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ﺗﺸﻮﻳﺸﺎت وإزﻋﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل
ﺷﺮآﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﺮآﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﺮع
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ /ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ ُﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  /ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ َﻘﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺒﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻚ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ َﻘﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ )وﻇﻴﻔﻲ(
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘَﺎ ﻟﻤﺮاﺣﻠﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ َﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓ َﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻹﺷﺮاف
ﻣﺠﺎل ﺳﻴﻄﺮة ﺿﻴﻖ
ﻣﺠﺎل ﺳﻴﻄﺮة واﺳﻊ
اﻟﻤﺒﺎدر ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل
وﺣﺪة
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ﺗﺎﺑﻌﻮن
ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻨﺘﺴﺒﺮغ
ﻣﺒﻨﻰ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ
ﻣﺒﻨﻰ هﺮﻣﻲ
ﻣﺒﻨﻰ رﺳﻤﻲ
ﻣﺒﻨﻰ هﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﻂ
ﻣﺒﻨﻰ هﺮﻣﻲ ﻣﻨﺒﺴﻂ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
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ﺷﻌﺒﺔ
ﻧﻤﻮذج ﺗﺎوﻳﺴﺘﻮك
ﻧﻤﻮذج ﺑﻴﺮﺳﻮﻧﺲ
ﻣﻨﺘﺞ
ﻗﺴﻢ
ﻗﻴﺎدي
ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻬﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ
أهﺪاف
ﺗﺸﻌﺐ
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ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺗﺮآﻴﺰ /ﺗﻤﺮآﺰ
ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﻣﺮآﺒﺎت( اﻻﺗﺼﺎل
ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﺪة)ﻋﻜﺴﻴﺔ( /ردود اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

 .103סביבה מתחרה
 .104סביבה פוליטית
 .105סביבה פיזית
 .106סביבה תרבותית
 .107סביבת המערכת
 .108סולם הררכי
 .109סיווג ארגונים
 .110סיווג על פי אופי העיסוק
 .111סיווג על פי אופי הבעלות
 .112סינרגיזם
 .113סמכות
 .114סמכות אישית
 .115סמכות פיקודית
 .116סמכות תפקודית )מקצועית(
 .117עיצורים בתקשורת
 .118ערוצי תקשורת
 .119פיזור
 .120פיזור גיאוגרפי
 .121ערוצים מקוונים למאגרי המידע
 .122פקודה
 .123פרויקט
 .124קו
 .125קו ומטה
 .126ריכוז )צנטרליזציה(
 .127ריכוז סמכויות
 .128רכיבים
 .129רעשים בתקשורת
 . 130רשת תקשורת
 .131שותפות
 .132שיעור הביזור
 .133תיאום
 .134תפוקה
 .135תפקיד
 .136תקן
 .137תקן כוח אדם
 .138תקצוב
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ﻣﺤﻴﻂ  /ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺳﻠﻢ هﻴﻜﻠﻲ )ﻃﺒﻘﻲ(
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﺑﻊ )ﻧﻮع(اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﺑﻊ )ﻧﻮع(اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺳﻴﻨﺮﻏﻴﺰم
ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ )ﻣﻬﻨﻴﺔ(
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل )ﻣﻮاﻧﻊ-ﺣﻮاﺟﺰ(
ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل
ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻣﺮ
ﻣﺸﺮوع
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻗﻴﺎدة
ﺗﺮآﻴﺰ
ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
ﻋﻨﺎﺻﺮ
إزﻋﺎﺟﺎت )ﺗﺸﻮﻳﺸﺎت( ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل
ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎل
ﺷﺮاآﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻨﺴﻴﻖ
إﻧﺘﺎج
وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﻼك
ﻣﻼك اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
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اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل
اﺗﺼﺎل أﻓﻘﻲ
اﺗﺼﺎل ﻣﺎﺋﻞ
اﺗﺼﺎل ﻋﺎﻣﻮدي
اﺗﺼﺎل ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ
اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺗﺠﺎهﻴﻦ
اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ واﺣﺪ
اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ/اﻻﺟﻬﺰة
اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﺗﺼﺎل رﺳﻤﻲ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

