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 الداخلي االتصال لعملية كمؤسسة الجامعة

 The University as an Institution of the Internal Communication 

Process 

            1بكاري مختار

 mokhtar.bekkari@univ-mascara.dz، )الجزائر( جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 الملخص:

ة لتنمية االتصال أداباعتبار ، لعملية االتصال الداخليتهدف هذه الورقة إلى إبراز دور الجامعة كمؤسسة 

ع آفاقه وتوسي .حيث تلعب وسائل االتصال دورا هاما في تحقيق هذا الهدف ،اإلنسان و تطور معارفه و ميزاته

 تدريب، قادرةبشرية تمتلك المعرفة والعلم و ال ل إسهام مؤسساته في تخريج كوادرمن خال، المعرفية و الثقافية

 ها المتعلقةحيث توظف طاقاتها و إمكاناتها لتحقيق أهداف، على العمل في مختلف المجاالت و التخصصات العلمية

  .خدمة المجتمع  بالتعليم، وإعداد القوى البشرية، إضافة إلى

ما  خاصة مع ،ةها التي هي من صنع المجتمع، وأداة لصنع قياداته الفنية و المهنية و الفكريفلكل جامعة رسالت

وهذا ما   المستمرة االجتماعيةالمعلومات و مجتمع المعرفة التي تؤثر على التغيرات  نشهده من بروز مجتمع

يساهم في  اد الجيد لألجيالكون اإلعد، يؤكد الدور المهم للجامعة في تحديد مخرجات تتالءم مع طبيعة العصر

من  .ةة و السياسيو االقتصادية والمعرفي االجتماعيةنقل الثقافة والعمل على خدمة المجتمع وتنميته بجميع جوانبه 

روابط و وسيلة ضرورية ال غنى عنها في التعامل البشري و في تشكيل الالداخلي هذا المنظور أصبح االتصال 

  .الداخلي للعملية االتصامد الجسور بين الجامعة كمؤسسة 

 البحث العلمي. الجامعة،االتصال الرسمي،  ،االتصال الداخلياالتصال،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This paper aims to highlight the role of the university as an institution for the 

internal communication process, as communication is a tool for human development 

and the development of his knowledge and features, where the means of 

communication play an important role in achieving this goal. Expanding its 

knowledge and cultural horizons, through the contribution of its institutions in 

graduating human cadres possessing knowledge, science and training, capable of 

working in various fields and scientific disciplines, where it employs its energies and 

capabilities to achieve its goals related to education, preparing manpower, in addition 

to serving the community. 

Each university has its mission, which is made by society, and a tool for making its 

technical, professional and intellectual leaders, especially with what we are 

witnessing of the emergence of the information society and the knowledge society 

that affects the ongoing social changes, and this confirms the important role of the 

university in determining outputs that are compatible with the nature of the age, since 

Good preparation for generations contributes to the transfer of culture and work to 

serve and develop society in all its social, economic, knowledge and political aspects. 

From this perspective, internal communication has become a necessary and 
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indispensable means in human interaction and in forming links and building bridges 

between the university as an institution for the internal communication process. 

Keywords: Communication, Internal Communication, Official Communication, 

University, Scientific Research. 

 العلوم االقتصاديةكلية  /معسكر في جامعةبكاري مختار أستاذ محاضر الدكتور نبذة مختصرة عن المشارك: 

مصطفى اسطمبولي جامعة  ،بالجزائرالماجستير والدكتوراه والعلوم التجارية وعلوم والتسيير، حاصل على 

شاركت  ، كمابأس به من البحوث المنفردة والمشتركة ال لدي عددو ،سترالما طلبة عدد منلى شرف عأ .معسكر

عضو في  ،دوراتعدة ودولية وشهادات في  في العديد من الندوات ولدي شهادات حضور لمؤتمرات محلية

 . ResearchGate ومنصة أريدمنصة 

 مقدمة: .1

 يستخدمها أن يستطيع وسيلة أهم نهاأ حيث جدا، المهمة البشرية اإلنجازات اللغة أحد تعتبر

 اجتماعية حاجة االتصال تمثل وعملية .اآلخرين مع والتفاهم االتصال بعملية ليقوم اإلنسان

 الحضارات، بين والتواصل الناس، بين للتعارف عملية أساسية إنسان، وهي لكل ضرورية

 البحوث مختلف في هاما حيزا االتصال موضوع يحتلحيث  .البشرية الجماعات بين والتفاعل

 العديد تناولته كما واإلنسانية، االجتماعية العلوم من مجموعة والتقاء تقاطع نقطة باعتباره العلمية

 مختلف في وأساليبه أنماطه مكوناته، في البحث إلى تطرقت التي والدراسات النظريات من

 .اإلنسانية والتنظيمات الجماعات

 ويتبادلوا المعلومات ويتخاطبوا ببعض أعضاؤه يرتبط أن إلى الجماعي اإلنساني العمل يحتاج

 وحتى إليهم، والمهام الموكلة بأعمالهم القيام يستطيعوا حتى البعض بعضهم مع وينسقوا والبيانات

 االتصال ممارسة إلى في المنظمة الموظفون يحتاج أخرى بعبارة المنظمة. أهداف تحقيق يمكن

 يصبح فالعمل اتصاالت، بدون منظمة نتخيلأن  علينا االتصال أهمية من وللتحقق ،مستمر وبشكل

 له بل فحسب، والتنظيمي اإلداري بالجانب يتعلق ال االتصال كونه أهمية من يزيد ومما مستحيال. 

 .اآلخرين في للتأثير قوي سالح أنه إلى باإلضافة للفرد، االجتماعية والنفسية بالجوانب ارتباط

 االتصال تطبيق بضمان وذلك أدائها لتحسين جاهدة تسعى المؤسسات من وكغيرها فالجامعة

 بالمعلومات العاملين تزويد على يعمل فهو ضروري الداخلي االتصال يعتبر حيث الداخلي،

 أن إلى باإلضافة األعمال، عن والرضا واإلنجاز التنسيق يكفل كما بأعمالهم، للقيام الضرورية

 األسرة فئات بين التفاهم أن حيث األقسام، مختلف بين المعلومات انسياب يسهلالداخلي  االتصال

 لذا االتصال، على كثيرا يعتمد الواحدة المؤسسة وحدات بين الجيد والتنسيق واإلدارة الجامعية

 .الداخلي النشاط لسير التنظيمية العناصر أهم أحد الداخلي االتصال يعتبر

خاصة  األساسية لإلدارة وأقوى أسسهاالدعائم هو أحد مما ال شك فيه أن االتصال  اإلشكالية:  1.1

، وهي في نفس الوقت واحدة من القضايا اإلدارية والتنظيمية التي تكثر فيها في الجامعة

المشكالت، ويرجع ذلك إلى كون وظيفة االتصال ال تقتصر على إصدار األوامر وإعطاء 

ومستويات  ادألفرب، ولكنها تمتد لتؤثر في دوافع االتوجيهات للحصول على الهدف فحس

 .، وتشكل عالقاتهم بعضهم ببعضاتهمطموح

 ي التالي:التساؤل الرئيس في ضوء ما تقدم يكمن طرح
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 ؟عملية االتصال الداخلي  في الجامعة كيف تتم

 التالية: الفرعيةسئلة األينبثق عن هذا التساؤل 

 ؟ما هو اإلطار النظري لالتصال -

 ما أهمية االتصال الداخلي في الجامعة؟ -

 يمكن طرح الفرضيات التاليةوأهميته،  االتصالبناء على ما سبق و نظرا لدور الفرضيات:   2.1

والتعقيد  بالكبر اليوم تتميز التي المؤسسة في األساسية الوظائف بين من االتصال عملية تعتبر     -

 ؛

 .داخل الجامعةمكانة وأهمية كبيرة  الداخلي يكتسب االتصال -

تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع في حد ذاته، فاالتصال  البحثية:الورقة أهمية   3.1

مكانة في مختلف البحوث والدراسات، وذلك يعود إلى الصدى الكبير الذي يلقاه من قبل  الداخلي له

الباحثين والمفكرين في مجال اإلدارة والتنظيم والعالقات العامة، وعلوم اإلعالم واالتصال 

خاصة  ،مهما كان نوعها ونشاطها ةالمؤسسة أهمي إبراز كذا من خاللو، اتوغيرها من التخصص

الجامعة و، واالقتصاديةهي قوام أي مجتمع من الناحية العلمية  )الجامعة( إذا كانت هذه المؤسسة

في عملية التنمية ونشر  األساسيهي المرآة العاكسة التي تعبر عن مدى تقدم الدول، والعامل 

 خاللمن  إاليمكنها تحقيق ذلك  الالذي تسعى لتحقيقه حيث  األساسيالوعي الذي يعتبر هدفها 

 .على إستراتيجية اتصالية فعالة االعتماد

يهدف تبني أي باحث لموضوع معين إلى سد الفضول المعرفي الذي  الورقة البحثية:أهداف   4.1

 إلى تحقيق مجموعة من األهداف وتهدف هذه الورقة ،بعض القضايايالزمه وإزالة الغموض عن 

 :منها

 المؤسسة، الجامعة؛ داخل وأهميته االتصال مفهوم حول النظرية المعطيات أهم جمع محاولة -1

 ؛كمؤسسة اتصالية جامعةال في السائد داخليال االتصال طبيعة معرفة -2

في  أكثر التحكم في دورها و الداخلي االتصال في المستعملة التقنيات و الوسائل أهم إبراز -3

 .المخططات بناء و األهداف و المصلحة خدمة في جعلها و البيانات و المعلومات تسيير

تم تقسم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة محاور رئيسية، نذكرها فيما  تقسيمات الورقة البحثية:   5.1

 يلي:

  ؛التصالا تحديد مفاهيم حول -

 ؛اإلطار النظري لالتصال الداخلي، الجامعة -

 جامعة.بالاالتصال الداخلي  -

 :تحديد مفاهيم حول االتصال .2

 :تصاللال اللغوي واالصطالحي مفهومال 1.2

أقدم تعريفات االتصال هي التي ركزت على االشتقاق اللغوي  : لغة -أ

 ،تعني الشيء المشترك التي communis الكلمة الالتينية وهو communication لكلمة

فنحن عندما نتصل فإننا نحاول أن نشترك في المعلومات  أي يذيع أو يشيع، communicare وفعلها

لهذا فمرادف فعل  مجموعة من األشخاص، واألفكار واالتجاهات ونكون عالقة مع شخص أو
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لغويا في القواميس العربية، كلمة  واالتصال (19، صفحة 2000)الحميد، . يتصل هو يشترك

 .(868، صفحة 2003)منظور، . مشتقة من مصدر "َوْصل" الذي يعني أساساً الصلة وبلوغ الغاية

الذي  ذلك الميكانيزم  " بأن االتصال يعني تشارلز كولي يرى عالم االجتماع " اصطالحا: -ب

العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز  من خالله توجد

وتتضمن تعبيرات الوجه واإليماءات واإلشارات ونغمات  واستمرارها عبر الزمان، عبر المكان،

 (12، صفحة 2002ني، )عيسا. "والطباعة والبرق والهاتف الصوت والكلمات

االتصال على أنه: تبادل مشترك للحقائق أو األفكار أو اآلراء أو المعلومات   يمكن إيجاز مفهوم

مما يتطلب عرضا واستقباال، يؤدي إلى التفاهم بين كافة العناصر بغض النظر عن وجود أو عدم 

  (24، صفحة 2010)دليو،  وجود انسجام ضمني، فهو عملية تفاعل اجتماعي معلوماتي هادف.

 لالتصال عدة أنواع منها ما يلي أنواع االتصال:   2.2

 :أنواع االتصال من حيث اللغة المستخدمة  1.2.2

 :يتم من خالل استخدام الرموز اللفظية )اللغة( سواء كانت مكتوبة أو منطوقة  االتصال اللفظي

أو مسموعة، ويعتمد بصفة أساسية على اللفظ كوسيلة لنقل المعاني، إال أن اللفظ ذاته يخضع إلى 

التعدد والتنوع، فهناك اللفظ ذو المعنى الضمني، واللفظ ذوا لمعنى الصريح، وفهم معاني اللفظ 

)حجازي، قدرة المستقبل على فهم دالالت الرموز ومعانيها كما يقصدها المرسل. يتوقف على 

  (14، صفحة 1982

 :)وهو مجموع الرسائل التواصلية الموجودة في الكون الذي  االتصال غير اللفظي )الصامت

 (40، صفحة 2003)موسى،   . متعددةنعيشه، ونتلقاها عبر حواسنا، ويتم تداولها عبر قنوات 

 أنواع االتصال حسب عدد وطبيعة المشاركين في عملية التفاعل:  2.2.2

 :وهو االتصال الذي يتم بين الفرد ونفسه، في محاولة لتنظيم إدراكه عن  االتصال الذاتي

أفكار  يتعرض لها، أو حول ما يتلقاه من معلومات أواألشخاص واألشياء واألحداث والمواقف التي 

)الحميد، مرجع سبق  أو آراء باعتبارها منبّهات أو مثيرات تتطلب منه استجابة ما في اتجاه ما.

  (31ذكره، صفحة 

 :سواء كان بين وهو الشكل الذي يتم بين األفراد مواجهة )وجها لوجه(،  االتصال المواجهي

، 1999)أصبع،  فردين، أو بين فرد وآخرين، لذلك ينقسم هذا الشكل إلى األشكال الفرعية التالية:

  (33صفحة 

ويقصـد به تبادل المعلومات واألفكـار والمهـارات بين شخصين بطريقة  االتصال الشخصي: –أ 

فهو يكون داخل األسرة أو  ،صفات مشتركة بين المرسل والمستقبلمع ضرورة وجود  مباشرة،

ويكون أيضا من خالل وسائل االتصال السلكية والالسلكية مثل الخ، بين األصدقاء أو الزمالء...

 الهاتف، أو من خالل الرسائل المكتوبة.

ل الفصل ويتم بين فرد وآخرين أو مجموعة من األفراد مث االتصال بالجماعات الصغيرة: –ب 

وما شابه ذلك حيث تتاح فرصة الخ، الدراسي، حلقات النقاش، االجتماعات، الندوات المحدودة...

ويغلب على هذا الشكل من االتصال الطابع الرسمي  المشاركة للجميع في الموقف االتصالي،

 والتنظيمي أكثر من االتصال الشخصي.
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عكس كبر حجم المشاركين في االتصال، هذا النوع من االتصال ي واالتصال الجمعي:   3.2.2

باإلضافة  ،وبصفة خاصة جماعات المتلقين أو المستقبلين، قياسا إلى االتصال بالجماعات الصغيرة

إلى أن أعضاء هذه الجماعات يتفاعلون مع بعضهم أو مع آخرين رغم الكثرة حيث يسود التأثير 

مواطني الدوائر االنتخابية، أو لقاءات االنفعالي أو العاطفي، وذلك مثل لقاءات المرشحين مع 

المصلين مع اإلمام في المساجد، حيث يظهر انتقال األثر بطريقة العدوى بين األفراد وهو ما يميز 

السلوك الجمعي، حيث ال تربط بين األفراد خصائص أو سمات مشتركة، ولكنهم يشتركون معا في 

 (34)الحميد، مرجع سبق ذكره، صفحة  تصال.الموقف االتصالي، ويلتقون مباشرة مع القائم باال

يتميز هذا النوع من االتصال بالتعدد والضخامة في كل العناصر  االتصال الجماهيري:  4.2.2

حيث يتحول الفرد المرسل أو القائم باالتصال إلى مؤسسات ومنظمات تضم عددا من األفراد 

وصياغة الرسائل االتصالية المتعددة والمتنوعة التي ترسل إلى أعداد كبيرة المحترفين، إلعداد 

، صفحة 1986)سليمان، اإللكترونية.  جدا من المتلقين المنتشرين من خالل الوسائل اآللية أو

127) 

هو االتصال الذي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة  االتصال التفاعلي )االلكتروني(:  5.2.2

ألنه يسمح بالتواصل  نترنت ومواقع التواصل االجتماعي، سمي تفاعليااالوالرقمية من شبكة 

ويعرف  ني بين األفراد باإلضافة إلى إمكانية التفاعل مع وسائل اإلعالم المختلفة.المباشر واآل

يتم فيها االتصال عن بعد بين أطراف يتبادلون األدوار في  أيضا على أنه العملية االجتماعية التي

  بث الرسائل االتصالية المتنوعة واستقبالها من خالل النظم الرقمية ووسائلها لتحقيق أهداف معينة.

 (176، صفحة 2015)بلخيري، 

 

 

 

  :النظري لالتصال الداخلي، الجامعة اإلطار .3

 االتصال تطبيق بضمان وذلك أدائها لتحسين جاهدة تسعى المؤسسات من وكغيرها فالجامعة

 العاملين تزويد على يعمل فهو ضروري الداخلي االتصال يعتبر حيث والخارجي، الداخلي بنوعيه

 األعمال، عن والرضا واإلنجاز التنسيق يكفل كما بأعمالهم، للقيام الضرورية بالمعلومات

 فئات بين التفاهم أن حيث األقسام، مختلف بين المعلومات انسياب يسهل االتصال أن إلى باإلضافة

 .االتصال على أكثر يعتمد الواحدة المؤسسة وحدات بين الجيد والتنسيق واإلدارة الجامعية األسرة

 تعريف الجامعة:   1.3

 التعريف اللغوي واالصطالحي للجامعة:  1.1.3

 الجامعة: الغل يجمع اليدين إلى العنق، والجامعة مجموعة معاهد علمية، تسمى كليات لغة:

تدرس فيها اآلداب والفنون والعلوم، وقدر جامعة: عظيمة، وجمعتهم جامعة: أمر جامع وكلمة 

 جامعة: كثيرة المعاني على إيجازها، والجمع: جوامع، وفي الحديث: حديث شريف أوتيت جوامع 

 . (13، صفحة 1985)مصطفى،  .الكلم
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 م بتدريب وتعليم الطالب الذين ينهون دراستهم الثانوية،قوهي مؤسسة للتعليم العالي، ت الجامعة

وتضم عددا من المعاهد أو الكليات التي تتولى التدريس في مختلف الدراسات العليا على أن يكون 

أو العلوم  في منهجها ثالث كليات على األقل تتولى تدريس العلوم اإلنسانية وما يتفرع عنها 

  (19، صفحة 2005)جرجس،   التطبيقية وما يتفرع عنه.

اختلف الباحثون في تعريفهم للجامعة بين من يعرفها على أساس عنصرها ومن : "اصطالحا

يعرفها على أساس طبيعتها، فالجامعة ال تحدد أهدافها بمفردها وتوجهها بل تتلقاها من المجتمع 

 (18، صفحة 2007-2008)خدنة، . "الذي يعطيها معنى ووجودا

كل منها بفرع  مؤسسة للتعليم العالي، مؤلفة من عدة مدارس أو كليات، يختص"يقصد بالجامعة 

معين من المعرفة، والجامعة عبارة عن وحدة اجتماعية إدارية منظمة تتألف من مجموعة من 

مع بعضهم البعض وفق هيكل تنظيمي واضح ومنسق والكل  منظمةاألفراد الذين تربطهم عالقة 

 تحقيق وبلوغ أهداف محددة عن طريق تفاعلها مع البيئة المحيطة حيث أنها تتأثر  يسعى إلى

 (17-15، الصفحات 2013)الزيديين، وتؤثر فيها. 

مجموعة أشخاص يجمعهم نظام ونسق خاصين، " ويعرفها رامون ماسيا مانسو على أنها:

)خدنة، المرجع  .ا"مهام مختلفة للوصول بطرق ما إلى المعرفة العليتستعمل وسائل وتنسق بين 

 (19نفسه، صفحة 

إن أي مؤسسة تسعى من خالل وظائفها إلى تحقيق أهداف معينة، وتسعى  أهداف الجامعة: 2.1.3

  ا:الجامعة من خالل وظائفها السابقة إلى تحقيق أهداف متعددة منه

 ؛المختلفة مستلزماتاالرتقاء بمستوى الدراسات الجامعية وتنويعها وتوفير   -

 ؛توفير أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين الذين يتطلبهم قطاع التعليم العالي  -

 ؛إحداث التوازن المطلوب بين تقدم العلوم النظرية وتطبيقاتها - 

سليما إلحداث التغيرات المختلفة في جوانب إعداد جيل متقدم يتسلح بالعلم، ويعتمده أساسا  - 

 ؛المعرفة وتدعيمها، وفي جانب التخلف والقضاء عليها

 ؛التفكير في مشكالت المستقبل وربط معالجتها بالمبادئ والقواعد العلمية المدروسة  - 

تحديد موضوع الرسائل العلمية واألطروحات الخاصة بالدراسات العليا، بما يضمن تنمية  - 

 ؛البحث المرتبط بمتطلبات خطط التنمية القومية

إكساب الطلبة طرق التفكير العلمي، من خالل تكوين الطالب تكوينا عقليا سليما يكسبه مرونة   - 

فكرية ونظرة موضوعية لألشياء وحبا حقيقيا يجعله يقبل التطور والتجديد ويشارك في إحداث 

 ؛التقدم للمجتمع

لجامعات والعمل على خلق نوع من االتصال، تكمل به كل جامعة أوجه تعزيز العالقات بين ا  - 

  ؛النقص لديها فتتكامل الخبرات و تثرى التجارب بالشكل الذي يخدم كل من الجامعة والمجتمع

، فإن للجامعة دورا فعاال في هدافاألفمهما اختلفت  ،يؤكد ضخامة الدور الذي تلعبه الجامعة -

 ؛للنهوض بها إعداد القيادات الضرورية

إن التتبع تاريخيا لوظيفة الجامعة في المجتمع، يرى بأن هذه الوظيفة  وظائف الجامعة:  3.1.3

تغيرت بتطور المجتمع، إذ كانت مهمتها ولقرون عديدة تتمثل في المحافظة على المعرفة القائمة 
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الذي يستهدف نمو ونقلها من جيل آلخر، ولم يكن من مهامها البحث العلمي بمفهومه الحديث 

بية، والمعرفة وتطويرها إال أن ظهور الثورة الصناعية وتأثيراتها المختلفة على المجتمعات األور

أدى إلى ظهور حاجات جديدة لهذه األخيرة جعلت وظائف الجامعة ال تقتصر على التعليم فقط بل 

سيرة تطورها على أداء وقد استقرت الجامعة خالل م ،امتدت لتشمل البحث العلمي وخدمة المجتمع

 (50-47، الصفحات 2013-2012)عميرة، ثالث وظائف أساسية تمثلت فيما يلي: 

يعد التعليم أول اهتمام للجامعة حيث كان دورها يقتصر على سيطرة التعليم الديني  التعليم: -أ

واالبتعاد عن المجتمع، ومع مرور الوقت تطورت هذه الوظيفة وأصبحت الجامعة تقدم برامج 

المشاركة في التنمية وتعليمية في أنواع التخصصات المختلفة قصد إعداد األجيال وتأهيلهم للعمل 

 .عد اكتساب المهارات والخبرات في مختلف التخصصات ومواقع العملالشاملة ب

تعتبر الجامعة مركزا علميا ومؤسسة إلنتاج المعرفة وتوظيفها في تنمية  البحث العلمي: -ب

ها األساسية لما له من دور في إنتاج المعرفة فالمجتمع ويعتبر البحث العلمي أحد أهم وظائ

ئز نهضة المجتمعات وتقدمها، من خالل توظيف نتائج البحوث وتحديدها وتطويرها فهو أهم ركا

وقد عملت العديد من المجتمعات على  ،والدراسات العلمية في معالجة قضايا ومشاكل المجتمع

تنمية االتجاهات السلبية لدى أساتذتهم نحو االهتمام بإجراء هذه البحوث وتوفير المناخ العلمي 

ذا القطاع وعملت على بهة بشكل كبير ماهتمت الدول المتقد المناسب والحرص على تمويله، كما

تمويله وزيادة اإلنفاق عليه، باإلضافة إلى الحرص على تحقيق التنسيق بين البحوث ووضع برامج 

أساسية إلعداد الباحثين وأن هذا القطاع يشكل الدعامة الكبرى التي تحدد مكانة الدولة فإن هذه 

بر قدر ممكن من المؤسسات البحثية وتخصيص أكبر ميزانية لإلنفاق الدول تسعى دائما لتنمية أك

%على التوالي من إجمالي  3.0%و 3,1على البحوث، حيث تخصص كل من كوريا واليابان 

وعليه  ،%من إجمالي ميزانيتها 02,0ميزانيتها، بينما ال يزيد ما تنفقه الدول العربية مجتمعة عن 

لى تخريج الطلبة فقط بل ينبغي أن تكون مركزا للبحوث فمهمة الجامعات يجب أال تقتصر ع

ومحورا لعمليات التنمية المحلية في كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية من أجل خلق المجتمع 

 العلمي.

تختصر الجامعات بالتعليم الجامعي والبحث العلمي في سبيل خدمة المجتمع  خدمة المجتمع: -ج

مة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد واالرتقاء به، من خالل المساه

وإعداد اإلنسان المزود بالمعرفة وطرق البحث المتقدمة  ،بالخبراء والمختصين في مختلف الميادين

ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع ولتحقيق ذلك كان لزاما على الجامعة أن تقوم بتقديم الموارد 

هارة العالية للمجتمع وأن ترسخ في أعضاء هيئة التدريس مسؤوليتهم اتجاه برامج البشرية ذات الم

خدمة المجتمع وإحداث تغيير اجتماعي إيجابي قصد تشجيع القيم األخالقية والنهوض بالطبقات 

 االجتماعية التي تعتبر دعامة المجتمع في الرقي والتقدم.

 في تسهم التي االجتماعية التنظيمات أو المؤسسات إحدى الجامعة تعد :االتصال الداخلي   2.3

 :متعددة وظائف ولها عامة، بصفة المجتمع تنمية عملية

أهم أشكال االتصال المؤسسي الذي يتم   هو االتصال الداخلي: االتصال الداخلي الرسمي 1.2.3

توفير و مستوياته، و يعرف االتصال الداخلي بأنه: " إنتاج و  داخل نطاق التنظيم و يشمل كل
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إلنجاز األعمال داخل التنظيم و نقلها و تبادلها أو إذاعتها  تجميع البيانات و المعلومات الضرورية

بأمور و أخبار أو معلومات جديدة أو التأثير في  في كل مستوياته، و ذلك بهدف إحاطة اآلخرين

، صفحة 2000)حجازي،  . وجهة معينة" سلوكهم أو التغيير أو التعديل من هذا السلوك أو توجيهه

19) 

 يتفرع االتصال داخل المؤسسة إلى فاالتصال الداخلي يتم بين العاملين في المؤسسة وفي نطاقها و

 االتصال الرسمي و االتصال غير الرسمي. نوعين هما:

إطار بناء تنظيمي محكم يحدد وهي عمليات االتصال المهيكلة التي تتم في  االتصال الرسمي: -أ

المؤسسة بحيث تكون هذه االتصاالت نظاما يسير وفق أساليب و إجراءات  خطوط االتصال داخل

معروفة، بهدف نقل األوامر و القرارات والتوجيهات و التعليمات من  وقواعد رسمية محددة و

إيصال الشكاوي واالقتراحات المستويات الوسطى والدنيا، فضال عن  المستويات اإلدارية العليا إلى

التنفيذية إلى هرم السلطة اإلدارية و متخذي القرار و بالعكس أو  و االستفسارات من المستويات

الوحدة أو الوحدات التنظيمية في المؤسسة و يكون ذلك بناءا على  بين المستويات المتشابهة داخل

كل التنظيمي ووفقا لطبيعة السلطة الموضحة في الهي تحديد المهام والمسؤوليات وخطوط

 (329، صفحة 2001)حريم،  االختصاصات التي تتطلبها هذه المهام.

 و تنقسم اتجاهات االتصال الداخلي في المؤسسة إلى:

وهو أكثر أنواع االتصال شيوعا و الشكل الغالب في معظم  االتصال النازل )الهابط(: -1

تتجه فيه الرسالة االتصالية من أعلى الهرم اإلداري إلى المستويات التنظيمية األقل المؤسسات و 

و يمكن حصر أنواع االتصال ، (350، صفحة 1990)سيد،   ة.تبعا للتسلسل اإلداري للسلط

 أشكال أساسية هي: خمسةالنازل في 

 تعليمات محددة تتعلق بالمهمات المحددة وذلك لتنفيذ الخطط واالستراتيجيات وتحقيق األهداف.  -1

 معلومات تهدف إلى تطوير درجة عالية من الفهم للمهام و عالقتها بالمهام األخرى في التنظيم. -2

 معلومات حول اإلجراءات و الممارسة التنظيمية. -3

 يتعلق بمستوى األداء المتحقق.معلومات ترجع للمرؤوس فيما  -4

)عالق،  معلومات ذات طبيعة إيديولوجية غايتها إحداث تماثل بين العاملين و أهداف التنظيم. -5

 (102-103، الصفحات 2009

 و من وظائف االتصال النازل نجد:

  على حل مشاكلهمتقديم النصح و اإلرشاد للمرؤوسين و مساعدتهم. 

 تحديد أهداف و برامج العمل للمرؤوسين. 

 مد العاملين بالمعلومات عن مدى تقدمهم في اإلنجاز. 

 (225، صفحة 1997)الطويرفي، . شرح طريقة أداء عمل للمرؤوسين 

تنطوي على نقل الرسائل و أن االتصاالت الصاعدة  (livesyليفزي ) يرى االتصال الصاعد:  -2

المختلفة من قاعدة الهرم أو السلم اإلداري إلى القمة ضمن الهيكل  بأشكالها و أنواعها المعاني

يتيح للمستويات اإلدارية األدنى حرية االتصال و التواصل مع  و المرن، الذي التنظيمي المفتوح
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وعموما يمكن للمعلومات التي يتم ، (137، صفحة 2011)عرقوب، . المستويات اإلدارية العليا

 نقلها عن طريق االتصال الصاعد أن تكون:

 معلومات عن العامل نفسه و أدائه و مشاكله.  -1

 معلومات عن اآلخرين و مشاكلهم.  -2

 معلومات حول السياسات و اإلجراءات التنظيمية.  -3

)حريم، مرجع سابق، صفحة حول ما ينبغي القيام به و كيف يمكن أن يتم ذلك.  معلومات  -4

334)  

 و تستخدم عدة أساليب في تطبيق االتصال الصاعد و أبرزها يتمثل في:

 للمرؤوسين باالتصال المباشر  حيث يعمد بعض المديرين إلى السماح  :سياسة الباب المفتوح

 .دون المرور عبر المستويات اإلدارية المتدرجة بهم

 أو من خالل صناديق االقتراحات أومثل اللجان أو الممثلين عن العمال   :أساليب المشاركة 

 .االجتماعات الرسمية وغير الرسمية

 العامل برأيه في المؤسسة يدلي  حيث  :تعبئة االستبيانات و إجراء المقابالت عند انتهاء العمل

 .سياساتها واقتراحاته حول االتصال فيها و

 حصول على معلومات عن العاملين فيوهو أسلوب هام يمكن اإلدارة من ال  :مكتب الشكوى 

 مكتب محايد يعمل أمؤسسة، حيث ينشالمستويات الدنيا من الهرم الوظيفي أو الهيكل التنظيمي لل

د حلول و معالج المشكالت و وتحويلها إلى الجهة القادرة على إيجاعلى تلقي الشكاوي و دراستها 

 .بيئة العمل تحسين

 ينطوي هذا النوع من االتصاالت على حاالت التفاعل وتبادل المعاني االتصال األفقي: -3

النظر بين العاملين في اإلدارة أو األقسام التي تقع على نفس  و وجهات  والمعلومات، و اآلراء

غالبا ما تشجع اإلدارة هذا النوع من االتصال لقناعتها اإلداري في الهيكل التنظيمي، وى المستو

المشكالت وتعزيز الفهم المشترك للمهام والواجبات  مه الكبير في تنسيق األعمال وحلبإسها

من مشاكل العمل و إفرازاته، و مما الشك فيه أن  يذها والحد من الصراعات و غيرهاالمطلوب تنف

التعاون و المؤازرة بين العاملين و إدارات و  يعلب دورا حاسما في تثمين عالقاتال األفقي االتص

إلى االتصاالت األفقية  Luthans و ينظر.  (105)عالق، مرجع سابق، صفحة  أقسام المنظمة.

 ويحصر أهدافه فيما يلي: لها من عالقة باألفراد و سلوكهم على أنها تفاعالت تبادلية لما

 من خالل توحيد الجهود و األفكار لتحقيق األهداف المنشودة. تنسيق الواجبات:   -1

 على مستوى النزاعات: وذلك تم بمناقشة المشاكل و اقتراح حلول لحلها و يتموحل المشكالت   -2

 اإلدارة العليا.

 المعلومات: و ذلك بين المستويات اإلدارية التي تعمل على أداء مهام مشتركة. مشاركة  -3

ارا مبدعة و يتيح الفرصة تعزيز المبادرات و العمل االبتكاري: فالعمل الجماعي يبرز أفك  -4

 مبادرات و إجراء تحسينات على العمل و بيئته. القتراح

 و من وظائف االتصال األفقي نجد:

 مات بين األفراد المهتمين بهابث و نشر المعلو. 
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 الطويرفي، مرجع ا. تشجيع التعاون بين الوحدات اإلدارية في المواقف المختلفة التي تواجهه(

 (126سابق، صفحة 

 أما معوقات االتصال األفقي فتتمثل في:

 تداخل االختصاصات و الصالحيات بين اإلدارات. 

 التخصصات الوظيفية اختالف. 

 (199، صفحة 2008)شعبان،  ،مضيعة للوقت عندما يساء استخدامه .   

 

 :االتصال الداخلي غير الرسمي 2.2.3

تمثل االتصاالت غير الرسمية أكثر أنواع االتصال شيوعا فهذه  االتصال غير الرسمي: -1

ال تتحكم بها أطر نظامية، فهو يقوم على أساس العالقات و  الرسمي االت ال تخضع للتنظيماالتص

جماعات العمل المختلفة، و عادة ما يظهر نتيجة طول خطوط لشخصية و االجتماعية بين أفراد وا

لنمو العالقات االجتماعية في التنظيم، حيث تنساب  م الرسمي أواالتصال أو قصور في النظا

داخل و خارج نطاق التنظيم الرسمي ما ينجم  صاالت غير الرسميةلمعاني في االتالمعلومات وا

كبر عدد من األفراد، أالمعلومات و تبادلها بين مرونة عاليتين في نقل البيانات وعن ذلك سرعة و 

االتصالية ما يتيح قدرا عاليا من التغذية  قصر الخطوطأير الرسمي و تعد قنوات االتصال غ

الرسمي إلى نقل معلومات صحيحة أو  لفورية، إذ قد يعمد االتصال غيراالعكسية التي تكون أشبه ب

التنظيم مثل اإلشاعات واختالق األخبار  عن قصد أو غير قصد داخل أو خارج مفتعلة يطلقها أفراد

 (47، صفحة 2006)سامية،    حول قضايا حساسة أو سطحية تهم من يعمل بالمؤسسة.

 ولتفادي اآلثار السلبية لالتصال غير الرسمي يمكن إتباع المبادئ أو النصائح اآلتية:

لين بأهمية الدور الذي يلعبه النظرة الموضوعية ألهمية االتصاالت غير الرسمية وإشعار العام   -

 النوع من االتصاالت. هذا

ؤوسين على اإلقدام بمشكالتهم للمر توفير الثقة بين اإلدارة والعاملين من خالل تشجيع اإلدارة   -

 تحفظ أو خوف. دون

 كل اتجاه بما يحقق الفعالية، مع تبني نظام جيد لالتصاالت يضمن انسياب وتدفق المعلومات في   -

 االهتمام باسترجاع المعلومات ودراسة االستفسارات المثارة.

لها التعرف على أبعاد االهتمام بإنشاء إدارة لالتصاالت داخل المؤسسة، يمكن من خال   -

، 2008)بولعويدات،   غير الرسمية والتحكم فيها وجعلها في خدمة أهداف المؤسسة. االتصاالت

 (44صفحة 

  :اتاالتصال الداخلي بالجامع. 4

 بالتطور تتميز التي المتقدمة الدول في السيما اومتزايد مهما دورا تؤدي اليوم الجامعة أصبحت

 بها ويتأثر عليه تؤثر حيث منه، جزء وهي المجتمع وسط الجامعة تقع كما والتكنولوجيا، العلمي

 بالمحيط عالقتها في أساسيا دورا الجامعة وتؤدي. حديث مجتمع لكل مهمة مؤسسة فهي

 واإلدارية المهنية الفنية والمهارات والخبرات العاملة باأليدي المجتمع تزويد بواسطة االقتصادي

 إيجاد إلى الهادفة والدراسات بالبحوث القيام وكذلك واجتماعية، اقتصادية تنمية لقيام والضرورية
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 وضع على والعمل المجتمع منها يعاني التي والمشكالت الظواهر لمختلف المناسبة الحلول

 .الالزم والتغيير التقدم لتشجيع المالئمة والحوافز والنظم القيم دراسات

 

 في الجامعية للمؤسسة الداخلي االتصال أهمية تبرز :الجامعاتو الداخلي االتصال أهمية  1.4

 :التالية المجاالت

 تسهيل يمكن طريقه عن إذ القرارات، اتخاذ في هاما دورا االتصال يلعب حيث  :القرارات اتخاذ -

 اختيار على تساعد والتي الخارج، من تأتي التي الصحيحة والبيانات المعلومات إيصال عملية

 .القرارات ألرشد للوصول البدائل أفضل

 أهداف للعاملين يحدد أن له المتاحة الوسائل باستخدام ولئالمس أو للمدير يمكن حيث : التوجيه -

 . األهداف هذه تحقيق على لمساعدتهم تصرفهم تحت تضعها التي واإلمكانات المؤسسة

 بوجود يتم وهذا الجامعية، المؤسسة في المختلفة األنشطة بين التوفيق به يقصد حيث  :التنسيق -

  )محمد، صفحة بدون سنة( .المؤسسة في جيدة اتصال قنوات

 الجامعية المؤسسة في الداخلي االتصال أهداف وتتمثل :بالجامعات الداخلي االتصال أهداف   2.4

 ما يليفي

 والثقة، التفاهم وزيادة العاملين، بين واالرتياح الرضا كخلق بالجامعة، بالعاملين خاصة أهداف -

 في آرائهم بإبداء اإلدارة تسيير عملية في إشراكهم خالل من العاملين بمعنويات واالرتقاء

 . المطروحة المواضيع

 ما على التعرف من القائد تمكين حول مجملها في وتدور الجامعية، بالقيادات خاصة أهداف -

 يسهل مما سليمة، قرارات اتخاذ على لمساعدته صادقة بصورة الجامعية، المؤسسة داخل يحدث

 اإلدارة أنشطة بين الكامل التنسيق تحقيق وبالتالي العاملين، على والتأثير واإلشراف التوجيه عملية

 . الجامعية المؤسسة داخل المختلفة

 التي الجهود حقيقة توصيل في وتتمثل (:األول المقام في الطالب (بالجمهور خاصة  أهداف -

 طبيعة وكذا بها، تقوم التي والنشاطات ذهنه في الجامعية المؤسسة صورة ترسيخ وكذلك تبذلها،

 خدماتها لتحسين مقترحاته وكذلك فيها، الجمهور رأي على والتعرف جهة، من وخدماتها إنتاجها

 .أخرى جهة من

 لتحقيق يسعى هأن ذلك الجامعية، المؤسسة في قصوى أهمية الداخلي لالتصال أن نالحظ سبق امم

 األطراف، جميع بين الرضا خلق وكذا المؤسسة أداء تحسين في مجملها في تنصب كبيرة أهداف

 بعين األخذ مع االتصالية برامجها تصميم أثناء الحذر تتوخى أن الجامعية المؤسسة على لذلك

 .المؤسسة داخل وقنواته االتصال تحسين االعتبار

 مما المؤسسة في دوره بأهمية ويحسسه العامل، معنويات من الرفع في يساهم الداخلي واالتصال

 تقوم التي المشروعات في إسهامهم طريق عن المؤسسات في المشاركة معدالت زيادة شأنه من

 (2004)صالح،  .أدائهم وتحسين عملهم محيط إلى انتمائهم زيادة كذلك بها،
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 األهمية تعكس وظائف عدة هناك أن البعض ويرى :بالجامعات الداخلي االتصال وظائف 3.4

 : ومنها الجامعية، المؤسسات داخل التنظيمي لالتصال واالقتصادية والثقافية واإلنسانية التنظيمية

 في الرسمي غير أو منه الرسمي المؤسسي أو التنظيمي االتصال فصل يمكن ال اج:واإلنت العمل  -

 سير تحدد التي هي االتصال عملية ألن ذلك واإلنتاج، العمل عملية عن الجامعية المؤسسات

 واألداء بالتنفيذ المرتبطة التوجيهات تحدد كما والنوعية، والكم اإلنتاج، حيث من اإلنتاجية العملية

 العمل، عن والتهاون واإلهمال التغيب بسبب اإلنذارات وحتى والتنبيهات المالحظات كتوجيه

 االجتماعات عقد أو المذكرات وإرسال للعمل  الجيد األداء مكافئة عن اإلعالن أو اإلعجاب وإبداء

 بحوث أوضحت وقد . النوعية  وتحسين واإلنتاج األداء مستوى ورفع المشاكل، لمناقشة والندوات

 غير التنظيم عن ينتج الذي الرسمي غير االتصال تأثير مدى " هاوثونبحوث  " مثل كثيرة

 بأقوال بعضها يعزز سلوكية معايير وضع وفي وتنفيذه العمل تقنين في العمل لجماعات الرسمي

 باستعمال الاللفظي باالتصال يسمى بما يعزز وبعضها واإلشاعة، الدعاية شكل تأخذ وأخبار

 معين اجتماعي سلوكي معنى على تدل التي الحركات ومختلف لنظرات،وا واإليماءات اإلشارات

 . والرفض والقبول واالحتقار واإلعجاب واالشمئزاز كالرضا

 في واإلداري التنظيمي السلوك لتحسين جديدة سلوكية وأنماط أفكار ووضع إنشاء وهو :اإلبداع  -

 وتنسيق وتخطيط تنفيذ من الكبرى اإلدارية العمليات وترقية الجامعية المؤسسة وتطوير الجامعة،

 ناجم وذلك ممارسة، المؤسسة في االتصال وظائف أقل اإلبداع وظيفة وتعتبرم.  وتقوي ومراقبة

 والتنظيمي، اإلداري والتغير للتغيير األطراف مختلف عادة تبديها التي الشديدة المقاومة عن

 التي العقبات أهم تعتبر العمل أداء لتسهيل تقنيات باعتبارها والتقنين والنمطية والروتين فالتعود

 بذل اإلبداع يتطلب عندما وخاصة واالتجاهات، المواقف تصلب على عالوة اإلبداع، وجه في تقف

 المجهود كان كلما أنه القول يمكن بحيث الجديدة، السلوكية واألنماط األفكار لتبني كبير مجهود

 الجماعة أو الفرد شعور المقاومة هذه أسباب ومن. وىقأ للتغيير المقاومة كانت أكبر بذله المطلوب

 قد الذي واالجتماعي الفردي واالنسجام التوازن يهدد الذي الجديد الوضع مع التكيف بصعوبة

 األساسية، وظيفته يجسدان بعدين، ولإلبداع سابقة وتفاعالت جهود نتيجة العمل مجال في يكون

 والخطط والحلول والموضوعات والمشاريع والمقترحات األفكار تقديم عملية في األول البعد يتمثل

را دو يلعب االتصال فإن الحال وبطبيعة األول البعد تطبيق عملية في الثاني البعد ويتمثل الجديدة،

 كعملية الجامعية المؤسسة في االتصال أهمية تبرز سبق مما. البعدين من كل تحقيق في مهما

 قوية دفعة وتعطيها والتنظيم التخطيط وتدعم تنشط مستمرة عملية كونه جانب إلى وحيوية أساسية

 .والتقويم والرقابة والمتابعة واإلشراف والتنسيق القرارات اتخاذ طريق عن االستمرار في

      (1992)مصطفى ع.، 

 

 

 الخاتمة:.  5

على مستوى األفراد أو  االتصال جوهر العالقات اإلنسانية وأساس تواجدها سواء يعتبر

 قدر على .المهمة والضرورية التي ال غنى عنها في ضمان وسيرورة المؤسسة واألداة الجماعات،
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 غالب في ذلك ارتكاز حظنال أننا إال العاملين، تمكين لتحقيق الجامعية المؤسسة تسعى ما

 فهم يضمن بما المعلومات وتوفير القرارات إصدار في المتمثل النازل االتصال ىعل المؤسسات

 تقل حين في المؤسسة، أهداف يحقق وبالتالي وجه، أحسن على عملهم إتمام من ويمكنهم العاملين

 القرارات في والمشاركة والمقترحات األفكار نقل في المتمثل الصاعد باالتصال االهتمام معدالت

 إذ للزمالء، الرسمية غير العالقات في نقصا األفقي االتصال يشهد كما .الرئيس إلى المرؤسين من

 .الرسمية العالقات على باألساس ترتكز

ن قبل الموظفون والعاملون إذن، فالعمل اإلداري داخل المؤسسات مرتبط بمدى وجود إرادة م

خلق مناخ اتصالي قائم على الحوار والتعاون من جهة، وفتح المجال أمامهم لتقديم  معا في

 المؤسسة مع االهتمام بمشاكلهم من جهة أخرى. والمشاركة في تسيير متهاقتراحا

 ،لعملية االتصال الداخليالدور الذي تلعبه الجامعة كمؤسسة في محاولتنا للبحث في  النتائج: 1.5

 نتائج، نذكر منها ما يلي:إلى عدة  توصلنا

امعة وذلك من خالل اعتباره بالنسبة ألهمية االتصال فقد تبين أن له أهمية ومكانة بالغة في ج -

أساسي وتأثيره على زيادة المردودية في العمل، وهدفه في تسهيل المهام والوظائف،  كعامل

 ؛وخدمة المجتمع

فمهمة االتصال  ،بمختلف المعلومات جامعةالعنصر فعال لتزويد  الداخلي يعتبر االتصال -

 ؛إخبار و إقناع و تذكير و تعريف بخدمات المؤسسة هيالداخلي 

 ؛الطلبةهناك نقص في توظيف وسائل االتصال العصرية بين الجامعة و -

إحدى الدعائم الهامة التي يرتكز عليها البناء التنظيمي، ويحدد النشاط التعاوني  الداخلي االتصال -

 الجامعية. المؤسسات داخل

الحديثة التي تعتمد على  تحتاج الجامعة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وسائل االتصال -

 والحكومة الذكية. الرقمنة

، خرجنا ببعض لعملية االتصال الداخلينظرا لألهمية البالغة للجامعة كمؤسسة حات: المقتر 2.5

 نلخصها فيما يلي: االقتراحات

 ؛الجامعة فيوالتقارب  الداخلي ضمن التواصل وضع سياسة اتصالية وإعالمية -

 االتصال قنوات وتفعيل العامة، السياسة قرارات بوضع المشاركة في أكبر فرصة العاملين منح -

 ك.لذل

 العاملين؛ ومقترحات بأفكار أكثر االهتمام ضرورة  -

 لمسؤولية وتحملهم العمل، في مواقعهم خالل من القيادية األدوار تبني على العاملين تشجيع -

 ؛الروتين عن بعيدا بسرعة العمل النجاز تؤدي التي القرارات اتخاذ

 المشاركة لتعميم وذلك السلطة، يملك المعلومة يملك من فكرة عن الرؤساء بعض تخلي ضرورة -

 .الدنيا المستويات في العاملين لكافة

 

 المراجع: . 6

  .القاهرة .2. طعالم الكتب .اإلعالم واتجاهات التأثيرنظريات  (.2000. )عبد الحميد ،محمد -
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دار . القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعليم العالي(. 2013. )لزيديين، الوهابا عبد. خالد -

 .األردن . األيام للنشر والتوزيع

مذكرة مكملة  .إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي(. 213-2012. )عميرة ،أسماء -

كلية العلوم االقتصادية  .تخصص تسيير الموارد البشرية .لنيل شهادة الماجيستر في علوم التسيير

 .02جامعة قسنطينة .وعلوم التسيير

ثر االتصاالت غير الرسمية على الروح المعنوية لدى العمال أ (. 2006. )رضوان، سامية -

العمومية مركب المجارف و  األشغالالمنفذين دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية لعتاد 

  .جامعة منتوري قسنطينة .رسالة ماجستير في علم النفس العمل و التنظيم .CPG الرافعات

تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية استخدام  (. 2008. )بولعويدات، حورية -

رسالة ماجستير  .الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز فرع التسيير شبكة نقل الغاز بالشرق

 .جامعة منتوري قسنطينة .في االتصال و العالقات العامة

 

 


	- تحديد مفاهيم حول الاتصال؛
	- الإطار النظري للاتصال الداخلي، الجامعة؛
	- الاتصال الداخلي بالجامعة.
	2.3   الاتصال الداخلي: تعد الجامعة إحدى المؤسسات أو التنظیمات الاجتماعیة التي تسهم في عملیة تنمیة المجتمع بصفة عامة، ولها وظائف متعددة:
	1.2.3 الاتصال الداخلي الرسمي: الاتصال الداخلي هو  أهم أشكال الاتصال المؤسسي الذي يتم داخل نطاق التنظيم و يشمل كل مستوياته، و يعرف الاتصال الداخلي بأنه: " إنتاج و توفير و تجميع البيانات و المعلومات الضرورية لإنجاز الأعمال داخل التنظيم و نقلها و تبادلها...
	2.2.3 الاتصال الداخلي غير الرسمي:

	6.  المراجع:

