإلتصال و هـي               
توجد بالمستشفيات ، و تتولى هذه الخلية كل ما يعنـي اإلتـصال بالمستـشفى ،                
فبمجرد مالحظة بسيطة ألي زائر للمستشفى لعيادة مريض له فإنه خاصة إذا كان             
يزور المستشفى ألول مرة ، فسيقوم بالسؤال عن المريض و هذا السؤال الذي هو              

لى إرشـاده إلـى مكتـب       شكل من أشكال اإلتصال الشفوي و الذي سيؤدي به إ         
اإلستقبال و التوجيه الذي سيوجهه بدوره إلى مبتغاه ، فهذا المكتب الـذي وجـد               
أساسا لتوجيه األشخاص يسهل المهمة للزائر و يكفيه التيهان خاصـة و إن كـان               
المستشفى كبيرا ، مما سيكلفه ذلك وقت طويل مرة يسأل ممرضا و مرة أخـرى               

خاصة و إن لم يكن يعرف التخصص أو الجناح يسأل ممرضة و هكذا حتى يمل ،  
الذي يعالج فيه مريضه ، إن كان في جناح العظام أو الجراحة أو اإلستعجاالت ،                
كما أن الزائر يمكنه أن يسأل األطباء أو الممرضين المتابعين للمريض عن حالته             
 و هكذا دور اإلتصال أو ضرورة اإلتصال بالنسبة للزائر فقط، و يعمم ذلك علـى       
كافة الزائرين لمرضاهم ، فنجد أن مكتب اإلستقبال أحيانا يكون عنده طابور مـن              
السائلين و المستفسرين عن إجراءات الدخول أو الخروج بالنسبة للمرضى ، و ال             
نهمل التليفون الذي هو وسيلة إتصال تكاد تكون ضرورية في المستـشفى حيـث              

تكلم مع األطباء بخصوصهم ،     يستعمله أهالي المرضى للسؤال عن مرضاهم أو ال       
و كذلك اإلدارة و على ذكر هذه األخيرة فإن إدارة المستـشفى ال تـستغني عـن            
اإلتصال في عملها  هذا ما يفسر وجود الخلية الخاصة باإلتصال كما ذكرنا سابقا              
، فمدير المستشفى يعطي أوامره إلى الموظفين و هؤالء الموظفين سـواء كـانوا              

أو غيرهم من العاملين في المستشفى ، و يعتبر هـذا اإلتـصال            إداريين أو أطباء    



إتصال تنازلي ، و لقد تطرقنا إليه في الفصل الخـاص باإلتـصال و اإلتـصال                
اإلداري ، و يستعمل المدير في هذا النوع من اإلتصال العديد من وسائل اإلتصال              

 المباشر بإعطاء كالتليفون ، المراسالت ، الفاكس ، اإلنترنت ، و اإلتصال الشفوي        
التوجيهات و األوامر الشفوية ، و اللوائح و اإلعالنات و الملصقات ، إلى غيـر               
ذلك من وسائل اإلتصال سواء كانت مكتوبة أو شفوية ، فمن خالل اإلتصال يمكن              
للمدير و الجهات المعنية تتبع الموظفين بالتوجيهات لسير العمل ، كما أن المـدير              

تقبل األوامر و التوجيهات من الوزارة أو الوزير و هكذا ، كما            أو اإلدارة العليا تس   
أن الموظفين العاديين أو اإلداريين البسطاء يمكنهم إبداء آراءهم أو شكاويهم إلـى             
الجهات األعلى سواء كان ذلك غلى المدير الفرعي الذي يترأسه ، أو إلى المـدير        

الخ من وسائل اإلتصال    ...العام و ذلك عن طريق سجل الشكاوي أو طلب مقابلة           
و هنا اإلتصال كما رأينا يطلق عليه اإلتصال الصاعد، و يأتي اإلتـصال األفقـي              
و هو بين المدراء المتساويين في الدرجة مثل مدير فرع الصيانة أو التجهيـزات                
و مديرفرع المالية و غيرها من المستويات في نفس المستوى، و في المستـشفى              

إنسانية أو إجتماعية بها فئات بشرية كبيرة  يوجد هناك أيضا           كأي مؤسسة أخرى    
إتصال غير رسمي خالف اإلتصال الرسمي الذي يتم بصفة رسمية مـن خـالل              
الوسائل اإلتصالية المعروفة بطريقة رسمية كإستالم الوثائق أو التقارير أو األوامر      

اءات اإلجتماعيـة  و التوجيهات، ومنه اإلتصال غير الرسمي بين الموظفين في اللق  
،أو المناسبات ،و ساعات الراحة ، و أثناء العمل، أيضا بين أشخاص فـي نفـس             
العمل مثال بين األطباء أو بين الممرضين أو عمال النظافة أو غيرهم من الفئات ،              
و تلعب اإلشاعة الدور األول و األساسي في هذا اإلتصال كإشاعة مثال عن زيادة              

لة المدير حيث تدور اإلشاعات حـول أسـباب إسـتقالته    أجور الموظفين أو إستقا  
الخ من أنواع اإلشاعات ، فكل هذه األنواع المختصرة و الرسـائل اإلتـصالية       ...

تدور في المستشفى ، فهل نتخيل مؤسسة كالمستشفى دون إتصال ؟؟ الجواب هو              
ى ،  إال أن وجوده وقوته تختلف من مستشفى آلخر ، ومن دولة ألخر           . بالتأكيد ال   

فنالحظ أن الدول المتقدمة قد أولت اإلهتمام بهذا المجال في المستشفيات رغم كبر             
المستشفيات و عدد األسرة التي فيها ، و بالتالي كثرة المرضى مما يؤدي كـذلك               



إلى كثرة الزائرين ، فقد يسهل األمر هناك وذلك لتطور اإلتصال هناك من مكاتب              
لكترونية المساعدة ، ومن تطور العالقة اإلتصالية       إستقبال و التوجيه و الوسائل اإل     

بين اإلدارة و المرضى و المواطنين ، وكذلك بالجهات المسؤلة عنها ، و هذا مـا               
  .قد يقل أو يكثر في أي دولة أخرى

  :وظـائف و أنـواع المستشفيات : المبحث الثــالث 
  :وظائف المستشفيات : أوال 

الوظائف الوظائف الخمـسة التاليـة التـي        للمستشفى وظائف أساسية و من هذه       
  :أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بضرورة قيام المستشفى بها و هي 

  . الوظيفة العالجية – 1
  . الوظيفة الوقائية – 2
  . وظيفة التدريب و التعليم -3
  . األبحاث الطبية و اإلجتماعية – 4
  . الخدمات الممتدة و اإلجتماعية– 5

  .ي شرح لهذه الوظائف و مما يل
  : الوظيفة العالجية – 1

و تعتبر الوظيفة األولى و األساسية للمستشفى ، حيث يركز المستشفى على تقديم             
أعلى مستوى ممكن من هذه الخدمات للمرضى الداخليين و مرضـى العيـادات              
الخارجية ، و الحاالت الطارئة ، و تحسين جودة هذه الخدمات بـشكل مـستمر ،        

إلرتفاع تكلفة الخدمات اإلستشفائية بالمقارنة مع الخدمات الصحية األخرى         ونظرا  
و التكلفة المتصاعدة لهذه الخدمات ، و بالتزايد المستمر للطلب عليها و محدودية              
الموارد المتاحة ألي مجتمع ال بد للمستشفى من التركيـز علـى كفـاءة العمليـة      

الطبية للمرضى بأقل كلفـة ممكنـة       اإلستشفائية بما يضمن تقديم خدمات الرعاية       
  1.كهدف أساسي له 
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و هناك عناصر ينبغي توافرها في المستشفى حتى يتمكن من تحقيق مستوى عال             
  1: في جودة خدماته العالجية و هي 

  . تطبيق أحدث التقنيات الطبية في التشخيص و العالج -
س فقـط حالتـه    إهتمام الطبيب باألحوال اإلجتماعيةو النفسية للمـريض و لـي        -

  .العضوية ، و التعامل مع المريض في إطار بيئته اإلجتماعية و اإلقتصادية 
 توفير التسهيالت المريحة للمريض بالمستشفى و تمكينه من الحـصول علـى             -

  .إحتياجاته الفندقية بيسر وسهولة و راحة 
  . توفير الخدمة الطبية عالية الجودة بمتطلبات مالية مناسبة دون مغاالت -

و يتحقق التوازن بين تقديم مستوى عال من الجودة في الخدمة الطبية للمستشفيات             
و التكاليف المالية ، من خالل اإلستخدام األمثل للموارد المادية و البشرية الـذي              

  .يكفل تحقيق الكفاءة و الفعالية في االداء 
عوامل و المتغيرات   و إذا كانت إدارة المستشفيات ال يمكنها التحكم المباشر بكافة ال          

المؤثرة على التكلفة، و خاصة تلك التي تقع خـارج الـسيطرة المباشـرة إلدارة               
المستشفى، إال أنها يمكنها التحكم بالعديد من العوامل المرتبطة بكيفيـة إسـتعمال             

   2:خدمات و مرافق المستشفى ، حيث يمكن لإلدارة التركيز على النقاط التالية 
ت إلى المستشفى على الحاالت المرضية التي تتطلب ذلـك           إقتصار اإلدخاال  – أ  

  .فعال 
 تقليل مدة إقامة المرضى في المستشفى إلى أدنى حد ممكن و تبعا للحاجـة               –ب  

  .الفعلية لهم 
 توفير خدمات بديلة للخدمات اإلستشفائية الداخلية للمرضى الذين ال يحتاجون           –ج  

ارجيـة ، و خـدمات المراكـز                 الدخول للمستشفى ،مثل خـدمات العيـادات الخ       
  .و المستوصفات الطبية 

 التأكيد على الجانب الوقائي عند التعامل مع الحاالت المرضـية التـي تـؤم               –د  
  .المستشفى ، و الكشف المبكر للمرض قبل إستفحاله و معالجته في المرحلة األولى
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ال بد للمستشفى   و لضمان جودة الرعاية اإلستشفائية للمرضى و مصابي الحوادث          
  1: و إدارته من التركيز على النقاط التالية 

 مراعاة التصميم الجيد ألبنية و منشآت المستشفى، و بحيث يتم مراعاة الناحية             –أ  
  .العملية في التصميم لتسهيل تنفيذ األنشطة 

 توفير القدرات اإلداريـة المؤهلـة فـي مجـال اإلدارة الـصحية و إدارة                –ب  
  .المستشفيات 

 التخطيط الجيد لخدمات المستـشفى و تـوفير الخـدمات المطلوبـة لـسد               – ج
اإلحتياجات الصحية الحاضرة و المستقبلية للمجتمع المحلي ، و من ثم المراجعـة             
المستمرة ،  و إعادة النظر في الخدمات و البرامج التي يقدمها المستشفى لتلبيـة               

  .اإلحتياجات المستجدة و المتغيرة 
ستشفى و تزويده باالجهزة و المعدات و العناصر البشرية الالزمـة             تنظيم الم  –د  

  .و المؤهلة لضمان أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية 
 ضرورة التعامل مع المريض كشخص بكليته ، و لـيس نظـام بيولـوجي ،                     –ه  

  .و بالتالي عليه اإلستجابة لخدمات المستشفى الفنية 
  : الوظيفة الوقائية – 2
من أهداف المستشفى الحديث المساهمة في وقاية المجتمـع مـن األمـراض ،                   و  

و أبرز السبل لذلك إظطالع المستشفى بدور فعال في مجال التوعيـة الـصحية ،      
حيث تلجأ بعض المستشفيات إلى تنظيم نـدوات للمرضـى و ذويهـم لتـوعيتهم        

لمحافظة علـى   بجوانب الصحة و المرض ، و العادات المؤدية للمرض و سبل ا           
الصحة ، كما تقوم بعض المستشفيات بإذاعة برامج توعية صحية من خالل شبكة             
تلفزيونية في غرف المرضى وأماكن إنتظار المرضى ، كما يقوم األطباء بـدور             

  .في توعية المرضىالمراجعين باألمور الصحية المختلفة
 و إصـدار    و تشارك المستشفيات في توعية الطالب و الطالبات فـي المـدارس           

الكتيبات و اإلصدارات اإلرشادية التوعوية لتوزيعها على أفراد المجتمـع ، كمـا             
تقوم المستشفى بدور هام من خالل زيارات األطباء و الطبيبات إلى المدارس من             
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كشف مبكر لألمراض ، و كذلك يقوم المستشفى بدور وقائي مـن خـالل القيـام          
  1.بإجراءات التطعيم و التشخيص 

  2: تصنيف الخدمات الوقائية للمستشفى على ثالثة مستويات و هي و يمكن
  :  خدمات الوقاية األولية –أ 

و النمط المعروف بهذه الخدمات هو حمالت التطعيم و التحـصين الجماعيـة أو              
الموجهة لمجموعات سكانية محددة ، كما تدخل خدمات ترقية الصحة ضمن هـذا             

األولية ، وتركز هذه الخدمات على العوامل       المستوى كجزء من الخدمات الوقائية      
البيئية المؤثرة على الصحة ، مثل صحة الماء و الهواء و الطعـام ، و مكافحـة                 

الحشرات و القوارض الناقلة للمرض ، و التخلص السليم من النفايـات الـصلبة                  
و السائلة ، وتحسين ظروف اإلسكان و صحة المسكن ، و تقليل الحوادث بأنواعها   
المختلفة و غيرها من األمور البيئية المؤثرة على الصحة و التي تقع في غالبيتهـا          

  .خارج نطاق الفعل و السيطرة المباشرة للمستشفى
  : الخدمات الوقائية الثانوية –ب 

تركز هذه الخدمات على الكشف المبكر عن المرض و عالجه ، و تشمل خدمات              
تفحالها ، و خدمة المـسح الـصحي   التشخيص و الكشف المبكر لألمراض قبل إس      

الشامل أو المسوحات الصحية المختارة لمجموعة سكانية محددة ، و الفحوصـات            
  .الطبية الدورية لبعض الفئات التي لديها القابلية لإلصابة بمرض ما 

  : الخدمات الوقائية ذات الدرجة الثالثة –ج 
هـدف إلـى   و هي خدمات متخصصة تقوم على مجهودات فريق متخصص ، و ت       

إعادة تأهيل المرضى و مصابي الحوادث ، و تمكينهم من ممارسة حياة طبيعيـة              
نشطة و منتجة إلى حد ما ، و قد إزدادت أهمية هذه الخدمات في مجال الرعايـة                 

  .الطبية و اإلستشفائية و أصبحت جزءا هاما من خدمات الرعاية الصحية لألفراد 
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  : وظيفة التدريب و التعليم – 3
ض التطور المطرد في التقنيات و العلوم الطبية ضـرورة تطـوير مهـارات            يفر

و خبرات كافة للعاملين المتخصصين في مختلف مجاالت المهن الطبية و الصحية            
من خالل التعليم و التدريب المستمر ، و تمثل المستشفيات بطبيعتها ، و على وجه        

تملكه من إمكانيات و تجهيزات ،      الخصوص المستشفيات التعليمية و الجامعية بما       
مراكز تدريب عملية لألطباء وأجهزة التمريض و الفنيين و األخصائيين ، كما أنها        

تمثل مراكزمتميزة لتنمية معلوماتهم عن األمراض المختلفـة و طـرق عالجهـا                  
و العقاقير المناسبة لها ، كما أنها تساهم في تزويـد أعـضاء الهيئـات الطبيـة                         

و الهيئات المساعدة بالمهارات الالزمة للتفاعل النفسي و اإلجتماعي مع المرضى           
، و من ثم تسهيل مهامهم في تشخيص المشاكل الـصحية الفرديـة و عالجهـا ،            

و إضافة إلى ما سبق فإن وجود المتخصصين في المجاالت المختلفة يسهم في نقل              
ـ          ريجيين الجـدد مـن األطبـاء                  نتائج الممارسات و التجارب الـسابقة إلـى الخ

و الممرضين ، وتبادل المعلومات معهم و هو األمر الذي قد يتعذر تحقيقه خـارج    
  1.المستشفيات

و إذا كانت تقارير المنظمات الدولية قد أكدت أن معدل النمو اإلقتصادي األعلـى              
التعلـيم       متوافر لدى الدول التي بلغت معدالت أعلى في تنمية القـوى، و أولـت               

و التدريب عناية فائقة ، فإن منظمة الصحة العالمية أكـدت علـى أن مـستوى                 
الخدمات الصحية األعلى متوافر في المؤسسات الصحية التي تولي إهتماما كبيـرا     
بالتعليم و التدريب ، فالتعليم يوفر المعارف األساسية ، و التدريب يكمـل التعلـيم     

  :يخقق أهداف بتوفير المهارات التطبيقية ف
  . تطوير و تنمية المعارف و المعلومات -
  . تطوير و تنمية المهارات و القدرات -
  2. تطوير و تنمية الدوافع و السلوك الوظيفي -
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و يعتبر المستشفى المكان المناسب و األمثل للتـدريب العلمـي لكافـة المهنيـين      
زة و معدات و معامـل     الصحيين ، لما يتوفر له من إمكانيات فنية و بشرية و أجه           

ال تتوافر لغيره من المؤسسات ، و لكونه المكان الذي يتم فيه إسـتقبال و عـالج               
مختلف الحاالت المرضية، مما يجعل منه المكان الوحيـد و الـذي ال بـديل لـه       
لتدريب األطباء و الممرضات ، و تطبيق ما تعلموه من معارف أكاديمية و هو ما               

، و يتم مثل هذا التدريب من خالل الدراسات العليا و هو           يعرف بالتعليم السريري    
ما يعرف بالتدريب الرسمي ، و من خالل الممارسة و العمل اليـومي للطبيـب                    

و الممرضات و غيرهم ، هو ما يعرف بالتعليم غير الرسمي و الذي هـو علـى                 
   1.جانب كبير من األهمية لزيادة إثراء معارف الطبيب و تطويرها 

  : لوظيفة البحثية  ا– 4
)     مختبـرات (تساهم المستشفيات بشكل أو بآخر من خالل ما تحتويه من معامـل             

و أجهزة و تجهيزات و سجالت طبية ، و حاالت مرضية متنوعـة ، و كـوادر                 
بشرية متخصصة مهنيا في توفير بيئة مناسبة إلجراء البحوث و الدراسات الطبية            

المجاالت التشخيص ، و العالج و التطوير       و اإلجتماعية المتخصصة في مختلف      
الذاتي لخدمة المستشفى ، و مهارات األفراد و أساليب العمل ، فمن خـالل نظـم         
المعلومات الطبية و تنوع حاالت المرضى و طرق العالج ، يمكن القيام بالبحوث             
و الدراسات المتعلقة بأساليب التشخيص و تحديـد معـدالت حـدوث و إنتـشار              

مختلفة ، و تقييم فعالية العقاقير المختلفة في عالجها ، أو تحديد العالقة       االمراض ال 
بين المتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية و االمراض المختلفـة ، و مـن خـالل               
المختبرات و التقنيات الطبية يمكن القيام بالبحوث الخاصة بتطوير عقاقير بديلة ،            

كافحة العدوى أو إنتشار المـرض    أو طرق فحص أكثر تطورا و أساليب جديدة لم    
و غيرها ، و بدون شك فإن إجراء مثـل هـذه البحـوث و الدراسـات خـارج                  

  2.المستشفيات إن لم يكن متعذرا فمن المؤكد أنه سيكون باهظ التكاليف
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 و يمكن تقسيم البحوث التي تقوم بها المستشفيات إلى بحـوث طبيـة و بحـوث                
  .إدارية

 البحوث المخبرية التـي تتطلبهـا عمليـة عـالج           و تشمل االولى الفحوصات و    
المرضى ، كما تشمل البحوث الطبية المخططة و الهادفة إلى تحسين عملية رعاية             

  .المرضى و عالجهم 
أما البحوث اإلدارية فتتضمن مدى واسع يشمل كافة االنشطة و الخـدمات التـي              

خـدمات الطعـام       تدعم الرعاية الطبية ، كالبحوث اإلدارية و بحوث التمريض و           
  .و التدبير المنزلي و غيرها 

وللقيام بالمهمة البحثية الطبية تحتاج المستشفيات إلى موارد و إمكانيـات متعـددة           
تشمل األطباء المتخصصين لقيادة برامج األبحاث ،و العناصر البشرية المـساعدة           

ـ                 ب ،       من باحثين و فنيين و علماء و غيرهم ، توفير الحيـز المطلـوب و المناس
و المختبرات والمعدات و التجهيزات التكنولوجية و المواد الخـام باإلضـافةإلى            

  1.المرضى
و يساعد وجود نظام سجالت طبية منظم و متكامل بالمستشفى في تعزيز البحوث             
الطبية ، لما تحتويه السجالت من معلومات عن الـسيرة المرضـية و التطـور               

حصائي متكامل في دعـم جهـود البحـث    المرضي للمرض ، كذك يساعد نظام إ 
العلمي بالمستشفيات ، كما يوفر وجود المعامـل الطبيـة و التجهيـزات الطبيـة               
المختلفة مقومات إجراء البحوث الطبية التطبيقية ، إلى جانب و جود الهيئة الطبية             

  2.المتخصصة القادرة على إجراء البحوث 
ات البحثية في العلوم الـصحية ،         وتلعب المستشفيات دورا حيويا في تعزيز القدر      

و في العلوم البيولوجية و الفيزياء و أثارها على الرعاية الـصحية ، و حيـث أن     
السياسات الصحية يتوجب أن ترتكز على شواهد علمية صحيحة، فإن هذه الشواهد   

  .تستلزم إجراء بحوث صحية 

                                                
  .66ص  . مرجع سابق.  فرید توفیق نصیرات - 1
 .52ص  . مرجع سایق. عبد اإلاله ساعاتي - 2



 مـاي   17عقدة فـي    و لقد أشارت جمعية الصحة العالمية الثالثة و األربعون المن         
م ، إلى أن هناك عدم تكافؤ بين عبئ المرض و بـين اإلسـتثمارات فـي                 1990

البحوث الصحية التي ترتكز إلى حد بعيد على المشاكل الـصحية فـي البلـدان               
الصناعية ، و لذلك فقد دعت الجمعية الدول االعضاء في المنظمة إلى اإلضطالع             

  :وظيفية من أجل بالبحوث الصحية المالئمة لإلحتياجات ال
  . تحسين إستخدام الموارد المتاحة -
  . تحيبن السياسة و اإلدارة الصحية -
  . تشجبع روح اإلبتكار و التجربة -
     1. المساهمة في المعارف الجديدة -
  : وظيفة الخدمات الممتدة و اإلجتماعية – 5

يـه ،         العام كمركز رئيسي لصحة المجتمع المحلي الـذي يعمـل ف          إن المستشفى   
و كمؤسسة إجتماعية نشطة من مؤسساته دائمة التأثر و التأثير بالبيئة المحيطـة ،              

و يـسعى فـي     ال ينبغي له إقتصار دوره على تقديم الخدمات الطبية لمن يطلبها            
الحصول عليها داخل أسواره ، بل ال بد له من توسيع أنشطته و الخروج بها إلى                

إبتداءا مـن   ( المدى الكامل من خدمات الرعاية الطبية ، الذي يفترض فيه تقديمه          
، ال بد له كذلك من مد خدماتـه  ) خدمات ترقية الصحة و إنتهاءا بخدمات التأهيل    

مرضى في بيئتهم المنزلية ، و خاصة الحـاالت       خارج أسواره لتصل إلى بعض ال     
المرضيةالمزمنة التي ال تتطلب الرعاية الطبية المركزة في المستشفى ، و التي قد             
ال تتمكن من الحضور إلى المستشفى لمتابعة العالج ، حيث يمكن للمستشفى إدارة             

 الـذين  و تنظيم برامج الرعاية الممتدة إلى المنزل ، و خاصة المرضى كبار السن 
يعانون من أمراض مزمنة تتطلب وقتا طويال من العـالج ، و التـي ال تتطلـب                 
حضور المريض للمستشفى حيث يمكن رعاية مثل هؤالء المرضى ، و اإلشراف            

  .عليهم من قبل الممرضات المتخصصات و خدمات الطبيب العام في منازلهم 
ية و إجتماعيـة واضـحة      و نظرا لما تمثل هذه الخدمات الممتدة من فوائد إقتصاد         

للمستشفى و للمجتمع ككل ، و تدير هذه الخدمات العامة فـي الـدول المتقدمـة                
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كبريطانيا و أمريكا مثل هذه البرامج الممتدة إلى المنازل لكونها ذات تكلفـة أقـل           
بكثير من تكلفة الرعاية في المستشفى ، عالوة علـى تـوفير أسـرة للمستـشفى            

اج إلى الرعاية اإلستشفائية ، هذا باإلضافة إلى الفوائد         للحاالت المرضية التي تحت   
اإلجتماعية لمثل هذه الخدمات التي يمكن معها إبقاء المريض في منزله بين أفراد             

  1.أسرته و اإلشراف عليه دون أن يتحمل مشاق اإلنتقال إلى المستشفى
مـة أو دول  و لإلشارة فإن هذه الوظيفة الخدماتية ال تتجلى في الدول غيـر المتقد     

  .عالم الثالث و منها الجزائر
  :أنـــواع المستشفيات : ثانـيا 

تتعدد أنواع المستشفيات كما توجد العديد من المعـايير و األسـس التـي يمكـن                
إستخدامها لتصنيف هذه األنواع في مجموعات متشابهة ، و ذلك كما يتضح فيمـا              

  :يلي 
  . أنواع المستشفيات طبقا للملكية – 1
  .واع المستشفيات طبقا لمعيار التخصص أن– 2
  . أنواع المستشفيات طبقا لمعيار نوعية الخدمة المقدمة – 3
  . أنواع المستشفيات طبقا لمدى توافر مقومات العملي التعليمية– 4
  . أنواع المستشفيات طبقا لمدى تحقيق الربح– 5
  . أنواع المستشفيات طبقا لمعيار متوسط فترة إقامة المريض – 6
  . أنواع المستشفيات طبقا للموقع و السعة السريرية – 7
  . أنواع المستشفيات طبقا لمدى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة – 8

  :و يمكن توضيح أهم أنواع المستشفيات مصنفة وفقا للمعايير السابقة فيما يلي 
  : أنواع المستشفيات طبقا للملكية – 1

  2:الملكية و التبعية اإلدارية إلى مجموعتين هما تصنف المستشفيات وفقا لمعيار 
  . المستشفيات الحكومية-أ

  . المستشفيات الخاصة –ب 
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  :و فيما يلي نتناول بشئ من التفصيل كال من هاتين المجموعتين 
  : المستشفيات الحكومية –أ 

يقصد بالمستشفيات الحكومية المستشفيات التي تملكها و تديرها األجهزة الحكومية          
لمختلفة ، من وزارات و هيئات و مؤسسات عامة وفق نظم و لـوائح حكوميـة                ا

تحكم سير و إجراءات العمل بهذه المستشفيات ، و تأخذ المستشفيات الحكومية عدة  
  : أشكال من أهمها ما يلي 

 يطلق على هذا النـوع مـن المستـشفيات          : المستشفيات الحكومية العامة     – 1
ل العربية ، منها المستـشفى العـام و المستـشفى           مسميات مختلفة في معظم الدو    

المركزي و المستشفى األميري و غيرها ، كما قد تسمى بأسماء بعض القيـادات              
العليا في الدولة ، أو بأسماء بعض االماكن التي توجد بهـا ، أو بأسـماء بعـض         

ى و أيا كانت المسميات التي تطلق عل      . المناسبات أو األحداث الوطنية في الدولة       
هذه المستشفيات فإن أهم الخصائص المميزة لها تتلخص في أنها تكـون مملوكـة       

للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات الرسمية التي تقوم على تـوفير متطلباتهـا                
و رعاية شؤنها و تنظيم العمل بها ، و ما تقدمه من خدمات وفق نظـم و لـوائح                  

ن المستشفيات تقديم خدمات لجميـع    حكومية محددة ، كما يفترض في هذا النوع م        
فئات المواطنين بالمجان مقابل رسوم رمزية تحـددها اللـوائح المنظمـة لهـذه              
المستشفيات ، حيث أن الهدف من إنشائها هو تقديم خدمة إجتماعية عامة لجميـع              

  .أفراد المجتمع
و يطلق على هذا النوع مـن       :  المستشفيات الحكومية الخاصة بفئات معينة       – 2
مستشفيات في كثير من األحيان مسمى المستشفيات الحكومية الفئوية ، و يتـسم             ال

هذا النوع من المستشفيات بجميع خصائص و مواصفات المستشفيات الحكوميـة           
العامة من حيث الملكية و تنوع الخدمات التشخيصية و العالجية التـي تقـدمها ،                  

ي أنهـا تتبـع وزارة محـددة             و لكنها تختلف عن المستشفيات الحكومية العامة ف       
أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية بذاتها ، و تقتصر في تقـديم خـدماتها علـى                  
العاملين في هذه الجهات و أسرهم ، و من هنا جاءت تسميتها بالمستشفيات الفئوية              
، حيث تقتصر خدماتها على فئات محددة من الموظفين ، و من أمثلة هذا النـوع                



ي الدول العربية المستشفيات العسكرية و مستـشفيات الـشرطة                 من المستشفيات ف  
  . و المستشفيات التابعة لشركات أو مؤسسات القطاع العام

 و تتشابه هذه المستشفيات مع باقي أنواع        : المستشفيات الحكومية التخصصية   -3
المستشفيات الحكومية من حيث ملكيتها للدولة أو بعض الهيئـات و المؤسـسات             

سمية، و لكنها تختلف مع المستشفيات العامة في أنها تتخصص في تـشخيص               الر
و معالجة حاالت مرضية معينة ، و من أمثلتها مستـشفيات العيـون و األطفـال                    

  .و الصدر و السرطان و غيرها من الحاالت المرضية 
و هـي المستـشفيات أو وحـدات         :   المستوصفات الوحدات العالجية أو     – 4

 صغيرة الحجم ال تحتوي على غرف أو عناصر إلقامة المرضى ، و هي              عالجية
تنتشر في القرى و المناطق الريفيـة المختلفـة ، و تـسعى هـذه المستـشفيات                                

أو الوحدات العالجية إلى إجراء الكشف الطبي على المرضى ووصف العالج لهم            
  .إما بالمجان أو مقابل رسوم محددة نسبيا 

و هي مستشفيات حكوميـة مـن حيـث    :مستشفيات الجامعية و التعليمية      ال – 5
الملكية ، و لكنها تختلف عن المستشفيات الحكومية العامة و التخصصية من حيث             
التبعية اإلدارية ، حيث تتبع هذه المستشفيات الجامعـات أو كليـات الطـب فـي        

تها عن المستشفيات   المناطق التي توجد بها ، و في معظم األحيان يختلف نمط إدار           
العامة ، حيث غالبا ما يشكل لها مجلس إدارة من أعضاء هيئة التدريس بكليـات               

الطب و الصيدلة و بعض الشخصيات العامة ، كما قـد توضـع بعـض الـنظم                        
و اللوائح الداخلية الخاصة بها حيث تعتبر ضمن منشآت الجامعة التابعة لها ، و قد        

التعليمية، مثـل المـشرحة و الحـوادث و المعامـل                   تحتوي على بعض األقسام     
و غيرها من األقسام التي يمكن من خاللها ممارسة التدريب العلمي لدارسي العلوم    
الطبية على الحاالت و األمراض و اإلصابات التي يقوم بعالجها أعـضاء هيئـة              

  .التدريس 
  : المستشفيات الخاصـة –ب 

 المستشفيات الحكومية في أنهـا تكـون مملوكـة      تختلف المستشفيات الخاصة عن   
  ألفراد أو هيئات أو جمعيات دينية أو خيرية أو شركات خاصة ، و تتم إدارتها



وفقا لنمط اإلدارة في القطاع الخاص ، و في حدود اإلطار العام المنظم للقطـاع               
  :الصحي في الدولة ، و تأخذ المستشفيات الخاصة عدة أشكال منها 

 و هي مستـشفيات غيـر حكوميـة يملكهـا             :ت بأسماء أصحابها     مستشفيا – 1
و يديرها أصحابها من األطباء ، و تقدم خدمات في مجال تخـصص أصـحابها               
مقابل أتعاب و أجور يتم تحديدها و االتفاق عليهـا حـسب الخدمـة المطلوبـة                
للمريض، و يعتمد هذا النوع من المستشفيات علـى خبـرة و مهـارة و سـمعة                 

  .ابها ، و جودة الخدمة و الرعاية التي تقدمها للمرضى أصح
 عادة ما يتم إنشاء هذه المستـشفيات        : مستشفيات الجمعيات غير الحكومية      – 2

بواسطة جمعيات غير حكومية مثل الجمعيات الدينية و الجمعيات الخيريـة مـن             
، و لكـن  خالل التبرعات و الهبات و الهدايا ، و هذه المستشفيات ال تسعى للربح         

العالج فيها ليس مجانا ، و قد تأخذ مستشفيات الجمعيات الخيرية و األهلية غيـر               
الحكومية شكل المستشفى العام أو المستشفى التخصصي مـن حيـث الخـدمات             

  .التشخيصية أو العالجية التي تقدمها 
 و هي المستشفيات التي يملكهـا و يـديرها أفـراد                 : مستشفيات إستثمارية    – 3
 شركات خاصة تهدف تحقيق أرباح من الخدمات الطبية التي يقدمها للجمهور ،               أو

و قد تقدم هذه المستشفيات خدمات متخصصة في مجاالت طبية محـددة ، و قـد                
يتسع نشاطها ليشمل مختلف المجاالت الطبية و الحـاالت المرضـية المختلفـة،                    

همة ذات مـسؤولية محـددة ،       و غالبا ما تأخذ هذه المستشفيات شكل شركات مسا        
و قد يشارك فيها بعض األطباء بحصص تأسيس جنبا إلى جنب مع غيرهم مـن                

  .المساهمين الذين ال صلة لهم بمهنة الطب 
  :   أنواع المستشفيات طبقا لمعيار التخصص – 2

يتم وفق هذا المعيار تقسيم أنواع المستشفيات إلى مستشفيات عامة و أخرى خاصة     
  1:توضيح ذلك فيما يلي و يمكن 

 تضم المستشفيات العامة تخصـصات طبيـة مختلفـة                : المستشفيات العامة    –أ  
و متعددة وذلك مثل أمراض األطفال ، و األمراض الباطنية ، و أمراض النـساء                
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و التوليد، و الجراحة العامة ، و أمراض القلـب ، و أمـراض األنـف و األذن                  
  .الخ....
 تتخصص هذه المستشفيات في عالج نوع واحـد  :التخصصية  المستشفيات   –ب  

من األمراض مثل التخصص في عالج أمراض العظام ، أو األمراض المعديـة ،     
أو هي تلك المستشفيات التي تتخصص أيضا في عالج فئـة معينـة مـن فئـات           

  .الخ..المجتمع من عالج أمراض النساء أو عالج أمراض األطفال 
  . طبقا لمعيار نوعية الخدمة المقدمة  أنواع المستشفيات– 3

توجد هناك مستشفيات تقدم خدمات طبية أولية ، كما توجد مستشفيات تقدم خدمات             
  .طبية ثانوية و أخرى عالية التخصص و المهارة 

  1: أنواع المستشفيات طبقا لمدى توافر مقومات العملية التعليمية – 4
لى مستشفيات تعليميـة ومستـشفيات      حيث تقسم المستشفيات حسب معيار التعليم إ      

غير تعليمية ، و المقصود بالمستشفيات التعليمية هنا هي المستـشفيات الجامعيـة             
التابعة لكليات الطب أو المرتبطة معها حسب ترتيبات معينة لتعليم و تدريب طلبة             
الطب و التمريض و طلبة الدراسات الطبية العليا ، أما المستشفيات غير التعليمية             

  .ي التي ال تدير برامج للتعليم و تدريب طلبة الطب فه
   : أنواع المستشفيات طبقا لتحقيق الربح – 5

  2:يمكن تقسيم أنواع المستشفيات طبقا لمدى تحقيق الربح إلى نوعين أساسيين هما 
 تسعى هذه المستشفيات إلـى تحقيـق        : مستشفيات تسعى إلى تحقيق الربح       –أ  

  .قدمه من خدمات لعمالئها مكاسب ربحية من خالل ما ت
تسعى هذه المستـشفيات إلـى تقـديم        :  مستشفيات ال تسعى لتحقيق الربح       –ب  

خدمات إجتماعية عامة لجميع أفراد و فئات المجتمع ، و على الرغم من أن هـذه                
المستشفيات ال تقدم خدماتها لهؤالء األفراد مجانا ، إال أنها ال تسعى إلى تحقيـق               

وم بصرف األموال التي تحصلها من المرضى علـى األعمـال           الربح ، و إنما تق    
  .المتعلقة بتشغيلها و تطوير هذا الشغل 
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  1: أنواع المستشفيات طبقا لمعيار متوسط فترة إقامة المريض – 6
حيث يتم تقسيم المستشفيات حسب هذا المعيار إلى مستشفيات اإلقامـة القـصيرة                 

مـن    %   50 يوما لمـا يزيـد عـن    30 و هي التي يقل فيها معدل اإلقامة عن
المرضى ، و مستشفيات اإلقامة الطويلة و هي التي تزيد فيها معدل هذه اإلقامـة               

  .  من المرضى %50 يوما لما يزيد عن 30عن 
  2 : أنواع المستشفيات طبقا للموقع و السعة السريرية– 7

أسرته بـين   حيث يمكن تقسيم المستشفيات إلى مستشفيات صغيرة الحجم تتراوح          
 سرير  و هو ما يسمى بمستشفى الريف ، و يقدم عادة الرعاية األولية ، 50-100

 سرير و هـو مـا       300-100و المستشفى المتوسط الحجم و تتراوح أسرته بين         
يسمى بمستشفى المنطقة ، و يقدم عادة ما يعرف بخـدمات الرعايـة الثانويـة ،                     

 سرير و هـو مـا       100 -200رتها من   و مستشفيات  كبيرة الحجم و تتراوح أس       
يعرف بالمستشفى اإلقليمي ، و يقدم عادة مزيج من خـدمات الرعايـة الثانويـة                     

و المتخصصة ، و جدير بالذكر أن تصنيف المستشفيات حسب الحجم هو تصنيف             
نسبي و عام يختلف من دولة إلى أخرى ، فما يعتبر مستشفى متوسط الحجم فـي                

ستشفى كبير الحجم في بلد آخر ، و ما يعتبـر مستـشفى كبيـر      بلد ما قد يعتبر م    
  .الحجم في بلد ما قد يعتبر مستشفى متوسط الحجم في بلد آخر 

  
  : أنواع المستشفيات طبقا لمعيار جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة – 8

يتم تقسيم أنواع المستشفيات حسب معيار مستوى جودة خدمات الرعاية الـصحية            
  3:دمها تلك المستشفيات إلى نوعين أساسيين يمكن توضيحهما فيما يلي التي تق

 تتمثل هذه المستشفيات في تلك التي تعترف بها بعض    : المستشفيات المعتمدة    –أ  
الهيئات العلمية اإلستشارية التخصصية ، حيث تمتثل هذه المستـشفيات للـشروط            

  .ستوى أفضل و الضوابط التي تكفل قيامها بأداء خدمات طبية بم
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 تأتي هذه المستشفيات على عكس المستشفيات : المستشفيات غير المعتمـدة   –ب  
السابقة ، حيث ال تمتثل ألية شروط أو ضـوابط مـن قبـل هيئـات اإلعتمـاد                  
المتخصصة بتقويم ممارسات هذه المستشفيات ، و بالتالي فإنه ال يتم إعتمادها من             

  .قبل هذه الهيئات 
  

  .لمؤسسات اإلستشفائية الجزائرية ا: المبحث الثالث 
  :الصحة في الجزائر : أوال

كانت الجزائر قبل اإلستقالل تعاني من الفقر و الحرمان و كل أشـكال البـؤس ،              
وبما في ذلك من األمراض الفتاكة و قلة العالج بل إنعدامه ، إذ كانت المستشفيات               

اطق التي يتمركزون فيها قليلة و إن وجدت فهي للفرنسيين ، و تتواجد فقط في المن     
و خاصة بالمدن ، أما في المناطق الريفية و البعيـدة و التـي ال يتواجـد فيهـا                   
المستعمر فتنعدم ، و يعتمد سكانها على الطب التقليدي و األعشاب الطبية كدواء ،              
و هذا ال يفي بالغرض ، لذا نجد كثرة الوفيات هناك و خاصة األطفال ، و إنتشار                 

تلة و المعدية رغم وجود دواء لها و يمكن معالجتها أي أن العلم قـد         األمراض القا 
وصل إلى عالجها و لكنها ال تصل إلى هذه الفئة ، و ذلـك لوجـود المـستعمر                        

و إهتمامه بالمعمرين ثم جاء إهتمامه فـي األخيـر بـالجزائر بمـا يعـرف ب                 
indigene و ذلك في المدن الكبرى فقط .  

دت الجزائر نفسها تواجه أوضاع صـحية متدنيـة و ذلـك            و عند اإلستقالل وج   
بتمركز النظام الصحي في المدن الكبرى ، و إنتشار األمراض و االمية و الفقـر                 

  .و التي  هي من مخلفات اإلستعمار 
و فيما يخص قطاع الصحة فقد عرف عدة مراحل من اإلستقالل إلى غاية اآلن ،               

ط أو المحطـات األساسـية للـصحة فـي     و سنتطرق إلى ذلك بإختصار في النقا 
  .الجزائر

بداية غداة اإلستقالل لم تكن الجزائر تتوفر إال على عدد قليـل مـن األطبـاء ،                       
 طبيـب   285و جلهم من األجانب ، حيث بلغ عدد األطباء في الجزائر حـوالي              

 مواطن أو مـا يقاربهـا ،        8000جزائري فقط و هو ما يعادل حوالي طبيب لكل          



 حيث  1965كانت الهيئة المكلفة بالصحة مدمجة ضمن وزارة أخرى إلى غاية           و  
تم إنشاء وزارة خاصة بالصحة وهي وزارة الصحة العمومية ، كما أنشئ قبلهـا              

 صدر أمر بتنظيم مهنـة      1966 ، و في سنة      1964بسنة المعهد الوطني للصحة     
 ، و ذلك بتـوافر      األطباء و الصيادلة ، و هذا ما أثر بعدها على الوضع الصحي           

األطباء و الممرضين و الصيادلة وكذلك إنشاء هياكل قاعدية و إنـشاء العيـادات         
  . و التي كانت تهدف إلى الوقاية 1974المتعددة الخدمات بداية من 

و بعدها بدأت الدولة في تنفيذ برامج للتكفل بالطب المجاني و دعم ذلك بـصدور               
انيتها ، بغية القـضاء علـى األمـراض     يلزم التلقيحات و مج   1969مرسوم سنة   

المعدية مثل مرض السل و مرض الشلل و سوء التغذية ، كما جاء الميثاق الوطني 
الطـب  "  ليؤكد مجانية الطب و أحقية كل مواطن فيه حيث جاء فيـه   1976لسنة  

المجاني مكسبا ثوريا و قاعدة لنشاط الصحة العمومية و تعبير عملي عن التضامن             
كما دعم الدسـتور دسـتور      .  1"يلة تجسم حق المواطن في العالج       الوطني ووس 

كل المواطنين لهم الحق في حماية صـحتهم          "  منه بأن    67 ذلك في المادة     1976
  2.."و هذا الحق مضمون بخدمات صحية عامة و مجانية و بتوسيع الطب الوقائي 

حـصائيات  و تحسنت الوضعية الصحية بعد ذلك تحسنا ملحوظا ، حيث تثبـت اإل      
تزايد عدد األطباء الجزائريين و تضاعف ذلك ، كما هو الحال للسلك الشبه طبي ، 
و كان لقرار مجانية الطب و التركيز في دعم و تحسين صحة المواطن ، حيـث                

 1975إنخفضت نسبة الوفيات بالنسبة لألطفال إلى حد كبير ، و بعدها في سـنة               
د برنامج صـحي لتطبيقـه فـي        شرع فريق عمل متعدد اإلختصاصات في إعدا      

المخطط الرباعي ، و هكذا فقد تم تحديد المشكالت الصحية ذات األولوية اإلرتباط          
    3:مع تحديد المشكالت اإلقتصادية و اإلجتماعية و هي كاآلتي 
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كمكافحة األمراض المتنقلـة مثـل المالريـا و الـسل           :  المشكالت الصحية  – 1
 و إلتهاب المفاصل الحـاد و االمـراض الزهريـة                   و الرمد و األمراض المعدية    

  .و الحصبة
كاألمراض العقليـة و أمـراض القلـب ،              :  مكافحة األمراض غير المتنقلة      – 2

و األوعية الدموية و سوء التغذية و الشلل و الربو و المضاعفات بعد الـوالدة ،                
كم و العمـى و مـرض       تسوس األسنان ، و التكفل بالمعوقين حركيا ، الصم الـب          

  .السرطان 
  . المشكالت المتعلقة بنظافة المحيط و األمن في العمل – 3
  . المصالح المتعلقة بالقطاعات الصحية للمواطن و تحسين وظيفتها – 4

و لقد تم وضع بعض األهداف التي تسعى المنظومة الصحية من أجـل تحقيقهـا                   
  :و هي كاآلتي 

  .ف ساكن  آال7 إلى 6 مركز صحي لكل -
  . ألف ساكن 25 إلى 15 عيادة متعددة التخصصات لكل -
  . مستشفى في كل دائرة -
  . مستشفى في كل والية -
  . عيادة للوالدة ريفية و حضرية-
  . السكنات الوظيفية-
  . مخبر طبي في كل والية -
  . دراسة برامج تحسين اإلعالم الطبي -
  . دراسة صناعة األدوية و توزيعها-

اية عقد السبعينيات من القرن الماضي وصل عدد الهيئة الطبية الجزائرية           و في نه  
 طبيبا أجنبيا ، و هذا المجموع من األطباء يكـون           2320 طبيبا مقابل    3786إلى  

 مواطن ، و حيث بدأت من هذه الفترة اإليـصال الفعلـي       2960طبيبا واحدا لكل    
الصحي في كل من الـدائرة      للعالج لكل المواطنين ، و هذا بواسطة تدعيم القطاع          

و الوالية و الوقاية من األمراض بالمناطق الريفية ، و إنخفاض األمراض التي تم              



معالجتها مجانيا باإلضافة إلى إنجاز و بناء و توسيع الهياكل القاعدية ، حيث يمكن             
  .مالحظة زيادة عدد المستشفيات و عدد األسرة و إنخفاض عدد الوفيات 

  1:طط الرباعي األول بجملة من التعديالت منها كما جاء المخ
  :على مستوى البلدية

 نـسمة ،         4000مركز صحي منتظر في كل قرية أو مجموعة حـضرية تـضم             
و يضمن هذا المركز عمل الوقاية و النظافة المدرسية و حماية الطفولة و األمومة              

ت األوليـة ماعـدا   والفحوصات ، و كذا مراقبة نظافة المحيط ، أي جميع العالجا       
  .اإلستشفاء

 نـسمة مهمتهـا   30000 إلى 20000 العيادة المتعددة الخدمات حيث صممت ل -
  .العالج و الوقاية 

  :على  مستوى الدائرة 
 حيث يحتوي على عدد B "Hopital type" "ب"ضرورة إنشاء مستشفى من نمط 

العامـة  بحيث تقدم في هذا الـنمط العالجـات         ) سريرا140إلى  120(من األسرة 
باإلضافة إلى بعض اإلختصاصات كالجراحة العامة وطب األطفـال و أمـراض            

  .النساء و التوليد 
  

  المتضمن القـانون األساسـي   1986أما بعد هذه المرحلة فقد صدر مرسوم سنة   
  .2النموذجي للمراكز اإلستشفائية الجامعية

يد نفقات   صدر منشور وزاري متعلق بمساهمة المريض في تسد        1995و في سنة    
  و قد حددت قيمة اإليواء و اإلطعام في . 3اإليواء و اإلطعام في الوسط اإلستشفائي

دينار جزائري لليلية الواحدة أما إذا تجاوز مدة الشهر فإنه يقوم           100المستشفى ب   
  .دج فقط كأقصى حد3000بتسديد 

                                                
 .149- 148ص ص .المرجع السابق - 1
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   الجریدة، المتضمن القانون األساسي النموذجي للمراكز اإلستشفائیة الجامعیة ،11/02/1986ھالموافق ل1406
  .115م ، ص 1986فیفري 12ه الموافق ل1406 جمادي الثانیة 3، الصادر بتاریخ 6، العددالرسمیة 

 8 المؤرخفي 1لدیمقراطیة الشعبیة ، وزارة الصحة والسكان ، المنشور الوزاري رقم  الجمھوریة الجزائریة ا- 3
 .2م، المتضمن مساھمة المرضى في نفقات اإلطعام و اإلیواء داخل المستشفى ،ص 1995أفریل 



  .لتنظيم فقد تم إعادة تنظيم المؤسسات الصحية من حيث التسيير و ا1997أما سنة 
 فتم إعادة تنظيم القطاعات الصحية لتصبح المؤسسات العمومية         2007و في سنة    

اإلستشفائية ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و هو ما نتبعه إلـى غايـة            
  .اآلن 

  
  اإلطار التنظيمي للمؤسسات اإلستشفائية الجزائرية: ثــانيا 

سات رئيسية و هي المؤسـسات     يتكون القطاع الصحي في الجزائر من ثالث مؤس       
اإلستشفائية الجامعية ، و المؤسسات العمومية اإلستشفائية ، و المؤسسات العمومية      

 و هـي مؤسـسة      المراكز اإلستشفائية الجامعيـة   للصحة الجوارية ، و بداية مع       
عموميية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي ، و يـتم              

ب مرسوم تنفيذي بناءا على إقتراح مشترك بين الـوزير المكلـف            إنشاؤها بموج 
ووزير التعليم العالي و البحـث العلمـي ،         ) أي وزير الصحة والسكان   (بالصحة  

بحيث يمارس وزير الصحة الوصاية اإلدارية على المركز اإلستشفائي الجامعي ،           
ة ، و لكي يـتم      ويمارس وزير التعليم العالي و البحث العلمي الوصاية البيداغوجي        

  1:إنشاء هذه المراكز يجب توفر شروط هي ما يلي 
 يجب توافر موارد مادية و طاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبـة              – 1

لضمان نشاطات العالج ، ال سيما المستوى العالي و التكوين في مرحلتي ما بعـد             
  .ين و البحث التدرج و البحث حتى تستطيع القيام بأعمال العالج و التكو

 وجود هياكل أساسية و تجهيزات علمية و تربوية و تقنية صالحة إلسـتقبال              – 2
األساتذة و الطلبة وتضمن لهم أدنى شروط العمل ، و إذا كان المرسوم التنفيـذي               

 لم يحدد عدد المصالح  الوحـدات        1997 ديسمبر   02 المؤرخ في    467-97رقم  
وزير المكلف بالصحة و الـوزير المكلـف        اإلستشفائية الجامعية ، و ترك ذلك لل      

 11 المـؤرخ فـي      25-86، فإن المرسوم رقم     2بالتعليم العالي و البحث العلمي      
  : ، أقر في مادته السابعة توفر حد أدناه تسعة تخصصات هي 1 1986فيفري 
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  . الطب الداخلي -
  . الجراحة العامة -
  . طب األطفال -
  . أمراض النساء و التوليد-
  .األذن و األنف و الحنجرة  أمراض -
  . أمراض العيون -
  . الراديو اإلشعاعي -
  . البيولوجيا-
  . التخذير و اإلنعاش -

  2:أما المهام األساسية للمركز اإلستشفائي الجامعي فهي 
يضمن المركز اإلستشفائي الجامعي نشاط التـشخيص   :  في ما يخص العالج      – 1

الطبية الجراحية و الوقاية ، إلى جانب كـل  و العالج و اإلستشفاء و اإلستعجاالت   
  .نشاط يساهم في حماية و ترقية صحة السكان

  .كما يتولى تطبيق البرامج الوطنية و الجهوية و المحلية للصحة 
أيضا يقوم بالمساهمة في إعداد معايير التجهيزات الصحية العلميـة و التربويـة             

  .للمؤسسة الصحية
 المحيط و ترقيته في الميادين المتعلقـة بالوقايـة              كذلك يقوم بالمساهمة في حماية    

  .و النظافة و الصحة ، ومكافحة األضرار و اآلفات اإلجتماعية 
ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج في علـوم الطـب           :  في مجال التكوين   – 2

بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في علوم الطب ، و المـشاركة فـي تكـوين     
الشبه طبيين و المستخدمين اإلداريين ، و التقنيين التـابعين للـصحة            المستخدمين  

العمومية ، و المشاركة في دورات تجديد المعلومات و تحسين المستوى ، و ذلك              

                                                                                                                                       
 الصادرة في 81،العددالجریدة الرسمیة المحدد لقواعد إنشاء و تنظیم و تسییر المراكز اإلستشفائیة الجامعیة ، 
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من خالل دورات التكوين المتواصل ، الذي يجبر العمال مهمـا كـان مـستواهم                    
ها المؤسسة أو المؤسسات        و مرتبتهم بمتابعة دورات التكوين المتواصل التي تنظم       

   .1و المراكز المختصة األخرى 
تتمثل مهمتها في القيام بالبحوث ، ودراسات فـي نطـاق    :  في ميدان البحث     – 3

العلوم الطبية ، و تنظيم ندوات ، لقاءات  و مؤتمرات  لدراسة مختلف المواضيع               
  .2ة على الجميع الطبية التي تسمح بتبادل األفكار والمعلومات و تعميم الفائد

 و تدخل هذه المهام كذلك في التكوين المتواصل و تجديد المعلومات و إكتـساب              
التقنيات و المهارات الجديدة ، خاصة في الميدان الصحي الذي إستفاد كثيرا مـن              

، و لهـذا فقـد      3التطور التكنولوجي في ميدان العالج و التشخيص و الفحـص           
ة تحث عمال الصحة لمتابعة هذا النوع مـن    أصدرت وزارة الصحة تعليمة وزاري    

   .4التكوين 
  

كما يمكن للمركز اإلستشفائي الجامعي أن يبرم في إطار التنظـيم المعمـول بـه               
إتفاقيات مع المؤسسات الصحية أو أي هيئة أخرى بعد إستشارة المجلس العلمـي             

   .5حة للمؤسسة، من أجل القيام بمهامه الخاصة بالتكوين و البحث في علوم الص
و قـد أنـشأت بمرسـوم تنفيـذي فـي            : المؤسسات العمومية اإلستشفائية   –

  .6، مع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 19/05/2007
المؤسسة العمومية اإلستشفائية هي مؤسسة عموميـة ذات طـابع إداري تتمتـع             

ون بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي ، و توضع تحت وصاية الوالي ، و تتك             
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المؤسسة العمومية اإلستشفائية من هيكل للتـشخيص و العـالج و اإلستـشفاء ،                    
و إعادة التأهيل الطبي كما تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة مـن البلـديات ،      
و تحدد المشتمالت المادية للمؤسسة العمومية اإلستشفائية بقرار من الوزير المكلف 

ة العمومية اإلستشفائية في التكفل بصفة متكاملـة          بالصحة ، و تتمثل مهام المؤسس     
و متسلسلة بالحاجات الصحية للسكان  و في هذا اإلطار تتولى على الخـصوص              

  : المهام التالية 
ضمان تنظيم و برمجة توزيع العالج الشفائي، و التشخيص و إعـادة التأهيـل               -

  .الطبي ، و اإلستشفاء 
  . تطبيق البرامج الوطنية للصحة -
  . ضمان حفظ الصحة و النقاوة و مكافحة األضرار و اآلفات اإلجتماعية -
   .1 ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم -

يمكن إستخدام المؤسسة العمومية اإلستشفائية ميدانا للتكوين الطبي و الشبه الطبي،           
  .م مع مؤسسات التكوينو التكوين في التسيير اإلستشفائي على أساس إتفاقيات تبر

أما فيما يخص التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية اإلستشفائية فقد صدر قـرار            
، حيث يشمل التنظيم الداخلي للمؤسسات      2 2009 ديسمبر   20وزاري مشترك في    

العمومية اإلستشفائية الموضوعة تحت سلطة المدير الذي يلحق به مكتب التنظـيم            
  3:يأتي العام و مكتب اإلتصال ما 

  . مكاتب 3 المديرية الفرعية للمصالح الصحية و التي تشمل -
  . مكتب القبول – 1
  . مكتب التعاقد و حساب التكاليف – 2
  . مكتب تنظيم النشاطات الصحية و متابعتها و تقييمها – 3
  . المديرية الفرعية للموارد البشرية و تشمل مكتبين -
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  .لمنازعات  مكتب تسيير الموارد البشرية و ا– 1
  . مكتب التكوين– 2
  . مكاتب 3 المديرية الفرعية للمالية و الوسائل تشمل -
  .  مكتب الميزانية و المحاسبة – 1
  . مكتب الصفقات العمومية – 2
  . مكتب الوسائل العامة و الهياكل – 3
 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية و التجهيـزات المرافقـة و تـشمل       -

  .مكتبين 
  . مكتب صيانة التجهيزات الطبية – 1
  . مكتب صيانة التجهيزات المرافقة– 2
 و أنشأت في نفـس الوقـت مـع          :المــؤسسة العمومية للصحة الجوارية      -

 19المؤسسات العمومية اإلستشفائية ، و عن طريق نفس المرسوم الصادر فـي             
ة و المؤسـسات     ، الذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائي       2007ماي  

  . 1العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و تسييرها 
و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي مؤسسة عموميـة ذات طـابع إداري             
تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي ، و توضع تحت وصاية الوالي مثل             

  .المؤسسة العمومية اإلستشفائية 
صحة الجوارية مـن مجموعـة عيـادات متعـددة          و تتكون المؤسسة العمومية لل    

الخدمات ، و قاعات العالج تغطي مجموعة من السكان ، و تتمثل مهام المؤسـسة   
  2:العمومية للصحة الجوارية في التكفل بصفة متكاملة و متسلسلة فيما يأتي 

  . الوقاية و العالج القاعدي -
  . تشخيص المرض -
  . العالج الجواري -
  . بالطب العام و الطب المتخصص القاعدي  الفحوص الخاصة-
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  . األنشطة المرتبطة بالصحة اإليجابية و التخطيط العائلي -
  . تنفيذ البرامج الوطنية للصحة و السكان -

  :و تتكلف على الخصوص بما يأتي 
 المساهمة في ترقية و حماية البيئة في المجـاالت المرتبطـة بحفـظ الـصحة                       -

  .ة األضرار و اآلفات اإلجتماعية و النقاوة و مكافح
  . المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم -

كما مثلها مثل المؤسسات العمومية اإلستشفائية يمكن إستخدامها ميـدانا للتكـوين             
شبه الطبي و التكوين في التسيير اإلستشفائي على أسـاس إتفاقيـات تبـرم مـع              

  .مؤسسات التكوين 
  التنظيم الـداخلي     2009 ديسمبر   20يحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في       

حيث يشمل التنظيم المديريات األربـع       . 1للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية     
  :اآلتية 

  .المديرية الفرعية للمصالح الصحية -
  . المديرية الفرعية للموارد البشرية -
  .ئل  المديرية الفرعية للمالية و الوسا-
  . المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة -

  .و هذه المديريات لها نفس المكاتب مثل مديريات المؤسسات العمومية اإلستشفائية
كما أن هناك أحكام مشتركة أخـرى بـين المؤسـسات العموميـة اإلستـشفائية                        

مجلس إدارة يديرها مدير ، و تـزودان  و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ،   
  " .المجلس الطبي " بهيئة إستشارية تدعى 

    2:أما فيما يخص مجلس اإلدارة فيضم ما يأتي 
  .  ممثل عن الوالي ، رئيسا -
  . ممثل عن إدارة المالية -
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  . ممثل عن التأمينات اإلقتصادية -
  . ممثل عن هيئات الضمان اإلجتماعي -
  .الشعبي الوالئي  ممثل عن المجلس -
  . ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة-
  . ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراءه -
  . ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراءه-
  . ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة-
  . ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة -
  . رئيس المجلس الطبي -

 مدير المؤسسة العمومية اإلستشفائية و مدير المؤسـسة العموميـة        يحضر كل من  
  .للصحة الجوارية مداوالت مجلس اإلدارة برأي إستشاري ويتوليان أمانتهما

 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الـوالي ، بنـاءا      3يعين مجلس اإلدارة لعدة ثالث      
  .على إقتراح من السلطات و الهيئات التابعة لها

دير المؤسسة العمومية اإلستشفائية و مدير المؤسسة العمومية للـصحة       كما يعين م  
الجوارية بقرار من الوزير المكلف بالصحة ، و تنتهي مهامهمـا حـسب نفـس               

  .األشكال 
  .أشهر ) 6(و يجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادية مرة واحدة كل 

 إبـداء رأيـه     كما يتكلف المجلس الطبي بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة و          
  1:الطبي و التقني فيها و ال سيما فيما يأتي 

  .التنظيم و العالقات الوظيفية بين المصالح الطبية  -
 مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية و بناء المصالح الطبيـة و إعـادة              -

  .تهيئتها
  . برامج الصحة و السكان-
  . برامج التظاهرات العلمية و التقنية-
  .ء هياكل طبية أو إلغائها  إنشا-
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 يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شـأنها تحـسين تنظـيم المؤسـسة                 -
  . و سيرها ، ال سيما مصالح العالج و الوقاية

  
  



اإلستراتيجية في اإلتصال اإلداري فـي الحمـالت الـصحية          : ل الـرابع   ـالفص
  بوالية األغواط

  :تمهـيد
لدراسة إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية  باألغواط نورد المعلومات التالية          

  :الخاصة بالوالية و هي 
 اإلداري  كلم مربع ناتجة عن التقسيم    25052 تتربع والية األغواط  على مساحة        -

  : بلدية هم24 دوائر و 10 ، و تتكون الوالية من 1984 و أيضا عن تقسيم 1974
  

             البلــديات       الدوائر 
  األغواط 

  قصر الحيران 
  حاسي الرمل
  عين ماضي 

  آفلو
  وادي مرة

  قلتة سيدي سعد
  بريدة

  سيدي مخلوف
  الغيشة

  االغواط
  قصر الحيران ، بن ناصر بن شهرة

  الرمل ، حاسي الدالعةحاسي 
  عين ماضي ، تاجموت ، الخنق، الحويطة، تاجرونة

  آفلو، سيدي بوزيد ، سبقاق
  وادي مرة ، وادي مزي 

  قلتة سيدي سعد ، البيضة ، عين سيدي علي
  بريدة ، تاويالة ، حاج مشري 

  سيدي مخلوف ، العسافية
  الغيشة

  
  :و الخرائط التالية تبين كل من 

   والية األغواط في الجزائر خريطة تبين موقع- 
   خريطة تبين دوائر والية االغواط-
   خريطة تبين بلديات والية األغواط-
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السكان في والية األغواط 



، أما في    نسمة   140442 عدد السكان في والية األغواط كان        1977 في إحصاء   
 ، و فـي سـنة   % 3.2 نسمة بمعدل نمو سـكاني   192683 فسجلت   1987سنة  

 . % 3.5 مستوى النمو السكاني إرتفع قليال عن اإلحصاء الذي قبله بمعدل     1998
 ساكن بنمو سنوي بـين  470825 للوالية وصل عدد السكان إلى      2008وإحصاء  

ثافة سكانية تفـوق   ، أي بك   % 3.9 ب   ) 1998 – 2008 (اإلحصائين الماضيين   
 ساكن في كلم مربـع فـي سـنة    19 ، و 1998 ساكن في كلم مربع في سنة  13

 نـسمة بكثافـة     501145:  ب   31/12/2009، وقدرت نسبة السكان في      2008
   .1 ساكن في كلم مربع 20سكانية تقدر ب 

  . إناث 245859 ذكور و 255286يتكون السكان من 
 مـن الـسكان وذلـك حـسب     % 65بة  سنة بنـس 29و يحتل الشباب األقل من   

   .2009إحصائيات الوالية لنهاية سنة 
  . نسمة 11246نسبة البدو الرحل تقدر ب 

  :األمية في األغواط 
   *.2008 حسب إحصائيات % 26.30: نسبة األمية في والية األغواط تقدر ب 

  :اإلعالم في األغواط 
يلة واحدة و هـي إذاعـة   من ناحية اإلعالم في والية االغواط فال يوجد سوى وس       

   .1991 نوفمبر 05جهوية ، و تدعى إذاعة السهوب الجهوية أفتتحت بتاريخ 
  .فقد بدأت عند إفتتاحها بالبث لمدة ساعتين ماعدا يومي الخميس و الجمعة 

 تم إضافة يومي الخميس و الجمعة ليصبح البـث يوميـا               1993 جانفي   01و في   
م بشؤون المنطقة عامة ، و إعتماد مراسلين في          برنامجا يهت  18و بشبكة جديدة ل     

الدوائر الكبرى لوالية األغواط وكذلك إعتماد مراسلين في الواليات التي يـصلها            
 كيلوهيرتز  و بمعدل مراسل واحد في كل الواليات          783بث المحطة على موجة     

. لمك250الجلفة ، البيض ، تيارت ، غرداية ، حيث يمتد البث إلى حدود              : التالية  

                                                
1 - Mongraphie de la wilaya de Laghouat ,direction de la planification et de 
l'amenagement du territoire ,wilaya de Laghouat , septembre 2010, p 16. 

  .مركز محو األمية باألغواط:  المصـدر -* 



 إستفادت المحطة من اإلرسال الليلي األسبوعي على أمواج         1993 جوان   24وفي  
 صـباح   ( صباحا ، و كذا برنامج     06:00 إلى غاية    1:00القناة األولى من الساعة     

  . مباشر لمدة عامين )الخير
 إلـى   09:00 ساعات يوميا من     8 إرتفاع نطاق البث إلى      1998 سبتمبر   28وفي  

17:00.   
   .اعة إلى ما وصلت إليه اآلن من تغطية واسعة لمنطقة السهوب وتطورت اإلذ

  
  :الصـحة في األغواط 

 565 باألغواط و آفلو ، يحتويان على  )2 ( والية األغواط لها مستشفيين عموميين    
 األغواط  ( مؤسسات عمومية للصحة الجوارية موزعة على بلديات         07سرير ، و    

 )اضي ، آفلو ، قلتة سيدي سعد ، بريدة و قصرالحيران ، حاسي الدالعة ، عين م
  . نسمة 1000 سرير لكل 1.13بمعدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حملــة التحســيس و مكافحة الحمى المالطية: المبحث األول 



  ماهي الحمى المالطية : أوال 
 ، هو مرض خطير معدي ، مشترك Bucelloseالحمى المالطية أو البروسيلـوز 

  و اإلنسان الذي ينتقل إليه بسهولة)ماعز ، البقر ، الغنم ال(يصيب أغلب الحيوانات 
  .هذا الداء يصيب المربين ، البياطرة ، عمال المسالخ ، و المستهلك

  :مسبب المـرض 
 ، Brucellaهو مرض جرثومي تسببه بكتيريا تعرف باإلســم العلمي بروسيال 

  :و لها ستة  أصناف ، كل صنف يصيب حيوان معين من أهمها 
-Brucella mélitensis    يصيب الماعز و الغنـم .  
- Brucella abortus   يصيب البقـر  .  
- Brucella ovis   يصيب المــاعز  .  

إن هـذه البكتيـريا شـديدة المقـاومة في الـوسط الخـارجي لمدة أسـابيع أو            
شهور في درجـة حرارة مالئمـة ، لهذا يجب تطهير اإلسطبالت و الــوسائل             

  .اصة بالتربية الحيوانية الخــ
   طرق إنتقـال العدوى -
   الطريقة المباشرة –أ 

  .أنـثى الحيوان المصاب إلى جنينهــا 
  طرق غير مباشرة  –ب 
   اإلحتكاك المباشر-
   التكاثر الجنسي -
   المراعي و اإلسطبالت -
  . وسائل نقل الحيوانات الملوثة و آالت العمـل-
  
  
  
  

   طريق دخـول البكتــيريا



   الجهـاز الهضمي -
   الجهـاز التنفســي -
   الجهـاز التناسـلي-
  . عـن طريق الجلد في حـالة وجــود الجــروح-

  األعراض 
إن التعرف على هذا المرض عند الحيوان أو تشخيصه يصعب ، ألنـه اليوجـد               
أعراض رئيسية خاصة لهذا الوباء ، غير أن الذي  يلفـت اإلنتبـاه هـي حالـة                  

 أنثى الحيوان في المرحلة األولى و مرة واحـدة ، غيـر أن كـل                اإلجهاض عند 
إجهاض ال يعني بروسيال ، و أن كل أنثى حيوان مريضة ال تقـوم باإلجهـاض                
حتما، حيث تكون حالة الحيوان عادية و تبقى الشهية كاملة مـع عـدم اإلصـابة                

  .بالحمى
 في الليل حـادة   أما عند اإلنسان فأعراض المرض تبدأ بالحمى الموجية ، تكون       -

مع عرق بارد ، و تزول في النهار فتكون حالة المرض تشبه أعراض اإلصـابة               
التعـب ، اإلرهـاق ،   : بالزكام ، و في حالة المرض المزمن يبدو على المريض       

القلـب ،  : اإلصابة بالمفاصل ، و بعد فترة زمنية تتمركز العقدات الثانوية علـى        
  .العين ، المخ ، الجهاز التناسلي 

  التشخيص 
يبقى التشخيص الوحيد لتدارك هذا الداء هو التشخيص المخبري ، حيـث يقـوم              
الطبيب البيطري بأخذ عينة دموية و تحليلها ، أما أساس التشخيص عند اإلنـسان              

  .هو الفحص الطبي لألعراض ، و التحليل المخبري بأخذ عينة دموية 
   الوقاية الصحــية -

تبر مساهمة في تحسين منتوج الحليب ، و القضاء على          إن المساهمة في الوقاية تع    
  .هذا المرض الذي يصيب اإلنسان ، و الحيوان في وقت واحد 

فالوقاية الرئيسية من جانب المربي لحيواناته في مداومة الفحوص المخبرية لعينات      
الدم من جهة ، و الذبح األكيد للحيوان المصاب ، و بالنسبة لهذا األخير فقد نصت                



ارة الفالحة في مراسيمها على تشجيع إنتاج الحليـب ، و الـذبح اإلجبـاري               وز
  . بالمائة35للحيوانات المصابة مع تعويضات مالية بنسبة 

أما الوقاية الصحية عند اإلنسان فعليه إجتناب تناول الحليب و مشتقاته غير المعقم             
  .يوما 42وغير المبستر ، أما العالج فيتم بتناول مضادات حيوية لمدة 

  التاريخ و التوزيع الجغرافي 
هو مرض ذو إنتشار عالمي معروف و خاصة في بلدان البحر األبيض المتوسط ،     
و يعد مصدره و تاريخه األساسي إلى جزيرة مالطا ، حيث بدأت مالحظـة هـذا            

 من طرف طبيب بيطري عسكري أسترالي الجنسية يـدعى          1887الداء في عام    
Bruceد الجيش أثناء الحروب بحمى موجية  الذي الحظ موت أفرا.  

 أيـن تـم عـزل و تـشخيص        1905ثم توالت عدة بحوث من علميين إلى غاية         
   . Zammitالبكتيريا من طرف العالم األلماني 

أما بالنسبة للتاريخ المحلي أول حالة صرح بها بعد اإلستقالل رسميا كانـت فـي               
ثم إنتشر المرض في أرجاء      ،   1987 ، ثم والية البيض      1984والية غرداية سنة    
  .القطر الجزائري 

 2007بوالية األغواط من بداية سنة      ) الحمى المالطية   (حالة المرض   : ثــانيا  
  * 2011.2 ماي 31إلى غاية 

    عدد اإلصابات                  السنــة             
2007      -----------------<   1127  
2008      -----------------<   413  
2009     ------------------<   567  
2010     ------------------<   752  

  357   >---------  2011 ماي 31إلى غاية 
  
  

                                                
فتیحة مشـیكل ، مكلفة باألمراض المصرح بھا إجباریا ، بمدیریة الصحة و السكان : مقابلة مع السیدة       * 2

 . بمقر مدیریة الصحة و السكان باألغواط صباحا ،10 ، على الساعة 2011 ماي 29لوالیة األغواط ، یوم 



إستـراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية باألغواط في حملة التحسيس         : ثالـثا  
  .ومكافحة الحمى المالطية 

ائية بـاألغواط مـن خـالل الحملـة         تهدف إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشف    
  *3:التحسيسية و مكافحة مرض الحمى المالطية إلى 

  . القضاء على المرض أو الحد منه و الحيلولة دون إنتشاره -
  . حماية و وقاية سكان والية األغواط من الحمى المالطية -

أما الجمهور المستهدف من اإلستراتيجية اإلتصالية هو سـكان واليـة األغـواط             
  .صوصاخ

و الرسائل اإلتصالية هي المعلومات الطبية الخاصة بهذا المـرض و أعراضـه                 
  .و أسبابه و وسائل الوقاية منه 

  :و لتوصيل هذه الرسائل فقد إستخدمت اإلدارة اإلستشفائبة عدة وسائل أهمها 
  : الوسـائل الشفهــية – 1
  : المحاضرات –أ 

رات مختلفة  حـول مـرض الحمـى         تقوم اإلدارة اإلستشفائية بتخصيص محاض    
المالطية ،و تستضيف أساتذة مختصين في المجال من أطباء بالخصوص ، و ذلك             
عبر أرجاء الوالية ، و في المناطق األكثر تضررا ، و تقـام المحاضـرات فـي      

أماكن عامة و في قاعات كبيرة كدور الشباب ، و يـدعى لهـا جميـع النـاس ،                 
 بالمرض و سبل الوقاية منه و الوسائل ، و تقوم مديرية          و تهدف إلى توعية الناس    

  .الصحة و السكان بتنظيم هذه المحاضرات عبر البلديات و الدوائر 
  : اإلجتمــاعات –ب 

إن اإلجتماعات من بين الوسائل اإلتصالية المستعملة بكثرة في التـسيير اليـومي             
 سنوي يحضره كل مـن      لإلدارة ، فهناك إجتماعات على مستوى الوالية ، إجتماع        

  :الوالي أو الكاتب العام و
  . رؤساء الدوائر -

                                                
 12عبد الرحمان بعیط ، مكلف باإلتصال بمدیریة الصحة و السكان لوالیة األغواط ، یوم : بلة مع السید  مقا-*  3

 . بمقر مدیریة الصحة و السكان باألغواط 14 ، على الساعة 2011جوان 



  . مدير التخطيط و التهيئة العمرانية -
  . مدير المصالح الفالحية -
  . مدير التربية -
  . مدير التنظيم و الشؤون العامة-
  . مدير الري -
  . مدير البيئة -
  . مدير التجارة -
  .ط مدير الجزائرية للمياه وحدة األغوا-
  . مدير التعمير و البناء -
  . مدير السكن و التجهيزات العمومية-
  . رئيس مصلحة الغابات -
  . ممثل الحماية المدنية األغواط-
  . ممثل مدير الديوان الوطني للتطهير -
  . ممثل مدير الري -
  . ممثل المصالح الفالحية-

بينهـا الـصحة   يناقش اإلجتماع مختلف الجوانب الخاصة لهذه المديريات و مـن          
، حيث  2008العمومية ، و في محضر إجتماع عقد في الخامس من شهر نوفمبر             

كان من بين جدول أعماله األمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحيوانـات ، إذ               
بعد إفتتاح الجلسة من طرف السيد األمين العام للوالية ، تم التطرق إلـى تقيـيم                

 طريق الميـاه و الحيوانـات و اإلصـابات          عملية مكافحة األمراض المتنقلة عن    
المسجلة أسبوع قبل اإلجتماع، بناءا على التقارير الواردة من الدوائر و المديريات            

 حالة للحمى المالطية بقصر الحيران بوالية       13المعنية ، و تم التطرق إلى تسجيل        
  *.ت األغواط ، و من بعد إستعراض مختلف التقارير تم التأكيد على عدة إجراءا

كما أن هناك إجتماع على مستوى الوالية كل أسبوعين و على حـسب الحـاالت               
  . 4المتغيرة

                                                
   .1 أنظر الملحق رقم -* 4



و هذه اإلجتماعات تساهم في تطبيق اإلجراءات الوقائية و العالجية على مـستوى        
كل البلديات ، و ذلك بإرسال محاضر اإلجتماع إلى جميع المديريات على مستوى             

ة و السكان ، و هذه األخيرة تقوم بمتابعة تطبيق          الوالية و من بينها مديرية الصح     
  .هذه القرارات من خالل المؤسسات العمومية اإلستشفائية و الجوارية التابعة لها 

  : الـوسائل المـرئية – 2
  : الملصقات –أ 

تعد مديرية الصحة و السكان ملصقات ذات حجم متوسط في المؤسسات العمومية            
عمومية للصحة الجوارية ، تبين فيها هـذا المـرض        اإلستشفائية ، و المؤسسات ال    

وفيه بعض الصور الدالة عليه و التحذيرات منه ، و تلصق فـي مكـان واضـح        
للعامة ، حيث توجد العديد من الملصقات فـي كـل مؤسـسة صـحية ، إال أن                  
الملصقات الخاصة بالحمى المالطية لم تكـن موجـودة أو ملـصقة فـي معظـم        

  .ستشفائية أو الجوارية عبر الوالية المؤسسات العمومية اإل
  :  ألواح التوثيق –ب 

و هي عبارة عن ألواح كبيرة الحجم ، تنشر فيها اإلدارة اإلستشفائية سواء مديرية              
الصحة و السكان ، أو المؤسسات العمومية اإلستشفائية أو الجواريـة ، الوثـائق              

تشفائية باألغواط ما   الخاصة بها، و قد لوحظ عدم وجودها في جل المؤسسات اإلس          
عدا المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط ، حيث توجد إحصائيات توثيقية         
عن كل األمراض ، و من بينها اإلحصائيات الخاصة بمرض الحمى المالطية منذ             

  .2009 إلى غاية سنة 2003
  : الوسائل المكتوبة-3
  : لوحة اإلعالنات -أ

ابل لألشخاص بالمؤسسات، و منها المؤسسات      كبيرة توضع في مكان مق    هي لوحة   
العمومية اإلستشفائية و المؤسسات العموميـة للـصحة الجواريـة ، و مديريـة              
الصحة،وبهذه اللوحات توضع كل اإلعالنات الخاصة بالقطاع ، و كل مـا تريـد              
إبالغه اإلدارة ، منها إعالنات خاصة باإلداريين من مواقيت للعمـل ، العطـل ،               

  إلخ...قرارات ، و كذلك ببرامج إجراء التلقيحات تنبيهات ، 



  .و ال توجد إعالنات خاصة بالحمى المالطية في معظم اإلعالنات
  : المطويات –ب 

وهي وسيلة بسيطة تحتوي على تعريف بالمرض غالبـا و أسـبابه ، و بعـض                
الصور الموضحة لذلك من أعراض المرض و سبل تجنبه ، تستعمله مؤسـسات             

 اإلدارة أو المؤسسات اإلستشفائية ، و توزع هذه المطويـات علـى            عديدة و منها  
عامة الناس كوسيلة توعية ووقاية ، و قد إستعملتها مديريـة الـصحة بـاألغواط            
بخصوص عدة أمراض ، غير أننا لم نحصل على المطويات الخاصـة بـالحمى              

  .المالطية 
  : الفاكـس –ج 

 المباشر ، و تستعمله اإلدارات و الفاكس وسيلة من وسائل اإلتصال الشخصي غير
المؤسسات في اإلتصال ، كما هو الحال بالنسبة لإلدارة اإلستشفائية ،فعن طريقـه             
يتم إرسال التعليمات و البيانات و التقارير و إستقبالها من و إلى مختلف اإلدارات،        

تـصال  حيث يتميز الفاكس بالسرعة مقارنة بالبريد العادي ، كما أنه يعتبر وسيلة إ      
و يتم إستعمال إستعمال الفاكس . سهلة ،و فعالة في نفس الوقت، و تختصر الوقت        

بكثرة في اإلدارة اإلستشفائية ، و هو من الوسائل المستعملة فـي اإلتـصال فـي        
   5.*الحملة التحسيسية و مكافحة الحمى المالطية 

  : التقارير –د 
 للتحسيس و مكافحـة الحمـى       تعتبر التقاريرذات أهمية كبيرة في عملية اإلتصال      

المالطية ، فمن خاللها يمكن متابعة المرض و إنتشاره ، و هناك تقارير ترسل من               
المؤسسات العمومية اإلستشفائية ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية إلـى           
مديرية الصحة و السكان باألغواط ، و كذلك من هذه األخيرة إلى وزارة الصحة              

  . المستشفيات بالجزائر العاصمة و السكان و إصالح
و تختلف و تتنوع التقارير فهناك تقارير أسبوعية ، و أخرى شهرية ، و أخـرى                

  .سنوية
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و من خالل التقارير يتم تقييم حالة الحمى المالطية في والية األغواط ، و من ثـم            
ثرة، يتم إتخاذ التدابير من إرسال لجنة طبية إلى المكان الذي إنتشر فيه المرض بك             

كما يتم التقييم الموسمي و السنوي ،حيث يـوفي مـدراء الـصحة الجواريـة و                
المؤسسات الستشفائية مديرية الصحة و السكان خاصة و رؤساء الدوائر و الوالية            
بالحصيلة األسبوعية ،أو الشهرية، أو السنوية  بعـدد اإلصـابات بـداء الحمـى              

   6.*المالطية الحالة محل الدراسة 
  : الطبية التقــارير

هناك تقارير طبية يطلب من االطباء إرسالها ، و هـي تقـارير أسـبوعية عـن             
الحاالت المرضية المصرح بها إجباريا ، إذ يجب على الطبيب إذا وجـد حالـة                
مرضية معينة و منها الحمى المالطية ، أن يعلم بها اإلدارة المعنية و بالخصوص              

 الخواص مطبوعات تمأل بهذا الشأن،      مديرية الصحة و السكان ، و يعطى لألطباء       
المطبوعة األولى خاصة باألطباء الخواص على مستوى الوالية ، و هي مطبوعة            
تحتوي على عدة معلومات المطلوب اإلفادة بها ، الوالية و المؤسـسة و الرمـز               

الخاص بالطبيب ، و على يسار المطبوعة يوجد جدول صغير مكتوب فيـه مـن                  
، و المطبوعة باللغة الفرنسية ، و بها جدول من يساره الخانة    )وعأيام االسب (و إلى   

األولى منه تحتوي على خمسة عشرة سطرا ، كل سطر يمكن أن يضع فيه الرقم               
رقم الحالة بالتسلسل لمدة أسبوع ، ويتابع الطبيب مأل البيانات أفقيا حيـث تـأتي               

سم و لقـب المـريض ،          الخانة الثانية حول التاريخ ، و الخانة الثالثة بخصوص إ         
، ثم تليه خانـة خاصـة   ) ذكر ، أنثى(و الخانة الرابعة بخصوص السن و الجنس    

بالعنوان ، و الخانة السادسة خاصة بنوع المرض ، و الخانة السابعة و االخيـرة               
خاصة بمالحظة الطبيب ، و يوجد في أسفل المطبوعة إمضاء الطبيب و المكـان               

وعة ملتصقة بها نسختين ، الورقة األولى لونها أبيض  ،   و التاريخ ،  و هذه المطب      
و الثانية لونها أصفر ، و الثالثة لونها أحمر ، و يكتب فقط في الورقـة األولـى                  

  .بحيث أن الورقتين الثانية و الثالثة تنسخ مباشرة 
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  :و ترسل هذه التقارير األسبوعية إلى 
  . كل خميس البيضاء إلى مديرية الصحة و السكان) A(األولى 
  .الصفراء إلى مديرية الوقاية من األمراض المتنقلة ) B(الثانية 
  7.*الحمراء توجه إلى مكتب الوقاية ) C(الثالثة 

المطبوعة الثانية خاصة بالتقارير من طرف أطباء الوقاية ، و هي نفس الشكل إال              
ربـع  أنها تلخيصية لألمراض المصرح بها إجباريا ، و هي مطبوعة شفافة مـن أ    

نسخ ، يكتب في األولى و تنسخ مباشرة في الثالث نسخ الباقيـة ، و بهـا نفـس                   
  :المعلومات إلى أنها ترسل إلى جهات مختلفة وهي 

  . لونها أبيض  و ترسل إلى مديرية الصحة و السكان كل خميس 1األولى رقم 
  . لونها أصفر ترسل إلى وزارة الصحة و السكان 2الثانية رقم 
الرابعة بألوان أخرى و ترسل إلى مديريات تابعـة لـوزارة الـصحة                و الثالثة و    

  .**و السكان
  : المراسالت -هـ

تستقبل مديرية الصحة و السكان مراسالت من وزارة الصحة و السكان و إصالح            
المستشفيات ، كما ترسل المديرية نفسها مراسالت إلى المؤسـستين العمـوميتين            

 العمومية للصحة الجواريـة لواليـة األغـواط ، و           اإلستشفائيتين ، و المؤسسات   
تستعمل المراسالت وسيلة لإلتصال ، و ترسل إما عن طريـق الفـاكس و هـو                

  .األسرع في الوصول ، أو عن طريق البريد اإلداري 
الصحة و السكان و إصالح     (و تستقبل مديرية الصحة لوالية األغواط من الوزارة         

تضمن تعليمات و تقوم مديرية الصحة بتوزيعهـا        المراسالت ، التي ت   )المستشفيات
على المؤسسات التابعة لها ومتابعة تطبيقها ، و بخـصوص عمليـة التحـسيس                    

و مكافحة الحمى المالطية ، فقد إستقبلت المديرية العديد من المراسـالت ، ففـي               
مراسلة من وزارة الصحة لمدرية الصحة و السكان ، عن طريق الفاكس موجهـة   

 عدة واليات و منها والية األغواط ، و موضوع المراسلة تقويـة و تعزيـز                إلى
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اإلجراءات ضد الحمى المالطية ، و بها تم التطرق في المراسـلة إلـى وضـعية      
الحمى المالطية ، فقد أكدت وزارة الصحة على ضرورة التعامل مع القطاعـات              

يـة التجـارة ، و      المعنية بمرض الحمى المالطية ، كمديريـة الفالحـة ، و مدير           
الجماعات المحلية، و ضرورة القيام بنشاطات تربوية و إتصالية للمجتمع ، عـن             
طريق اإلذاعة ، و ذلك بتوعيتهم بضرورة غلي الحليب ، و عدم إستهالك المواد              

  .المشتقة من الحليب غير المعقمة لتجنب العدوى 
، و إستعمال   )مرضينأطباء ، م  (كما أكدت المراسلة على تكوين العاملين بالصحة        

  8.*في تسجيل اإلصابات بالحمى المالطية ) المطبوعتين(البطاقة التقنية 
وتقوم مديرية الصحة و السكان بدورها بعمـل كـل اإلجـراءات ، و تـستعمل                

  .المراسالت طريقة و وسيلة إتصالية في التحسيس و مكافحة الحمى المالطية
 الصحة و السكان إلـى الـدكتور         من مديرية  2011 جوان   15فمثال مراسلة يوم    

بولغمان نورالدين ، مدير المؤسـسة العموميـة للـصحة الجواريـة بـاألغواط              
،موضوعها يوم إعالمي حول الحمى المالطية ، حيث تطلب فيها مديرية الـصحة               
و السكان لوالية األغواط من المدير تحديد يومين إعالميـين، األول فـي مدينـة               

  .** لو خالل شهر جوان للتحسيس بمرض الحمى المالطية األغواط ، و الثاني بآف
و هكذا تعتبر المراسالت من بين وسائل اإلتصال المستعملة والمساعدة في الحملة            

  *** التحسيسية و مكافحة الحمى المالطية 
  : الــوسائل السمعية البصرية – 4
  : الهاتف –أ 

دور كبير في سير العمليـة      من أكثر الوسائل المستعملة في اإلتصال ، و للهاتف          
اإلتصالية ، فهو يختصر الوقت و متوفر في كل المؤسسات ، و تـستعمله اإلدارة               
اإلستشفائية في تسيير أمورها ، و هو من بين الوسائل المستعملة في اإلتصال في              
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عملية التحسيس و مكافحة الحمى المالطية ، و ذلك ألنـه يعمـل علـى تـسهيل                 
  . ،ومنها اإلداريين في اإلدارة اإلستشفائيةاإلتصال بين اإلداريين

  :  اإلذاعة –ب 
اإلذاعة كما هو معلوم وسيلة إتصالية كبرى ، تصل إلى قطاع كبير من السكان ،               
و قد إنتشرت اإلذاعات المحلية على مستوى الوطن ، ووالية األغواط لها إذاعـة              

ور الخاصـة بالـصحة         جهوية تستعملها اإلدارة اإلستشفائية كوسيلة للتوعية باألم      
و السكان ، و بالتنسيق بين اإلذاعة و مديرية الصحة و السكان لوالية األغـواط ،    

مدتها " طبيب األسرة   "هناك حصة أسبوعية في اإلذاعة خاصة بالصحة ، عنوانها          
و هـي  " فضالة نـصيرة  "ساعة ونصف ، تقدمها مذيعة و تستضيف فيها الطبيبة         

مديرية الصحة و السكان لوالية األغواط ، تتطرق الحـصة          طبيبة مكلفة بالوقاية ب   
إلى مواضيع مختلفة كل أسبوع ، و تتناول قضية معينة لها عالقة بصحة السكان ،     
أو مرض معين ، و تقوم الطبيبة بالتعريف بجوانبه المختلفـة ، مـن التعريـف                

معين عن  بالمرض ،     و أعراضه ، و الوقاية منه ، كما تجيب على أسئلة المست                 
  .طريق الهاتف

و تستغل مديرية الصحة و السكان اإلذاعة ،من خالل حصة طبيب األسـرة فـي               
التوعية و التحسيس باألمراض ، و من أجل الوقاية منها و مكافحتهـا ، و منهـا                 

  .حملتها التحسيسية بمرض الحمى المالطية و مكافحتها 
 في اإلذاعة ، بما     و تخصص مديرية الصحة حصص عديدة حول الحمى المالطية        

أنها وسيلة فعالة في توصيل المعلومات الطبية و الوقائية ، و تخصص في الـسنة            
  9*. حصص حول الحمى المالطية 5بمعدل 

و تعتبر اإلذاعة كوسيلة إستراتيجية للتحسيس و مكافحة الحمى المالطية ، و ذلـك         
ة ، و يستمع إليهـا  نظرا ألن اإلذاعة لها إنتشار واسع ، و تغطي كل أرجاء الوالي          

كل الفئات ، و هناك فئة ال يمكن الوصول إليهم بوسائل اإلتصال إال عن طريقها ،      
مثل البدو الرحل ، و هم الفئة األكثر تضررا ،ألنهم في إتصال مـع الحيوانـات                
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الناقلة للمرض و الحلوب ، فال توجد طريقة أنجع للوصول إليهم من اإلذاعة ، فال            
أليام الدراسية ، و ال المطويات تفي بالغرض ، فمـن خـالل   المحاضرات ،و ال ا   

اإلذاعة تتجه الطبيبة إلى المستمعين من بينهم البدو الرحل ، بالنصائح من غلـي              
الحليب و غيرها من النصائح الخاصة بالتحسيس و الوقاية من الحمى المالطيـة ،              

  10...).* ر الماعز ، الغنم ، البق(بما أنهم األقرب إلى مصدرها األساسي 
المكالمات الهاتفية بخصوص    " طبيب األسرة   "و تستقبل اإلذاعة في الحصة الطبية       

اإلستفسار عن المرض وسبل إجتنابه ، و هناك مكالمات هاتفية عن طريق الهاتف             
النقال من طرف البدو الرحل ،وذلـك كـدليل علـى وصـول الرسـالة إلـيهم                            

  .**و فعاليتها
   : التلفزيـون–ج 

يستعمل التلفزيون كذلك كوسيلة تحسيسية و توعوية في الحمالت الصحية ، مـن             
بينها الحملة التحسيسية و مكافحة مرض الحمى المالطية ، على مستوى الوطن بما         
أنه يشمل الجميع ، و يستعمل الصوت و الصورة في تبليغ رسالته ، حيث تقـوم                

ستخدامه في الحملة الوطنية ، أما وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات بإ
على مستوى والية األغواط فقد أنجز فيلم تسجيلي حول الحمى المالطيـة بواليـة          

  ***.دقيقة 20 لمدة ساعة و2009األغواط سنة 
  : أشرطة الفيديو –د 

تقوم اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط بإستعمال أشرطة الفيـديو فـي عمليتهـا          
ة و مكافحة الحمى المالطية ، حيث تبث هذه األشـرطة علـى      اإلتصالية التحسيسي 

مستوى البلديات التابعة للوالية في أوقات مختلفة ، و ذلك في قاعات الشباب ، أو               
أي قاعة تستوعب العديد من الناس و ذلك في نهايـة الملتقيـات و المحاضـرات         
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إنتـاج اإلدارة   و فيما يخص الحمى المالطية فال توجد أشرطة مـن           ..و الندوات   
  .اإلستشفائية لوالية األغواط ، و إنما أشرطة مسجلة من التلفزيون 

  : فيلم المؤسسة –و 
و هو فيلم تقوم به المؤسسة المعنية ، إال أنه ال يوجد فيلم لـإلدارة اإلستـشفائية                 

  .باالغواط بخصوص الحمى المالطية 
  : اإلنترنت –ي 

ارة اإلستشفائية ، إذ من خاللـه تـستقبل        تستخدم اإلنترنت كوسيلة إتصال في اإلد     
مديرية الصحة  رسائل و معلومات من وزارة الصحة والسكان عن طريق الموقع             
اإللكتروني الخاص بها ، و كذلك ترسل رسـائل إلـى المؤسـستين العمـوميتين        

  .اإلستشفائيتين ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 
  :  الملتقيات و األيام الدراسية – 5

تستخدم اإلدارة اإلستشفائية باألغواط الملتقيات و األيام الدراسية كوسيلة إتـصال           
أخرى للتحسيس و مكافحة الحمى المالطية ، و بخصوص الحمى المالطية تـنظم             

  .مديرية الصحة ملتقى واحد على األقل في السنة حول التحسيس بها و مكافحتها
باألغواط ، تحت موضوع    2007فريل   أ 30 و   29و من بين الملتقيات ملتقى يوم       

مكافحة الحمى المالطية بوالية االغواط، قدمت مـن طـرف الـدكتور بولغمـان               
، كما أن هناك أيام إعالمية تقام حول مـرض الحمـى المالطيـة              11*نور الدين   

كوسيلة أخرى لإلتصال ، تقام على مستوى الوالية يقوم بهـا أطبـاء و تنظمهـا                
ن مع البلديات ،وذلك بتوفير القاعات و األماكن العامة ، كما        مديرية الصحة بالتعاو  

، 2011يتم اإلعالن عن هذه األيام ، وقد أقيم يومين إعالميين مؤخرا في جـوان               
األول كان بمدينة األغواط ، و الثاني كان بأفلو حول الحمى المالطيـة ، كوسـيلة        

بها اإلدارة اإلستشفائية   تحسيسية و إعالمية بالمرض ، في إطار الحملة التي تقوم           
 إلى غاية اآلن نظمت     2007على مستوى والية األغواط ، و خالل الفترة ما بين           

  **.عدة أيام إعالمية في كل سنة عبر البلديات المختلفة للوالية 
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  . اإلتصال مع المؤسسات اإلدارية األخرى ذات العالقة – 6
  : مديرية الفالحة –أ 

ة األغواط باإلتصال بمديرية الفالحة ، و تكون لجان من          تقوم مديرية الصحة لوالي   
، و كذلك تلقيح المواشي     ) قرارات الذبح (البلدية و مديرية الفالحة لمراقبة المذابح       

من مرض الحمى المالطية ،و بالنسبة للحيوانات المصابة بالمرض متابعة عمليـة            
  .الفالحة  بالمائة من طرف وزارة 35ذبحها ، مع تعويض صاحبها بنسبة 

و تقوم مديرية الصحة و مديرية الفالحة بهذه اإلجراءات على مستوى كل البلديات  
عبر الوالية ، كما تقوم بخرجات إلى البوادي لمعاينة الحيوانـات و تلقيحهـا ، و                

  .تعتبر هذه كوسيلة للحد من إنتشار المرض و القضاء عليه 
  : مديرية التجارة –ب 

ية التجارة ، حيث تقوم هذه األخيرة بمراقبة المتـاجر          تتصل مديرية الصحة بمدير   
التي تبيع الحليب ، و ذلك ألن هذا األخير من األسباب الرئيسية لنقل العدوى ، و                
لهذا فال تسمح مديرية التجارة ببيع الحليب إال برخصة ، و ذلك بعد معرفة سالمة               

 له رخصة لـذلك ، و  ، و تعاقب كل من ليس     ) الغنم ، الماعز ، البقر      (الحيوانات  
تعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الواقية و المساهمة و المساعدة في القضاء علـى              

  .المرض و الحد من إنتشاره 
  : اللجان – 7

و اللجان من وسائل المعتمد عليها في متابعة المرض ، و تكون خاصة عند إنتشار     
وى البلديـة ، أو  المرض بمنطقة معينة و بقوة ، و تكون هذه اللجان علـى مـست         

ترسل من طرف مديرية الصحة و السكان في حالة تسجيل إرتفاع كبير لإلصابات          
باألمراض ، و منها مرض الحمى المالطية ، و ذلك لدراسـة الحالـة و تقـديم                  

  *.التقارير ، و بالتالي إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطويق المرض 
---------------------------  

األغواط ،      :  السید    مقابلة مع  - * 1 ة ب ة للصحة الجواری سة العمومی علي بوخاري ، رئیس مصلحة الوقایة بالمؤس
    صباحا بمقر المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة باالغواط11:00، على الساعة 2011 جویلیة 03یوم 



  )الليشمانيوز(حملة التحسيس و مكافحة اللشغانيات الجلدية : المبحث الثاني 
  )داء الليشمانيوز(ي اللشغانيات الجلدية ماه: أوال 

هو مرض جلدي و طفيلي يصيب البشر بمختلف األعمـار ، إناثـا و ذكـورا ،                 
  .      دولة في العالم ، و يهدد الصحة العمومية88صغارا و كبارا ، تعاني منه حوالي 

م ، و قد أكتشف مـن طـرف      1756كان أول ظهور لهذا المرض في تركيا سنة         
  .كسندر روسال من خالل تشخيص مصاب بهذا الداء الدكتور ال

يالحظ من خالل العشر سنوات األخيرة توسع نطاق هذا الداء ، و إزدياد نسبته في 
العالم من عدد اإلصابات المرتفعة ، و في كل عام يقدر عدد الحـاالت الجديـدة                

  . حالة مصرح بها رسميا ، و هناك حاالت عديدة غير مصرح بها 600.000
النمو الديموغرافي و التوسـع العمرانـي و نـشاطات التنميـة اإلقتـصادية                       إن  

و التغيرات المناخية و اإلجتماعية ، و كذلك التوسع و التطور الزراعي في المدن              
و القرى و تدهور البيئة و المحيط ، كلها عوامل سـاعدت علـى إنتـشار هـذا                  

ر مع اإلنسان ، و تنقل هذا الداء        المرض، و ظهور العوامل التي لها إحتكاك مباش       
 ، و تسمى حشرة الفصدة ، و هي أنثى من صـنف  Phelebotomeحشرة تسمى  

 مم لونها بني ، تكسو جسمها و أرجلها أشعار ، لهـا             2-1الدبابيات صغيرة جدا    
 أمتار إرتفـاع ،     03عينان سوداوان ، تمتاز حركتها بالقفز  ال تطير ، ال تتعدى             

 تعيش في المزابل و اإلسطبالت و شـقوق الجـدران ، ال             تمتص دم القوارض ،   
  .تعيش في المياه كما يعتقد بعض الناس 

  .كيف ينتقل اليشمانيوز إلى اإلنسان 
  : عوامل 3ينقل الليشمانيوز إلى اإلنسان إذا توافرت 

- reservoir هي القوارض و الجرذان .  
- phelebotome و هي الحشرة الناقلة .  
  . رض  اإلنسان المع-

حيث تمتص الحشرة دم الجرذان و تحوله في جهازها الهضمي، بعد فترة زمنيـة              
  .  الذي ينقله إلى اإلنسان عن طريق اللسع Leishmaniaإلى طفيلي يسمى 

  :القوارض المخزنة لداء الليشمانيوز الجلدي نوعان 



  . فأر الحقول – 1
  . فأر الرمل – 2

  ما هي عالمة الليشمانيوز الجلدي ؟
 عبارة عن تقرح جلدي يحدث في الجلد ، و األطراف المكشوفة مـن الجـسم                   هو

و اليدين ، األرجل ، العنق ، األذنين ، الوجه ، الرقبة ، و يبقى هذا التقرح مـن                   
 أشهر  و أكثر ، و يزداد توسعا إذا لم يعالج ، و تكـون الخطـورة               4أسبوع إلى   

  .شوهات خاصة عند المراة أكثر في إصابة الوجه الذي يترك فيه آثار و ت
  ماهي اإلجراءات الوقائية للقضاء على أسباب هذا الداء ؟

  . القضاء على المزابل الفوضوية و اإلهتمام بنظافة المحيط-
  . القضاء على ظاهرة تواجد اإلسطبالت داخل التجمعات السكانية -
  . تطهير فضالت الدواجن بالسماد في المزارع و الحقول -
  .ى الشقوق في الجدران  القضاء عل-
  . إستعمال ناموسيات ذات فتحات دقيقة -
  . تغطية األطراف المكشوفة ما أمكن -
  . القضاء على الجرذان و مكافحتها بالمبيدات الكيميائية-
 deltametrine المكافحة الكيمياوية تكون بواسطة الرش بمبيد الحشرات يسمى          -

ران و الغرف ، خاصة المنازل التـي        بودرة ، من داخل المنزل و خارجه ، الجد        
ظهرت فيها حاالت اإلصابة بهذا الداء ، و كذلك رش المزابل و األماكن المشبوهة     

  .لتواجد الحشرة 
   *.glucantime تسمى  ingectableالعالج بالحقن عن طريق -

بوالية األغواط مـن سـنة   ) الليشمانيوز(حالة مرض اللشغانيات الجلدية    : ثانيا  
  **.201112 ماي 31 غاية  إلى2007
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    عدد اإلصابات                 السنــة             
2007      -----------------<   1220  
2008      -----------------<   611  
2009     ------------------<   365  
2010     ------------------<   851  

  1109   >---------  2011 ماي 31إلى غاية 
  

إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية في حملة التحسيس و مكافحـة          : ثالثا  
  .اللشغانيات الجلدية 

الهدف من إستراتيجية اإلتصال في الحملة التحسيسية و مكافحة مرض اللشغانيات           
  :*باألغواط هو ) الليشمانيوز(الجلدية 

  . القضاء على مرض اللشغانيات الجلدية بوالية األغواط -
 وقاية السكان من هذا المرض و ذلك بتوعية الـسكان ، و تحسيـسهم بمـدى                 -

  .خطورته 
الجمهور المستهدف من الحملة التحسيسية هو سكان والية األغواط ببلدياتها األربع         

و الرسائل اإلتصالية هي كل المعلومات الطبية خاصة ، التـي مـن   . و العشرين  
  .ه ، و أسبابه ، و سبل الوقاية منهشأنها التعريف بالمرض للسكان و أعراض

و إستخدمت اإلدارة اإلستشفائية باألغواط في هذه الحملة وسائل إتصالية عديـدة            
  :منها كاآلتي 

  : الوسائل الشفهية – 1
  13: المحاضرات –أ 

من بين الوسائل اإلتصالية التي تستخدم في توصيل المعلومات إلى فئة معينة مـن         
 الصحة بتنظيم العديد من المحاضرات ، فـي أمـاكن           الناس ، حيث قامت مديرية    

مختلفة من الوالية بإستضافة أطباء مختصين ، و العاملين في ميـدان الـصحة ،                  
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و هدف هذه المحاضرات هو التوعية بمرض اللشغانيات الجلدية ، و كيف ينشأ ،                 
لكبيـرة  و مسبباته ، و سبل الوقاية منه ، وأقيمت هذه المحاضرات في القاعـات ا     

المتوفرة ، سواء كانت دور للشباب أو تابعة للبلدية حيث تستوعب جمهور كبير ،              
و قد نظمت اإلدارة اإلستشفائية باألغواط العديد مـن المحاضـرات بخـصوص             

 محاضرات في السنة ببلديات مختلفة عبـر الواليـة          5مرض الليشمانيوز بمعدل    
.*14   
    : اإلجتماعات –ب 

 في عمل اإلدارة اإلسنشفائية ، حيث تشارك مديرية الصحة          لإلجتماعات دور كبير  
و السكان و المؤسستين العموميتين اإلستشفائيتين ، و المؤسسات العمومية للصحة           
الجوارية ، في اإلجتماعات المنعقدة بخصوص صحة السكان و المنعقدة بمديريـة            

خالل اإلجتماعات و   الصحة و السكان ، أو الوالية ، أو البلدية ،أو الدائرة ، ومن              
التي هي وسيلة من وسائل اإلتصال يتم التطرق إلى وضعية مـرض اللـشغانيات    
الجلدية عبر الوالية ، و بالتالي الخروج بالقرارات التي من شأنها العمـل علـى               
القضاء على هذا المرض ، فهناك إجتماعات على مستوى مديرية الصحة و هـي              

ى الوالية يجتمع فيه كل مـن الـوالي أو          دورية ، و إجتماعات أخرى على مستو      
الكاتب العام ، و مدراء جميع المديريات المتواجدة بالوالية و التـي لهـا عالقـة                
بصحة السكان و مكافحة األمراض ، و هناك إجتماع على مستوى الدائرة أسبوعي  

 على الساعة التاسعة    2011 جوان   20مثل إجتماع بمقر دائرة األغواط أنعقد يوم        
  :ا برئاسة رئيس الدائرة و حضره كل من صباح

  .أمين عام دائرة االغواط -
  . ممثل الحماية المدنية-
  . ممثل المفتشية البيطرية -
  . ممثل المكتب البلدي للوقاية -
  . ممثل الجزائرية للمياه-
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  . ممثل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية-
  . ممثل الديوان الوطني للتطهير-

مال الجلسة التطرق إلى نشاط مختلف القطاعات و المـصالح          حيث كان جدول أع   
  .لألسبوع المنصرم

 إصابة بالليشمانيوز الجلـدي ، و عـدم وجـود           1وكان ضمن اإلجتماع تسجيل     
  .األدوية الخاصة بداء الليشمانيوز، و طرح مشكل القمامة وعدم وجود حاويات

تب البلدي للنظافـة إذ      جوان إلى نشاط المك    20و تطرق اإلجتماع المنعقد في بوم       
 جـوان   05أكدت على اإلنتهاء من عملية محاربة اللشغانيات للمرحلة األولى يوم           

  15*. مسكن بمنطقة الواحات الشمالية 634 ، تمت معالجة 2011
و لإلجتماع دور في تقييم الحالة المرضية ، و يساهم فـي الحملـة التحسيـسية                      

ارة اإلستشفائية تساهم في ذلك مـن خـالل         و مكافحة مرض الليشمانيوز ، و اإلد      
  **. المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 

وبالخصوص اإلجتماع السنوي على مستوى الوالية تم التطرق كذلك إلى عمليـة            
الرش بالبلديات ، و من بين أحد القرارات المتعلقة بالحملـة ضـد اللـشغانيات ،         

ة الرش الموجهة لمكافحة المرض في      التأكيد على رؤساء الدوائر على متابعة عملي      
البلديات التي لم تنطلق بها العملية أو لم تنتهي حسب التقارير التـي وردت مـن                

  ***. مديرية الصحة و السكان 
  : الوسائل المرئية -2
  : الملصقات –أ 

تلصق الملصقات الخاصة بالتوعية من األمراض في المؤسسات العمومية للصحة          
لمؤسسات العموميـة اإلستـشفائية و المراكـز الـصحية          الجوارية خاصة ، و ا    

األخرى،ومديرية الصحة و السكان ، و هي على شكل أوراق ذات حجم كبيـر ،               
غالبا ما يكون طولها متر أو ما يقارب ذلك ، و هذه الملصقات تكون ذات طـابع                 
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وطني أي نفس الملصقات على مستوى الوطن بخصوص مرض معين ، و تكون             
قوى وبااللوان بها الرسالة اإلتصالية المراد تبليغها ، و الخاصة بأي           من الورق الم  

مرض متضمنتا صورا موضحة ذلك وكتابـات ، و هـي فعالـة فـي توصـيل            
الرســالة،إال أن المالحــظ أنــه فــي المؤســستين العمــوميتين اإلستــشفائيتين 

غواط ،  ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية السبعة لوالية األ        )األغواط،افلو(
  .ال توجد بها ملصقات حول مرض اللشغانيات الجلدية 

  : ألواح التوثيق –ب 
وجود الواح كبيرة بالمؤسسات و اإلدارات اإلستشفائية كوسيلة لإلتصال تعلق فيه           
المعلومات الخاصة بالحالة الوبائية ،مثال مثلما هو موجود بالمؤسـسة العموميـة            

ن قائمـة لإلحـصائيات حـول حالـة     للصحة الجوارية باالغواط ، حيث تتـضم     
االمراض المصرح بها إجباريا باالغواط ، و منها حالة اللشغانيات الجلدية علـى             

  .2009 إلى غاية سنة 2003مستوى كل بلدية منذ سنة 
  : الوسائل المكتوبة – 3
   : لوحة اإلعالنات –أ 

اإلدارة ،  و هي وسيلة لإلتصال اإلداري لوحظ إستعمالها في اإلعالنات الخاصة ب          
من مواقيت العمل في رمضان ، العطل الرسمية ، غير أنه ال توجـد إعالنـات                 
خاصة بمكافحة مرض اللشغانيات الجلدية على مـستوى المؤسـسات العموميـة            

  .اإلستشفائية ، والجوارية 
  : المطويات –ب 

إستخدمت اإلدارة اإلستشفائية باألغواط المطويات كوسيلة إتصالية فـي الحملـة           
حسيسية ضد الليشمانيوز ، و هي مطوية من إنتاج مديرية التربية الوطنية لوالية  الت

االغواط ، مصلحة البرمجة و المتابعة ، مطوية حجمها حجـم الورقـة البيـضاء      
، من الورق المقوى ذات نوعية رفيعة مطوات على ثالث        ) سم22-سم30(العادية  

 ، في الصفحة االولى طبقات على الطول ، حيث اصبحت على شكل ستة صفحات      
بالبند العـريض و فـي األعلـى الجمهوريـة          " داء الليشمانيوز "تم كتابة العنوان    

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التربية الوطنية ، ثم يليها مديرية التربيـة            



الوطنية باألغواط ، و في أسفل الصفحة الواجهة صورة مرسومة للحشرة الناقلـة            
الصفحات الثالثة الداخليين فتم التطرق إلى مرض الليـشمانيوز         أما في   . للمرض  

من األسباب و العوارض و كيفية إنتقال المرض ، و الحشرة المتسببة فـي نقـل                
وفـي  . المرض ، و اإلجراءات الوقائية ، و كيفية القضاء على أسـباب الـداء               

مـن  في مناطق مختلفة ) خمس صور(الصفحتين األخيرتين صور ألعراض الداء    
  .جسم اإلنسان ، صور حقيقية و بااللوان 

من خالل هذه المطويات يتم التعرف على المرض و سبل الوقاية منه دون عنـاء               
أو قراءة كتب ، و هذه الوسيلة من بين الوسائل التي تستعمل في الحملة التحسيسية      
و مكافحة مرض اللشغانيات ، و توزع هذه المطويـات علـى المـواطنين بعـد                

  16*.رات و في المؤسسات التعليمية المحاض
  : الفاكس –ج 

من الوسائل اإلتصالية الضرورية في كل مؤسسة ، نظرا لسرعة إيصالها للرسائل            
و المراسالت ، و التقارير ، عكس البريد العادي ، و تستعمل اإلدارة اإلستشفائية              

يمـات مـن    لوالية األغواط الفاكس بكثرة، سواءا في في إستقبال الرسائل و التعل          
الوزارة الوصية ، وزارة الصحة و السكان و إصالح المستـشفيات ، أو إرسـال        
تقارير إليها ، و كذلك في إتصالها باإلدارات األخرى ، و اإلدارات التابعـة لهـا                
كالمؤسستين العموميتين اإلستشفائيتين ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ،          

إلتصال اإلداري و بالتالي في حملـة التحـسيس     وهذه الوسيلة مساعدة في عملية ا 
  **. و مكافحة داء اللشغانيات الجلدية 

  : التقارير –د 
تعتمد مديرية الصحة و السكان لوالية األغـواط علـى التقـارير الـواردة مـن          
المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ، و المؤسستين العموميتين اإلستشفائيتين ،          

ل في حملتها التحسيسية و لمكافحة داء اللشغانيات الجلدية ،        كوسيلة أساسية لإلتصا  
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وذلك عن طريق التقارير التي تأتيها من البلديات األربع و العشرون عبر الوالية،             
حيث يمكن من خاللها معرفة مدى إنتشار المرض ،و األماكن األكثر تضررا من             

 التـدابير لمعالجـة   خالل اإلحصائيات ، و الحاالت المصرح بها ، و من ثم إتخاذ     
ذلك ،كمراسلة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المعنية ، و بعث لجنة طبيـة             
تتكون من أطباء إلى ذلك المكان ، و توفير المبيد للرش إذ لـم يكـن متـوفر ،                   
وإصدار تعليمات بالرش الخاص بالحشرة الناقلة للمرض ، و كذلك معاينة البيوت            

دة بالمرض للقضاء على الحشرة المسببة لـذلك ألن         التي توجد بها إصابات متعد    
    17*.ذلك يؤكد وجودها هناك 

فمن خالل التقارير الواردة بخصوص عدد اإلصابات بداء اللـشغانيات الجلديـة            
  **.يمكن للحملة لمكافحة المرض و التحسيس به أن تنجح 

عموميـة  هناك تقارير أسبوعية في الحاالت العادية تقوم بإرسـالها المؤسـسات ال         
اإلستشفائية ، والصحة الجوارية ، إلى مديرية الصحة و السكان ، و إلى رؤسـاء              
الدوائر ، و في الحاالت غير العادية فإن مديرية الصحة والسكان تطلب تقـارير              
يومية ، و هذه األخيرة تقوم كذلك بإرسال تقاريرها إلى وزارة الصحة والـسكان              

و هناك تقارير شهرية و أخرى سنوية تقييمية   في كل أسبوع في الحاالت العادية ،        
لكل منطقة بالوالية ، و ترسل هذه التقارير عبر         ) الليشمانيوز(حول حالة المرض    

  ***. الفاكس غالبا 
  :التقارير الطبية 

التي من خاللها يقوم األطباء بإرسالها إلى مديرية الصحة و عدة مؤسسات إدارية،        
ت باألمراض المـصرح بهـا إجباريـا و منهـا           وذلك من خالل التبليغ باإلصابا    

اللشغانيات الجلدية ، و هي تقارير أسبوعية ترسل نسخة منها إلى مديرية الصحة             
و السكان كل يوم خميس ، و يصرح فيها بالحاالت المسجلة خالل األسبوع مـن               
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اللشغانيات الجلدية ، وذلك في مطبوعات معدة خصيـصا لـذلك و هـي باللغـة            
هذه المطبوعة أماكن للمعلومات الخاصـة بـالمريض ،و الـسن ،            الفرنسية ،و ب  

الجنس، اللقب ، اإلسم ، و نوع المرض و التاريخ و المالحظـة ، ثـم إمـضاء                  
الطبيب في األسفل وإرسالها إلى كافة الوجهات المعنية و منها مديرية الـصحة و              

إلصـابات  ، فمن خالل هذه التقارير يمكن لمديرية الصحة معرفة عددا    18*السكان  
عبر الوالية ، و ذلك ألنه ليس كل المرضى يذهبون إلى المؤسـسات العموميـة               
للصحة الجوارية أو المؤسسات العمومية اإلستشفائية ، و بالتالي فهؤالء ال يمكـن             
إحصاؤهم إال عن طريق هذه التقارير ، و هذه الوسيلة اإلتصالية الرسـمية بـين               

، و هناك تقارير خاصـة مـن        **خواص  مديرية الصحة و السكان و االطباء ال      
طرف أطباء الوقاية من مديرية الصحة و السكان لها مطبوعـة خاصـة ، مثـل                
المطبوعات التي تعطى لألطباء الخواص ، إال أنها تلخيصية خاصة بـاألمراض            

  ***.المصرح بها إجباريا مثل اللشغانيات الجلدية 
  : المراسالت -هـ 

لمستعملة في المؤسسات العمومية عامة ، واإلدارة       من الوسائل اإلتصال اإلداري ا    
عامة ، و منها مديرية الصحة و السكان ، ووزارة الصحة و السكان و إصـالح                
المستشفيات ، و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و اإلستشفائية ، وتـستعمل          

  :المراسالت و ترسل من و إلى 
  .إلى مديرية الصحة و السكان  وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات -
 مديرية الصحة و السكان إلى المؤسسات العمومية اإلستـشفائية و الجواريـة،             -

  ..).الفالحة ، التجارة ( البلديات ، الدوائر ، و المديريات المختلفة بالوالية 
  . رؤساء الدوائر و البلديات إلى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية -
مية اإلستشفائية و الجوارية إلى مديرية الـصحة و الـسكان ،           المؤسسات العمو  -

  .و رؤساء الدوائر و الوالي
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  . مديرية الصحة و السكان إلى وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات-
 و المراسالت شكل من أشكال اإلتصال الرسمي بـين اإلدارة المحليـة و اإلدارة       

ة الصحة و السكان إلى مديريـة الـصحة           الوصية ، فهناك إتصال هابط من وزار      
و السكان ،ومن مديرية الصحة و السكان إلى المؤسسات العموميـة اإلستـشفائية                  

و الجوارية مثال ، و إتصال رسمي أفقي بين رؤساء مصالح مختلفة فـي نفـس                
اإلدارة من نفس المستوى ، وإتصال رسمي صـاعد مـن خـالل المراسـالت                       

 التي ترسل من طرف المؤسسات العمومية اإلستشفائية و الجوارية إلى           و التقارير 
مديرية الصحة و السكان ، و المراسالت و التقارير التي ترسل من طرف هـذه               

  . األخيرة إلى وزارة الصحة و السكان 
و تستعمل المراسالت كوسيلة إتصال في الحمالت التحسيسية و مكافحة اللشغانيات 

حصائيات أو معلومات أو تقارير و إرسالها ، و بخصوص حملة      الجلدية ، كطلب إ   
التحسيس و مكافحة اللشغانيات الجلدية ،تستعمل مديرية الصحة و السكان لواليـة            

  :األغواط هذه الوسيلة ، و من أمثلة ذلك 
 الصادرة بتاريخ   3188مراسلة من مديرية الصحة و السكان لوالية األغواط رقم          

السادة و السيدة مديرة و مـدراء المؤسـسات العموميـة            إلى   1010 سبتمبر   07
للصحة الجوارية كلهم ، موضوعها التحضير للمرحلة الثانية من عمليـة الـرش             
بالمبيدات ضد الحشرة المتسببة بمرض اللشغانيات الجلدية ، حيث تعلـم مديريـة             

لة الصحة و السكان كل من مديرة و مدراء المؤسسات المذكورة ، عن بداية المرح    
، و عليه   2010 افريل   31 سبتمبر إلى غاية     20الثانية لعملية الرش بالمبيدات من      

تطلب مديرية الصحة و السكان منهم العمل علـى نجـاح العمليـة ، و موافـات         
   19* صباحا 12:00المديرية بتقرير أسبوعي كل يوم إثنين قبل الساعة 
 مـارس   24ة يوم    الصادر 159مراسلة من طرف مديرية الصحة و السكان رقم         

 ، إلى السادة رؤساء الدوائر لوالية األغواط كلهم بالتنـسيق مـع الـسادة               2011
رؤساء المجالس الشعبية البلدية كلهم ، موضوعها التحضير للمرحلة األولى مـن            
عملية الرش بالمبيدات ضد اللشغانيات الجلدية ، و ذلك في إطار تنفيذ و متابعـة               
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ء اللشغانيات الجلدية ، حيث تعلـم مديريـة الـصحة          البرنامج الوطني لمكافحة دا   
والسكان لوالية األغواط رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية لوالية االغواط           

 إلى غاية   2011 أفريل   15كلهم بالمرحلة األولى لعملية الرش بالمبيدات بداية من         
  20.*، و تطلب مديرية الصحة منهم موافاتها بالمعلومات 2011 ماي 15

و تتعدد المراسالت الصادرة حول عملية مكافحة اللشغانيات الجلدية ، وتختلف من        
وقت آلخر ، فهناك مراسالت تطلب إرسال معلومات ، وأخرى تذكيرية ، وأخرى         

... إلصدار تعليمات إلى كل اإلدارات ذات العالقة بسير الحملة كالبلدية ، الدائرة             
  **. المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المؤسسات العمومية اإلستشفائية ، و

   الوسائل السمعية البصرية – 4
  : الهاتف –أ 

يستعمل بكثرة في اإلدارة اإلستشفائية ، فال يكاد أن يخلو مكتب منه ، فهو وسـيلة        
إتصال سريعة ، و غير متطلبة لوقت أو جهد ككتابة تقرير مثال أو مراسلة ، غير                

و التقارير ، يقوم الهاتف بتسهيل عملية اإلتـصال         أنه غير موثق مثل المراسالت      
بين اإلداريين ببعضهم البعض و بين المصالح اإلستشفائية ، و هو يـساعد علـى            
متابعة الحملة من طرف المسؤولين مباشرة ، و إعطـاء األوامـر و التعليمـات               
الفورية و العاجلة لمختلف المصالح ذات العالقة بالحملة التحسيـسية و مكافحـة             
األمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحيوانات، و حملة التحـسيس و مكافحـة              
اللشغانيات الجلدية من بين ذلك والهاتف يـستعمل يوميـا و فـي كـل أوقـات                 

  ***. العمل
  : اإلذاعة –ب 

في الحملة التحسيسية و مكافحة مـرض اللـشغانيات الجلديـة تـستعمل اإلدارة              
ذاعة ، بما أنها من أكبر الوسائل وصوال إلى السكان اإلستشفائية لوالية األغواط اإل 

و في توصيل رسالتها ، و ذلك ألن اإلذاعة الجهوية لألغواط تغطي منطقة واسعة              
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وتعم تراب الوالية بأكملها ، و تصل إلى فئات ال يمكن الوصول إليهم عن طريق               
 مثـل   الوسائل األخرى ، كالمحاضرات ، المطويات ، الملصقات ، اإلعالنـات ،           

  .النساء الماكثات في البيوت ، و البدو الرحل 
الطبيـب         " و باإلذاعة الجهوية باألغواط حصة خاصة بالـصحة وهـي حـصة             

 صـباحا إلـى غايـة       10:00و هي حصة أسبوعية تقدم على الساعة        " و األسرة 
 صباحا ، و تشارك فيها مديرية الصحة و السكان عـن طريـق طبيبـة                11:30

الج الحصة مختلف المواضيع ذات العالقة بصحة السكان ، و تـستغل        الوقاية، وتع 
مديرية الصحة اإلذاعة لحمالتها الصحية ، ومنها الحملة التحسيـسية و مكافحـة             
مرض اللشغانيات الجلدية ، حيث من خالل الحصة تقوم الطبيبة بالتطرق إلى هذا             

بل الوقاية منه، المرض، و تعريفه وتعريف مسبباته و عوارضه و خطورته ، و س      
وتجيب الطبيبة على أسئلة المذيعة الخاصة بالموضـوع ، و تـستقبل المكالمـات        
الهاتفية من طرف المستمعين و تجيب عليها ، و تتنوع المواضيع في هذه الحصة              
الطبية من حصة ألخرى بإختالف الموضوع الطبي المطـروح للنقـاش ،و أمـا              

  21*. حصص في السنة 4ق إليها بمعدل بخصوص اللشغانيات  الجلدية فيتم التطر
و من خالل هذه الحصص يتم توعية السكان بـاإلجراءات التـي تمنـع حـدوث      
المرض ، و كيفية القضاء على الحشرة الناقلة للمرض مثل تلبيس الجدران ، ألن              

  .الحشرة تعيش في الشقوق ، و أنواع من األفرشة و غيرها من النصائح الطبية 
  : التلفزيون  –ج 

التلفزيون وسيلة إتصالية ذات جمهور واسع ، و األكثر تأثيرا على المـشاهدين ،              
والتلفزيون في الجزائر قناة وطنية لكل الجزائريين و لكـل الفئـات ، و يـسعى                
التلفزيون لتلبية رغبات هذا الجمهور ، و هذا ما ال يسمح له أن يركز على فئة و                 

رية و تثقيفية و ترفيهية ، و من خاللـه          يهمل األخرى ، فهو وسيلة تعليمية و إخبا       
تقوم وزارة الصحة و السكان بإستغالله لتوصيل رسالتها إلى السكان ، من خالل              
حصص تشارك فيها حول مواضيع ذات العالقة بـصحة الـسكان ، و قـد قـدم          
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التلفزيون عدة حصص بخصوص اللشغانيات الجلدية ، في إطار الحملة الوطنيـة            
    .رض اللشغانيات الجلدية للتحسيس و مكافحة م

و بخصوص والية األغواط و اإلدارة اإلستشفائية بها فلم تقم بإنجـاز حـصص              
تلفزيونية خاصة بمرض اللشغانيات الجلدية بالوالية ، ما عدا فيلم تسجيلي قام بـه         
أحد عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط السيد سليمان مشراوي ،           

برنامج الوطني لالمراض المصرح بها إجباريا ، إال أن هذا الفيلم           مكلف بمتابعة ال  
  .لم يعرض في التلفزيون 

  : فيلم المؤسسة –د 
قامت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باالغواط ، و من خالل السيد سـليمان             
مشراوي ، مكلف بمتابعة البرنامج الوطني لألمراض المـصرح بهـا إجباريـا ،         

مرض اللشغانيات الجلدية باالغواط ، بواسطة كـامير تـسجيلية          بتسجيل فيلم عن    
 دقيقة ، و الصورة به واضحة ، حيث قـام بـالتعريف        45عادية ، مدة هذا الفيلم      

و المزايل ،و   ) بين الجدران ( بالحشرة الناقلة للمرض ، و األماكن التي تعيش بها          
المرض ظاهرة  يعلق فيه صاحب الفيلم و يظهر صورا لبعض المرضى ، و أثار             

عليهم ، و قام صاحب الفيلم بإستجواب المرضى ، كما إستجوب أطباء عاملين في              
الميدان و متخصصين و تقديمهم للنصائح حول سبل الوقاية من المرض ، إال أن               
هذا الفيلم لم يبث في التلفزيون ،ويقتصر عرضـه فـي قاعـات الـشباب بعـد                 

لتحسيـسية و مكافحـة مـرض    اإلجتماعات و المحاضرات الخاصـة بالحملـة ا    
  22*.اللشغانيات الجلدية كوسيلة مساعدة 

  : اإلنترنت -هـ 
يستعمل في اإلتصاالت اإلدارية لإلدارة اإلستشفائية ، فهناك موقع للوزارة وزارة           
الصحة و السكان ، كما يوجد موقع خاص بمديرية الـصحة و الـسكان لواليـة                

 بالحـاالت المـسجلة لإلصـابات       االغواط ، و يتم من خالله إستقبال التـصريح        
باألمراض ، و منها مرض اللشغانيات الجلدية  على مستوى الوالية يوميا ، كمـا               
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تستقبل مديرية الصحة و السكان وثائق و رسائل من وزارة الصحة و الـسكان ،               
لذا  فالمسؤولين عن القطاعات الخاصة بالحمالت التحسيسية الوطنية اإلطالع على  

 البريد اإللكتروني يوميا لإلطـالع علـى الجديـد و التعليمـات             اإلنترنت و فتح  
  23*.الواردة

  : الملتقيات و األيام الدراسية – 5
 لم تنظم أيام دراسية ، ما عـدا         2011 ماي   31 إلى غاية    2007في المدة ما بين     

 حيث خصصت أيام بخصوص مرض اللـشغانيات الجلديـة بواليـة            2009سنة  
  .جهات المعنية بعملية مكافحة المرض األغواط حضره األطباء و ال

  : اإلتصال مع المؤسسات اإلدارية األخرى ذات العالقة – 6
تعتبر من بين المؤسسات اإلدارية األكثر إتصاال بـاإلدارة اإلستـشفائية         :البلديات  

بوالية األغواط ، و ذلك لدورها في عملية رش المبيدات ، و تقوم مديرية الصحة               
لعملية عبر كافة بلديات الوالية ، و بإستخدام الوسائل اإلتصالية          و السكان بمتابعة ا   

الرسمية من المراسالت خصوصا ، و التي ترسل عن طريق الفاكس و عن طريق 
حيث تقوم مديرية الصحة باإلتصال بكل البلديات عـن طريـق           .البريد اإلداري   

لرش بالمبيدات  رؤسائها ، و رؤساء الدوائر ، و إعالمهم بتواريخ إنطالق عملية ا           
سواءا المرحلة األولى أو المرحلة الثانية ، و مطالبتهم بإرسال المعلومات حـول             

  :العملية و التحضير لها مثال 
 2011 مارس   24 الصادرة من مديرية الصحة والسكان بتاريخ        159مراسلة رقم   

، و طلب مـنهم إيفـاد المعلومـات    **إلى جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية    
  :تالية ال
  ).عملية رش المبيدات( عدد األعوان الذين تم تعيينهم للقيام بالعملية -
  . عدد اإلصطبالت المحصاة -
  . كمية مخزون مادة الدلتا مترين المتوفرة -
  . عدد وسائل الرش -

                                                
س المقابل -*  23 سید    نف ع ال سابقة م شفائیة      : ة ال ة اإلست سة العمومی صال بالمؤس ف باإلت وط ، مكل صطفى عل م
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 .10 أنظر الملحق رقم -** 



  . عدد المنازل المحصاة -
، لها  و المتابعة عن طريق اإلتصال بالبلديات لمعرفة سير عملية الرش بالمبيدات            

  24*. ناقلة لمرض الليشمانيوز phlebotomeدور كبير في القضاء على حشرة 
  :  اللجان – 77

تنشأ اللجان الخاصة من مديرية الصحة و السكان ، في حالة إنتشار المرض بشدة              
في منطقة معينة ، و ذلك لدراسة الحالة و معاينتهـا و لمعرفـة أسـباب ذلـك ،             

  **.مة لذلك و إتخاذ التدابير الالز
  .حملة التحسيس و مكافحة لسعات العقارب و التسمم العقربي : المبحث الثالث 

  :لسعات العقارب : أوال
لسعات العقارب تبقى مشكلة كبيرة للصحة العمومية في الجزائر ، فعدد حـاالت             

إلى 50 حالة في السنة ، مع متوسط وفاة بين          50000لسعات العقارب في متوسط     
  . سنوات 5البية حاالت الوفاة عند األطفال األقل من  حالة ، غ100

السكان يدفعون ثمنا كبيرا نتيجة لهذه اللسعات ، و تعتبر لسعات العقارب المرتبـة       
  .الثالثة في الجزائر من حيث أسباب الوفاة بعد حوادث المرور و السرطان 

ـ             ة ، و أدرار    الواليات االكثر تضررا بسكرة ، الوادي ، المسيلة ، الجلفة ، ورقل
  . لسعة في السنة 4000بأكثر من 

 عدة نـشاطات فـي      1987و منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة لسعات العقارب         
الميدان قامت بها اللجنة للوقاية من لسعات العقـارب و التحـسيس بخطورتهـا ،      

  .ووضع إستراتيجية للوقاية فعالة 
ما وحده ، يوجد في أمـاكن       و يعيش العقرب عامة في مجموعات و لكن يقطن دائ         

مختلفة ، تحت الحجارة ، في الرمال ، أو تحت قشور األشجار ، يمكنه أيـضا أن            
  .يحفر جحور ، كما ال يمكنها أن تتسلق الواجهات أو الحيطان الملساء 
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لعقرب حيوان ليلي ، يلجأ إلى األماكن الرطبة و المظلمـة ، و ينـشط نـشاطه                 
 الساخنة ، و في الشتاء يعيش حياة بطيئة يمكن أن           الحقيقي في األوقات و الفصول    

في مرحلة النشاط يختبئ في النهار في مخبأه ال يتركه سوى عنـد             . تكون نشطة   
الغسق ، أو عند الخروج للبحث عن البرودة ، األكل ، الماء ، و ال يهاجم مطلقا و        

سعات العقارب  ال يلسع إال إذا كان مهددا ، و يمشي عامة مباشرة إلى األمام ، و ل               
تحدث عامة في واليات الجنوب بنسبة عالية من مارس إلى سبتمبر ، و تكثر فـي   

 ، خالل الفـصل     24:00 إلى   18:00أي وقت من اليوم و األكثر ما بين الساعة          
  .الحار و الجاف و سم العقارب فيه متزايدة 

العقارب عن  و في الجزائر بعد إنشاء اللجنة التي تعنى بالتسمم العقربي و لسعات             
 من وزارة الصحة ، منذ ذلك الحين إنطلقـت          1987طريق مرسوم وزاري سنة     

  :النشاطات في ميدان الوقاية و التكفل بلسعات العقارب  ب 
  . المراقبة البيئية-
  . تكوين الجهاز الطبي و الشبه الطبي -
  . إنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي -
  .ت األكثر تضررا  رش المبيدات على مستوى الواليا-

و التسمم العقربي ليس مشكلة وزارة الصحة ، فالمكافحة و الوقاية تتطلب مشاركة         
كل القطاعات ، و لذا فإن اللجنة الوطنية لمكافحة التسمم العقربي إتـسعت إلـى               

  :القطاعات األخرى ، و يتم تدخل كل من 
  . قطاع الداخلية و الجماعات المحلية -
  ية قطاع التربية الوطن-
  . قطاع السكان -
  . قطاع اإلتصال -
  . قطاع الفالحة و التنمية الريفية -
  . قطاع التعليم العالي -

  :و التالي أهم النشاطات المتعلقة بهم 
  : وزارة الصحة و إصالح المستشفيات – 1



  . إنتاج مصل مضاد للتسمم العقربي -
  . إعداد مخطط أو مشروع لإلتصال اإلجتماعي -
  .تقيات تكوينية و تحسيسية  تنظيم مل-

و أيضا إدارة الوقاية لوزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات تنظم كـل               
  .النشاطات مع الممثلين على مستوى الواليات 

 المعهد الوطني للصحة العامة يجمع المعطيات و ينشرها في تقارير شـهرية و              -
  .سنوية حول التسمم العقربي 

  . يستثمر في ميدان إنتاج مصل المضاد للتسمم العقربي  معهد باستور الجزائر-
  . وزارة الداخلية و الجماعات المحلية – 2
 وزارة الداخلية تعطي المعلومات لتحسين الـصحة العامـة ، مراقبـة تفريـغ               -

  .القاذورات ، تعبيد الطرق و إنارتها 
ات التي تؤخذ  تنظيم في المناطق المبعثرة و عند البدو قافالت للتحسيس بالتصرف       -

  .عند اللسع 
   وزارة التربية الوطنية – 3
  . التربية الصحية في كل أطوار التعليم -
   تنظيم أسابيع تحسيسية بخصوص العقرب في الواليات المعنية بلسعات العقارب -
   وزارة السكان – 4
  . إمتصاص السكنات العارضة -
  . إحترام المعايير األدنى في البناء -
  إلتصال  وزارة ا– 5

مقاالت ( اإلتصال بالجمهور العريض بإنتاج و توزيع منتوجات إرشادية ، تعليمية           
  ).الخ..في الجرائد، إشهار ، حصص إذاعية و تلفزيونية 

   وزارة الفالحة و التنمية الفالحية – 6
  ).الخ..قفازات ، أحذية( توعية الفالحين بضرورة إحترام الوسائل الواقية -
اية البيولوجية ، إذ أن هناك بعض الحيوانات معروفة مثل الدجاج            التوعية بالوق  -

  .، القنفد ، القط ، يلعبون دور إيجابي في تقليص تواجد العقارب 



   وزارة التعليم العالي – 7
  25*. تعميق األبحاث لتحسين  نوعية المصل المضاد للتسمم العقربي -

 31 إلى غايـة     2007ن سنة   اإلصابة بلسعات العقارب بوالية األغواط م     : ثانيا  
  **.2011ماي 

  عدد الوفيات         عدد اإلصابات                 السنــة             
   وفيات3 -------- 1936   >-----------------      2007
   وفاة2 -------- 1690   >-----------------      2008
   وفاة2 -------- 2216   >------------------     2009
   وفاة1 -------- 1510   >------------------     2010

   وفاة1 -------- 200   >---------  2011 ماي 31إلى غاية 
  

إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية في حملة التحسيس و مكافحـة          : ثالثا  
  .لسعات العقارب و التسمم العقربي 

صالية في الحملة التحسيـسية و مكافحـة        من األهداف الرئيسية لإلستراتيجية اإلت    
   :***لسعات العقارب و التسمم العقربي باألغواط 

  . الحد من لسعات العقارب و التسمم العقربي بوالية األغواط -
  . وقاية السكان من لسعات العقارب و توعيتهم بذلك -

  .الجمهور المستهدف من هذه العملية هو كل سكان و الية األغواط 
اإلتصالية هي كل ما يفيد السكان من معلومات و نصائح لتجنب التعرض            الرسالة  

  .للسعات العقارب 
و لهذه الحملة وسائل إتصالية عديدة إسـتعملتها اإلدارة اإلستـشفائية بـاألغواط                   

  :و هي
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   الوسائل الشفهية – 1
  : المحاضرات –أ 

حة و الـسكان    العديد من المحاضرات نظمت عبر الوالية من طرف مديرية الص         
بخصوص الحملة التحسيسية و مكافحة لسعات العقارب و التسمم العقربي ، ألقاها            

اطباء و العاملين في اإلدارة اإلستشفائية بوالية األغواط فـي مدينـة األغـواط ،             
و عبر البلديات التابعة لها ، و موضوع المحاضرات هو التوعيـة و التحـسيس               

ة مكافحتها و القضاء عليها ، و ما يجب فعله عنـد      بخطر وجود العقارب ، و كيفي     
اإلصابة بلسعة العقرب ، و ذلك بتقديم النصائح و تجنب الوقـوع فـي األخطـاء      
الشائعة و التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة ، و إلى الموت أحيانـا ، كـأن             

أنه على مكان اللسع ، معتقدا      ) غاز البوتان ( يقوم من لسعه العقرب بوضع الغاز       
عالج ضد سم العقرب ، حيث أن هناك من تم بتر رجله أو يده بسبب ذلك ، ألن                  
هذا الفعل الخاطئ أدى إلى مضاعفات أخرى كان من الممكن تجنبها لو تم الذهاب              
إلى أقرب مؤسسة عمومية للصحة الجوارية أو أي قطاع صـحي ، و تقـدم لـه          

 و يشفى في وقت سـريع ،          )المصل المضاد للتسمم العقربي     (المضادات الحيوية   
و تكثر هذه األحداث في القرى و المناطق البعيدة عن السكان و البـدو الرحـل ،         

و نتيجة لهذه األفعال فهناك حاالت وفاة من جراء ذلك ، أو بتر ألحد األعـضاء ،     
كما أن هناك أخطاء أخرى يقوم بها بعض السكان من تنـاول أو شـرب بعـض             

 ما يؤدي إلى نتائج عكسية في غالب االحيان ، و تـأتي             األعشاب كعالج ، و هو    
هذه التصرفات نتيجة للجهل عامة و إنعدام الوعي ، و تأتي هـذه المحاضـرات               

كوسيلة من وسائل اإلتصال في حملة التحـسيس و مكافحـة لـسعات العقـارب                      
ة فصل  و التسمم العقربي ، و تنظم هذه المحاضرات غالبا في نهاية الربيع و بداي             

الصيف ، وذلك ألن اإلصابات تكثر في هذا الوقت و ذلك ألن العقـارب تنـشط                     
 7و تخرج في أوقات الحر ، و معدل المحاضرات التي تنظم عبر الوالية معـدل              

    26*.محاضرات في السنة ، في أماكن مختلفة عبر الوالية 
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  :   اإلجتماعات –ب 
و الدوائر، و مديرية الصحة و السكان ،            تنعقد اإلجتماعات على مستوى البلديات،      

و على مستوى الوالية ، و يتم من خاللها طرح و مناقـشة موضـوع لـسعات                 
  .العقارب على هذه المستويات ، و تقدير الوضعية و الخروج بالقرارات المناسبة

و من خالل عدد اإلصابات للسعات العقارب المسجلة ، و التي تبلغ بها مديريـة                
السكان ، يتم تعيين المنطقة االكثر خطرا ، و تجند كل الوسائل لمحاربة             الصحة و   

ذلك ، ومتابعة عملية رش المبيدات ، و هناك إجتماعـات أسـبوعية ، و أخـرى     
  27*.شهرية ، و أخرى سنوية تقييمية

   الوسائل المرئية -2
  : ألواح التوثيق –أ 

 إال أنه يالحـظ عـدم       كوسيلة إتصال إدارية تعمل على دعم اإلتصال اإلداري ،        
وجودها في كل المؤسسات اإلدارية اإلستشفائية بوالية األغواط ، ماعدا مـا تـم              
مالحظته بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط ، حيث توجد لوحة كبيرة           
للتوثيق بها كل اإلحصائيات المختلفة لألمراض المنتشرة بالوالية و المصرح بهـا          

صائيات عن عدد اإلصابات بلسعات العقارب لكل بلدية مـن          إجباريا ، و منها إح    
  .2009 إلى غاية سنة 2003بلديات الوالية لوالية االغواط بداية من سنة 

  : الملصقات –ب 
الملصقات من اشكال اإلتصال المستعملة في الحملة التحسيسية و مكافحة لـسعات            

، إذ توجد فـي أغلـب       العقارب ، من طرف اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط         
المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و المؤسستين العمـوميتين اإلستـشفائيتين          
بوالية األغواط ملصقات كبيرة ، تحتوي على صورة كبيرة لعقرب و بها عنـوان          

، كما بها عناوين أخرى صغيرة بجانبها تحث على تجنـب           " العقرب يقتل   " كبير  
األحذية قبل لبسها ، و كـذلك امـاكن النـوم ،                 أماكن وجود العقارب ، و تفتيش       
 سم عرض ، مـن ورق    80 سم طول ، و      1.20و الملصقة  حجمها كبير حوالي       
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ألصقت بجدران قاعات اإلنتظار    . رفيع و ألوان طبيعية و صورة حقيقية للعقرب         
و الملصقات من الوسائل    . بالمؤسسات العمومية اإلستشفائية و الجوارية باالغواط       

إلتصالية المستعملة من طرف اإلدارة اإلستشفائية باألغواط في الحملة التحسيسية          ا
  .و مكافحة لسعات العقارب و التسمم العقربي 

   الوسائل المكتوبة – 3
  : لوحة اإلعالنات –أ 

و هي لوحة معلقة في الحائط موجودة في معظم المؤسـسات اإلداريـة و اإلدارة               
مثلة في مديريـة الـصحة و الـسكان و المؤسـستين     اإلستشفائية باألغواط ، المت   

و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية     ) آفلو ، األغواط  (العموميتين اإلستشفائيتين 
السبعة ، توجد بها هذه اللوحات و تختلف أشكالها منها ما هو من الخشب ، و منها         

لمختلفـة  ما هو من الزجاج تغلق و تفتح ، حيث يوجد بهذه اللوحات اإلعالنـات ا           
المتعلقة بالعمال في اإلدارة اإلستشفائية ، و تعليمات مختلفة منها توقيـت العمـل              

بخصوص شهر رمضان ، و أيام العطل ، و تنبيهات من المدير إلـى العمـال ،                     
و كذلك إعالنات عن الحجاج عن التلقيحات و مواقيتها ، و أيام و أوقات الزيـارة          

 ، و العديد من اإلعالنات المتعلقة باإلدارة وسير         )المؤسسة اإلستشفائية (للمرضى  
العمل ، غير أنه لوحظ عدم وجود إعالنات خاصة بلسعات العقـرب و التـسمم               

  .العقربي 
  : المطويات –ب 

المطويات من أشكال اإلتصال المستخدمة في الحمالت التحسيسية الوطنية لمكافحة          
سمم العقربي ، و بوالية األغواط      االمراض المختلفة ، ومنها لسعات العقارب و الت       

 إال أنها فقـدت     2008إستخدمت اإلدارة اإلستشفائية بها في حملتها مطويات سنة         
في حينها و لم يتم توزيعها في السنوات األخرى ، و موضوع هذه المطويات هو               
العمل على مكافحة العقرب و ما ينجم عنها من لسعات و تسمم ، و بها عنـاوين                 

  :لعقرب يمكن أن تقتل ، و لمحاربتها يجب لسعة ا: منها 
  . تنظيف األماكن العمومية -
  . رفع الحجارة المحيطة بالمنزل -



  . تلبيس الجدران -
  :و لتجنب لسعة العقرب يجب 

  . التأكد من األحذية و المالبس قبل إرتدائها -
  . التأكد من السرير قبل النوم -

  .مل في الحقل لبس األحذية الواقية و القفازات عند الع
  :و في حالة اللسع يجب 

  . نقل المصاب بسرعة إلى أقرب مركز صحي -
  . و خاصة إجتناب بعض الحركات ، من وضع السيجارة على موضع اللسع -

  .و بخصوص المطوية فكانت باللغة الفرنسية 
  : الكتيبات –ج 

ة أنجز كتيب من طرف وزارة الصحة و السكان و إصـالح المستـشفيات ، إدار              
التكفـل بالتـسمم    "الوقاية ، المنظمة الوطنية لمحاربة التسمم العقربي ، عنوانـه           

 15 سم و العـرض      25 صفحة ، الطول     41 ، من    2009سنة اإلنجاز   " العقربي  
سم ، بالصور الملونة ، و أوراق من النوع الجيد ، و بخصوص الغالف فهو من                

 و في الوسط العنوان و هو  الورق المقوى ، به صورة عقرب حقيقية  في األسفل،         
، و في أعلى الغالف مكتوب وزارة الصحة و الـسكان             " التكفل بالتسمم العقربي    "

و إصالح المستشفيات وأسفلها مديرية الوقاية ثم المنظمة الوطنية لمحاربة التسمم           
 ، و هو باللغة الفرنـسية ، و يحتـوي           2009العقربي ، و في األسفل السنة سنة        

تمهيد في الصفحة الثالثة ، و في الصفحة الخامـسة ملخـص عـن              الكتيب على   
  : العناوين التي يحتويها الكتيب و هي كاآلتي 

  ).نبذة عنها و عن طبيعتها( العقارب -
  . المنظمة الوطنية للتكفل بالتسمم العقربي -
  . النشاطات الرئيسية المطلوبة من كل قطاع -
  . الوضعية الصحية -
  .عبر كل والية لعدد اللسعات  جدول اإلحصائيات -
  . الوضعية في العالم -



  . ما يجب فعله عند اإلصابة بلسعة العقرب -
  .  عملية إلتقاط العقارب -
  . أنواع العقارب االساسية المتواجدة في الجزائر -

و هذا الكتيب مزود بخريطة الجزائر و مبين عليه الواليات و عدد اإلصابات بها              
 لسعة ، و اللون األزرق مـا بـين          4000ون االحمر ألكثر من     بثالثة ألوان ، الل   

  . و ألف لسعة 100 لسعة ، و اللون االصفر ما بين 1000 و 4000
  .2008 إلى غاية سنة 1991و مزود بمنحنيين لتطور العملية من سنة 

 صورتين حقيقيتين لنوعين من العقارب الموجـودة        41و في آخر الكتاب صفحة      
زع هذه الكتيبات على العاملين بقطـاع اإلدارة اإلستـشفائية و      في الجزائر ، و تو    

  .الصحة بصفة عامة 
  :  الفاكس –د 

من خالله يتم إرسال التقارير من اإلدارات المختلفة ، سواء من أعلى إلى أسفل ،               
كالتعاليم من طرف الـوزارة وزارة الـصحة و الـسكان إلـى مديريةالـصحة                         

خيرة إلى اإلدارة التابعة لها ، أو مـن مديريـة الـصحة                   و السكان، ومن هذه األ    
و السكان للمصالح اإلدارية للقطاعات االخرى ، كمديرية الفالحـة ، التجـارة ،              

، أو إرسال التقارير من المؤسسات العمومية للـصحة         .. البلدية ، الدائرة الوالية     
 الـصحة و الـسكان ،            الجوارية و المؤسسات العمومية اإلستشفائية إلى مديريـة       

و الدائرة و الوالية ، ومن مديرية الصحة و السكان إلـى إلـى وزارة الـصحة                       
  .و السكان كإتصال من أسفل إلى أعلى 

و يعتبر الفاكس من الوسائل الرئيسية التي تعتمد عليها اإلدارة اإلستشفائية ، و ذلك 
تخدم في الحملة التحسيـسية       لسرعته  و رسميته ، فهو إتصال موثق و إداري أس          

     28*.و مكافحة لسعات العقارب بوالية األغواط 
  
  

                                                
سید    - * 28 ع ال سابقة م ة ال س المقابل سكان       :   نف صحة و ال ة ال صال بمدیری ف باإلت یط ،،مكل ان  بع د الرحم عب

  باألغواط 
 .2011 جوان 12یوم 



  : التقارير -هـ 
هناك تقارير إدارية وأخرى طبية ، أما فيما يخص التقارير اإلدارية فهي تلك التي              
ترسل من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية إلى رؤساء الـدوائر و مديريـة             

 و تلك التي ترسل أيضا من المؤسستين العمـوميتين  الصحة و السكان خصوصا ،   
اإلستشفائيتين إلى مديرية الصحة و السكان وإلى الواليـة ، و كـذلك التقـارير               

اإلدارية التي ترسل من طرف مديرية الصحة و الـسكان إلـى وزارة الـصحة                     
و السكان ، حيث من خاللها يتم معرفة عـدد حـاالت اإلصـابات ، و منـاطق                  

  .ها بكثرة ، ومن خاللها يتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة تمركز
هناك تقارير يومية وأخرى أسبوعية و أخرى شهرية وتقارير سنوية ، و التقارير             
اليومية تتم خصوصا بين المؤسسات العمومية للـصحة الجواريـة واإلستـشفائية      

ن بحـاالت  ومديرية الصحة ، و في هذه التقارير يتم موافاة مديرية الصحة والسكا     
اإلصابة باألمراض المختلفة ولسعات العقارب و التسمم العقربي من بينها ،      و  

  29*.بالخصوص في فصل الصيف حيث تكثر اإلصابات 
أما بخصوص التقارير األخرى فهي تقارير طبية ، حيث يعطى لألطباء كما رأينا             

 تـسجيل   في الحمالت التحسيسية السابقة مطبوعات يطلب فيهـا مـن األطبـاء           
اإلصابات عليها فيما يخص األمراض المصرح بها إجباريا ، و ترسل إلى مديرية             

  .الصحة و السكان بالوالية أسبوعيا ، ونسخ أخرى إلى مصالح إدارية أخرى
كما أن هناك تقرير خاص بحالة التسمم العقربي ، تمـأل مـن طـرف المراكـز           

 هذه المطبوعة باللغة الفرنسية الصحية التي تستقبل المصابين بلسعات العقارب ، و 
بها معلومات خاصة بالمصاب ، حيث يسجل فيها أوال إسم القطاع الصحي المعالج        

عنوانـه وتـاريخ    ) ذكر ، أنثـى   (ثم إسم ولقب المصاب بلسعة العقرب ، وجنسه       
الحادثة والساعة والمكان ، وموقع الحادثة داخل أو خارج التجمعـات الـسكنية ،              

 وساعة أول فحص طبي ، والقرار الطبي من وضـع تحـت             ويحدد مكان اللسعة  
المالحظة إلى غيره من القرارات الطبية ، وكذلك يذكر في التقرير الطبي العالج             
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في خانة نعم أم ال ، و فـي األخيـر التقريـر           ) x(المقدم للمصاب بوضع عالمة     
مضى هـذا   في الخانة المناسبة ، وي    ) x(النهائي إما الشفاء أو الوفاة بوضع عالمة        

، ويـتم ذلـك   *التقرير من الطبيب المعالج و يوضع ختم القطاع الصحي المعالج      
اإلستـشفائية ،  ( عبر كل القطاعات الصحية بالواليـة و المؤسـسات العموميـة     

، و ترسل هذه التقارير إلى مديرية الصحة و السكان أسبوعيا ، و بهذه              ) الجوارية
الية و عدد الوفيات ، و المنـاطق األكثـر          الوسيلة يتم معرفة عدد اإلصابات بالو     

عرضة للسعات العقارب ، و يتم إتخاذ اإلجراءات المناسبة من تزويد المؤسسات            
العمومية اإلستشفائية و الجوارية ، بالمصل المضاد للتسمم العقربي ، و اإلتصال             

ارع بالبلدية للقيام بعملية الرش بالمبيدات ، و اإلضاءة العمومية ، وتنظيف الـشو            
   30**.من القاذورات 

  : المراسالت –و 
تأتي المراسالت إليصال معلومات أو إستقبالها ، أو إرسال معلومات مـن وزارة             
الصحة و السكان إلى مديرية الصحة و السكان ، و األخيرة إلى المؤسسات التابعة          
لها ، حيث تكون وسيلة رسمية كوثيقة تصنف ضمن ملف اإلستقبال ، و تذكير من       

ارة الصحة للمديريات باإلجراءات الواجب إتخاذها و التعليمات الجديدة ، مثال           وز
على ذلك مراسلة وزارة الصحة لمدراء مديريات الصحة و السكان لواليات الوطن 
المعنية بالتسمم العقربي ، و والية األغواط من بينهم ، حيث تتلقى هذه األخيـرة               

مم العقربي ، كوسـيلة مـن وسـائل       التعليمات من خاللها بخصوص مكافحة التس     
 ، حيـث    2011 مـاي    10اإلتصال ، و بالتالي تنفذها عبر الوالية كمراسلة يوم          

أستقبلت والية األغواط مراسلة من وزارة الـصحة والـسكان هـذه المراسـلة                      
و عنوانها الوقاية و التكفل بحاالت التسمم العقربي ، و تطرقـت المراسـلة فـي               

 2010ور حالة التسمم العقربي ، حيث بلغت في السنة الماضية         موضوعها إلى تط  
 حالة ، والهدف    50000أرقام مرتفعة و أن حاالت اإلصابة عبر الوطن قد بلغت           

 حسب المراسلة هو خفض عدد اإلصابات و الوفيـات ، و ذلـك        2011هذه السنة 
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ـ       ) الوالية(بإتباع حملة على المستوى المحلي       سيس و تعزيز عملية الـوعي و تح
السكان بالعملية ، وضرورة إستعمال كل القنوات اإلتصالية في هـذه العمليـة، ال         

    31*.سيما اإلذاعة المحلية 
وتوزع هذه المراسلة على كل القطاعات الصحية عبر الوالية ، ومتابعة تنفيذ هذه             
التعليمات من طرف مديرية الصحة و السكان ، وتعتبر هذه المراسـلة كوسـيلة              

  **. عمة للحملة التحسيسية و مكافحة لسعات العقارب و التسمم العقربيإتصالية مد
   الوسائل السمعية البصرية – 4
  : الهاتف –أ  

وسيلة فعالة من وسائل اإلتصال المساعدة في الحملة التحسيسية و مكافحة لسعات            
 العقارب و التسمم العقربي ، و من خاللها يتم إعطاء األوامر و التعليمات وتذكير             
بمواعيد اإلجتماعات ، و اإلستفسار عن أشياء تخص الحملة ، وتتبعها عن كتـب              
كما أنها متوفرة في كل اإلدارات اإلستشفائية وسهلة اإلستعمال ، كما أنها تعمـل              

  ***.في كل أوقات العمل 
  : اإلذاعة –ب 

ة ترتكز الحملة التحسيسية و مكافحة لسعات العقارب و التسمم العقربي على اإلذاع     
الجهوية كوسيلة لإلتصال بالسكان ، كما أكدت عليهـا وزارة الـصحة والـسكان          
لمديريات الصحة والسكان عبر واليات الوطن ، لما لهذه الوسيلة من أثر كبير في              
توصيل المعلومة إلى فئة كبيرة من السكان ، ومن بينها فئات األميـين و البـدو                 

يستمع هؤالء االشخاص إلى اإلذاعة     الرحل و النساء الماكثات في البيوت ، حيث         
بنسبة كبيرة ، و تمرر مديريـة الـصحة و الـسكان          ) اإلذاعة الجهوية باألغواط  (

إلـى  10:00التي تأتي أسبوعيا من الـساعة       " طبيب األسرة   "رسالتها عبر حصة    
  ****. صباحا 11:30الساعة 
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 .2011 جویلیة 12بھا إجباریا بالمؤسسة العمومیة للصحة الجواریة باألغواط ، یوم 



حـسيس    ومن خالل الحصة الطبية تتطرق الطبيبة أو ضيف الحصة إلى حملة الت           
و الوقاية من لسعات العقارب ، وتكون هذه الحصص في الصيف فـي الغالـب                
لوجود العقرب و خروجه من جحره في هذا الفصل بسبب الحرارة ، ويتم نـصح            

السكان و تقديم اإلرشادات لتفاديها وذلك بنصحهم بتلبيس الجدران مـن الخـارج                 
ش المكان قبل النوم و اللباس قبل       و الداخل ألن العقرب ال يستطيع التسلق، وبتفتي       

إرتدائه و األحذية ، و من الجمهور المستهدف البدو الرحل كفئة معرضة للسعات             
العقارب أكثر من غيرهم ، نظرا لتواجدهم خارج السكنات وعدم وجود اإلضـاءة              

و الظروف الطبيعية التي يوجدون بها وهي مساعدة على وجود العقرب ، و ألنهم              
 القطاعات الصحية و يستعملون وسائل قد تؤثر سلبا على األشـخاص            بعيدون عن 

الكي بالسجارة في مكان اللسع ، إستعمال غاز البوتان، (أو تؤدي إلى فقدان حياتهم   
، وبالتالي تأتي اإلذاعة الجهوية بالنسبة لوالية األغـواط لتوصـيل           ..)واألعشاب  

تلبيس الجدران ، تربية الدجاج      (المعلومات إلى السكان عامة و كيفية الوقاية منها       
، وكل ما يخص موضوع لسعات العقارب والتسمم       ) بالمناطق النائية والبدو الرحل   
إستقبال المكالمات الهاتفية و اإلجابـة      "  طبيب األسرة "العقربي ، وتتضمن حصة     

عنها مباشرة ، وخصصت لهذا الغرض عدة حصص إذاعية من خالل البرنـامج             
 حـصص  5 إلـى  4جهوية باألغواط ، حيث تخصص ما بـين         الطبي باإلذاعة ال  

  32*.إذاعية حول الموضوع في السنة ومعظمها في نهاية الربيع و أثناء الصيف
    : التلفزيون –ج 

من خالل التلفزيون تقوم وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات بالمشاركة          
و التسمم العقربي   مع التلفزيون الجزائري ، بتقديم حصص حول لسعات العقارب          

عبر الوطن و بالخصوص في الصحراء ، إال أنه ال يوجد حصة خاصة بها لذاتها               
أو وقت معين أو تاريخ معين فالتلفزيون يبث أفالم تسجيلية و روبورتاجات خاصة      
بالموضوع ، ومن خالله يتم تقديم النـصائح و اإلرشـادات لتفـادي اإلصـابة                

ور و تأثبر كبيرين في ذلك ، و بخـصوص      باللسعات، وللصوت و الصورة معا د     

                                                
سیدة     - * 32 ع ال ة          :  نفس المقابلة السابقة م سكان بوالی ة الصحة وال ة بمدیری ة بالوقای ة مكلف نصیرة فضالة ، طبیب
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والية األغواط فقد قامت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط بإنجاز فيلم           
تسجيلي عن العقارب و اللسعات السامة بالوالية ، ولم يبث في التلفزيـون هـذا               

  * . الفيلم
  33: فيلم المؤسسة –د 

اط قام به السيد سليمان مـشراوي       فيلم للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغو     
أحد العاملين بالمؤسسة ، و هو فيلم تسجيلي عن العقرب و لـسعاتها بـاألغواط                    

 دقيقـة   40و  البلديات التابعة لها ، و الفيلم تم تسجبله بكاميرا شخصية ، مدتـه                
بصورة واضحة ، حيث بين فيه أماكن تواجد العقارب ، في األماكن التي ال توجد               

نارة ، و السكنات التي بها شقوق في الجدران ، وأمـاكن تواجـد المزابـل                      بها إ 
و الحجارة ، وفي مناطق تواجد البدو الرحل بالصحراء ، وقام صـاحب الفـيلم               
بالتعليق وإجراء مقابالت مع أطباء واشخاص منهم مسؤولون وآخرون عـاديين،           

لم بنـسخه علـى أقـراص       ولم يبث الفيلم عبر التلفزيون ، و قد قام صاحب الفي          
مضغوطة وتم توزيعه على األشخاص المهتمين ولكن بأعداد قليلة نظـرا للتكلفـة     

  **. المادية التي ال يستطيع صاحب الفيلم أن يغطيها ، فهي مبادرة شخصية
  : أشرطة الفيديو -هـ 

تستعمل أشرطة الفيديو من طرف اإلدارة اإلستشفائية باألغواط في نهاية الملتقيات           
المحاضرات، كوسيلة لتوصيل المعلومات العقارب وكل ما يخص الموضوع من و  

  ***. توعية وإرشادات ، و االشرطة تكون غالبا حصص تلفزيونية مسجلة 
  : اإلنترنت –و 

لوزارة الصحة و السكان موقع إلكتروني ، كما أن لكل مديرية للصحة و الـسكان      
وقع خاص بها ، ويتم من خالله أيضا تقديم التقارير وحصيلة اإلصابات بلسعات             م

العقارب إلى مديرية الصحة و السكان عبر البريد اإللكتروني ، و إرسـالها مـن               
                                                

وطني لألمراض المصرح       :   نفس المقابلة السابقة مع السید        -*  33 امج ال ة البرن ف بمتابع سلیمان مشراوي ، مكل
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طرف هذه األخيرة إلى وزارة الصحة و السكان ، فهو وسيلة إدارية مساعدة فـي       
ـ          سعات العقـارب و التـسمم      عملية اإلتصال ، والحملة التحسيسية و مكافحـة ل

  34*.العقربي
  : الملتقيات و األيام الدراسية -5

تقوم مديرية الصحة والسكان بتنظيم أيام تكوينية كوسيلة إتصالية لمحاربة العقارب         
و ال توجـد    . و التسمم العقربي ، وتكون غالبا هذه األيام فـي بدايـة الـصيف               

قيـات و األيـام الدراسـية       إحصائيات لمديرية الصحة و السكان عن عـدد الملت        
بخصوص لسعات العقارب و التسمم العقربي ، إال أنه ال يقل عن يومين دراسيين              

  .حول الموضوع عبر الوالية في السنة 
يوم إعالمـي حـول     "  فقد تم تنظيم يوم تعليمي عنوانه        2011و بخصوص سنة    

ـ      " التكفل بحاالت التسمم العقربي      واط ، بحـضور    ببلدية أم قرين بآفلو والية األغ
األطباء و عمال الشبه الطبي ، وكل العاملين بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية بآفلو            
والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بآفلو ، و ذلك بخصوص التكفل بحالة التسمم    

 بأم القرين ، وتـم ذلـك        2011 جوان   27العقربي و الوقاية منه ، الذي أقيم في         
ديرية الصحة و السكان إلى مدراء كل من المؤسـسة     بإرسال مراسلة من طرف م    

العمومية اإلستشفائية بآفلو ، و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بآفلو ، برسالة            
 ، و بإمـضاء مـدير الـصحة         2011 جوان  23 بتاريخ   1568رسمية تحت رقم    

و السكان لوالية األغواط ، وختم المديرية ، مـع التأكيـد علـى أن الحـضور                 
  **.إجباري

  : اإلتصال مع المؤسسات اإلدارية األخرى ذات العالقة – 6
  :لبلديات ا

، و تطلـب    ) 24(تتصل مديرية الصحة و السكان بالبلديات األربع و العـشرون           
منهم خصوصا إنارة الشوارع ، و القيام برش المبيدات المضادة للعقارب ،و إزالة           

                                                
سید    - * 34 ع ال سابقة م ة ال س المقابل وط :  نف صطفى عل شفائیة    م ة اإلست سة العمومی صال بالمؤس ف باإلت  ، مكل
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   .13 أنظر الملحق رقم -** 



بداية دخول الصيف من كل سنة السيما       القاذورات من األحياء السكنية ، وهذا في        
  35*.اإلنارة العمومية 

  : اللجان – 7
 تنشأ لجان خاصة من طرف مديرية الصحة و السكان في حالة وجود إصـابات              
كثيرة وغير عادية في منطقة معينة ، و ذلك بمعاينـة المكـان وإتخـاذ التـدابير         

  **.الالزمة لذلك 
  

  .حة داء السل حملة التحسيس و مكاف:المبحث الرابع 
  داء السل : أوال 

 مارس يوم عالمي لداء السل من طرف المنظمـة العالميـة            24لقد تم إعالن يوم     
 ، و منذ إدخال إستراتيجية لمكافحة مرض السل و إنتشاره           1982للصحة في سن    

بداية التسعسنيات ، إنجازات معتبرة حققت من طرف المكافحة العلمية ضد السل ،    
  . مليون من النساء 3 مليون حالة جديدة للسل منها 9.4يل  تم تسج2009في 

 ، السل شكل مشكل كبير للصحة العموميـة ،             1962في الجزائر غداة اإلستقالل     
 برنامج وطني ضد السل تم الشروع فيه ، تبعا لمطالب المنظمـة             1966و بداية   

لمجهودات الكاملة العالمية للصحة العلمية ، ونتائج للبرنامج الوطني تتصدر أهمية ا   
لتحسين إكتشاف العالج للسل ، نفس المجهودات يجب بذلها للحصول على النتائج،        

  .  يكون قد زال المرض 2015ومن أجل ذلك من هنا إلى غاية 
 لوحظ إستقرار حـاالت  2000و بعد إنطالق نشاطات البرنامج المضاد للسل سنة  

  . ساكن 100.000 حالة ل 25السل الرئوي من 
 هو رؤية مكافحة الـسل      2011 كان موضوع اليوم العالمي للسل هذه السنة         و قد 

. بطريقة جديدة تماما ، التحول من مكافحة السل إلى العمل على القضاء عليه تماما     
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 على التدابير الضرورية مـن حملـة        2011 مارس   24وقد تم التركيز بداية من      
  .إعالمية وتربوية للوقاية من مرض السل و التكفل به

الحملة هذه السنة ركزت على األشخاص الذين شاركو في العمل علـى مكافحـة              
و كل والية تعمل على إبراز العوامل       ..مرض السل الذين يمكنهم خدمة اآلخرين       

  .و المجهودات المبذولة ،و تكريم االشخاص الذين ساهمو في الحد منه و مكافحته
ر  عبر تنظيم نشاطات تحسيسية      و لنجاح البرنامج الوطني و الحملة التحسيسية تم       

  :و توعوية للسكان بوسائل الوقاية من المرض و ذلك 
  . توزيع المطويات على عامة المواطنين -
  . أيام مفتوحة على الصحة بإستضافة أشخاص من الصحة -
  . محاضرات و مناقشات مع اإلختصاصيين -
  . حصص إذاعية من خالل اإلذاعة المحلية -
  .ميذ حصص موجهة للتال-

 مـاي   31 إلى غاية    2007حالة داء السل بوالية األغواط بداية من سنة         : ثانيا  
2011.*36  

  
    عدد اإلصابات                 السنــة             

2007      -----------------<   131  
2008      -----------------<   110  
2009     ------------------<  130  
2010     ------------------<   117  

  52   >---------  2011 ماي 31إلى غاية 
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إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية في حملة التحسيس و مكافحـة          : ثالثا  
  .داء السل

من أهم األهداف لإلستراتيجية اإلتصالية في الحملة التحسيسية و مكافحة داء السل            
  37*:باألغواط 

  .بوالية األغواط  القضاء على داء السل -
  . وقاية السكان من داء السل و توعيتهم بخطورته وسبل الوقاية منه -

و بخصوص الجمهور المستهدف من هذه العملية و الحملـة هـم سـكان واليـة           
أما الرسالة اإلتصالية فهي المعلومات و النصائح الطبية ، و كل ما يفيد             .األغواط  

  .رض السل السكان من معلومات و نصائح تقيه من م
و إستخدمت اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط وسائل إتـصالية عديـدة لتنفيـذ             

  :إستراتيجيتها اإلتصالية و هي 
   الوسائل الشفهية – 1
  : المحاضرات –أ 

كوسيلة إتصالية تساهم في تحسيس السكان بمرض السل و العمل على مكافحته ،             
لك العامون ، حيث قامت مديرية الصحة       ويقوم بها عادة األطباء األخصائيين و كذ      

و السكان و لتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة و السكان لتنفيذ المشروع             
الوطني لمكافحة والوقاية من داء السل بتنظيم العديد من المحاضرات في عاصمة            

، و بعض البلديات التابعة لها ، و أقيمت هذه المحاضرات فـي        ) األغواط(الوالية  
قاعات كبيرة إلستيعاب المواطنين ، و تم من خالل هذه المحاضرات التعريف بهذا    

الداء وأعراضه و خطورته و سبل الوقاية منه ، و اإلجابة على أسئلة المـواطنين            
و إستفساراتهم ، وتم اإلعالن عن هذه المحاضـرات عـن طريـق اإلذاعـة و                

  **.ية اإلعالنات في المراكز الصحية و اإلدارات العموم
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  38*. محاضرات في السنة5ونظمت محاضرات على مستوى الوالية بمعدل  
  : اإلجتماعات –ب 

من خالل اإلجتماعات التي تقام على مستوى مديرية الصحة و السكان باألغواط ،             
و على مستوى الوالية تقوم بمناقشة المواضيع ذات العالقـة بـصحة الـسكان ،                    

ريا عبر الوالية ، و إتخاذ القرارات المناسبة السيما         و األمراض المصرح بها إجبا    
حينما يكون هناك إنتشار كبير لألمراض ، و إصابات غير عادية و ملفتة لإلنتبتاه              

  .ومن بينها مرض السل 
و بخصوص اإلجتماعات  فهناك إجتماعات أسبوعية على مستوى مديرية الصحة           

، )األغواط ، آفلو( اإلستشفائيتين  و السكان، يحضره مدراء المؤسستين العموميتين       
ومدراء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية السبعة لوالية األغواط ، و المكلفون     
بالوقاية بهذه المؤسسات ، و هناك إجتماع أسبوعي على مستوى الوالية ، و آخر              
شهري ، و إجتماع آخر سنوي كما رأينا في الحمالت السابقة ، و هذه اإلجتماعات   

لة إتصال مساعدة في حملة التحسيس و مكافحة داء السل ، و ذلك من خـالل        وسي
  **.  القرارات و اإلجراءات التي تتخذ 

   الوسائل المرئية– 2
  : الملصقات –أ 

في أغلب المؤسسات العمومية للـصحة الجواريـة و المؤسـستين العمـوميتين             
ت بجدران المؤسسات اإلستشفائية ، أو في مديرية الصحة و السكان ، توجد ملصقا

كوسيلة إليصال المعلومات و النصائح إلى السكان كما رأينا في حملة التحسيس و             
مكافحة العقارب ، إال أن الملصقات الخاصة بحملة مرض السل ال توجد في كـل              
المؤسسات سواء العمومية للصحة الجوارية أو اإلستشفائيتين ، أو مديرية الصحة           

  .و السكان باالغواط 
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  :  ألواح التوثيق –ب 
وجود لوحة للتوثيق كبيرة ومنظمة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية باالغواط          
بها اإلحصائيات الخاصة باألمراض المصرح بها إجباريا عبر الوالية ، لكل بلدية            

  .2009 إلى غاية 2003عدد اإلصابات بكل مرض ، و منها داء السل من سنة 
   الوسائل المكتوبة – 2
  : لوحة اإلعالنات –أ 

وجود لوحة اإلعالنات بمديرية الصحة و السكان و المؤسسات التابعة لهـا علـى        
مستوى الوالية ، و بها إعالنات حول سير عمـل اإلدارة مـن مواقيـت عمـل                        

و العطل ، و التنبيهات للعمال ، و تعليمات مختلفة ، و في ما يخص مرض السل                 
 إال أنها تعتبر وسيلة إتصال إدارية لها إنعكاس على          ال توجد إعالنات خاصة به ،     

  .الحملة 
  : المطويات –ب 

 توزيع مطويات بخصوص داء السل و لم تكن بكميات كبيرة ،            2008تم في سنة    
  .ونفذت في نفس السنة 

  : الفاكس –ج 
و يعد من الوسائل اإلتصالية التي تساهم في الحملـة التحسيـسية و مكافحـة داء            

ا أنه ال تخلو أي إدارة منه ، و منها اإلدارة اإلستشفائية بكل مؤسساتها، السل، و بم  
فهي وسيلة إتصال رسمية تصنف كل الرسائل و التقارير التي تأتي من خالله في              
الملفات اإلدارية الخاصة بالمراسالت الصادرة ، و المراسالت و التقارير الواردة،    

زارة الصحة و السكان إلى مديريـة       وهي وسيلة سريعة اإليصال للتعليمات من و      
الصحة ، ومن هـذه األخيـرة إلـى المؤسـستين العمـوميتين اإلستـشفائيتين ،                      

و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية السبعة بالوالية ، كما أنها تستقبل التقارير            
ير و منها التقارير الخاصة بداء السل ، من إصابات و عددها ، وغيرها من التقار              

   39*.و المراسالت التي تساهم في حملة التحسيس و مكافحة داء السل 
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  :  التقارير –د 
في اإلدارة اإلستشفائية باألغواط توجد نوعين مـن التقـارير ، تقـارير إداريـة                     

و أخرى  طبية ، فبخصوص اإلدارية فهي ترسل من المؤسسات العمومية للصحة             
رية الصحة و السكان ،و هذه األخيرة إلـى وزارة      الجوارية و اإلستشفائية إلى مدي    

الصحة و السكان ، و من خالل هذه التقارير يتم معرفة وضعية الصحة للـسكان               
بالوالية ، و من خالل هذه الوسيلة اإلتصالية و التي تستخدمها اإلدارة اإلستشفائية،  

ون  ، و منها يمكن معرفة حالة المرض في كل الوالية ببلدياتها األربع    و العشر      
مرض السل ، حيث من خالل هذه التقارير يمكن إتخـاذ التـدابير الالزمـة ، أو            
إرسال فرقة الوقاية لمديرية الصحة و السكان إلى األماكن التي ظهرت بها حاالت             

  40*. السل بكثرة 
  :و التقارير الثانية هي التقارير الطبية وهما تقريران 

اص و هو تقرير أسبوعي على شكل مطبوعـة  التقرير األول خاص باألطباء الخو   
، ترسل إحدى النسخ إلى مديرية الصحة و السكان         **بها نسختين باللغة الفرنسية     

لوالية األغواط كل يوم خميس ، و بها المعلومات المطلوب تسجيلها بخـصوص             
األمراض المصرح بها إجباريا المسجلة عند كل طبيب ، مـن إسـم المـريض                     

و جنسه و نوع المرض ، ومنها مرض السل ، و المالحظـة التـي               و عنوانه ،    
يبديها الطبيب ، و من خالل هذه التقارير يمكن معرفة عدد اإلصابات بالواليـة ،               
ومتابعة عالجهم ، فمن غير ذلك ال يمكن لمديرية الـصحة و الـسكان أن  تلـم                  
 بالمعلومات الخاصة بالمرض ، إذ ركزت فقـط علـى إحـصائيات المؤسـسات           
العمومية للصحة الجوارية و اإلستشفائية ، ألن هناك من ال يذهب إليهم و يعـالج               

  ***. عند طبيب خاص 
و التقرير الطبي الثاني خاص بأطباء الوقاية لمديرية الصحة و الـسكان ، و هـو     

   أوراق ترسل نسخة منها إلى مديرية الصحة و السكان4أسبوعي أيضا يتكون من 
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ة و السكان و إصالح المستشفيات ، و هذه التقارير هي           وأخرى إلى وزارة الصح   
تقارير فيها حوصلة أسبوع كامل لألمـراض المـصرح بهـا إجباريـا لواليـة               

  41*.األغواط
 و يحتوي هذا   2002تقارير سنوية للتصريح بحاالت اإلصابة بداء السل بدأت منذ          

  :التقرير على 
  .السنة  حوصلة عامة لعدد اإلصابات بداء السل على مدار -
  . نتائج عالج حاالت اإلصابة بداء السل الرئوي المسجلة في السنة الماضية -

حيث تمأل إستمارات خاصة بها وترسل سنويا إلى مديرية الوقاية لوزارة الصحة             
، و ترسل هذه المعلومات بدورها إلى منظمـة الـصحة           **و السكان بالعاصمة    
  .العالمية في كل سنة 

  : المراسالت -هـ 
سل مديرية الصحة و السكان مراسالت عديدة لكل من المؤسستين العمـوميتين            تر

 7، و المؤسسات العموميـة للـصحة الجواريـة          ) األغواط ، آفلو  (اإلستشفائيتين  
بالوالية ، و تكون مديرية الصحة والسكان قد إستقبلت هذه المراسالت من وزارة             

ت إما عن طريق الفاكس أو      الصحة و السكان  ، و تستقبل و ترسل هذه المراسال          
البريد اإلداري بجدول إرسال ، و هذه الوسيلة وسيلة إتصالية إستخدمت في الحملة 

  :التحسيسية و مكافحة مرض السل عبر والية األغواط منها 
 جويليـة   07مراسلة أستقبلت من طرف مديرية الصحة والسكان باألغواط بتاريخ          

ي لمكافحة مـرض الـسل ، ميزانيـة         ، موضوعها البرنامج الوطني الوطن    2010
، حيث تعلم وزارة الصحة و السكان مديرية الصحة والسكان، أنه في إطار             2010

تعزيز النشاطات للبرنامج الوطني لمكافحة مرض السل ، فإن المؤسسات العمومية       
التابعة التابعة لها مدعمة بتجهيزات و معدات و مخابر لغرض تشخيص داء السل             

، وأرسلت هذه التعليمات إلى مدراء المؤسسات التابعة ***ابين به و التكفل بالمص 
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 عن طريـق البريـد      2010 جويلية   13لمديرية الصحة و السكان باألغواط يوم       
  42*.اإلداري بجدول إرسال 

و مراسلة أخرى من مديرية الصحة و السكان إلى مـدير المؤسـسة العموميـة               
 برنامج مكافحة داء السل ، حيث        موضوعها 2011 فيفري   21اإلستشفائية  ، يوم     

يطلب فيها مدير الصحة و السكان من مـدير المؤسـسة اإلستـشفائية بموافاتـه               
بالمعلومات الخاصة بالمخابر و التجهيزات المتعلقـة بمـرض الـسل لميزانيـة             

و تلعب المراسالت دورا كبيرا في عملية اإلتصال الرسمي في الحملـة            *. 2010
السل ، حيث يمكن من خاللها التبليغ و اإلتصال ، حيث           التحسيسية و مكافحة داء     

تستقبل مديرية الصحة مراسالت من مؤسسات إستشفائية أخرى خارج الواليـة ،            
لإلعالم بإصابة أحد السكان بالمرض و بالتالي تطلب مديرية الصحة بالتحقيق في            

يريـة  و منها المراسلة التي أرسـلتها مد      ***. المكان الذي ظهرت فيه اإلصابة      
 إلـى مـدير   1046 تحت رقـم  2011 أفريل 27الصحة و السكان باألغواط في  

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط ، و موضوعها تحقيق وبائي لحالـة     
مرض السل الرئوي ، حيث تعلم فيها المديرية مدير المؤسسة الجوارية باألغواط            

لجواريـة بالبرواقيـة ، حيـث    بأنها تلقت مراسلة من المؤسسة العمومية للصحة ا 
شخصت حالة سل رئوي عند شخص يقطن بوالية المدية ، حيث تبين بعد التحقيق              
الوبائي هناك أن المصاب طالب جامعي يدرس في السنة الثالثة بجامعـة عمـار              
ثليجي باألغواط و ذكرت الغرفة و رقمها التي كان يقطن بها الطالب المـصاب ،             

والسكان لوالية األغواط مـن المؤسـسة العموميـة         ولذلك تطلب مديرية الصحة     
للصحة الجوارية باألغواط دعوة فرقة الوقاية للقيام بالتحقيق الوبائي فـي أقـرب             

  ****. اآلجال 
و تتعدد المراسالت في السنة و ال يوجد عدد معين محدد للمراسـالت ، فهنـاك                

ين ، من طـرف     مراسلة واحدة ترسل إلى كل المؤسسات الجوارية و اإلستشفائيت        
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مديرية الصحة ، وهناك مراسلة تخص مؤسسة عن غيرها من المؤسسات مـثال             
المراسلة األخيرة ، و تساهم هذه الوسيلة اإلتصالية في عملية التحسيس و مكافحة             

  43*.السل عبر الوالية ، وهذه المراسالت تعتبر وثيقة رسمية 
   الوسائل السمعية البصرية – 4
  : الهاتف –أ 

تصالية مستعملة في الحملة التحسيسية و مكافحة داء السل كباقي الحمالت           وسيلة إ 
السابقة ، فهو يسهل نقل المعلومات بين مديرية الصحة و المؤسسات التابعة لها ،              
ووسيلة سهلة ومتوفرة في كل المكاتب تقريبا ، وال تأخذ جهد أوعناء أو وقت مثل               

اإلدارية التـي تأخـذ وقـت كـذلك ،                  المراسالت بكتابتها وإرسالها أو التقارير      
و كما تستعمله اإلدارة في تسهيل و متابعة عملها فإن المرضى كذلك يـستعملونه              
في عملية اإلتصال و اإلستفسار منها في اإلذاعة الجهوية باألغواط ، في حـصة              

  **. طبيب األسرة عند مناقشة موضوع داء السل 
  :  اإلذاعة –ب 

ستشفائية لوالية االغواط على اإلذاعة كوسيلة إستراتيجية ، لما لها    تعتمد اإلدارة اإل  
من أثر و جمهور واسع عبر الوالية ، حيث تتم من خاللها و من خالل الحـصة                 

مناقشة وطرح موضوع داء السل ، و بتعريفـه           " طبيب األسرة "الطبية األسبوعية   
 هذا مـا تقـوم بـه        و تبين عوارضه وأسبابه و خطورته و سبل الوقاية منه ، و           

الطبيبة المكلفة من مديرية الصحة و السكان ، وبعض األحيان يتم إستضافة أطباء             
آخرين مختصين في الميدان ، ويتم مناقشة الموضـوع واإلجابـة علـى أسـئلة                      

  ***.و إستفسارات المستمعين مباشرة عن طريق الهاتف 
 و الـسكان قـد أوصـلت        و عبر الحصة الطبية المذكورة تكون مديرية الصحة       

رسالتها إلى فئة كبيرة من السكان وعملت على التوعية و التحسيس مـن خـالل               
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  .2011ان  جو12یوم 
األغواط     :  نفس المقابلة السابقة مع السید  -**  شفائیة ب ة اإلست سة العمومی مصطفى علوط مكلف باإلتصال بالمؤس
  .2011 جوان 15یوم 

ا         -***   نفس المقابلة السابقة مع السید سلیمان مشراوي، مكلف بمتابعة البرنامج الوطني لألمراض  المصرح بھ
  .2011 جویلیة 12صحة الجواریة باألغواط ، یوم إجباریا بالمؤسسة العمومیة لل



 4اإلذاعة ، وفي كل سنة يتم التطرق إلى الموضوع داء السل وتخصص ما معدل      
، منها حصة في يوم " طبيب األسرة " حصص إذاعية في السنة في الحصة الطبية  

   44*.للسل  مارس بمناسبة اليوم العالمي 24
  : التلفزيون –ج 

من الوسائل اإلتصالية الكبرى ذات جمهور واسع عبر الوطن ، ومن بين وظائفها             
األساسية التوعية ، و تخصص التلفزة الوطنية حصص وطنية وتدعم الحمـالت             
التحسيسية للوقاية و مكافحة األمراض ، و ال تنفرد بمنطقة معينة ، وتبـث فـي                

صة القناة األولى العامة حصص حول داء السل ، و يكون           التلفزة الجزائرية و خا   
 مارس ، أمـا بخـصوص       24ذلك غالبا في اليوم العالمي لمكافحة داء السل يوم          

اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط و في حملتها لمكافحة المرض ، فلم يكن هناك             
تلفزيـون  فيلم خاص و تسجيل خاص بها ، و لذا فهي في حملتها لم تعتمد على ال               

  **.كوسيلة إتصالية في إستراتيجيتها لمكافحة مرض السل 
  : فيلم المؤسسة –د  

اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط أي فيلم تسجيلي خاص بها مثلما األمر           لم تنجز   
في حملة التحسيس و مكافحة داء الليشمانيوز و العقارب ، التي أنجزت من طرف              

ارية باألغواط ، و لذلك فاإلدارة اإلستـشفائية لـم     المؤسسة العمومية للصحة الجو   
تعتمد على الفيلم التسجيلي في إستراتيجيتها اإلتصالية فـي الحملـة التحسيـسية                   

  ***.و مكافحة داء السل 
  : أشرطة الفيديو -هـ 

هي وسيلة من وسائل اإلتصال التي تستعمل غالبا في نهاية أوبداية المحاضـرات             
ضوع أو مرض ما ، حيث يمكن تسجيل حصص من التلفزيون          التي تنظم حول مو   

أو ترسل من وزارة الصحة و السكان ، وعرضها على الجمهور كوسيلة إليصال             

                                                
األغواط،  :  نفس المقابلة السابقة مع السید   - * 44 نصیرة فضالة ، طبیبة مكلفة بالوقایة بمدیریة الصحة و السكان ب

  .2011 جوان 21یوم 
األغواط ،  عبدالرحمان  بعیط ، مكلف باإلتصال بمدیریة الصحة و ال:  نفس المقابلة السابقة مع السید   -**  سكان ب
  .2011 جوان 12یوم 

وطني لألمراض المصرح         :  نفس المقابلة السابقة مع السید     -***  امج ال ة البرن ف بمتابع شراوي ، مكل سلیمان م
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المعلومة إليهم ، وخاصة أن للصوت و الصورة معا دور كبير في نقـل الفكـرة                    
  و المعلومة ألي شخص ، السيما إذا كانت الصورة و الصوت و نوعيـة الفـيلم                  

و فيما يخص حملة التحسيس و مكافحة داء السل فاإلدارة          . و طريقة تقديمه جيدة     
  45*.اإلستشفائية لم تستخدم هذه الوسيلة و لم تعتمد عليها 

  :  اإلنترنت –و 
يستعمل اإلنترنت كوسيلة إتصال إدارية ، حيث تستقبل مديرية الصحة والـسكان            

و أن للوزارة موقع خاص بهـا ،        بعض الوثائق و التعليمات عن طريقه ، خاصة         
ومن خالل اإلنترنت يمكن ربط جميع المؤسسات اإلدارية اإلستشفائية عبر الوطن،  
و تلقي المعلومات منهم و إستقبالهم للتوضيحات و التوجيهات المزودة بالـصور             

الحقيقية  إذا تطلب ذلك ، و يقوم اإلداريين في المؤسسات العموميـة الجواريـة                   
فائية بإرسال حصيلة اإلصابات باألمراض المختلفة و من بينها داء السل           و اإلستش 

إلى مديرية الصحة والسكان ، و هذه األخيرة إلى وزارة الصحة والـسكان عبـر       
  **. البريد اإللكتروني 

   الملتقيات و االيام الدراسية – 5
  : الملتقيات –أ 

جية اإلتـصالية للتحـسيس         الملتقيات من وسائل اإلتصال المستعملة في اإلستراتي      
و مكافحة داء السل باالغواط ، و ذلك عن طريق تنظيمها أو المـشاركة فيهـا ،                 
حيث من خاللها يمكن الوصول إلى طرق و أساليب جديدة تدعم الحملة ، و لم تقم           

 إلـى   2007في هذه الفترة    ) األغواط(اإلدارة اإلستشفائية بتنظيم ملتقيات بالوالية      
أنها كانت مشاركة في الملتقيات الوطنية ، وآخرها الملتقى الـوطني            ، إال    2011

 بالجزائر العاصمة ، حيث تم تنظيم ملتقـى         2011 فيفري   08األخير المنعقد في    
، إذ تم إرسال دعوات " ملتقى تقييمي للبرنامج الوطني لمكافحة داء السل       " عنوانه  

 واليـة ،    24بهذا الداء و هي     إلى مدراء الصحة و السكان للواليات المعنية أكثر         
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ومن بينها والية األغواط ، وكانت الدعوات عن طريق مراسـالت مـن طـرف          
وزارة الصحة و السكان من طرف مديرية الوقاية بالخصوص عن طريق الفاكس            

 ، و محتواها أن وزارة الصحة تطلب مـن مـدراء   2011 فيفري   01مؤرخة ب   
نية في إطار تنشيط البرنـامج الـوطني        مديريات الصحة و السكان بالواليات المع     

لمكافحة السل ،إستضافة األطباء المكلفين بالبرنامج لهذه الواليات ملتقى التقييمـي           
 ، علـى    2011 فيفـري    08السنوي، الذي يقام بمعهد باستور بالعاصمة الثالثاء        

  صباحا ، مصحوبين بالتقارير السنوية و الحصيلة العامة للوالية ، وتبين           9الساعة  
، ومن خالل الملتقيات السنوية يمكـن       *المراسلة وقت ومكان إستقبال المشاركين      

   46**.الرجوع إلى الوالية و تطبيق ما توصل إليه المشاركين 
   : األيام الدراسية –ب 

و منها اليوم العالمي لداء السل ، حيث من خالل هذا اليوم يمكن التركيـز علـى                 
ن نشاطات قبل وبعد هذا اليوم و هو يوم         مرض السل دون غيره ، و ما تصحبه م        

 مارس من كل سنة ، و تستقبل مديرية الصحة و الـسكان  فـي كـل سـنة                    24
التعليمات الخاصة بهذا المرض ، وما يجب فعله وتنفيـذه ، وبخـصوص الـسنة         

 فقد قامت المديرية بإرسال التعليمات التي وردت إليها مـن وزارة       2011األخيرة  
،و ) آفلـو ، األغـواط    (مدراء المؤسـستين اإلستـشفائيتين      الصحة والسكان إلى    

المؤسسات العمومية للصحة الجوارية السبعة بالوالية ، عن طريق البريد اإلداري           
بجدول إرسال ، من ثالث صفحات األولى من طرف مديرية الصحة والـسكان ،              

أمـا  وفيها اإلجراءات اإلدارية من رقم المراسلة ، والوجهـة ، و المالحظـات ،    
  .الثانية فهي من الورقتين  للمراسلة التي وصلت من الوزارة 

 لهذه السنة من خالل المراسلة هـو رؤيـة          2011وموضوع اليوم العالمي لسنة     
جديدة لمكافحة مرض السل ، و هو التحول من مكافحة داء السل إلـى القـضاء                

 2011مارس  24عليه، و ذلك من خالل القيام باإلجراءات الضرورية ، بداية من  
وذلك بحملة إعالمية و تربوية و إتصالية ، حول الوقاية من مرض السل و التكفل               
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به ، و تؤكد المراسلة الواردة من وزارة الصحة والسكان إلى مديريـة الـصحة               
والسكان ، أن نجاح هذه العملية يمر عبر تنظـيم نـشاطات تحسيـسية للـسكان                

  : طريق خصوصا بموضوع الوقاية و تشخيص المرض ، وذلك عن
  . توزيع المطويات على عدد كبير من السكان -
  . األيام المفتوحة على مستوى القطاعات الصحية ، عن طريق طاقم الصحة-
  . محاضرات تناقش خاصة مع األخصائيين بخصوص المرض-
  . الحصص اإلذاعية من خالل اإلذاعة المحلية-
  . حصص للتالميذ في المؤسسات التربوية-

م وزارة الصحة والسكان أن حملة مكافحة مرض السل في اليوم العـالمي             كما تعل 
 و يمكـن تحميـل      dz.sant.wwwلهذه السنة لها مكان في الموقع الخاص بهـا          

  .الوثائق الخاصة بهذا الموضوع منه
ام به في اليوم    كما تؤكد المراسلة على ضرورة تقديم تقرير مفصل حول ما تم القي           

  *.العالمي لمرض السل
فمن خالل هذه التعليمات و تدعيما للجهود المبذولة ، يمكن التركيز على الوسـائل    
اإلتصالية المذكورة كإستراتيجية لإلتصال للتحسيس و مكافحة مرض السل عبـر           

  47**.كل الواليات ، ووالية األغواط وإدارتها اإلستشفائية ضمنها 
  :  اللجان – 66

كون لجان خاصة للتحقيق في حالة إنتشار أمـراض أو ظهورهـا و متابعتهـا ،      ت
ومنها مرض السل ، حيث تشكل لجنة من مصلحة الوقاية للمؤسسة اإلستـشفائية             
المسؤولة عن تلك المنطقة التي ظهرت فيها هذه الحاالت ، و كذلك ترسل لجنـة               

 و لقد رأينا ذلك في خاصة من مديرية الصحة والسكان للوالية في حاالت أخرى ،       
حالة الطالب الجامعي الذي يسكن في والية المديـة ، ويتـابع دراسـته بجامعـة         

  ***.األغواط ، حيث تم إرسال لجنة لمتابعة ذلك و التحقيق فيه 
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  حملة التحسيس و مكافحة عضات الكالب و داء الكلب : المبحث الخامس 
  :عضات الكالب و داء الكلب : أوال 

 عدد  2002 حالة في السنة ، في سنة        40و20ء الكلب يتراوح بين     عدد حاالت دا  
حالة ، فالكلب مـرض  15  عدد الحالت   2003 حالة و في سنة      23حاالت الكلب   

  .قاتل، و الوقاية منه تبقى العالج الفعال 
  :في الجزائر معهد باستور ينتج نوعين من التطعيمات 

 12إلى6الوالدة ، له مناعة      تطعيم محضر عن طريق الفئران الصغار  جديدي          -
  .شهر بعد آخر لقاح

 تطعيم محضر من الزراعة الخلوية ، بمناعة من سنتين إلى ثالث سنوات بعـد               -
آخر تطعيم ، يمكن حقنهم مهما كان سن الشخص المعرض ، و هذه التطعيمـات               
حساسة من الحرارة ، يجب أن توضع التطعيمات و تخزن و تحفظ فـي درجـة                

، التطعيمات ضد الكلب يجب أن تأخذ في الحسبان نوعيـة           °8ى  إل° 2حرارة من   
اإلتصال وطبيعته ، وحالة الحيوان الذي قام بعملية العض ، هذه التطعيمات تؤخذ             

قرار مباشرة التطعيم المـضاد للكلـب بعـد         . حسب المتطلبات الخاصة بالحالة     
يجب ، )عض ، خدش ، لحس ، قذف اللعاب المخاطي من طرف الحيوان(التعرض

  :األخذ بالحسبان العناصر التالية 
  .  طبيعة التعرض-

  :طبيعة التعرض مصنفة إلى ثالث درجات 
  .على الجلد) لعق(غياب الجروح أو إتصال أو لحس : 1درجة 
  .لحس الجلد المجروح ، عض ، خدوش : 2درجة 
  .عضات عميقة ، أو متعددة من طرف حيوان متوحش : 3درجة 

  .مخاطي بالخصوص في العينين        قذف اللعاب ال
  . حالة الحيوان الذي قام بالعض-
إذا كان الحيوان معروف ، يعرض الحيوان على طبيب بيطري ، مـع وثـائق               . 

  :تؤكد
  .الحالة اآلنية



  .حالته مع التطعيم ، تطعيم مؤرخ بالشهر و السنة
 أو وجد   ثالث شهادات مالحظة إجبارية ، أو نتائج تحاليل المخبر إذا قتل الحيوان           

  .ميتا
إذا كان الحيوان متوحش ، يوجد خطر كبير باإلصـابة بـداء الكلـب ، حتـى                 .

  .الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات 
في الجزائر ال توجد منطقة غير معنية بداء الكلب ، الكلب و القط هـم مـصدر                 
اساسي للمرض ، متبوعا بالبقر ، الماعز مصادر أخـرى معنيـة ، والثعالـب ،                

  .لذئاب ، الخنازيرا
و في حالة التعرض لحيوان مشكوك فيه هناك معالجة تامة وذلـك بالقـضاءعلى              

، وذلك بغسل الجلد مباشرة بالماء و الصابون ثم         ) فيروس داء الكلب    ( الفيروس  
بماء جافيل ، ثم معالجته بمطهر ، ويجب أن يكون ذلك بسرعة ، والحالـة مـن                 

ب و إتخاذ اإلجراءات الالزمة مـن تحليـل           يجب الذهاب إلى طبي     3 و   2درجة  
مخبري ، و إعطاء وصفة طبية و المتابعة ، وكذلك إعطـاؤه المـصل المـضاد               

  48*.للكلب
 31لى غاية    ‘2007حالة و عدد عضات الكالب بوالية األغواط من سنة          : ثانيا

  **.2011ماي 
    عدد اإلصابات                 السنــة              

2007      -----------------<   394  
2008      -----------------<   299  
2009     ------------------<  377  
2010     ------------------<   409  

  233   >---------  2011 ماي 31إلى غاية 
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إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية في حملة التحـسيس ومكافحـة          : ثالثا  
  الكلب عضات الكالب وداء 

مثل الحمالت التحسيسية السابقة فإن لإلسترتيجية اإلتصالية في الحملة التحسيسية          
  49*:ومكافحة عضات الكالب وداء الكلب عدة أهداف من بينها 

  . القضاء على داء الكلب بوالية األغواط -
 وقاية سكان والية األغواط من داء الكلب ، وذلك بتوعيتهم بكيفية التعامل مـع               -

  .انات المصابة بداء الكلب ، و ما يجب فعله عند التعرض لهاالحيو
  .و جمهور هذه الحملة هو سكان والية األغواط 

و الرسالة اإلتصالية التي تهدف اإلدارة اإلستشفائية باألغواط إيصالها إلى السكان،            
هي كل المعلومات سواء الطبية أو غيرها التي من شأنها أن تساهم في الوقاية من               

أما الوسائل اإلتصالية المستخدمة في هذه الحملة فهي        .  الكلب و القضاء عليه      داء
عديدة ، بعضها أعتمد عليه يصورة كبيرة ، وبعضها اآلخر لم يعتمد عليه في هذه               

  :الحملة بشكل واسع ، و هذه الوسائل عامة هي كاآلتي 
   الوسائل الشفهية– 1
   : المحاضرات –أ 

ي حملة التحـسيس و مكافحةعـضات الكـالب وداء    كشكل من أشكال اإلتصال ف   
الكلب، حيث تنظم مديرية الصحة و السكان محاضرات بخصوص هذا الموضوع،      
تستضيف أطباء يقومون بعملية التوعية بخطورة الحيوانات المصابة بهذا الـداء ،            
وكيفية تجنبه و الوقاية منه و القضاء عليه ، و تنظم هذه المحاضرات في مناطق               

 4ة من الوالية ، إال أن عدد المحاضرات ومعـدلها الـسنوي ال يتجـاوز                متعدد
  **.محاضرات في السنة ، وذلك إلعتماد الحملة على وسائل أخرى مثل اإلذاعة 
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  : اإلجتماعات –ب 
لإلجتماعات دور كبير في الحملة وذلك النه من خاللها يتم تقييم الوضعية بالنسبة             

ه ومناطق تواجد الحيوانات المصابة بداء الكلب ،        للمرض ، ومعرفة مناطق ظهور    
وذلك من خالل اإلجتماعات األسبوعية سواء كانت الخاصـة بمديريـة الـصحة             
والسكان و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و العموميتين اإلستشفائيتين ، أو           
من خالل اإلجتماعات على مستوى الوالية أو الدائرة ، حيث مـن خـالل هـذه                

تماعات تصدر القرارات التي تساهم في الوقاية من عـضات الكـالب و داء              اإلج
الكلب ، ومن بين اإلجتماعات هذا اإلجتماع على مستوى دائرة األغواط و الـذي              

  : و الذي حضره كل من 2011 جوان 20أنعقد في 
  . أمين عام دائرة االغواط-
  . ممثل الحماية المدنية -
  . ممثل المفتشية البيطرية-
  .ممثل المكتب البلدي للوقاية -
  . ممثل الجزائرية للمياه-
  . ممثل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية -
  . ممثل الديوان الوطني للتطهير-

حيث من خالل هذا اإلجتماع تم التطرق إلى حصيلة الوضعية الوبائية األسبوعية ،   
  50*.كالب على مستوى دائرة األغواط ) 2(وتم تسجيل عضتي 

 نسخ من هذه اإلجتماعات إلى مدراء المديريات المشاركة في اإلجتمـاع ،         وترسل
ومن بينها مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية األغواط ، و التـي بـدورها            

  *ديرية الصحة و السكان باالغواطترسلها إلى م
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   الوسائل المرئية– 2
  : الملصقات –أ 

رشادات إلى الـسكان ، وذلـك       أستخدمت الملصقات كوسيلة إليصال معلومات وإ     
بإلصاقها في جدران قاعة اإلنتظار بالمؤسـسات العموميـة للـصحة الجواريـة                    

و العموميتين اإلستشفائيتين ، حيث صممت ملصقات لهذه الحملـة التحسيـسية ،             
وهذه الملصقات تحتوي على صور متعددة ، منها صورة رأس كلب حقيقي و بين              

وبجانبها إرشادات و عناوين تنبـه لخطـورة هـذه    ) عضعملية ( كفيه يد إنسان   
الحركة ، وضرورة اإلتصال بالمؤسسة الصحية األقرب منه في حالة التعـرض            
للحيوانات المشبوهة ، إلجراء الفحوصات و التلقيح ضد داء الكلب ، إذ تبـين أن               
الحيوان مصاب بداءالكلب ، و المالحظ وجود هـذه الملصـصقات فـي معظـم             

العمومية للصحة الجوارية ، و المالحظ أن الملصقة الخاصـة بهـذه            المؤسسات  
سـم  40 سم و 80الحملة ملونة ، وذات نوعية جيدة للورق ، وطول هذه الملصقة   

  .عرض 
  :  ألواح التوثيق –ب 

 بخصوص ألواح التوثيق لوحظ مثلما سبق الذكر في الحمالت الـسابقة ، وجـود       
ة للصحة الجوارية األغواط ، معلقـة علـى         لوحة كبيرة الحجم بالمؤسسة العمومي    

الحائط بقاعة اإلنتظار بها اإلحصائيات الخاصة باالمراض المصرح بها إجباريـا           
لكل بلدية من بلديات والية األغواط ، ومن هذه اإلحصائيات إحصائيات خاصـة             

  .2009 إلى غاية سنة 2003بعدد عضات الكالب لكل سنة بداية من سنة 
  توبة الوسائل المك– 2
   : لوحة اإلعالنات –أ 

وجودها في كل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و المؤسستين العمـوميتين           
اإلستشفائيتين ، وتختلف من مؤسسة إلى مؤسسة من حيث مادة صناعتها ، منهـا              
ما هو مصنوع من الزجاج مثلما هو الحال بمديرية الصحة و السكان ، و أخـرى         

ظ وجود إعالنات عديدة بها ، من بينها إعالنات عـن           عادية من الخشب ، و لوح     
أوقات العمل و التوقيت بالنسبة لشهر رمضان ، وتنبيهات للعمـال مـن طـرف               



المدير،وإعالنات عن مناقصات ، و مالحظة عدم وجود إعالنات خاصة بعضات           
الكالب و داء الكلب ، هذا فيما يخص مديرية الصحة والسكان ، أما بخـصوص               

ألخرى التابعة لها لوحظ وجود إعالنات وأغلبها خاصة بـاإلداريين ،           المؤسسات ا 
  .وأخرى باالطباء وفي بعض األحيان اليوجد إعالن في لوحة اإلعالنات 

  : المطويات –ب 
أيضا من الوسائل اإلتصالية المساعدة في حملة التحـسيس و مكافحـة عـضات              

ويات بها معلومـات و  الكالب وداء الكلب ، وقد وزعت في السنوات الماضية مط         
إرشادات حول هذا المرض ، وما يجب فعله عندما يتعرض الشخص إلى عـضة              
من الكالب أو أي حيوان آخر مشبوه ، وذلك بالذهاب إلى أقرب قطـاع صـحي                
للقيام بالتلقيحات و العالج الالزم ، في حالة ثبوت أن الحيوان الذي تم اإلتصال به               

مطويـات علـى جميـع الحاضـرين فـي          مصاب بداء الكلب ، ووزعت هذه ال      
المحاضرات التي أقيمت على مستوى الوالية ، إال أنه لم تكن بكميات كبيرة ولـم               

  51*.توزع في كل السنوات 
  : الفاكس –ج 

وسيلة إتصال إدارية فعالة ومتوفرة في كل اإلدارات ، ومنهـا إدارة المؤسـسات              
ارير و التعليمات ، وهو كـذلك       اإلستشفائية بأنواعها ، ومن خاللها يتم إرسال التق       

وسيلة إتصال رسمية ، حيث تستقبل الرسائل من خالله وتصنف في البريد الوارد             
و من أمثلة ذلك فاكس أرسلته مديريـة الـصحة والـسكان لواليـة              . و الصادر   

 إلى جميع مدراء المؤسـسات      367 تحت رقم    2011 فيفري   8االغواط ، بتاريخ    
، و جميع مـدراء المؤسـسات العموميـة    ) غواط ، آفلو  األ(العمومية اإلستشفائية   

للصحة الجوارية كلهم ، وهو بالفرنسية ، حيث تعلم فيه مديرية الصحة والـسكان              
المؤسسات السابقة الذكر بأنه نظرا لظهور حالتين من حاالت اإلصابة بداء الكلب            

ن كافـة  لحيوانين على مستوى والية االغواط  والمؤكدة ، تطلب مديرية الصحة م  
المؤسسات اإلستشفائية و الجوارية بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك ، مـن خـالل      

التلقيح والمصل المضاد لداء الكلب و الكمــية الكــافية أو المتـوفرة لـذلك                 
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وتم إرسال  52،  *و موافات مديرية الصحة و السكان بالمعلومات الخاصة بتخزينه          
 فاكس إلى كل إدارات المؤسـسات العموميـة         هذا الفاكس و المعنون كذلك بكلمة     

 مـارس   30اإلستشفائية و الجوارية كلهم ، وفاكس آخر في نفس السنة بتـاريخ             
 ، أرسلته مديرية الصحة والسكان إلى مدراء المؤسـسات          209 تحت رقم    2011

العمومية للصحة الجوارية السبعة ، تحت عنوان كبير فاكس ، وفيه تعلم مديريـة              
ان أنه نظرا لتسجيل حالة جديدة لداء الكلب عند قط بري لمنطقـة             الصحة و السك  

بليل ببلدية حاسي الرمل ، تطلب مديرية الصحة من مدراء المؤسسات العموميـة             
للصحة الجوارية التزود بالمصل المضاد لداء الكلب بالكمية الكافية ، كما تطلـب             

ـ          ة علـى مـستوى     منهم موافات مديرية الصحة والسكان شهريا بالكميـة المخزن
  .، و ارسل عند طريق الفاكس **مؤسساتهم 

فمن خالل الفاكس يمكن لمديرية الصحة والسكان إيصال المعلومات و التعليمـات            
  ***.إلى كافة المؤسسات التابعة لها في وقت واحد 

  : التقارير –د 
هناك تقارير عديدة منها اليومية و األسبوعية والشهرية و السنوية ، ترسـل مـن               

لمؤسسات العموميةاإلستشفائية و الجوارية إلى مديرية الصحة ، ومن هذه األخيرة   ا
إلى وزارة الصحة والسكان بالعاصمة ، كما ترسل تقارير أخرى من المؤسـسات             

  .العمومية للصحة الجوارية إلى رؤساء الدوائر و إلى الوالية 
االمراض المتنقلة  وهذه التقارير تتضمن الصحة العامة للسكان و عدد اإلصابات ب         

عن طريق المياه و الحيوان ، ومن بينها الحاالت المسجلة لداء الكلب للحيوانات ،              
وعدد اإلصابة بعضات الكالب ، وترسل إلى مديرية الـصحة والـسكان وهـذه              
األخيرة ترسلها إلى وزارة الصحة والسكان ، وتقارير أخرى إلى الوالية ورؤساء            

دارية وسيلة من وسائل اإلتصال الرسمي ، تساعد على         وهذه التقارير اإل  . الدوائر  
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العمل على التكفل بهذا المرض وذلك بتوفير المصل المضاد لداء الكلب ، وتدابير             
  53*.أخرى تعين في عملية التحسيس و مكافحة داء السل 

و هناك تقارير طبية وهي خاصة باألطباء، ومنها الخاصـة باألطبـاء الخـواص         
طرة ، حيث من خاللها يتم تسجيل لكل الحـاالت علـى مـستوى              و أخرى بالبيا  

  **.الوالية
  : المراسالت -هـ 

تأتي المراسالت كعملية إتصالية رسمية يمكن توثيقها ، وتصدر غالبا مـن وزارة             
الصحة والسكان و إصالح المستشفيات إلى مديرية الصحة والسكان ، ومن هـذه             

ستشفائيتين والمؤسسات العمومية للـصحة     االخيرة إلى المؤسستين العموميتين اإل    
الجوارية ، حيث من خاللهـا يـتم إيـصال المعلومـات و التعليمـات إلـيهم ،                             

و بخصوص حملة التحسيس و مكافحة عضات الكالب و داء الكلب عند تـسجيل              
أي حالة جديدة تقوم مديرية الصحة بإعالم جميع المؤسسات التابعة لها بالوالية ،             

 ،تحت رقـم  2011 فيفري  01 ألخذ اإلحتياطات الالزمة لذلك، مثل مراسلة        وذلك
 ،  و التي أرسلتها مديرية الصحة و الـسكان إلـى مـديري المؤسـستين                 310

العموميتين اإلستشفائيتين و مديرة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة الجواريـة          
حيث علـى إثـر   كلهم ، و موضوعها ظهور حاالت الكلب ببلدية حاسي الرمل ،            

ظهور حاالت الكلب ببلدية حاسي الرمل عند الحيوان و المؤكدة من طرف معهـد      
باستور ، تطلب مديرية الـصحة و الـسكان مـن كافـة المؤسـسات التابعـة                 

توفير الكمية الالزمة من المصل و اللقـاح ضـد داء   ) اإلستشفائية و الجوارية (لها
   ***. الكلب ، و القيام باإلجراءات الالزمة لذلك
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  : البريد اإلداري –و 
وسيلة إتصال بين اإلدارات العمومية عامة ومنها اإلدارة اإلستشفائية بـاألغواط ،            
حيث ترسل التقارير و التعليمات و المراسالت في جدول إرسال ، و ممضي من              
المديرالمرسل ، ويستلم المستلم البريد مع إشعار بالوصول و اإلسـتالم ، و هـو               

  54*.ال إدارية مستعملة منذ القديم وسيلة إتص
   الوسائل السمعية البصرية – 4
   : الهاتف –أ 

وسيلة إتصال غير رسمية تستعمل لمتابعة وتنفيذ عمليـة التحـسيس و مكافحـة              
عضات الكالب و داء الكلب ، حيـث يمكـن مـن خاللـه إصـدار تعليمـات                             

تنفيذ التعليمات ، و هو وسيلة   أو توضيحات أو اإلستفسار من طرف العاملين على         
سهلة و غير مكلفة و مختصرة للوقت ، خصوصا في االوقات التي تتطلب سرعة              
التنفيذ و إيصال المعلومة ، وهو متوفر في كل المؤسسات اإلستشفائية و الجوارية             
و مديرية الصحة و السكان بل يوجد تقريبا في كل مكتـب مـن مكاتـب هـذه                  

  **.المؤسسات 
  :عة  اإلذا–ب 

تستخدم اإلدارة اإلستشفائية لوالية األغواط وباألخص مديرية الـصحة والـسكان           
اإلذاعة كوسيلة إستراتيجية لإلتصال بالسكان ، وتوعيتهم و المساهمة في مكافحـة    

التـي  " طبيـب األسـرة     " عضات الكالب و داء الكلب ، وذلك من خالل حصة           
 مصلحة الوقاية ، إذ يتم التطـرق  تشارك فيها مديرية الصحة و السكان بطبيبة من 

إلى هذا الموضوع بحث السكان على اإلبالغ عند وجود حيوانات مـصابة بهـذا              
الداء ، وكيفية التعامل معها و االعراض الدالة على ذلك ، واإلتصال بأقرب قطاع            
صحي إذا تم إتصالهم بهذه الحيوانات ، وهذه الحصة أسبوعية دائمة التوقيت مـن        

 صباحا ، تتطرق هذه الحصة إلى موضوع      11:30باحا إلى الساعة     ص 10الساعة  
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، و تعتبـر اإلذاعـة      * حصص في السنة     3داء الكلب و عضات الكالب بمعدل       
الجهوية باألغواط بالنسبة لمديرية الصحة والسكان باألغواط من أكبر و أهم وسيلة  

ء الكلـب   إتصالية مساعدة على الحملة التحسيسية ومكافحة عضات الكـالب و دا          
  55**.الناجم عنه 

  : التلفزيون –ج 
ال توجد حصة خاصة باإلدارة اإلستشفائية باألغواط في التلفزيون ، ولكن هنـاك             
حصص وطنية عامة تتطرق إلى هذا الموضوع ، و لكن ليست بالكثافة الالزمة ،              
رغم أنه الوسيلة األكثر تأثيرا لشموله على الصورة و الصوت معا ، وقوة وفعالية              
هذه الوسيلة ، وال يوجد عدد معين للحصص المخصصة لموضوع عضات الكالب 
و داء الكلب في السنة ، إال بعض التقارير و الروبورتاجات التي تبث في نشرات               

  ***.اإلخبار 
  :  فيلم المؤسسة –د 

ال يوجد فيلم خاص باإلدارة اإلستشفائية لألغواط لموضوع عضات الكالب و داء            
  ****.فهي لم تعتمد على هذه الوسيلة اإلتصالية في هذه الحملة الكلب ، و لذا 

  :  اإلنترنت -هـ 
للوزارة وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات موقع خاص بهـا ، حيـث             
تستقبل مديريات الصحة والسكان عبر الواليات ومنها واليـة االغـواط الوثـائق     

والسكان مـن المؤسـسات     الخاصة بالموضوع ، وكذلك إستقبال مديرية الصحة        
العمومية للصحة الجوارية و العموميتين اإلستـشفائيتين ، التـصريح بالحـاالت            
المصابة الجديدة ، و إرسالها إلى الوزارة ، ويعتبر اإلنترنت همزة وصـل بـين               
اإلدارة اإلستشفائية المحلية و الوطنية ، و من خالل البريد اإللكتروني الذي يجب             
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طرف العاملين في اإلدارة ، يمكن معرفة آخـر التطـورات           أن يفتح كل يوم من      
  56*.بخصوص عملية التحسيس و مكافحة عضات الكالب وداء الكلب 

  : الملتقيات و األيام الدراسية – 5
الملتقيات و األيام الدراسية بخصوص عضات الكالب و داء الكلب ، لـم تـنظم               

 باالغواط ، حيث 2008د سنة خالل هذه الفترة بوالية األغواط ، ماعدا ملتقى واح        
حضره العديد من األطباء ، وآخرين من مختلف المـصالح اإلداريـة لقطاعـات              
أخرى ، ومنها البلدية و االمن ، لعالقتهما بالموضوع ، حيث تطرق الملتقى إلـى               

  **.ضرورة القضاء على الحيوانات المصابة بهذا الداء، وسبل الوقاية منه
  :دارية األخرى ذات العالقة  اإلتصال بالمؤسسات اإل– 6

  :البلدية ،الدرك الوطني ، المفتشية البيطرية 
تقوم مديرية الصحة والسكان باإلتصال بالبلدية و الدرك الوطني للقـضاء علـى             
الحيوانات المصابة بداء الكلب ، و القضاء على الكالب الضالة عموما ، كما تقوم              

انات المصابة بداء الكلب، والحيوانات     المفتشية البيطرية بحضور عملية قتل الحيو     
التي إنتقل إليها المرض ، كما هو الحال بالنسبة لألغنام التي تصاب بالداء ، وذلك              
بمعاينتها من طرف الطبيب البيطري ثم ذبحها أو قتلها ثم دفنها في الترات تحـت               

لية عمق كبير ، حتى ال تصل إليها الحيوانات األخرى وتنقل العدوى ، كما أن عم              
القتل أو الذبح تتم بطريقة يجب فيها مراعاة خطورة هذا الداء ، وذلـك بإرتـداء                
القفازات و األحذية و كل ما يبعد نقل العدوى ، ومن خالل هذه العمليـة يمكـن                 

  .القضاء على المرض 
  : اللجان – 7

تكون لجنة من أعضاء من المؤسسات العمومية للـصحة الجواريـة ،و مفتيـشية      
 والدرك الوطني ، للخروج إلى مناطق تتواجد فيها الحيوانات المصابة           البيطرية ، 

بداء الكلب ، والقيام بعملية التخلص منها عن طريق القتل و الذبح و الدفن تحـت                
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أعماق كبيرة من التراب ، و هذه اللجنة تكون لجنة رسمية بها محضر ، وتـسجل     
اللجان لجنـة خرجـت إلـى    كل اإلجراءات التي أقيمت لهذه العملية ، و من هذه       

 أغنـام   10البادية بحدود دائرة عين ماضي والية األغواط ، و تم التخلص مـن              
  57*.مصابة بهذا الداء 

  :نتائج الدراسة 
من خالل البحث و الدراسة توصل الباحث إلى عدة إستنتاجات وهي على العموم             

  :مايلي
التي رأيناهـا لـإلدارة      اإلستراتيجية اإلتصالية في الحمالت التحسيسية الخمسة        -

اإلستشفائية لوالية االغواط ، غير مطبقة إذ إفترضنا نظريا أنها موجودة ، وذلـك         
من خالل التعليمات التي صدرت من طرف وزارة الصحة والـسكان و إصـالح       
المستشفيات إلى مديرية الصحة والسكان في أغلب األوقات من أجل التركيز على            

ة في نقل رسالتها مثل اإلذاعة ، المحاضرات ، األيام          إستعمال وسائل إتصالية فعال   
المفتوحة ، المطويات ، باإلضافة إلى الوسائل و طرق اإلتصال التـي إسـتعملتها     
اإلدارة اإلستشفائية باألغواط في الحمالت التحسيسية الخمسة ،رغم عـدم وجـود      

ال أنه مـن    وثيقة رسمية تبين وجود إستراتيجية إتصالية واضحة في هذا األمر ، إ           
خالل المقابالت و المالحظات يمكن القول أنه هناك بعـض مبـادئ إسـتراتيجية       

  .إتصالية ، إال أنها تفتقد إلى عنصر اإلستمرارية
 التركيز على إستراتيجية اإلتصال في الحمالت في أوقات معينة من السنة ثـم              -

  .تنطفا
أغلب الحمالت ، كأن  عدم إستعمال المطويات بكثرة  وبصفة دائمة ، و ذلك في    -

توزع هذه المطويات بعد المحاضرات و اللقاءات باعداد معينة ثم تنفـذ الكميـة ،          
و التي هي قليلة أصال ، فال نجد هذه المطويات حتى عند القائمين علـى اإلدارة                 
اإلستشفائية ، ناهيك عند األشخاص العاديين الذين هـم هـدف هـذه الحمـالت               

  .ية االساسيينالتحسيسية و اإلتصال
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الملصقات تكاد تنعدم في أغلب المؤسسات العمومية اإلستـشفائية و الجواريـة            -
وكذلك في مديرية الصحة والسكان ، فإن لم توجد في هذه األماكن على األقل فأين           

  .يمكن أن نجدها 
 اإلذاعة لها دور كبير في إيصال المعلومات بخصوص الحمـالت التحسيـسية                -

راض الخمسة إلى السكان ، وذلك من خالل وصول اإلذاعـة إلـى     و مكافحة األم  
جمهور واسع ، كما رأينا من البدو الرحل و سكان الحضر و األميين و المثقفـين                  
و النساء و الرجال ، إال أنه ال يعطى لهذه الوسيلة الفعالة و المؤثرة الوقت الكافي                

ت أو أربع فـي الـسنة       و الالزم لذلك ، فساعة ونصف في األسبوع و ثالث مرا          
لمرض من األمراض الخمسة غير كافية لتحسيس السكان و تـوعيتهم و العمـل              

  .مكافحة هذه األمراض 
 قلة المحاضرات و إن نظمت ففي أماكن معدودة و غير مـستمرة ، علمـا أن                 -

الوالية لها أربع و عشرون بلدية ، فال يكفي أن تقام محاضرة هنا و أخرى هناك                
  .المناطق و تهمل باقي 

 إرتفاع نسبة اإلصابات باألمراض في السنتين األخيرتين ، فمن خالل المالحظة            -
مثال نسبة اإلصابة باللشغانيات الجلدية سنالحظ أنها في تزايد و إرتفاع ، حيث في              

 1109 وحتى نهاية شهر ماي أي خمسة اشـهر فقـط سـجلت          2011هذه السنة   
 فاإلصـابات   2009ي سنة كاملة مثل سنة      إصابة ، وهو مالم تصل إليه الوالية ف       

 أقل من النصف بالنسبة للخمسة أشهر الماضـية         365فيها كانت في مجمل السنة      
من السنة الجارية ، و كذلك بالنسبة لعضات الكالب حيث النسبة فـي إرتفـاع ،                
وبالنسبة لألمراض األخرى نفس الحال ، فأين دور العملية التحسيـسية و عمليـة        

راض و بالتالي إستراتيجية اإلتصال التي من خاللهـا المفـروض أن            مكافحة األم 
تساهم في التقليل م الحد من إنتشار هذه األمراض ، وذلك باإلتصال بالمؤسـسات              
المعنية و القطاعات المعنية بهذه العملية كالبلديات التي هي مسؤولة عـن عمليـة            

، وكذلك مراكـز الـدرك   رش المبيدات ، وإزالة القاذورات من المناطق السكانية  
الوطني للقضاء على الكالب الضالة ، ومديرية التجارة و المفتشية البيطرية للقيام            

  .بواجبهم 



 قلة اإلجتماعات في اآلونة األخيرة على مستوى الوالية ، و التي لهـا إلزاميـة          -
القرارات ، و هذا حسب العاملين في اإلدارة اإلستشفائية أنه ليس فـي الـسنوات               

خيرة إجتماعات مكثفة مع مختلف القطاعـات المعنيـة بمكافحـة األمـراض             األ
المختلفة، و هذا ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية و عدم تفعيل إحـدى وسـائل                

  .اإلتصال الفعالة التي لها دور في الحد من إنتشار هذه األمراض
  :  اإلقتراحات 

يـة عمومـا ، و اإلدارة       من أجل تفعيل اإلتصال بـاإلدارة اإلستـشفائية الجزائر        
  :اإلستشفائية باألغواط خصوصا ، نقترح بعض النقاط التي يمكن تطبيقها 

 وضع إستراتيجية إتصالية محكمة و دقيقة تجيب على المبادئ الثمانيـة لهـا ،                  -
  .و تتوافق و أهدافها وفق خطواتها المحددة 

افـة الفـاعلين فـي       توصيل المعلومات و أهداف اإلستراتيجية اإلتصالية إلى ك        -
  .اإلدارة اإلستشفائية 

 توحيد وتنسيق جهود كل الفاعلين في اإلدارة اإلستشفائية فيما يخص اإلتـصال             -
  .في الحمالت التحسيسية و مكافحة األمراض و توعية السكان 

 إستغالل وسائل اإلتصال و إستعمالها فـي الحمـالت التحسيـسية و مكافحـة               -
  :األمراض و ذلك ب 

 المطويات التي بها شرح وكيفية الوقاية من هذه األمراض على أكبر عدد  توزيع -
ممكن من السكان وذلك بتوفير نسخ كثيرة وتوزيعها في مختلف المناسبات و على             

  .مدار السنة و في كل المناطق 
 توفير الملصقات لمختلف األمراض المنتشرة مع إختيار الرسالة اإلتصالية التي           -

 تكون سهلة ومعبرة ، وذلك فـي كـل المؤسـسات العموميـة     تحتويها ، على أن 
  .اإلستشفائية و الجوارية ، وبصفة دائمة ، وحتى في األماكن العمومية إذا أمكن

 تنظيم محاضرات و لقاءات مع السكان و ذلك بإستضافة األطباء و العاملين في              -
  .الميدان الصحي و ذلك في كل المناطق بالوالية وبدون إنقطاع 

ستغالل اإلذاعة الجهوية أحسن إستغالل ، بما أنها أكبر وسيلة إتـصالية وذات              إ -
تأثير قوي وجمهور واسع ، وأسرع في تبليغ الرسـالة اإلتـصالية مـن توعيـة               



وإرشادات وتحسيس بخطورة هذه األمراض ، ومشاركة السكان في الحـد مـن             
 ونصف فـي    ، حيث أن ساعة   " طبيب األسرة "إنتشارها وذلك بتمديد وقت حصة      

األسبوع غير كافية و مرة واحدة في األسبوع أيضا غير كافية ، فلـذا نقتـرح أن     
  .يمدد وقت الحصة إلى ساعتين و تكون مرتين في األسبوع

 على مديرية الصحة و السكان التركيز على متابعة تنفيذ التعليمات التي تـصدر       -
، عن طريـق المراسـالت          ) اإلستشفائية ، الجوارية  ( إلى المؤسسات التابعة لها     

  .و التي لها دور  فعال لما لها من طابع رسمي 
 عقد إجتماعات على مستوى مديرية الصحة و السكان بشكل أسبوعي و بـصفة     -

دائمة بكل المؤسسات العمومية للـصحة الجواريـة والمؤسـستين العمـوميتين             
  .اإلستشفائيتين

ي اإلجتماعات المنعقدة بمقرهـا ،       إخطار السلطات العليا على مستوى الوالية ف       -
والسلطات األعلى إذا لم تجدي األولى بضرورة إلزام كل القطاعات التي لها عالقة 

  :بالصحة العامة وذلك مثل 
  .من ناحية رش المبيدات ، واإلنارة العامة ، وإزالة القاذورات :  البلديات -
نات ومراقبتهـا و القـضاء      بتلقيح الحيوا :  مديرية الفالحة و المفتشية البيطرية       -

  .على الحيوانات المصابة 
  .مراقبة الحليب و مشتقاته في المحالت بصورة مفاجئة ومستمرة :  التجارة -
  .في القضاء على الكالب الضالة ): الدرك الوطني (  األمن -

العمل بصفة مستمرة و مكثفة في توعية و تحسيس السكان ، و إستغالل عنـصر               
تراتيجي مساعد في عملية مكافحة إنتشار األمراض على مدار         اإلتصال كعامل إس  

  السنة
  
  
  
  
  



  خـاتمةال
إن الدراسة التي قمنا بها حول إستراتيجية اإلتصال لإلدارة اإلستشفائية الجزائرية،           
ماهي إال بداية لدراسات أخرى تتعمق أكثر في دراسة الجوانب اإلتصالية لإلدارة            

ائية خصوصا ، علما أن هذين المجـالين ميـدان          بصفة عامة ، و اإلدارة اإلستشف     
اإلتصال و الصحة ، مهمان جدا في حياة المواطنين و باألخص ميدان الـصحة ،               
الذي يمس كل الشرائح من المجتمع ، ويساهم في التمتع بحياة سعيدة وهنيئة مـع               

ية الصحة الجيدة والعالج األفضل، والوقاية األساسية التي تجنبه كل التبعات الماد          
و النفسية ، ولذا فكان تطرقنا إلى مجال اإلتصال و اإلستراتيجية المتبعة في هـذا               
المجال ، وذلك بالتوعية للسكان من االمراض المنتشرة و التي هي فـي تزايـد ،          
وذلك يدل على عدم بلوغ الرسالة اإلتصالية إلى الجميع ، رغم ما رأينا من عوائق       

، و األخرى لإلدارات التي لها عالقة ومـشاركة         منها خاصة باإلدارة اإلستشفائية     
بطريقة أخرى مثل البلديات من عدم قيامها بإزالة القاذورات وعدم اإللتزام بالرش            
للمبيدات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ضد الحشرات المـسببة والناقلـة     

ديـة ،  للعديد من األمراض ، وكذلك اإلنارة العمومية التي هي من خـصائص البل    
وكذلك بالنسبة لمديرية التجارة و المفتشية البيطرية ،في مراقبة منتوجات الحليـب          

و بيعه و تلقيح الحيوانات ، وكذلك بالنسبة لألمن عن طريق الدرك الوطني فـي               
عملية القضاء على الكالب الضالة ، فماذا يعني تزايد عدد عضات الكـالب فـي             

يد لهذه الحيوانات الضالة وعد القـضاء عليهـا ،    اآلونة األخيرة لوال أن هناك تزا     
فكل هذه العوامل وعوامل أخرى خاصة بمديرية الصحة والسكان و المؤسـسات            
التابعة لها من المؤسستين العموميتين اإلستـشفائيتين ، و المؤسـسات العموميـة             

  .للصحة الجوارية السبعة بالوالية فبعدم القيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه
ذا فمن خالل هذه الدراسة نجد أنه يتطلب على اإلدارة اإلستشفائية في الجزائـر              ل

عموما ، بذل مجهودات أكبر في مجال اإلتصال وتدارك النقائص ، و التأكيد على              
اإليجابيات وإستغالل كل الطرق و الوسائل اإلتصالية في تبليغ رسـالتها ، وهـي        

 و أنه في عصرنا أصـبحت وسـائل         اوالالتحسيس و الوقاية قبل العالج ، خاصة      
  .  متوفرة ومساعدة لهذه العملية اإلتصال 
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  ).1998العربي، 

القـاهرة ، دار المعـارف       (  مناهج البحث العلمـي     عبد الرحمان بدوي ،    – 24
  ).1985الجامعية ، 

جدة، : السعودية  (1 ، ط، مقدمة في وسائل اإلتصال علي عجوة و آخرون     – 25
  ).1989مكتبة مصباح ، 

عمـان ، دار أسـامة      : األردن   ( 1 ، ط  اإلتصاالت اإلدارية  فرج شعبان ،     – 26
  ).2009للنشر و التوزيع ، 

بحوث اإلعالم و الـرأي العـام ، تـصميمها و إجراؤهـا                      فرج الكامل ،     – 27
  )2001القاهرة ، دار النشر للجامعات ن (  تحليلها و

عمـان ، دار اليـازوري      : األردن   ( وظائف اإلتصال  فريد فهمي زيارة ،      – 28
  ).2009العلمية للنشر و التوزيع ، 

عمان ، إثراء   : األردن   ( 1 ، ط  إدارة المستشفيات  فريد توفيق نصيرات ،      – 29
  ).2008للنشر و التوزيع ، 

عمان ، دار وائـل للنـشر ،         ( اإلدارة اإلستراتيجية سن الحسيني،    فالح ح  – 30
2000.(  

دار الفجر للتـشر       ( مفاهيمه ، نظرياته ، وسائله    : اإلتصال   فضيل دليو ،     – 31
  ). 2003و التوزيع ، 

       1 ، ط  اإلدارة اإلستراتيجية ، العولمـة والمنافـسة       كاظم نزار الركابي ،      – 32
  ).2004لنشر ، عمان ، دار وائل ل( 

  ).1997الجزائر ،  ( ، المنهجية في التحليل السياسي محمد شلبي – 33
ديوان المطبوعات   ( تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم     محمد عبد الحميد ،      – 34

  ).1979الجامعية ، الجزائر ، 
القـاهرة ،    ( 1 ، ط  نظريات اإلعالم و إتجاهات التأثير     محمد عبد الحميد ،      – 35

  ).1997لكتاب ، عالم ا
  



اإلسـكندرية ، مؤسـسة    ( 1 ، طالتخطيط  اإلستراتيجي محمد الصيرفي ،  – 36
  ).2008حورس الدولية للنشر و التوزيع ، 

عمان ،  : االردن   ( 1 ، ط  اإلتصال اإلداري و اإلعالمي    محمد أبو سمرة ،      – 37
  ).2009دار أسامة للنشر و التوزيع ، 

            ال ووسـائله فـي الخدمـة اإلجتماعيـة        اإلتـص  محمد سالمة غباري ،      – 38
  ).1990اإلسكندرية  ، ( 

القيادة و الرقابة واإلتصال  معن محمود عياصرة ، مروان محمد بن أحمد ، – 39
  ).2008عمان ، دار الحامد للنشر و التوزيع ،  ( 1، طاإلداري 

 المكتـب   اإلسـكندرية ،   ( أساسيات في علم اإلدارة    منال طلعت محمود ،      – 40
  ).الجامعي الحديث 

عمان ، دار وائل  ( 1 ، طأساسيات اإلدارة اإلستراتيجية مؤيد سعيد سالم ،   – 41
  ).2005للنشر ، 

اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتـصادية ،          ناصر دادي عدون ،      – 42
  ).2004الجزائر ، دار المحمدية العامة ،  ( دراسة نظرية وتطبيقية

الجزائـر ،    ( إدارة المستشفيات العمومية الجزائرية   ين حاروش ،     نور الد  – 43
  ).2008دار كتامة للكتاب ، ديسمبر 

االردن ، عـالم     ( إدارة اإلتصال و التواصل    هادي نهر ، أحمد الخطيب ،        – 44
  ).2009الكتاب الحديث ، 

        1 ،طتنمية مهـارات اإلتـصال و القيـادة اإلداريـة     هشام حمدي رضا ،  – 45
  ). 2010عمان، دار الراية للنشر و التوزيع ، ( 
  ات ــدوريــال
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  .1998جوان ، ديسمبر 
  الرسائل الجامعية

 تايب إلهام ، التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في الوظيـف العمـومي         – 1
     رسالة ماجـستير  الجزائري ، دراسة حالة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ،          

كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، قـسم الـسياسة ،           : زائر  جامعة الج : الجزائر  ( 
2003 .(  

         رسـالة ماجـستير   سناء زيدات ، إدارة ومالية المؤسـسات اإلستـشفائية ،      – 2
  ).2002-2001معهد الحقوق و العلوم اإلدارية ، : جامعة الجزائر ( 

  الوثـائق الرسمــية
شعبية ، الميثاق الـوطني ، الجزائـر ،          الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال    – 1

1976.  
  .1976 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الدستور ، الجزائر ، – 2
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسـمية ، الجزائـر ،     – 3

  .15العدد
ة ، الجزائـر ،   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسـمي   – 4

  .33العدد 
  المــقابــالت 

فتيحة مشيكل ، مكلفة باألمراض المصرح بهـا إجباريـا          : مقابلة مع السيدة     – 1
 10، على الساعة    2011 ماي   29بمديرية الصحة والسكان لوالية األغواط ، يوم        

  .صباحا ، بمقر مديرية الصحة و السكان بوالية األغواط
د الدويدي ، مكلف بالوقاية بمديرية الصحة والـسكان         أحم:  مقابلة مع السيد     – 2

 بمقـر مديريـة الـصحة    14:00، على الساعة 2011 جوان 05باألغواط ، يوم  
  .والسكان باألغواط



عبد الرحمان بعيط ، مكلف باإلتصال بمديريـة الـصحة          :  مقابلة مع السيد     – 3
يرية الـصحة    بمقر مد  14:00 جوان ، على الساعة      12والسكان باألغواط ، يوم     

  .والسكان باألغواط
مصطفى علوط ، مكلف باإلتصال بالمؤسـسة العموميـة         :  مقابلة مع السيد     – 4

 صباحا بمقـر    09:30،على الساعة   2011 جوان   15اإلستشفائية باالغواط ، يوم     
  .المؤسسة العمومية اإلستشفائية باألغواط 

قايـة بمديريـة الـصحة    نصيرة فضالة، طبيبة مكلفة بالو    :  مقابلة مع السيدة     – 5
 صباحا بمقر مديريـة     09:00 جوان ، على الساعة      21والسكان باألغواط ، يوم     
  .الصحوة والسكان باألغواط

علي بوخاري ، رئيس مصلحة الوقاية بالمؤسسة العمومية        :  مقابلة مع السيد     – 6
 صـباحا ،    11، على الساعة    2011 جويلية   03للصحة الجوارية األغواط ، يوم      

  .المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باألغواط بمقر 
سليمان مشراوي ، مكلـف بمتابعـة البرنـامج الـوطني           :  مقايلة مع السيد     – 7

لألمراض المصرح بها إجباريا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية األغـواط ،           
 صباحا بالمؤسسة العمومية للـصحة      10:30 ، على الساعة     2011جويلية  12يوم  

  .األغواط الجوارية 
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