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 الدراسة ملخص

تكمن الغاية ادلرجوة من ىذه الدراسة يف التعرف على واقع تطبيق اسرتاتيجيات االتصال يف ادلؤسسات الناشئة   
هتدف اىل توضيح جتليات ادلخطط ، فالدراسة  –دراسة وصفية على عينة من ادلؤسسات الناشئة بوالية قادلة  –

االتصايل يف ادلؤسسة الناشئة وتبيان فيما تتمثل اسرتاتيجية االتصال الداخلي واخلارجي يف ادلؤسسات حديثة 
 النشأة يف بناء اسنراتيجيتها االتصالية . 

 ومن خالل ىذا تبلورت اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل :

  السياسة االتصالية العامة للمؤسسة الناشئة بوالية قادلة  ما مكانة اسرتاتيجيات االتصال يف -

اعتمدان يف دراستنا ومن خالل السياق ادلنهجي اعتمدان على منهج دراسة احلالة ادلالئم لطبيعة دراستنا ،  كما 
القصد  هي من العينات اليت تناسب ىذا النوع من البحوث الكيفية ، لكوهنا تعتمد على فعلى العينة ادلتاحة 

، قمنا  كمعيار مبا يتوافق و أىداف الدراسة ، وعليو تتمثل عينة الدراسة يف ادلؤسسات حديثة النشأة بوالية قادلة
جبمع البياانت ابالعتماد علة أداة ادلقابلة كأداة أساسية يف البجث ، اضافة اىل استخدامنا ألداة ادلالحظة يف 

 رلتمع العينة .  شكلها البسيط جلمع ادلعلومات والبياانت عن

 ومن خالل حتليل وتفسري البياانت ادلتحصل عليها مت التوصل اىل النتائج التالية : 

كما أهنا حيث ال يوجد أي تشخيص مسبق ذلا ،   يف ادلؤسسة الناشئة تبني أن اسرتاتيجية االتصال ليس ذلا أمهية
 تيجية االتصال .ال تويل االىتمام مبجال االتصال خاصة يف اجلانب ادلتعلق ابسرتا

 عدم توفر ادلؤسسة حديثة النشأة على مسؤوولني ذوو خربة وكفاءة عالية يف رلال االتصال .

 عدم اعتماد ادلؤسسة الناشئة على األدوات العلمية وادلنهجية يف حتليل بيئتها الداخلية واخلارجية .

 االتصال احلديثة يف تطوير نشاطهمت تكنولوجياستخدام مما الشك فيو أن ادلؤسسات الناشئة يدركون أمهية ا
 . ذلك من خالل تسهيل عملية التواصل مع الزابئن والعمالء،

لننتقل بعد ذلك اىل خامتة اليت تناولنا فيها استنتاج عام ورلموعة من االقرتاحات والتوصيات ، مث تطرقنا اىل قائمة 
 ادلراجع ادلستخدمة فادلالحق التابعة للدراسة .

 ادلفتاحية : االتصال ، االسرتاتيجية ، اسرتاتيجيات االتصال ، ادلؤسسات حديثة النشأة .الكلمات 
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 مقدمة
 

أ   

 

 مقدمة 

عنها ، رغبة يف عصب حياة االنسان الذي ال يكف  االتصاالت يف وقتنا الراىن وعلى سلتلف أشكاذلاتعترب  
أذىاهنم من أفكار وما التواصل مع االخرين كي يشبع رغباتو وأحياان فضولو يف التعرف عليهم ، وعلى ما يدور يف 

حيملونو من توجهات واراء ، ويف نفس الوقت يسعى اىل نقل اليهم من أفكار ومعتقدات ، فان االتصاالت دتثل 
 عملية تتم مبوجبها نقل وتبادل األفكار وادلعلومات والتأثري على سلوكات واجتاىات البشر .

ألفراد نظرا لكونو الوسيلة األساسية يف احداث التفاعل مع أيخذ االتصال دورا وحيزا كبري من احلياة اليومية ل    
االخرين ، كما أنو جزء أساسيا يف حتقيق التواصل واالنتماء االجتماعي والتطور الفكري والثقايف واالنساين ، 

 ىو فن استخدام ادلعلومة من ادلرسل لغرض ايصاذلا اىل الطرف االخر الحداث االستجابة . وبتايل فان االتصال

كما أن االتصال قبل أن يصبح علما يف التاريخ احلديث ، ىو مقوم أساسي من مقومات الوجود االنساين ،     
فاالتصال جبميع أشكالو ىو التعبري عن الروابط والصالت بيننا وبني االخرين ، فان مل ينجح ىذا االتصال تعطلت 

من اجملتمعات ، أو أية مؤسسة من ادلؤسسات  احلياة واضطربت كل العالقات . فمن الصعب ختيل وجود رلتمع
بدون شلارسة العملية االتصالية ، فاالتصال ىو عصب احلياة ، عصب التقدم ، التفاىم وحل ادلشكالت والتعامل 

 مع األزمات ، فبدونو ال تستقيم العالقة بني البشر .

يتضح شلا سبق أن للعملية االتصالية اجليدة دورا ىاما يف أداء  ادلؤسسات ، وبتايل رفع كفاءهتا االنتاجية من     
فيها من جهة ، وعلى دوافعهم للعمل وتقبلهم ألىداف خالل أتثريىا البالغ على اجتاىات وسلوكيات  العاملني 

ول أن االتصال الفعال يلعب دورا ابرزا يف ايضاح ما وقرارات ادلؤسسة من جهة أخرى ، وعليو ديكن الق وسياسات
ديكن للعاملني معرفتو حاضرا ومستقبال ، األمر الذي يتيح تفاعل كافة العاملني لتحقيق معدالت أداء عالية 

 توصلهم اىل نتائج جيدة .

، فاالتصاالت أساسية وتعترب االتصاالت يف أية مؤسسة مبثابة مهزة وصل الرابطة دلا تقوم بو من مهام ووظائف    
يف أية مؤسسة مهما كان حجمها ، وأن أية قصور يف نظام االتصاالت من شأنو أن يعطل أو يؤخر سري كافة 
األعمال ، فقرارات ادلؤسسة وأىدافها وسياساهتا وخططها مرتبطة بنجاح عملية االتصال ، أال وىي اجلسر ادلوصل 

 اخلارجي . بينها وبني العاملني، وبينهم وبني العامل 



ب   

 

عرفت ادلؤسسة وضعيات متفاوتة وانتقلت من بعد السيطرة على السوق ، من خالل العرض والطلب بل     
حمليط أو البيئة اليت تنشط فيها ، ومن ىنا أخذ االتصال مفهومو وبعده االسرتاتيجي أصبحت تسعى اىل التأثري يف ا

 تباره نشاط اداري خيطط لو  وتوضع لو ميزانية معينة .، وأصبح جزءا من االسرتاتيجية العامة للمؤسسة ، ابع

تعترب اسرتاتيجية االتصال من بني العوامل اذلامة وادلساعدة يف عملية حتديد الطرق والوسائل االتصالية يف     
تطبيق االسرتاتيجية العامة للمؤسسة ، ومع التطورات احلاصلة يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ، ونظرا للخصائص 

، جعل االتصال جزء ال يتجزأ من التفكري االسرتاتيجي ، فادلؤسسة ملزمة اليت دتيز زليط ادلؤسسة ادلتغري ابستمرار 
الىتمامها جبمهورىا اخلارجي من زابئن وموردين ... وذلك من خالل اعداد خطة اسرتاتيجية خارجية ، ووجب 

لسهولة وضمان وصول ادلعلومات  عاملني بداخلهاعليها أيضا اعداد خطة اسرتاتيجية داخلية موجهة جلميع ال
 وتبادذلا فيما بينهم .

هندف من خالل ىذا البحث اىل دراسة " واقع تطبيق اسرتاتيجيات االتصال يف ادلؤسسات حديثة النشأة     
مراحل بوالية قادلة " وبيان ما مكانة اعتماد اسرتاتيجيات االتصال ضمن سياستها االتصالية ، أما فيما خيص 

والتساؤالت ، وحتديد أىم الدراسة شكالية على االذي مشل  انب ادلنهجيالدراسة فقد استهلت ابدلقدمة مث اجل
، مث اجلانب ة االتصال ادلفاىيم اضافة اىل عرض بعض الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع حول اسرتاتيجي

 .فصول فخادتة ثالثة على النظري الذي حيتوى 

فكان حتت عنوان مدخل اىل االتصال واالسرتاتيجية االتصالية يف ادلؤسسة تناولنا فيو ماىية اتصال  ولالفصل األف 
ادلؤسسة،  مدخل اىل االسرتاتيجية االتصالية والتفكري االسرتاتيجي يف ادلؤسسة ، اضافة اىل اسرتاتيجية االتصال 

 الداخلية واخلارجية يف ادلؤسسة .

ماىية سلطط االتصال يف ادلؤسسة  الذي تناولنا فيو ، أوال ينة " كان عنوان الفصل الثاأما " سلطط اتصال ادلؤسس 
 ، أما اثنيا سلطط االتصال يف ادلؤسسة ، أما اثلثا تصميم سلطط اتصال ادلؤسسة .

للدراسة ادليدانية ، أين سلطنا الضوء على ادلنهج ادلعتمد يف الدراسة ، أدوات مجع  ثالثخصصنا الفصل ال   
البياانت ، العينة ادلكونة للدراسة ، اجملال ادلكاين والزماين للدراسة عرض البياانت وتفسريىا ، ويف األخري 

 االستنتاجات ادلتوصل اليها وكذا مجلة من االقرتاحات .

    



 اإلشكالية
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    اإلشكالية

أصبح اليوم من ادلواضيع واسعة النطاق من خالل   ،إن االىتمام النظري احلديث بدراسة اتصال ادلؤسسة     
إذ يعترب ، احلديثة  ادلؤسسات سعى إليها اتصالالواقعية وأىدافها احلقيقة اليت يالكشف عن ادلميزات واخلصائص 

متغَت االتصال أكثر ادلتغَتات أمهية على مستوى أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها أو نوع نشاطها فهي حتتاج إىل 
 . نظام اتصايل يربط بُت كافة فروع ادلؤسسة وكذا لتحسُت صورهتا مع مجهورىا الداخلي واخلارجي

 شلا استدعى ،أصبح االتصال يف ادلؤسسات من أىم العناصر ادلساعدة على تنفيذ إسًتاتيجية خاصة ابدلنظمة     
بشرية اليتم عرب تطوير شبكة العالقات ، جل تلبية أىداف ادلصلحة وحتقيقها مراعاتو يف ادلخطط االتصايل من أ

وحتديد  ،على حتديد كيفية وصوذلا إىل ما تسعى إليو إذ يساعد ادلؤسسة تماعية بُت األفراد وبُت ادلنظمة ، واالج
ويتم ىذا ابالىتمام ادلنظمة مبحيطها اخلارجي ومن ادلنافسُت يف ، ما الذي تريد القيام بو الصلاز أىدافها وحتقيقها 

ل وجب عليها أيضا إعداد خطة اتصالية لالتصا، رلال نشاطها ابإلضافة إىل اىتمامها مبحيطها اخلارجي الواسع 
الداخلي من خالل التعرف على جوانب القوة والضعف يف زليطها الداخلي ولذلك تتمكن من بناء اسًتاتيجيات 

. ولتحقق ادلؤسسة التكيف مع زليطها  من الضروري ذلا االعتماد على  فعالة شلا يساىم يف حتقيق أىدافها
 . ق التكيفالتخطيط االسًتاتيجي يف إدارهتا نظرا دلا لو أمهية فعالة يف حتقي

 يف ادلسامهة الوسائل و الطرق حتديد يف ادلساعدة بُت العوامل من ادلؤسسة يف اإلسًتاتيجية االتصال تعترب و     
فادلؤسسات حاليا تعيش  ،كما أصبح ذلا دورا كبَت يف صلاح ادلؤسسة   ، للمؤسسة اإلسًتاتيجية العامة أداء و تطبيق

دور مبا ي ؤسساتومن ىنا تظهر احلاجة إىل ضرورة معرفة ىذه ادل،  يف بيئة تنافسية كبَتة ومتغَتات البيئة احمليطة هبا
فهي مطالبة ابالىتمام  ،حداث لتتمكن من فرض نفسها ومكانتها يف زليطها أيف زليطها وما يوجد فيو من 
حىت تتمكن من االستفادة منو يف التوجيو وادلتابعة مبختلف مهامها من اإلعداد ، ابالتصال وأمهيتو عالقتو هبا 

وتعترب الشركة الناشئة من شركات ذات اتريخ تشغيلي  للخطط والربامج إىل التنفيذ وادلراقبة مث التقييم لنتائجها .
شلا يكون ىذا النوع من ،   وتكون يف الطور النمو والبحث عن األسواق لنشأةقصَت واليت غالبا ما تكون حديثة ا

، كما أهنا تتميز بسرعة منوىا  الشركات مصدر جذب الكثَت من ادلستثمرين ورجال األعمال وشركات رأس ادلال
وشلا الشك  و كذا الولوج إىل السوق . ابلرغم من ادلخاطر العالية اليت تواجهها إبمكاهنا حتقيق عائد عايل جدا ،

أن ىذه ادلؤسسات زلرك أساسي للنمو االقتصادي يف ادلنطقة دلسامهتها الفعالة يف خلق فرص جديدة للعمل  و ،في
 وزايدة الناتج احمللي والتنافسي.

واقع تطبيق اسًتاتيجيات االتصال يف  ومن ىنا تكمن الغاية ادلرجوة من ىذه الدراسة وادلتمثلة يف دراسة ''      
سياسة االتصالية العامة للمؤسسات الاسًتاتيجيات االتصال يف قادلة '' مبعرفة ما مكانة  ادلؤسسات الناشئة بوالية

 .الناشئة بوالية قادلة '' 
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  : وشلا سبق ديكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل    

 ؟سياسة االتصالية العامة للمؤسسات الناشئة بوالية قادلة الاالتصال يف ما مكانة اسًتاتيجيات 

  : التساؤالت الفرعية

 ؟الرئيسية دلؤسسات الناشئة عرب مراحلو اب تصايلاالخطط ادل كيف يتجلى .1
 لمؤسسات حديثة النشاة ؟ل اتيجية االتصال الداخليفيما تتمثل إسًت  .2
 لمؤسسات حديثة النشاة ؟ل اتيجية االتصال اخلارجيفيما تتمثل إسًت  .3
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 اب اختيار املوضوع سبأ -
 
 أسباب ادلوضوعية : 

 على اخلصوص .التصال يف ادلؤسسات حديثة النشأة نقص الدراسات ادلتعلقة ابلبعد االسًتاتيجي ل 
  على األداء التنظيمي ككل للمؤسسة ) صورة ، مسعة وشهرة ادلؤسسة، األداء  سًتاتيجيةاإلأمهية

  والرضا الوظيفي ، ادليزة التنافسية ... اخل ( .
 تدرس عملية االتصال يف ادلؤسسات الناشئة . قلة الدراسات اليت 

 أسباب الذاتية : 
 ىتمامي الشخصي بكل ما يتعلق ابالتصال يف ادلؤسسات بشىت أنواعوا. 
 يف حيايت العلمية فيما بعد االستفادة من ادلعلومات اليت أحتصل عليها . 
  الرغبة يف تنمية رلال ختصصي. 
 

  أهداف الدراسة -
 
 الرئيسية  مراحلو عرب ادلؤسسات الناشئة  يف تصايلاالخطط وجتليات ادل توضيح خصوصيات. 
  يف ادلؤسسة الناشئة   تمثل إسًتاتيجية االتصال الداخلي واخلارجيتبيُت فيما ت. 
  توضيح االعتبارات وادلعايَت اليت تعتمدىا ادلؤسسات الناشئة يف بناء إسًتاتيجيتها االتصالية. 
 

  أمهية الدراسة -
 

تتمثل أمهية الدراسة يف اطار اىتمام ادلؤسسات الناشئة ابختيار اسًتاتيجيات االتصال الفعالة      
لتواصلها مع مجاىَتىا ، ولتحقيق أىدافها االتصالية ىذا من جهة ومن جهة أخرى أمهية معرفة الوسائل 

 وير عملية االتصال .االتصال ادلستعملة يف تنفيذ االسًتاتيجية ادلتبعة من قبل القائمُت على تط
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 االصطالحية واالجرائية للدراسة  املفاهيمضبط  -

 
  : مفهوم االسرتاتيجية  -1

 

يستخدم القادة العسكريون  ، اسًتاتيجي" جذور عسكرية قوية من منظور تقليدي يعكس مصطلح "      
وقدفكر عدد كبَت من اصحاب النظرايت  ،عرب سنوات التاريخ االنساين  ، االسًتاتيجية يف التعامل مع خصومهم

من زوااي سلتلفة ادلقدمة االساسية يف االسًتاتيجية ان احد اخلصوم  ، وكتبوا حول االسًتاتيجية، العسكرية مليا
   1ن يناور بذكاء يف ادلعركة ...، اذا استطاع أكثر قوة، حىت اذا كان اخلصم األكرب واأل ديكن ان يهزم منافسو

 

اما تعريف االسًتاتيجية من حيث ادلعٌت وادلدلول ,فقد قدمت ذلا العديد من التعاريف نذكر منها على سبيل    
 : ادلثال

ممة هنا علم وفن اخلطط العامة ادلدروسة بعناية ومصعبد الوىاب الكيالين" الذي يرى أبستاد "تعريف األ -
 ىداف الكربىروة والقوة لتحقيق األشكال الثأ بشكل متالحق ومتفاعل ومنسق ، الستخدام ادلوارد مبختلف

.2 

  : ا من وحهة نظر غربية وردت التعاريف التاليةجية من وجهة نظر الكتاب العرب ، أمىذا عن تعريف االسًتاتي   

يرى أبن االسًتاتيجية ىي عبارة عن وضع أغراض " George Steiner الباحث "جورج ستينر -
جيات معينة لتحقيق تلك ادلؤسسة اخلارجية والداخلية واعداد اسًتاتيىداف ادلؤسسة يف ظل ظروف وأ

 .  اختاذ القرارات االسًتاتيجية لتنفيذ تلك االسًتاتيجياتاالىداف ، مث
بارة عن رلموعة من ن االسًتاتيجية ىي عرى  أي" robert bosquet ستاذ "روبرت بوكسيأما األ 

 ط ادلوارد بغرض الوصول اىل اذلدف .لوسائل وترابعال ادلتعلقة ابخليار حول االقرارات واألف
                                                           

  22ص،  2002، مصر  ، دار الفجر للتوزيع والنشر ، ًتاتيجية بناء ادليزة التنافسية االدارة االس ، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي ،  دفيد-,ميش روبرت  1
.   
رسالة ،  - دراسة حالة وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية–  اثبت اذلام ,التخطيط االسًتاتيجي للموارد البشرية يف الوظيف العمومي اجلزائري 2   

      .  -9781صص ،  2003,03جامعة اجلزائر ،ماجيستَت يف علوم االعالم واالتصال 
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  : مفهوم االسرتاتيجية االتصالية -2

مشروع  ،لعام للسياسة االتصالية للمؤسسة أو ادلنظمة هنا ادلخطط ا" أ : تعرف االسًتاتيجية االتصالية على   
   . ىداف وخيتار الوسائل"امجايل متوسط أو طويل ادلدى حيدد األ

عة متناسقة من وسائل ن " االسًتاتيجية االتصالية ىي رلمو فَتى أ Pierre Grégory  قريقوريما بيَت أ
 . َت على اجلماىَت"ادلؤسسة ابالتصال مبحيطها والتأث وأ سواق اليت تسمح للمنظمةالعمل يف األ

 

ألخصائي التسويق من أجل تيار بُت سلتلف الطرق ادلمنوحة هنا " االخعرف االسًتاتيجية االتصالية على أكما ت    
وتتمثل ىذه الطرق عموما يف االتصال ادلباشر مبعٌت وجو لوجو بُت البائع والزبون  ،و اخلدمة التعريف ابدلنتوج أ

واالتصال غَت ادلباشر كاالشهار والًتويج للمبيعات, فطبيعة ادلنتوج والسوق مها اللذان يقومان بتحديد ، احملتمل 
 . 1ادلؤسسة" وللمنظمة أ االسًتاتيجية االتصالية

 

ىداف االتصالية اليت موعة من القرارات اذلامة حول األا رلرف االسًتاتيجية االتصالية على أهنما اجرائيا تعأ     
 فكل اتصال يوجو، شكال لالتصالهي حتتوي على األف، جل حتقيقهاوالوسائل ادلطبقة من أ ،ول اليها جيب الوص

 ن دتتد فًتة االسًتاتيجية االتصالية من ثالثة سنوات اىل مخس .اىل متلقي رسائل سلتلفة  وديكن أ

 
 : مفهوم املؤسسة الناشئة -3

  

، ات طابع تشغيلي قصَت ىي مؤسسة ذ ( Startup Company ) و ادلؤسسة حديثة النشاةادلؤسسة الناشئة أ      
أبنو عمل  Start-up كسفورد مصطلحويعرف مع أو  سواق .تكون يف طور النمو والبحث عن األ غالبا ما

، يضا نفس التعريف القانوين ادلعتمد يف بعض الدول مثل الوالايت ادلتحدة وبريطانيا جتاري أنشىء حديثا وىو أ
، وىو تسمية ويعاين من القصور ،ة ن ىذا ادلصطلح اليزال غامضا غَت مفهوم الداللة دتاما من الناحية العلمياال أ

                                                           
رسالة ماجستَت يف علوم  ، –دراسة وصفية لالدارة االستشفائية ابالغواط  –اسًتاتيجية االتصال لالدارة االستشفائية  اجلزائرية  ،بن قيط اجلودي   1

  .  00ص ،  2012، ( 03جامعة اجلزائر ) ، االعالم  واالتصال
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و انشاء شركة ستحقق منوا ان انشاء مطعم صغَت يف زاوية ما أسواء ك، Startup وأي عمل جتاري جديد أبن
 . سريعا وايرادات كبَتة جدا

 

 كثر داللة فضل واألصنف تعريف الكاتب ستيف بالنك " أبنو األومن بُت زلاوالت تعريف ىذا ادلصطلح ي   
هنا مؤسسة شكلت بغرض حيث يعرف الشركة الناشئة أب . عمالعتمادية عند ادلستثمرين ورواد األا كثرواأل

فادلؤسسة الناشئة ، والذي يتطلب االبتكار على مستوايت عدة  ، البحث عن منوذج رحبي قابل للتكرار والتوسع
 . 1للتوسع بشكل كبَت و تبتكر صيغة فريدة دلنتج قدمي فهي دتتلك الطموحكليا أ  تبتكر منتجا جديدا

  

د يف االبداع واالبتكار االجتها ،ن ادلؤسسة الناشئة تتميز ابلطموح  ضلو التوسع الكبَت ويرى) الساحلي( أ    
ستحواذ على ادلؤسسات شلا يعزز ظاىرة جلوء ادلؤسسات العمالقة اىل اال ،حداث اجيابية يف اجملتمع واحللم أب

صبحت معظم الشركات العمالقة ي سهل التطبيق يف مؤسسات صغَتة فأبتكار سلوب االادلبتكرة أتكيد أبن األ
 . قل سلاطرة من االستثمار داخليا يف االبتكار ادلؤسسيالستثمار يف شركات انشئة كطريقة أتفضل ا

خرى يف رلاالت ابلعديد من ادلزااي األ  (,.Salles M) اضافة اىل ذلك تتمتع ادلؤسسة الناشة حسب  
كما أن   والقدرة على االبتكار وقرهبا من ادلتعاملُت معها وقدرهتا على التكيف مع التغَتات . ، التنظيميةادلهارات 

خدمة يف العديد من الصناعات ، حيث دى اىل زايدة معدل تغَت التقنية االنتاجية ادلستسرعة التطور التكنولوجي أ
نتاج ن يركز كل مصنع يف ارية على أكلفة استثماقل تأصبح من األمهية العمل على اقامة مصانع أصغر حجما وأ

و اليت تتطلبها صناعات معينة وتوفَت مستلزمات االنتاج اليت حتتاجها ادلؤسسات عدد قليل من السلع الدقيقة أ
 . 2قرب اىل خلق الثروة من ادلؤسسات الكبَتةعية الكبَتة فهذه ادلؤسسات ىي األالصنا

 

 

 

 

                                                           
جامعة ،  حة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراء يف علوم االعالم واتصال اطرو  ،تسويق ادلشروع ادلقاواليت للمؤسسات الناشئة يف اجلزائر ،  مينة بن زرارة أ 1

  .  30ص ، 2019، عنابة    ،ابجي سلتار 
 .31 -30مرجع نفسو ، ص ص  2
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 : الدراسات السابقة -

، أو ما  تقتضي الدراسة العلمية السليمة يف البحث العلمي ضرورة وقوف الباحث على الًتاث العلمي   
يسمى ابلدراسات السابقة يف رلال البحث العلمي ليتمكن الباحث من حتديد و صياغة مشكلة البحث  

من شأن  . كما أنو دراسةبدقة و ليكون فكرة عامة عن النظرايت ادلتاحة يف البحث العلمي الذي يتناولو ابل
الدراسات السابقة أيضا أن توصل الباحث إىل احلقائق و النظرايت و التعميمات و النتائج اليت خلصت 
إليها الدراسات ، ومن خالل ىذه الدراسة سوف نعرض مجلة من  الدراسات ، ومن  خالل ىذه الدراسة 

 اسية ننطلق منها يف دراستنا : سوف نعرض مجلة منن الدراسات السابقة اليت تعد قاعدة أس

 إسًتاتيجية االتصال الداخلي يف ادلنظمة )دراسة حالة الشركة  : بعنوان, قبايلي حياة : الدراسة األوىل
 ,قسم علوم االقتصادية وعلوم التسيَت ,رسالة ماجيسًت ,(-والية بومرداس–الوطنية الصلاز القنوات 

 1 2007  ,جامعة بومرداس , تسيَت ادلنظمات : ختصص

هتدف الدراسة إىل إبراز دور وادلكانة اليت حيتلها االتصال الداخلي يف ادلنظمة خاصة مع ما يشهده العامل 
 . من تغَتات متسارعة يف الكثَت من ادليادين خاصة يف ادليدان التكنولوجي

 .هما إبراز العالقة ادلوجودة بُت االتصال الداخلي واذلوية ادلنظمة والتأثَت ادلتبادل بين -

حبث إشكالية الدراسة عدم كفاءة االتصال الداخلي يف ادلنظمات اجلزائرية, وحبث مدى احًتامها دلراحل      
  . إعداد اخلطة اإلسًتاتيجية لو

 : ودتحورت الدراسة حول التساؤالت التالية  

  ما مدى أمهية إسًتاتيجية االتصال يف ادلنظمة 
  االتصال الداخلي يف ادلنظمة ما ىو الدور الذي تؤديو إسًتاتيجية 

 : و لتسهيل الدراسة قام الباحث بصياغة تساؤالت فرعية

  ما ادلقصود ابالتصال الداخلي وما ىي ادلكانة اليت حيتلها يف ادلنظمة 
 ما ادلقصود ابإلسًتاتيجية االتصال الداخلي وكيف تؤثر على اإلسًتاتيجية العامة للمنظمة 
  يف الشركة الوطنية الصلاز القنوات ما ىو واقع االتصال الداخلي 

                                                           
قسم علوم االقتصادية وعلوم ،ن رسالة ماجسًت   ، الة شركة الوطنية الصلاز القنواتح، إسًتاتيجية االتصال الداخلي يف ادلنظمة  ،قبايلي حياة   1

 .  2007 ، جامعة بومرداس ،التسيَت 
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 : واعتمد الباحث على رلموعة من الفرضيات

  ال يرتبط االتصال الداخلي بتحقيق األىداف فقط وإمنا لتدعيم العالقات بُت األفراد وتدعيم قيم وثقافة
 ادلنظمة 

  تعترب إسًتاتيجية االتصال عامل من العوامل ادلساعدة على تنفيذ إسًتاتيجية العامة للمنظمة 
  التنظيم ادلركزي احد العوامل ادلساعدة يف احلد من كفاءة االتصال الداخلي يف ادلنظمات اجلزائرية وقد

وكيفية الوصول إىل اعتمدت الدراسة على ادلنهجُت التحليلي والوصفي بشرح عملية االتصال وأىدافها 
خطة اتصال متكاملة قابلة للتنفيذ ويف اجلانب التطبيقي اعتمد على أسلوب دراسة احلالة والذي ديثل يف 

طريقة االستقصاء والعينة ابإلضافة إىل بعض األساليب اإلحصائية  ,ادلقابالت الشخصية  ,ادلسح ادلكتيب 
 الوطنية للقنوات ر االجتماعي لشركةوقد دتت الدراسة يف ادلق. يف مجع وتفريغ البياانت

''KANAGHAZ   الواقع يف والية بومرداس '' ودامت مدة الًتبص مخسة اشهر من
   2007/02/01إىل غاية  2006/09/01

  : وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمهها

  والعالقات اخلارجية ووجود الشيء الذي يلفت االنتباه يف الشركة ىو وجود دائرة لالتصال الداخلي
 . مسؤؤل عن ىذه الدائرة ملم جبميع جوانب االتصال وديتلك القدرات ما هتيئو ذلذا ادلنصب

 تدين ادلستوى التعليمي والثقايف يف الشركة والذي يعود على مستوى الفهم واالستعاب  : مستوى اإلدراك
 ى سَت العمل بداخلها لدى األفراد شلا يؤثر على عملية االتصال الداخلي هبا وعل

  ما مت مالحظتو كذلك نقص الكفاءات الشابة واليت تؤثر على السرعة يف العمل وىذا ما يدل على ضعف
 سياسة التوظيف اليت تنتهجها الشركة

 تقوم الشركة بتوفَت دورات تكوينية يف رلال االتصال ورغم أهنا قليلة إال انو  : التكوين يف ميدان االتصال
 االىتمام الذي توليو اإلدارة لعملية االتصال الداخلي تبُت أمهية 

 فيما خيص ىذه النقطة فان كل جزء من التنظيم او كل مستوى تنظيمي يقوم مبعاجلة  : مشاكل االتصال
 ادلشاكل اليت ختصصو فقط

سبق إسًتاتيجية االتصال يف الشركة ليست ذلا أمهية ما السًتاتيجيات األخرى حيث ال يوجد تشخيص م     
 .  ذلذه العملية وىي حتتوي على نفس العناصر يف كل سنة ويتم التغيَت يف ادلبالغ فقط
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 زلاولة تقييم أدوات التحليل يف ادلؤسسات الصغَتة  : بعنوان ,أمحيدة مالكية  : الدراسة الثانية
رسالة  , (-دراسة عينة من ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على مستوى والية تبسة  -وادلتوسطة )

 1 . 2004  ,جامعة ورقلة  ,قسم العلوم االقتصادية  ,ماجسًت 

واآلليات العلمية ادلتبعة لتحليل  ,التعرف على خصوصية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة  : هتدف الدراسة إىل 
 اختيار إضافة إىل حتديد رلموعة األدوات ادلساعدة إىل ,زليطها التنافسي والوظيفي على ضوء تفردىا يف احلجم 

من اىم النتائج اليت   و .اإلسًتاتيجية ادلناسبة يف ظل نتائج حتليل زليطها ومبا يتالءم مع رسائلها وأىدافها ادلسطرة
  : توصلت إليها

  لتقتصر على الوظائف األساسية مثل وظيفة  ,إن أساليب التحليل االسًتاتيجي جيرى تطبيقها بشكل زلدود
 ات قليلة يتم اإلحاطة هبا من خالل التحليل مع االكتفاء مبؤثر  ,التسويق 

  االعتماد على األساليب النقدية يف التحليل واللجوء إىل خربة ادلسَتين بدل القيام بعملية التحليل
 االسًتاتيجي بشكل دوري وعلمي 

  على عملية  واليت توفرت ,غياب عملية التحليل االسًتاتيجي يف عدد مهم من ادلؤسسات زلل الدراسة
  . تحليل كانت تعاين من ضعف عدد الكفاءات القادرة على أتدية العملية كما ينبغيال
 
 اة يف اجلزائر تسويق ادلشروع ادلقاواليت للمؤسسات حديثة النش : بعنوان ،بن زرارة امينة  : الدراسة الثالثة

 . 20192،جامعة ابجي سلتار عنابة ، أطروحة دكتوراء ، قسم علوم االعالم واالتصال ، 
هتدف الدراسة اىل تشخيص السَتورة اليت تتبعها ادلؤسسات حديثة النشاة يف اجلزائر يف عالقتها ابلتسويق    

 ادلقاواليت ،نظرا خلصوصيتها لكوهنا االقرب من ادلؤسسات الكبَتة خللق الثروة.
  : ودتحورت الدراسة حول التساؤل الرئيسي التايل

 اليت للمؤسسات حديثة النشاة يف اجلزائر ؟ما ىي مسارات تسويق ادلشروع ادلقاو  -
 : ولالجابة على التساؤل طرح الباحث مجلة من التساؤالت الفرعية

 ما مدى امتالك ادلقاولُت ادلبحوثُت للتوجو التسويقي ادلقاواليت؟ .1
 ما مدى ادراك ادلقاولُت ادلبحوثُت للفرص واحملفزات اليت تتوفر عليها بيئة االعمال اجلزائرية ؟ .2
 تتماشى االختيارات التسويقية للمسَتين ادلبحوثُت مع االىداف ادلصرح هبا؟ىل  .3

                                                           
قسم  ،رسالة ماجيسًت، دراسة عينة من ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة  ،زلاولة تقييم أدوات التحليل يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ، أمحيدة مالكية  1

 2004  ،جامعة ورقلة  ،العلوم االقتصادية 
 

2
اطروحة دكتوراء ، قسم علوم االعالم واالتصال ، جامعة ابجي سلتار  تسويق ادلشروع ادلقاواليت للمؤسسة حديثة النشاة يف اجلزائر ، امينة ،بن زرارة    

 . 2019،عنابة ، 
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 : وقد توصلت الدراسة اىل رلموعة من النتائج امهها
  ىناك غياب واضح للثقافة ادلقاوالتية لدى الشباب اجلزائري ادلقاول ، كما ان التاثَت ادلفًتض دلختلف

ة غائب حلد كبَت ،فتوجهات الشباب ادلقاول ضلو العمل ىو االجهزة ادلتاحة على دوافع الشباب ادلقاوالتي
 نتاج حملددات اجتماعية مثل البطالة..

 ن االطار ادلؤسسايت والتشريعي اجلزائري ما زال مل يعرف تطورا عميقا منذ دخول الدولة يف االصالحات أ
ال انو تنامي فيما خيص  و مازاال مهيمناملية التحول من االقتصاد السوق وأن دور الدولة حىت ولو أنوع

 سياسات تشجيع وتسهيل ودعم االستثماروعملية خلق وانشاء ادلؤسسات.
 فيما خيص البيئة اخلارجيية للمؤسسة غَت ، ن نشاط البحث عن ادلعلومات كما بينت الدراسة أيضا أ

ستباقية مدمج يف اطار وظيفي رمسي وغَت مستمر بشكل كايف الذي يضمن للمؤسسة امتالك اسًتاتيجية ا
 تضمن دتيزىا ابلسوق.

  فاحلصة التسويقية للمؤسسات ادلبحوثة مهددة بفعل العوامل غَت مستقرة وغَت واضحة اليت حتكم
مر الذي يدركو ادلؤسسات وىنا يتعلق االمر ابلبيئة االجتماعية وادلرجعية الثقافية األ االقتصاد اجلزائري،

العام للزبون وادلستهلك اجلزائري اليت تؤثر على سلوك وقرار االستهالكية والظروف االقتصادية والسياق 
 الشراء.

  س يف اجلزائر ما يزال يف مراحلو األوىل للتطبيق ،كما اليزال رأان مفهوم االستثماريف ادلشاريع ادلقاوالتية
شلا و النشاط ادلقاواليت غَت مكتملة ، لذا تعترب بيئة مشجعة لنم و ادلستثمر الدائم غائبا ،ال ادلخاطر أادل

 . يعيق ىذا احلراك ويسهم يف تقليل منوه
 

. ي مؤسسة مهما كان حجمها ونوعها ..فان لالتصال من ادلهام األساسية يف أ وعلى ضوء ما سبق ،      
و ادلوجود يف على الرغم من التشاب عمال ادلؤسسة ،كافة أ  فتقصَت يف نظام االتصاالت قد يؤدي اىل تعطيل سَت

مهية االتصال داخل ادلنظمة وما الدور الذي تؤديو وىل اىتمت بدراسة أفالدراسة األ . حالة زلل الدراسة
ما الدراسة الثانية ركزت على التعرف على خصوصية ادلؤسسات ية االتصال الداخلي يف ادلنظمة ، أاسًتاتيج

دوات ادلساعدة يف اضافة اىل رلموعة األ يطها التنافسي ،الصغَتة وادلتوسطة واالليات العلمية ادلتبعة بتحليل زل
 دافها ادلسطرة .لها حمليطها ما الذي يتالئم مع أىاختيار االسًتاتيجية ادلناسبة يف ظل نتائج حتلي

     
وهنا هتدف اىل تشخيص ُت كمن الدراسيُت السابقوفيما يتعلق بدراسة الثالثة فهي ختتلف اىل حد ما       

ا خلصوصية يف عالقتها ابلتسويق ادلقاواليت وكذا نظر  تتبناىا ادلؤسسات حديثة النشاة يف اجلزائر اليت السَتورة
 ادلؤسسات زلل الدراسة .
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وما االليات العلمية ادلتبعة يف حتليل  ، مهية االسًتاتيجيةدراسة االوىل والثانية يف معرفة أمت الربط يف ال وعليو ،   
اليت تتبعها سَتورة ال تشخيص علىرمزة  ما الدراسة الثالثةأ زليطها التنافسي الختيار االسًتاتيجية ادلناسبة .

حديثة )ؤسسات ىذه ادلوىي تشبو دراستنا يف زلاولتنا الكشف عن واقع  يف اجلزائر، ادلؤسسات حديثة النشاة 
 .( دراسة النشاة زلل ال

 
ن ابعتبار أ فهي تعد امتدادا دلا تناولتو الدراسات السابقة الذكر ، ابلنسبة للدراسة اليت ضلن بصدد اجراءىا ،    

تسمح كذلك  اسًتاتيجية االتصال من العوامل ادلهمة وادلساعدة يف تطبيق االسًتاتيجية العامة للمؤسسة و
اضافة اىل معرفتها للخصائص وشليزات  ال تكنولوجيا ادلعلومات ،لكل التطورات احلاصلة يف رل مبواكبة للمؤسسة

 . احمليط الذي تنشط فيو
    
غالبا ما تكون يف طور النمو والبحث عن  فادلؤسسة زلل الدراسة ىي مؤسسة ذات طابع تشغيلي قصَت ،   

 ن رلتمع الدراسة لو خصوصيتو وشليزاتو اخلاصة.شلا يعٍت أ االسواق .
    
دف دراستنا اىل معرفة خصوصيات سلطط االتصال للمؤسسات الناشئة وفيما تتمثل االسًتاتيجية كما هت    

بارات اليت تعتمدىا يف بناءىا اضافة اىل توضيح االعت االتصالية الداخلية واخلارجية يف ادلؤسسة زلل الدراسة ،
 ها االتصالية .للسياست



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الفصل األول
مدخل اىل االتصال واالسرتاتيجية 

 االتصالية يف املؤسسة
 



: مدخل الى االتصال واالستراتيجية االتصالية في المؤسسة ولالفصل ال   
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 دتهيد الفصل :     
 
اليت تستقطب العديد من الباحثُت كالدراسيُت يف سلتلف رلاالت  يعترب موضوع االتصاؿ من ادلواضيع      

االتصاؿ ،ألمهيتو على مستول أية مؤسسة مهما كاف حجمها أك طبيعة نشاطها ، فهو من الوظائف ادلهمة يف 
 دكر ىاما كفعاال يف رلاؿ ادارة األعماؿ .ادلؤسسات بكل أشكاذلا كأنواعها، دلا يلعبو من 

اتصاؿ كعليو سنطرؽ يف ىذا الفصل اىل ماىية اتصاؿ ادلؤسسة كذلك اببراز مفهومو ، أىدافو كاسًتاتيجية    
 ادلؤسسة مع االشارة اىل مفهـو االتصاؿ ادلؤسسايت كأنواعو .

بعدىا مت التطرؽ اىل مدخل حوؿ االسًتاتيجية االتصالية كالتفكَت االسًتاتيجي يف ادلؤسسة كذلك اببراز أىداؼ    
 كضع االسًتاتيجية االتصالية ، مبادئها ، مراحلها اضافة اىل أمهية التخطيط االسًتاتيجي يف ادلؤسسة .

م االتصاؿ الداخلي كاخلارجي كأىم الوسائل كما سنتطرؽ اىل مفهـو كأىداؼ االتصاؿ يف ادلؤسسة ، أ      
  ادلستخدمة داخل كخارج ادلؤسسة .

   
 ماهية اتصال ادلؤسسة  : والأ 

 : مفهوم االتصال .1
الربط بُت كائنُت : يعرؼ االتصاؿ لغة أبنو كلمة مشتقة  من مصدر" كصل " الذم حيمل معنيُت رئيسُت  

، كصل إىل الشيء ، بلغو فاالتصاؿ لغة ىو  فصلو، فوصل الشيء ابلشيء كصال كمجعو ضد  اك شخصُت
 . 1الصلة كالعالقة كبلوغ غاية معينة من تلك الصلة

 

كتعٍت مشًتؾ كيف األصل االصلليزم تعٍت    communication كتشتق كلمة االتصاؿ من األصل الالتيٍت      
دبعٌت كلمة اتصاؿ على أهنا تعٍت أم شائعا مألوفا ،فمن خالؿ ىذه ادلفردات نستطيع اإلدلاـ  Common  كلمة

 2. عملية نقل كتبادؿ ادلعلومات كجعل معانيها معركفة بُت الناس لتحقيق غرض اك اثر ما

، الف االتصاؿ يكاد أف يكوف عامال مشًتكا يف   كلقد اىتم الكثَت من ادلفكرين دبفهـو االتصاؿ يف شىت ادليادين   
 كثَت من اجملاالت 

                                                           
، ص    2000 بَتكت ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،،  1طاالتصاؿ الفعاؿ يف العالقات اإلنسانية كاإلدارة،  مصطفى حجازم،  1

18    . 
. 12، ص  ، القاىرة 2007دمحم منَت حجاب ، االتصاؿ الفعاؿ يف العالقات العامة ، دار الفجر للنشر كالتوزيع ،  2  
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" االتصاؿ أبنو عملية تبادؿ ادلعلومات اك التبادؿ ادلشًتؾ للحقائق ،األفكار   : ركانلد ''كيعرفو'' توماس 
 . 1كاالنفعاالت كربقيقي مفهومو مشًتؾ بُت األطراؼ ادلعنية يف األمر 

 مفهوم اتصال ادلؤسسة  .2
 

يعرؼ اتصاؿ ادلؤسسة على انو " تلك العملية  اليت هتدؼ الىتدفق ادلعلومات الالزمة الستمرار العملية       
االدارية عن طريق ذبميعها كنقلها يف سلتلف االذباىات )ىابطة، صاعدة، افقية ( داخل اذليكل التنظيمي حبيث 

 .2يتيسر التواصل ادلطلوب بُت سلتلف ادلتعاملُت 

 

من خالؿ ىذا التعريف اف ادلقصود ابالتصاؿ ىنا االتصاؿ الداخلي ، ام كل اشكاؿ التواصل اليت  ك ادلالحظ    
ربدث ادلؤسسة كانو ايخذ عدة اشكاؿ منها االتصاالت اذلابطة، االتصاالت الصاعدة كاالفقية اليت ربدث داخل 

العديدة اليت تركز على االتصاؿ  ابالضافة اىل التعريفاتالعاملُت كبُت مسؤكليهم كبينهم .  ادلؤسسة ام بُت
" دراسة  : الداخلي ، فهناؾ اذباه اخر يربط اتصاؿ ادلؤسسة ابحمليط اخلارجي حيث يعرؼ اتصاؿ ادلؤسسة ابنو

 كتطبيق رلموع ادلؤشرات كالوسائل اليت بواسطتها تنظم ادلؤسسة اتصاالهتا مع زليطها ". 

 

االتصاؿ االنساين ادلنطوؽ كادلكتوب الذم يتم داخل ادلؤسسة " ابنو عبارة عن :ايضا  ك يعرؼ اتصاؿ ادلؤسسة
 .3على ادلستول الفردم كاجلماعي كيسهم يف تطوير اساليب العمل كتقوية العالقات االجتماعية بُت ادلوظفُت 

 

اخل اذف يعد اتصاؿ ادلؤسسة كعملية إنتاج أك توفَت البياانت كادلعلومات الضركرية الستمرار العملية اإلدارية د
كذلك حفاظا على   ,حبيث ديكن للفرد أك اجلماعة إبحاطة الغَت أبخبار اك معلومات جديدة  ,ادلؤسسة 

 4العالقات االجتماعية كتعزيزىا. 

 ،عملية نقل كتبادؿ ادلعلومات اخلاصة ابدلنظمة داخلها ك خارجها كهبذا ديكن القوؿ أف اتصاؿ ادلؤسسة ىو      
من خاللو حيقق  ،كىو كسيلة تبادؿ االفكار كاالذباىات كالرغبات بُت اعضاء التنظيم كذلك يساعد على االرتباط 

                                                           

  1 . 15،ص  2001،اإلسكندرية ،   1دمحم دمحم عمر الطنويب ، نظرايت االتصاؿ ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، ط  
2
، ص   2003،  القاىرة ،   1عالقات مع الصحافة ( ، دار الفجر للتوزيع كالنشر ،  ط–عالقات عامة -،  اتصاؿ ادلؤسسة  ) اشهار فضيل دليو  

28.  

. 136  ص ، 1992 ،عماف   ،دار رلدالكم   ،االتصاؿ االنساين كدكره يف التفاعل االجتماعي   ،ابراىيم عرقوب  3  
. 18  ص ،مرجع سابق  ،االتصاؿ الفعاؿ يف العالقات اإلنسانية كاإلدارة  ،مصطفى حجازم   4  
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ابلشكل الذم يساىم يف تنمية كتسيَت ،   1الرئيس االعلى كمعاكنوه التاثَت ادلطلوب يف ربريك اجلماعة ضلو اذلدؼ
 2ز صورهتا اماـ شركائها ". ككذلك ىو اتصاؿ خارج ادلؤسسة ديي ،ادلوارد البشرية 

 

   أهداف اتصال ادلؤسسة .3
 

  : ىداؼ ديكن امجاذلا فيما يليصاؿ ادلؤسسة يف ربقيق مجلة من األيساىم ات
 
 هداف اخلاصة ابلعاملنياأل   

 
كما يهدؼ اىل تطوير   ,يسعى االتصاؿ اىل التعريف دبا جيرل داخل ادلؤسسة شلا يؤدم اىل زايدة التفاىم كالثقة    

 التفاعل بُت االفراد كاجلماعات .

 

 هداف اخلاصة ابلقيادات االداريةاأل  
  

كذلك من خالؿ سبكُت القائد من التعرؼ على ما حيدث داخل ادلؤسسة بصورة صادقة ،شلا يساعده على ازباذ    
كالبياانت الصحيحة يسهل عليو عملية القرارات السليمة كاذلامة القائمة على قدر كايف من احلقائق كادلعلومات 

التوجيو كاالشراؼ كالتاثَت على العاملُت ، كبتايل ربقيق التنسيق الكامل بُت انشطة ادلصاحل ادلختلفة داخل ادلؤسسة 
. 

 هداف اخلاصة ابحمليط اخلارجياأل  
كزلاكلة ربويل تلك اجلماىَت كيهدؼ اتصاؿ ادلؤسسة ىنا اىل التعريف دبنتجات ادلؤسسة اىل مجاىَت من جهة ،    

 3اىل زابئن من جهة اخرل ، كذلك ابستخداـ مجلة من الوسائل كاالشهار ،االقناع كالتسويق .

 

                                                           

. 22  ص ،  2002 ،االسكندرية   ،ادلكتب اجلامعي احلديث   ،مدخل اىل علم االتصاؿ  ،مناؿ طلعت  زلمود   1  
. 20  ص  ،سابق مرجع   ،صربنة رماش  2  
.248ص  ، 2003 ،االسكندرية   ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،االتصاؿ بُت النظرية كالتطبيق    ،ىناء حافظ بدكم   3  
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  شروط فعالية اتصال ادلؤسسة .4
من الضركرم اف ندرؾ ابف عملية االتصاؿ ليست رلرد اجراءات عادية يسهل القياـ هبا ، بل عملية فنية     

  : اف تستويف شركطها العلمية كالفنية التالية كعلمية ايضا، كيفًتض

 

  التخطيط اجليد لالتصاالت - أ
 

فكلما حللنا ادلشكلة اك الفكرة ادلطلوبة نقلها ربليال كافيا، كلما زاد كضوحا كىذه ىي خطوة االكىل ضلو     
االتصاؿ كغالبا ما يرجع فشل االتصاالت االدارية اىل عدـ كفاية التخطيط كعدـ االخذ يف احلسباف اىداؼ 

دؼ الفعلي ادلطلوب من االتصاؿ ، م ربديد دبعٌت ضركرة ربديد اذل : كاذباىات من يستاثركف بعملية االتصاؿ
الوسيلة ادلالئمة لالتصاؿ كالنوع ادلالئم لو ،  م ربديد اللغة اك الرمز ادلالئم كادلفهـو من قبل الطرؼ ادلرسل اليو مع 
ربرم الدقة يف ذلك ،ام عدـ استعماؿ الرموز ذات ادلعاين ادلزدكجة اك ادلتعددة اك الناقصة  م تصميم شكل 

 الة  ،كخاصة ابلنسبة للرسائل ادلكتوبة دبا يكوف مالئما للموقف.الرس

 

  : استشارة االخرين يف ختطيط االتصاالت - ب
كذلك دبراجعة ما كتب ك استشارة بعض  ,كذلك ابلتاكد من اف ادلرسل قد قاـ بنقل ما اراد فعال بوضوح  

االشخاص اف امكن كالتاؾ داهنم يفهموف ما يريد فعال عند قراءهتم الرسالة اـ ال، كالتاكد اذا كاف ادلستقبل 
 الرسالة قد فهمها كما ىي .

 
 : اجادة فن االنصات - ت

 
كاف ينصت  ,ففي االتصاؿ ادلباشر على ادلرسل اف يتيح الطرؼ االخر الفرصة الكافية للتعبَت عن افكاره سباما    

'' امنح كل شخص اذنك مع القليل من  : اليو جيدا حىت يتمكن من فهم ما يريد قولو فعال ،كما يقوؿ "ىاملت"
بعض االستفسارات التوضيحية اليت تساعد على صوتك '' كاليتدخل اال الزالة التشتت يف احلديث ، اك الاثرة 

 .1استجالء االمور بدرجة افضل 

 
                                                           

.  249،   ص   2000صالح الدين  دمحم عبد الباقي ، السلوؾ االنساين يف ادلنظمات  ، الدار اجلامعية،  القاىرة ،    1  
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  : احلصول على التغذية العكسية - ث
 

كما مل  ، ف تتاح لنا معرفة مدل صلاح الرسالةذ قد تضيع اجلهود االتصالية دكف أا ،كذلك دبتابعة االتصاالت     
ف تتيسر معرفة مدل صلاح ، ألتتابع االتصاؿ من خالؿ ارجاع الصدل من قبل ادلتلقي للتعبَت عن فهم الرسالة 

 العملية االتصالية .

 

  : معرفة الظروف احمليطة  - ج
 

فهناؾ عوامل اخرل تؤثر يف عملية االتصاؿ ، كجيب على اإلدارم الناجح اف يكوف حساسا للظركؼ اليت      
 يتم خالذلا االتصاؿ كاف يعمل على ازالة ادلؤثرات كالعوامل اخلارجية السلبية. 

 .استخداـ كسائل اتصالية مناسبة كاكثر فهما كمصداقية من جانب ادلتلقي 
  ظركفو كميولو كرغباتو .تفهم طبيعة ادلرسل اليو ك 
 . كجوب االخد بعدد ادلستوايت االدارية بعُت االعتبار عند صياغة الرسالة 
 اك استخداـ قنوات  , يف حالة كجود تشويش البد من تكرار االرساؿ حىت ديكن للرسالة اف حيقق انتشارا

 . 1اتصالية متعددة اك استعماؿ متصل مثَت لالنتباه
 

  سةإسرتاتيجية اتصال ادلؤس .5
 

اإلسًتاتيجية ىي أسلوب التحرؾ دلواجهة التهديدات اك الفرص البيئية ، كاليت اتخذ بعُت االعتبار نقاط القوة     
داة للتالحم كاالستمرارية بُت سياسة فهي أ كالضعف الداخلية كاخلارجية من اجل ربقيق األىداؼ ادلسطرة ،

 داخل كخارج ادلؤسسة .التسويق دلواجهة احمليط اخلارجي ، كبرامج االتصاؿ 

، كىي خطوة خرل ة االتصاؿ ككذا سلتلف ادلصاحل األمن طرؼ مصلحتوضع إسًتاتيجية االتصاؿ       
تصاؿ الصورة كالعالقة ادلوجودة كملها ، كسبثل ىذه االسًتاتيجية االتصالية فلسفة يف رلاؿ االتستهدؼ ادلؤسسة أب

طرؽ كالوسائل من بُت العوامل ادلساعدة يف ربديد ال صاؿ  يف ادلؤسسةكتعترب اسًتاتيجية االت ك القابلة للتحسُت،أ
                                                           

. 249صالح الدين دمحم عبد الباقي،  مرجع نفسو ،   ص     1  
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ف التطورات ادلساعدة يف سلتلف ادليادين كتغَتات االسًتاتيجية العامة للمؤسسة . أ داءادلسامهة يف تطبيق أ
افقة جعلت من االتصاؿ لدل بعض ادلختصُت مل يعد زلدكدا يف االسًتاتيجية كمر  كديناميكية زليط ادلؤسسة ،

تنفيذ ادلشاريع ، بل جيب اف يكوف جزء ال يتجزأ من التفكَت االسًتاتيجي ، كادخاؿ البعد االتصايل يف ىذا 
االذباه يعترب ضركراي ، فهو يثرم التفكَت كيضع ادلشاكل يف اطار الوضع احلايل كادلستقبلي للمؤسسة مقابلة مع 

 تعاملُت،احمليط ...االطراؼ ادلعنية كذات ارتباط ىاـ هبا كاالدارة كادل

  : كمن ادلميزات اليت جيب اف تتوفر يف ىذه االسًتاتيجية 

 . االنسجاـ بُت االتصاؿ الداخلي كاخلارجي 
 . االنسجاـ بُت سلتلف سجالهتا لالتصاؿ 
 . انسجاـ اخلطب بُت سلتلف مشاريعها 
 1االنسجاـ يف سلططها. 

 
كانت مستقلة ربت ادارة شخص زلدد اك غَت مستقلة كيف االخَت ديكن القوؿ ابف مصلحة االتصاؿ سواء      

فهي من اكلوايهتا توفَت التنسيق ، فهي قد تكوف ربت اشراؼ ادلدير العاـ ، مدير العالقات العامة اك ادلوارد 
البشرية حسب ما تقتضيو االسًتاتيجية العامة للمؤسسة . كتعترب خطة االتصاالت كاخلطط يف رلاالت اخرل 

طة االسًتاتيجية العامة ،ربدد نظاـ االتصاؿ كعناصره ، كربدد كسيلة لتوجيو كاختيار كبررلة فهي جزء من اخل
  االنشطة االتصالية يف ادلؤسسة ، كىي تسمح بوضع كسائل  ادلتابعة كتقييم النشاطات االتصالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 .  65-66قادرم دمحم ,مرجع سابق ،  ص ص  
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  : يوضح اسرتاتيجية اتصال ادلؤسسة :  1-1 شكل رقم

 اتريخ ,فلسفة ,قيم ,ثقافة  : الكشف الداخلي للمؤسسة

 االنتظارات دلختلف األىداؼ. : الكشف اخلارجي للمؤسسة

 إدراؾ األىداؼ

 إعداد البياانت البارزة احملفوظة للتعريف ابدلؤسسة لتحقيق

 األىداؼ ادلختارة

 تصحيح البياانت ادلختارة من دراسة كل ىدؼ اتصايل

 ربديد ادلوضوع األساسي للحملة ادلؤسسة

 اختيار التقنيات االتصالية ادلالئمة

 ربديد ادليزانية احلملة

 تنفيذ رىاانت احلملة

 تقييم فعالية احلملة

Source :  Jean, Marc Decaudin : La communication marketing, concept technique, 

stratégies ,2
éme

 édition économico, paris,1999, p170. 

 
  ادلؤسسايتمفهوم االتصال   .6

 

عملية ؿ  كونو االتصاكالمعلومات الخاصة بالمؤسسة وخارجها ؿ "ىو عملية نق : خاطر أحمدسب ح       
ويستطيع الرئيس األعلى أومعاونو ؿ جماعات العمؿ فهو أيضا عملية اجتماعية عن طريقها تتفاع، إدارية

تحقيق التأثير المطلوب في تحريك الجماعات نحو الهدف وىي أيضا عملية نفسية تتطلب قدرا مناسبا من 
مما ينمي اإلحساس باإلسهام في اإلدارة والشعور باالىتمام وىذا ما يعزز ؿ، الصورة  الكاملة لسير العم فهم

إنو تجميع للبيانات والمعلومات الضرورية الستمرار  ويضيف أيضا :ػ ا واالستقرار النفسي شعورىم بالرض
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ة الغير بأمور ومعلومات جديدة العملية اإلدارية وذلك بنقلها وإذاعتها بحيث تمكن الفرد أوالجماعة من احاط
كما يمكن اعتباره احد ، أوالتأثير في سلوك األفراد  والجماعات لتغيير ىذا السلوك وتوجيهو وجهة معينة

 1حيث عناصر التنظيم االدارم "...مقومات قيام أي مؤسسة من 

 

ع ومن أي معلومات من أي نوؿ ىو العملية التي عن طريقها يمكن إيصا مد"العطروزي محكحسب   
من مستوى ؿ قصد إحداث تغيير و قد يكون االتصا، التنظيمي في المؤسسة إلى عضو آخرؿ عضو في الهيك

ؿ فاالتصا 2نوع " ...والعكس أوعلى المستوى األفقي بهدف إحداث تغيير من أي ؿ  أعلى إلى مستوى اق
ينة بهدف إحد اث تغيير عملية يهدف من ورائها أي عضو في المؤسسة تمرير رسالة معؿ المؤسساتي ىو ك

القصد منها السير ، تعليمات أو توجيهات، كانت ىذه الرسالة تت ضمن معلومات ءاسوعلى الطرف اآلخر 
 . الحسن لنشاط المؤسسة

 

   مناط اتصال ادلؤسسةأ  .7
 

  : ة اىل مخسة أنواععا لألطراؼ الفاعلة يف بيئة ادلشأينقسم االتصايل ادلؤسسايت تب

  La Communication Financière  : االتصال ادلايل ( أ
 

يتكوف االتصاؿ ادلايل من مجيع تقنيات االشهارية كاإلعالمية ادلوضوعة ربت تصرؼ ادلؤسسة   
–صحافيُت  -زلللُت –يهدؼ اىل توضيح كربسُت الصورة ادلالية لدل اذليئات ادلالية ) مستثمرين 

مل مهم من اإلسًتاتيجية االتصالية متخصصُت ..( كلدل اجلمهور العاـ . أف االتصاؿ ادلايل عا
 للمؤسسة ،ألنو من الطبيعي اف اخلطاب ادلايل يعدؿ كحيسن صورهتا لدل سلتلف اجلمهور كادلتعاملُت.

 La Communication de Crise           : اتصال األزمة (ب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة  -دراسة حالة رللس الشعيب الوطٍت –بلحاجي كىيبة ،  االتصاؿ ادلؤسسايت كعالقتو بتفعيل عملية التشريع  1

  .    39،ص  2003ادلاجيستَت يف علـو االعالـ كاالتصاؿ ،جامعة اجلزائر ، 
.  360 -359، ص ص  1969، القاىرة ، 1دمحم العظركزم ، العالقات االدارية ابدلؤسسات االقتصادية ،  عامل الكتب،  ط 
 
2
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 ,ليست ادلؤسسة مهما كاف طابعها كحجمها يف منأل عن األزمات اليت هتدد مسعتها كتعرض صورهتا للخطر   
كنعيش حالة من الرعب كاذللع كقد تظهر يف شكل صراعات بُت العماؿ ، ك التكتالت يف ادلؤسسة،اما خارجيا 
فقد تفقد مجهورىا الويف كادلتعاملُت معها ، فتعرض إىل ضربة قد تؤدم هبا إىل االضلطاط. فادلؤسسات تفكر كثَتا 

نية حدكث أزمة ككيفية معاجلتها،كىو ما جيعل يف كضع سلططات تسويقية كحىت اتصالية كاندرا ما زبطط إلمكا
مواجهة ادلؤسسة أم التعرض إىل ما يعرؼ بظاىرة اإلشاعات كىنا ربتاج ادلؤسسة اىل ادلعلومات أكثر من أم 
كقت مضى يف ربريكها دلختلف االذباىات الداخلية كاخلارجية ، دبعٌت أف ادلعادلة أثناء األزمة تكوف '' تسيَت 

 1ؿ '' ككل أزمة تتطلب تفكَت اسًتاتيجي.األزمة = االتصا

 

   اتصال التوظيفت( 

يعرؼ التوظيف على انو '' العمليات اليت تتم عن طريقها استقطاب األشخاص الباحثُت عن العمل ، من ذكم    
 الكفاءة كالصالحية ادلناسبة لشغل الوظائف الشاغرة كالقياـ بعملية قياس كتقدير قدراهتم كصفاهتم ، كاختيار

  .2 أكثرىم قابلية للنجاح يف أداء تلك الوظائف

 

  االتصال البيئي(ث    

 يقصد ابالتصاؿ البيئي '' رلموع األنشطة االتصالية الكاملة اليت ديكن اف ربدث التغيَت يف ادلعارؼ ، االراء     
التغيَت ضركرة ملحة دلواجهة  ،ابعتبار اف ىذا ،االذباىات كالسلوكيات اليت ذلا عالقة مباشرة مع البيئة يف اجملتمع

ادلشكالت البيئية ، كذلك حيشد طاقات كجهود ادلعنيُت ابلبيئة كتوجيهها لتحقيق اىداؼ معينة'' كما اف االتصاؿ 
 البيئي ىو قاعدة اساسية للنجاح يف التقليل من ادلخاطر اليت هتدد البيئة.

  

يف تطبيق ادلسؤكلية البيئية خصوصا فيما  يف ادلؤسسة ، فاالتصاؿ البيئي يدخل ضمن السياسة االتصالية البيئية   
 يتعلق بنظاـ االدارة البيئية يف ادلؤسسة من خالؿ التوعية كالتحسيس البيئي 

                                                           
مذكرة لنيل  شهادة   -دراسة حالة مؤسسة اخلزؼ ادلنزيل اتفنة مغنية –االتصاؿ الداخلي يف ادلؤسسة اجلزائرية بُت النظرية كالتطبيق  ،قادرم دمحم  1

 .64-63ص ص.   2010ماجيسًت يف علـو التسيَت  جامعة تلمساف  
131صربينة رماش  مرجع سابق  ص 2 
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على مستول االتصاؿ الداخلي للمؤسسة ،كعلى ادلستول االتصاؿ البيئي اخلارجي الذم تستعملو ادلؤسسة يف 
 . 1االفصاح  عن ادائو البيئي ذباه سلتلف االطراؼ ذكم العالقة هبا 

   La communication sociale  : ج(االتصال االجتماعي

 

على نطاؽ كاسع من  La Communication sociale  "ال يتم استخداـ مصطلح "االتصاؿ االجتماعي    
قبل االكادميُت اك مسَتم ادلؤسسات ، حيث اننا صلد معظمهم يكتفي بتسميتو على انو االتصاؿ حوؿ ادلسؤكلية 

 Communication sur le  االجتماعية ، كما يسمى ايضا االتصاؿ حوؿ التنمية ادلستدامة

Développement Durable . تتدفق مبدئيا على انو  –بغض النظر عن التسمية  –التعريفات اال اف اغلب
 .2اتصاؿ تقـو بو ادلؤسسة من خاللو بعرض كنشر معلومات خاصة بنشاطات تندرج ضمن ادلسؤكلية االجتماعية

 

  La Communication Commercial  : االتصال التجاريح(

كتتحدد اىداؼ االنصاؿ  , من اجل ترقية ادلنتوج كىو يشَت اىل العمليات اليت تستهدؼ مباشرة ادلستهلكُت   
 , التوزيع ,كالذم يشمل بشكل عاـ الوظائف ادلختلفة اخلاصة ابدلبيعات  , التجارم انطالقا من اىداؼ التسويق

 .3االنتاج كاحباث السوؽ ,االعالف

 

  : خ( اتصال العالمة

عالمة ادلؤسسة دكف مرجعية زلددة اك تقنية اىل يعرؼ ىذا النوع من االتصاؿ اخلارجي '' اتصاؿ متمركز حوؿ    
  . 4نتجات مرسلة من خالؿ ىذه العالمةم

 

 

                                                           
1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  –دراسة حالة مؤسسة االمسنت –جتماعية كالبيئية يف ادلؤسسة االقتصادية مهرم شفيقة , االتصاؿ كعالقتو ابدلسؤكلية اال  

  .08,ص2012’,ادلاجيسًت يف علـو االعالـ كاالتصاؿ ,جامعة اجلزائر

.22ص، 2015 , عماف ,1ط، زاييتة يونس ,مدخل اىل االتصاؿ االجتماعي للمؤسسة , دار الراية للنشر كالتوزيع  2  
.60قادرم دمحم , مرجع سابق ,ص 3  

.60رماش صربينة ,مرجع سابق ,ص 
4
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 مدخل اىل االسرتاتيجية االتصالية  والتفكري االسرتاتيجي يف ادلؤسسة   :اثنيا
 

  : شروط جودة ودقة االسرتاتيحية  -1
 

من الطبيعي اف ربرص كل مؤسسة على تنفيذ إسًتاتيجية تضمن ذلا النجاح يف نشاطاهتا كربقيق ذلا افضل       
لذلك تسعى للبحث عن معلومات كادلؤشرات اليت تسمح ذلا دبعرفة مدل جودة كدقة إسًتاتيجيتها قبل  ,النتائج 
كما انو ال ديكن الفصل   ,كربقيق األىداؼ ادلسطرة إال انو ال ديكن التعرؼ على ىذا قبل ظهور النتائج  ,تنفيذىا 

ألنو يوجد عوامل سلتلفة تؤثر على اإلسًتاتيجية  ,إسًتاتيجية جيدة كأخرل سيئة عن طريق النتائج اجلزئية كالنهائية 
 نفسها .

من خالؿ ىذا جيد أصحاب ادلؤسسات مشكل يف العمل يف اطار عدـ كضوح مدل إمكانية صلاح اسًتاتيجيتهم 
 . ن فشلهام
 
للخركج من ىذا ادلشكل مت اقًتاح كتقدمي بعض  ,كما يصادفهم من مشكل تقييم ىاتو االسًتاتيجية قبل التنفيذ     

  : الشركط اليت ديكن االستفادة منها للتعرؼ على مدل جودة االسًتاتيجية اىل حد ما كىي كمايلي
  دقة ككضوح االسًتاتيجية لكافة اجلهات ادلشاركة يف تنفيذىا داخليا 
  استغالؿ الفرص ادلمنوحة على ادلستول الوطٍت اك الدكيل سواء ابلنسبة دلدخالهتا اك سلرجاهتا اك فيما يتعلق

 ابلتطورات التكنولوجية 
 قا من ىذه االمكانيات اف تكوف متوافقة مع امكانيات كقدرات ادلؤسسة دبستول سلاطرة مقبولة انطال

 كالقدرات.
 . 1ضركرة مشاركة مجيع مستوايت االدارة يف ربديد االسًتاتيجية 
  كتساىم يف ربفيز االلتزاـ العاـ . ,اف تتناسب يف درجة مالءمتها لنظاـ ثقافة كقيم مجيع مستوايت االدارة 
  دلا يرغبو ىذا االخَت.اف تكوف مالئمة دلستول مقبوؿ من ادلسامهة يف افادة اجملتمع ابلتقرب 
  المكانية تصحيح االخطاء يف الوقت  ,ضركرة كجود مؤشرات كمقاييس دلتابعة نسب تنفيذ االسًتاتيجية

 . 2ادلناسب

                                                           

19-18ص ، ص   2009،  اجلزائر،   2ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،  ط  ،االدارة كالتخطيط االسًتاتيجي، عدكفانصر دادم   1  
مذكرة مقدمة لنيل  ، -كركد لصناعة العطور   حالة مؤسسةدراسة  -كاقع التخطيط االسًتاتيجي يف ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة ،بوزايف جواىر    2

  .05ص  ،  2011 ،  -كرقلة –جامعة  قاصدم مرابح  ،شهادة ادلاسًت يف علـو التسيَت  



  
26 

 
  

شلا سبق نستنتج انو ابلرغم من كل ىذه الشركط اف جودة كدقة االسًتاتيجية مرتبط اىل حد ما دبدل توافقها      
كقدرات مواردىا البشرية ضلو تنفيذ االسًتاتيجية ادلوجهة لتحقيق  ,فرة لدل ادلؤسسة كمالءمتها مع االمكانيات ادلتو 

 . اذلدؼ العاـ للمؤسسة
 

 أهداف وضع اإلسرتاتيجية االتصالية -2
 

 من بُت األىداؼ اليت تدفع ادلؤسسة لوضع إسًتاتيجية اتصالية صلد:      
 تريد أف تتواصل إليو من خالذلا.الصورة اليت ترغب ادلؤسسة أف تكوف عليها أم إىل ماذا  -
 ربديد كترتيب اجلمهور ادلستهدؼ حسب مسامهتو يف ربقيق األىداؼ  م ربديد الوسائل. -
 الوسائل اليت تستعملها. -
التنسيق بُت األشكاؿ ادلختلفة لالتصاؿ اليت تقـو هبا ادلؤسسة فهذه االتصاالت ىي الصورة اليت تريدىا ىذه  -

 1األخَتة الوصوؿ اليها . 
 
 مبادئ اإلسرتاتيجية االتصالية  -3

 
لكي ربظى إسًتاتيجية االتصاؿ ابلقبوؿ من طرؼ ادلؤسسة أك ادلنظمة عليها أف ذبيب على ادلبادئ الثمانية 

 األساسية التالية: 
الوجود: جيب على ادلؤسسة تعريف إسًتاتيجيتها االتصالية كزكااي اىتماماهتا حبيث تكوف ذلا أىداؼ  . أ

للمنافسة: أشغاؿ السوؽ اإلعالنية بفضل ميزانية قوية, متابعة للسَت, البحث عن )التعريف احلقيقي 
 مستهلكُت جدد كالوفاء للزابئن احلاليُت.....(.

االستمرار: جيب أف تكوف إسًتاتيجية االتصاؿ طويلة األجل كنشطة لعدة سنُت لكي تصبح فعالة   . ب
 كمقبولة.

بَت صناعي, خدمايت....( يتميز غالبا بعركض خاصة, من التميز: أف كاقع األسواؽ ادلالية )استهالؾ ك . ت
أىم األدكار لالتصاؿ ىو إضفاء التميز للمنتوج الذم ال يوجد يف العرض القاعدم, أف نوعية االتصاؿ 

 زبتلف عن بعضها يف نوعية التميز الذم زبافو كل ادلؤسسات.
سيطا كسهال للفهم كال حيمل أم الوضوح: حىت يكوف االتصاؿ مفهوما كفعاال جيب أف يكوف كاضحا, ب . ث

 تناقضات كاف تكوف الرسالة مفهومة لدل اجلمهور ادلستهدؼ.

                                                           
1
 Jean marc Décaudin :la communication marketing, concepts, techniques, stratégies , Paris 1995 , p49 -50.      
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الواقعية: جيب أف يكوف االتصاؿ معربا عن حقيقة ادلنتوج لكي يقبل من طرؼ اجلمهور الف الكذب يف   . ج
 عملية االتصاؿ يشوه صورة ادلنتوج.

تقنيات )إشهار,  كسائل اإلعالـ, اإلشهار االستغالؿ: جيب على االتصاؿ أف يستغل رلموعة من ال  . ح
 ادلباشر, اإلشهار احلدم, العالقات العامة....(. كىذا بدكف فقداف قوهتا كىويتها.

 التالحم: جيب أف يكوف االتصاؿ متوافق كمنسجم مع رلموعة قرارات ادلؤسسة خاصة قرارات التسويق. . خ
القبوؿ الداخلي: جيب أف يكوف مستخدمي ادلؤسسة متوافقُت مع االتصاؿ اخلارجي كإال نشاطهم يولد   . د

  .1عدـ توافق أك رفض الرسالة للجمهور
 

 مراحل إعداد إسرتاتيجية اتصالية (4 
 
 يتم ربديد ككضع إسًتاتيجية اتصالية للمؤسسة كفقا لثالث مراحل كىي: 
 

 مرحلة البحث: . أ
كتتمثل يف كصف كتشخيص كضع ادلؤسسة كذلك بتحليل أشكاؿ االتصاؿ فيها كالنقائص ادلوجودة يف كل       

اتصاؿ ابإلضافة إىل ربليل الثنائية ادلتمثلة يف اجلمهور ادلستهدؼ كالرسالة ادلوجهة لو, فتشخيص كضعية ادلؤسسة 
 ا. ىي دراسة تقييميو ذلا, تساىم يف اختيار اإلسًتاتيجية ادلالئمة ذل

 مرحلة التفكَت: . ب
ستهدؼ الداخلي كاخلارجي اخلاص دلكاليت يتم من خالذلا ربديد أىداؼ ادلؤسسة كتشخيص كضع اجلمهور ا      

هبا فهذه ادلرحلة ربمل مجيع األىداؼ اخلاصة بتموقع ادلؤسسة يف زليطها كسبيزىا عن منافسيها من خالؿ منتجاهتا 
 إىل ربديد اجلمهور ادلستهدؼ كاختيار الرسالة ادلناسبة للتأثَت عليو.أك خدماهتا أك اتصاالهتا, ابإلضافة 

  مرحلة التنفيذ: . ت
بعد االنتهاء من مرحلة التشخيص كربديد األىداؼ جيب تطبيق ىذه القرارات بتخصيص ميزانية معينة تتعايش 

 2   مع إمكانيات ادلؤسسة كذلك ابلتنفيذ من طريق خطة اتصالية زلكمة.

 

 
                                                           

1- Jean marc Décaudin :la communication marketing, Ibid. , p49 .     

 
2
مذكرة مقدمة  لنيل شهادة   ، -مليانة–دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية  للعتاد الصحي  –االسًتاتيجية االتصالية  يف ادلؤسسة ،ابراىيم بوكدركف      
  .47- 46صص  ، 2011  ،جامعة ادلدية ،سانس يف علـو االعالـ كاالتصاؿ لي
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   : االتصالية والتخطيط االسرتاتيجياخلطة  (5
 

تعد اخلطة االتصالية ألم مؤسسة دبثابة ذبسيد اإلسًتاتيجية االتصالية ك ذلك من خالؿ سلسلة من العمليات    
 القابلة للتعديل ك ادلناقشة حسب ادلستجدات الطارئة يف احمليط الداخلي ك اخلارجي يف ادلؤسسة .

 
د دبثابة مرحلة ىامة يف تنظيم ك متابعة العمليات الداخلية ك اخلارجية يف إطار إف إعداد خطة اتصالية تع     

ربسُت ك تطوير االتصاؿ يف ادلؤسسة ، كتكمن الوظيفة األساسية للخطة االتصالية يف سلتلف العمليات اليت تتخذ 
ك التضامن ك ادلبادرة من أجل االتصاؿ يف ادلؤسسة ك ادلسامهة يف خلق جو مالئم للعمل ك تشجيع ركح التعاكف 

 فيها.
فاخلطة االتصالية ىي دبثابة كسيلة إسًتاتيجية ذبمع كل ادلعلومات اخلاصة بكل األكساط اليت تتفاعل مع      

    1 .ادلؤسسة ك ىذا حسب األىداؼ ادلسطرة
 

أما التخطيط االسًتاتيجي لالتصاؿ فهو عبارة عن خطوات علمية مدركسة ك منظمة ك ذات طبيعة خاصة     
تتكامل مع خطوات التخطيط االسًتاتيجي اإلدارم لكل قطاعات اجملتمع غاايت متكاملة لتحقيق غاايت 

ك التقدـ آمنا ك مستقرا ك متوازان  متكاملة زبدـ االذباه ادلستقبلي لكل من اجملتمع   ك مجاىَته ، كليكوف التطور
 لكل من البيئة ك اإلنساف معا.

 
ك من أجل قياـ إدارة إسًتاتيجية انجحة ك خطط فعالة ك ملزمة ينبغي التأكيد على أربع حقائق أساسية نلخصها 

     فيما يلي:
ليو من زبطيط اسًتاتيجي أف تكوف اإلدارة اإلسًتاتيجية ادلصدر األساسي لتحديد العالقات بُت ما تقـو ع -   

 إدارم ك اتصايل.
أف يكوف ربد الدكر االسًتاتيجي للنظاـ االتصايل ك اذباىاتو ك فلسفتو ك غاايتو من خالؿ الفًتة الزمنية  -

اليت  ربددىا اإلدارة اإلسًتاتيجية ك على ضوء ما تقرره من غاايت أساسية مستقبلية للمجتمع ك لرسالتو ك 
 أىدافو ك أغراضو.

النظر عند التخطيط االسًتاتيجي لالتصاؿ إىل األنظمة االتصالية ك مؤسساهتا ك أجهزهتا  ككسائلها  جيب  -
 ككل متكامل .

                                                           
 .84مرجع نفسه ، ص   1
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أف يكوف مضموف كل خطوة من خطوات التخطيط االسًتاتيجي لالتصاؿ متوافقا مع متطلبات اخلطوة  -
  .1ادلماثلة يف التخطيط االسًتاتيجي اإلدارم

  الية والتخطيط االسرتاتيجي( امهية وضع اخلطة االتص6
 التأكد من أف العمليات ادلسطرة ك ادلخطط ذلا تتناسب مع آفاؽ مجهور ادلؤسسة -
التأكد أف تلك العمليات تغطي ك تشمل رلموع الرسائل ادلناسبة للجمهور ادلستهدؼ دلختلف فئاتو ك  -

 ادلناسبة أيضا للمرسلُت للرسائل االتصالية.

 اتصالية من إدخاؿ عمليات جديدة يفرضها حدث طارئ أكغَت متوقع.تسمح عملية إعداد خطة  -

 ك مقومات التخطيط االسًتاتيجي اليت جيب التفكَت هبا قبل بدء العملية اإلسًتاتيجية  -

 ك ىي:

كجوب كضع نظاـ زبطيط اسًتاتيجي جيب أف يتضمن النظاـ اخلطوات األساسية لعملية التخطيط  -
ىذه اخلطوات لتكوف مالئمة لطبيعة ادلؤسسة ، كما أف على ادلؤسسة أك االسًتاتيجي ، كما جيب تعديل 

اإلدارة ادلوازنة ك ابشًتاؾ ادلدراء من داخل ادلؤسسة ك خرباء استشاريُت خارجيُت لضماف توافر أكرب كم من 
يستطيع ل األفكار تساعد على عملية التخطيط االسًتاتيجي ،كما  جيب أف يتميز ىذا النظاـ نوعا ما ابدلركنة

 مواجهة األخطار ك التهديدات الطارئة على ادلؤسسة ،ك االستفادة من الفرص دلتاحة.

دراسة رسالة ك أىداؼ ادلؤسسة: دبا أف رسالة كأىداؼ ادلؤسسة ىي ربديد احلالة ادلستقبلية ادلراد أف تكوف  -
جبميع جوانبها لكي ال عليها ادلؤسسة ، كجب دراسة ىذه األىداؼ ك الرسالة العامة للمؤسسة ك اإلطاحة 

حيث تناقض بُت السياسات كاألىداؼ من جهة ك بينها ك بُت اإلسًتاتيجية من جهة أخرل يف مرحلة 
 2  .التطبيق

دراسة سياسات ادلشركع: تعترب السياسة ادلوجو الرئيسي لتصرفات ادلؤسسة ك أصل مجيع القرارات اإلدارية ك  -
يجية ك السياسة يف مستوايهتا الثالثة دبا فيها مستول ككل ، ك التشغيلية لذا كجب التنسيق بُت اإلسًتات

 ادلستول الوظيفي ك التشغيلي.

اخذ التوجيهات  اإلدارة ك ثقافتها بنظر االعتبار  ألف مجيع التصرفات اإلدارية تتأثر هبا لدل ادلدراء ك األفراد من 
ريقة إدراكهم لألمور ك مهارهتم ك دكافعهم ك تراكمات تعليمية ك ثقافية ك تكوينية ، كما تتأثر أبعمارىم ك ط

                                                           
 .106-104صص ،  2005 صر ،م، 1دمحم البادم: التخطيط االسًتاتيجي لالتصاؿ ، دار ادلهندس للطباعة ، ط 1

 .50-51 صص ابراىيم بوكدركف ,مرجع سابق , 2
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أسلوب العمل لديهم، كما ديكن إغفاؿ دكر فن التعامل الشخصي ك االبتكار ك نسج إسًتاتيجية  تساير ك 
 أىداؼ ادلؤسسة ك تساير تغَتات بيئتها . 

 

 وخطة إتصال  ةوضع اسرتاتيجي (7
 

قيد التخطيط ك التصميم ك التنفيذ. توجد عدة مناذج سبر اإلسًتاتيجية عادة بعدد من ادلراحل عندما تكوف     
  :،  ديكننا تقسيم العملية إىل مخس مراحل ك ىي1سلتلفة فيما خيص ىذه ادلراحل

 : التحليل ك التخطيط اإلسًتاتيجيُت 1ادلرحلة 
 : التصميم اإلسًتاتيجي ككضع سلطط التنفيذ2ادلرحلة 

 : إطالؽ اإلسًتاتيجية3ادلرحلة  
 عملية ادلتابعة ك االلتزاـ  :4ادلرحلة  

 ترسيخ اإلسًتاتيجية ك تتبع نتائجها   :5ادلرحلة 
 

 : التحليل و التخطيط اإلسرتاتيجيني  1ادلرحلة 
 
ينطوم التحليل اإلسًتاتيجي عادة على إجراء أحباث مستفيضة حوؿ السوؽ، ك ادلستهلكُت ك العمالء، ك     

. أما التخطيط  ادلنافسة ك غَتىا من العوامل ادلوجودة يف احمليط اخلارجي، ك اليت من شأهنا التأثَت على اإلسًتاتيجية
بناء على ىذا،    .نظمة ربقيقو ك اخليار األمثل لتحقيقواإلسًتاتيجي فيتضمن مجلة من اخليارات حوؿ ما تريد ادل

، بُت ادلدراء أك أعضاء الفريق ادلعٍت  ستجرل سلتلف األنشطة يف ىذه ادلرحلة على مستول رللس اإلدارة
يقدـ نصائح تعترب قائمة مرجعية ُتسطّر نطاؽ ادلناقشات، ك اإلسًتاتيجي ك ادلسؤكؿ التنفيذم ، حبيث ابلتخطيط 

يكوف لكصفو يتم كذلك كضع بياف ادلهمة الذم حيتوم بدكره على  جزء يتعلق ابدلستقبل ادلنشود، ك الذم يتضمن  
. ك  زلاكيا للواقع بقدر اإلمكاف حىت يتسٌت للمعنيُت ابألمر تكوين فهم عميق عن تصور كل طرؼ للمستقبل

تقدـ اإلسًتاتيجية مسارا كاضحا ضلو شّدد على ضركرة أف التتطرؽ كذلك إىل ضركرة كجود أىداؼ زلددة، ك ال
 . 2 ادلستقبل

 
 : التصميم اإلسرتاتيجي ووضع خمطط التنفيذ2ادلرحلة 

    

                                                           
 
1
 Phil Jones, communicating  strategy, Gower Publishing Limited, Engled, 2008, p163. 

2
 Phil Jones, Ibid. , p164.  
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دبجرد ما ذُبرل عملية اختيار اإلسًتاتيجية من مجلة اخليارات ادلتاحة، ستتمثل اخلطوة التالية يف كضع تفاصيلها ك 
ف تطوير اخلطوط العريضة لإلسًتاتيجية يف ىذه ادلرحلة امكاب  . تصميم طريقة تنفيذىا ككضع سلطط ىذا التنفيذ

ر ي الوقت ذاتو، تتمحو ف. فادلساعدة يف تطوير ىذه االسًتاتيجية التقنيات مجلة من من خالؿ توظيف 
عندما يصبح ادلاضي غَت مقبوال ك تتولد احلاجة الزباذ قرارات صعبة، فهذه ىي  اإلسًتاتيجية دكما حوؿ التغيَت ،

ك يف ىذا الصدد ديكن استعماؿ  . اليت يتم فيها التخطيط لصياغة ىذه الرسالة لتوصيلها يف كقت الحق ادلرحلة
 . منوذج التغيَت العاـ كإطار عمل لدعم التصميم اإلسًتاتيجي ك عملية التخطيط

برانمج كاضح خاص ابدلشاريع ك االستثمارات اليت من شأهنا دعم  ىذه ادلرحلة، ينبغي أف يكوف لديناك بنهاية     
خطة إلزاحة العوامل اليت تقف  .  كيف األخَتا، جيب  أف  تكوف لدينا ادلوارد الالزمة لتنفيذىاك ،  اإلسًتاتيجية

 . ضد اإلسًتاتيجية ك تؤخر أك تقوض فرص صلاحها
 في ىذا الوقت الذم تُعّد فيو اإلسًتاتيجية، ينبغي كذلك بلورة خطة إطالؽ اإلسًتاتيجية ك التعريف هبا. ف    

، إذ غالبا ما تستغرؽ مهمة تصميم اإلسًتاتيجية مدة  زبصص الوقت الكايف ذلذه ادلرحلة على أف رصجيب احل   
اتيجية، يكوف زبطيط عملية االتصاؿ ىو العنصر . عندما حُيّدد اجلدكؿ الزمٍت إلطالؽ اإلسًت  أطوؿ من ادلتوقع

دمج العناصر االتصالية ك التخطيطية ك أعضاء الفريق يف فريق  ت عمليةكلما سبف.  الذم يضاؼ يف عجالة
  . كاحد، كانت ىذه ادلرحلة أسهل

 
: إطالق اإلسرتاتيجية3ادلرحلة   

 

.  حبيث  قبل إطالؽ اإلسًتاتيجية، جيب أف تكوف لديك خطة اتصاؿ للشهرين أك األشهر الثالثة ادلقبلة      
تتضمن ىذه اخلطة ماىية ادلعلومات اليت سيتم توصيلها، ك توقيت توصيلها ك من سيتوىل مهمة توصيلها ك يف أم 

فراد الذين ستسند إليهم مهمة توصيل الرسالة األاعالـ ، جيب أف  في الوقت نفسوف.  مناسبات زلددة سيتم ذلك
تم مرحلة إطالؽ اإلسًتاتيجية ابدلعلومات الضركرية اليت مت ربضَتىا من قبل . ففي ادلنظمات الكربل، عادة ما ت

تبليغ الرسائل بوضوح إىل طاقم العمل ك اجلهات  فيها كذلك يتمك  .  خالؿ مدة تًتاكح بُت شهر ك شهرين
 .1دبثابة مرحلة استعراض أكيل دلشركع التعريف ابإلسًتاتيجية أم  تعترب القصَتة فهذه الفًتة    ،   الفاعلة ادلعنية

قد يطلب ف ، ضلو التغيَتاحلافلة بصدد اإلقالع" أم  ي ىذه ادلرحلة يُطلب من اجلهات ادلعنية أف تدرؾ أف "فف   
ىنا قد خيتار البعض أف ال خيوضوا من  . ك لإلسًتاتيجيةازباذ قرارات ُتظهر التزامهم ك دعمهم من فريق العمل 

                                                           
1
 Phil Jones , op.cit. , p165. 
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تصاؿ ابدلستثمرين اخلارجيُت ك اجلهات القانونية كذلك يف ىذه االعملية كذلك   ذبرل  . كقد غمار ىذه ادلرحلة
 جيب، كما  الفريق ربديد توقعات ىؤالء ك االستمرار يف إدارهتا مع بدء تنفيذ اإلسًتاتيجية ، ك يتعُت على ادلرحلة
من األفضل أف إجراء استعراضات منتظمة دلعرفة مدل التطور ادلسجل، ك على فريق العمل يف ىذه ادلرحلة  أيضا

تأكد من كيفية سَت عملية االتصاالت ك تفحص ل ف على ضلو أسبوعي، مع إجراء استعراض معّمق شهرايو كت
 التعليقات الواردة . 

: عملية ادلتابعة و االلتزام 4ادلرحلة   

البد من  . حدكث تغَتات فعليةتوقع بعد فًتة اإلطالؽ األكيل لإلسًتاتيجية ادلًتاكحة بُت شهر ك شهرين، جيب    
ككذا احلرص على تنفيذ الربامج  ، خالذلا على تعزيز الرسالةللعمل من ربّديد فًتة أخرل ال تزيد عن ثالثة أشهر، 

 . ةك اإلجراءات األخرل اليت تعترب جزءا من اإلسًتاتيجي

إىل تنقيح اخلطوط العريضة لإلسًتاتيجية ك توضيحها أكثر مع تطورىا خالؿ ىذه ادلرحلة ،  فقد يضطر الفريق   
 عن الرسائل األكلية .ادلتعلقة هبذه اإلضافات بشكل ال يقلل من  فعاليتها مع احلرص على ظهور الرسائل 

    

خ اإلسرتاتيجية و تتبع نتائجها  : ترسي5ادلرحلة   

، بنهاية الفًتة األكلية اليت تًتاكح ما بُت ثالثة كستة أشهر،  تصميم اإلسًتاتيجية ك تنفيذىا عملية مستمرة إف   
 داخل ادلنظمة، ك أف  التغَتات السلوكية اليت عكفت على ربقيقها الحظ أف التغَتات قد بدأت تًتّسخجيب أف ت

 . قد آتت أكلها من خالؿ النتائج احملسوسة ، 

لكل من ادلستثمرين  إيصاؿ صورة مكتملة عن إسًتاتيجيتو ك نتائجهامواصلة على ادلسؤكؿ ادلنفذ كيتعُت   
الرسائل ابستمرار  كل  كذلك تنقيح  ينبغي عليوكما   ،اخلارجيُت، ك العمالء، ك ادلوردين ك كذا طاقم العمل 

 . 1اتيجية يف حد ذاهتااإلسًت  من خالؿ عملية تنفيذ اإلسًتاتيجية، إضافة إىل تنقيح بتوظيف ما تعلمو

  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Phil Jones, Ibid. ,p 166. 
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 اسرتاتيجية االتصال الداخلي   : اثلثا

 مفهوم االتصال الداخلي  -1
 

يعرفو إبراىيم أبو عرقوب أبنو:"عبارة عن اتصاؿ ادلنطوؽ كادلكتوب يتم داخل ادلؤسسة على ادلستول الفردم      
 .1كاجلماعي، كيساىم يف تطوير أساليب العمل كتقوية العالقات االجتماعية بُت ادلوظفُت"

 كاالتصاؿ الداخلي يكوف إما اتصاؿ رمسي أك اتصاؿ غَت رمسي. 
تصاؿ الداخلي عملية نقل كتبادؿ ادلعلومات اخلاصة ابدلنظمة داخلها كما يقصد ابالتصاؿ كما يقصد ابال   

الداخلي عملية نقل كتبادؿ ادلعلومات اخلاصة ابدلنظمة داخلها كخارجها، كىو كسيلة تبادؿ األفكار كاالذباىات 
 كالرغبات ك اآلراء بُت أعضاء التنظيم.

ك ، من خاللو حيقق ادلسؤكؿ أك معاكنوه التأثَت ادلطلوب يف ربريك كذلك يساعد على االرتباط كالتماس    
 . 2اجلماعة ضلو اذلدؼ، كيعترب االتصاؿ أيضا أداة ىامة إلحداث التغيَت يف السلوؾ البشرم

 
ك كضع سلتلف اشكاؿ االتصاؿ يف ادلؤسسة يف , انسجاـ ,فن تسيَتتعد اسًتاتيجية االتصاؿ الداخلية  -

كربقيقها دير عرب تطوير اك تنمية عالقات انسانية كاجتماعية  , االىداؼ ذات ادلصلحة العامةانسجاـ كتبجل 
بُت االشخاص ادلاديُت الذين ديلكوف ادلؤسسة   كشخص معنوم من خالؿ شلثليها الرمزيُت كميكانيزماهتا 

كايضا كسائل  ,ل مرجعها كحق ,قيمها  ,بثقافتها ,فهي تشمل الرموز ادلرتبطة بتارخيها  ,للعمل من جهة اخرل
 . 3نقلها ادلشًتكة 

 
  : كديكن تشكيل سلطط االتصاؿ الداخلي ابالجابة على االسئلة العشر

 ما ىو ىديف ؟ التحفيز, ربسُت االنتاجية ,االعالـ , ربقيق الًتابط كاالنسجاـ؟ 
 ماىي طريقيت ؟ مشاركة العماؿ , العمل يف احسن الضركؼ؟ 
  سبريرىا؟ما ىي الرسالة اليت جيب 
  ما ىي النقاط القوة كنقاط الضعف يف االتصاؿ الداخلي ؟ 
 من ىو اجلمهور ادلستهدؼ, كصاحب االكلوية ؟ 

                                                           
 .163ابراىيم عرقوب ، االتصاؿ االنساين كدكره يف التفاعل االجتماعي ، مرجع سابق ،ص   1
 .  22مناؿ طلعت زلمود،مدخل إىل علم االتصاؿ،مرجع سابق ، ص  2

3
بورقلة , مذكرة مقدمة الستكماؿ شهادة   BNAدراسة حالة البنك اجلزائرم –خنيفر كفاء , دكر االتصاؿ الداخلي يف تسيَت ادلؤسسة اخلدمية  

 , ص 2014ادلاسًت اكادديي , كرقلة ,
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 ماىي الوسائل ادلستخدمة ؟ 
 كيف يتم تقييم النتائج ؟  ما ىو االجل احملدد للحصوؿ على النتائج ؟ 
  من يقود سلتلف العمليات ؟ 
  1ما ىي ادليزانية الواجب توفَتىا ؟ 

 
 ف نلخصها فيما يلي :ديكن أ  : هداف االتصال الداخليأ  -2

يف سلتلف مستوايت ىو  يعترب توضيح اىداؼ ادلؤسسة كخلق التعاكف كاالنسجاـ بُت ادلسَتين : االعالـ .أ 
 االسلوب االصلع لضماف السَت االمثل للمعلومة داخل التنظيم .

ال ديكن اف حيقق االعالـ الداخلي صلاحو ما مل يعزز ابلتكوين ليجعل ادلتلقي مدمج يف زبصصو  : التكوين .ب 
 كزليط بكل مهارات كتقنيات عملو فيؤديو بكفاءة.

استعداد مسبق للقياـ بعمل ما بطريقة موجهة لتحقيق ىدؼ معُت ,كالشرط الوحيد لتحفيز  : التحفيز .ج 
 الشاملة بنشاط ادلؤسسة.اجلمهورالداخلي ىو ادلعرفة الدقيقة ك 

فاكرب استقرار تنظيمي  : Coteسلوؾ يهدؼ للعودة لقيمة اك حالة معينة ,كابلنسبة ؿ  : االستقرار .د 
 ينجم عن كجود مجاعات غَت رمسية ذات ركابط قوية موحدة.

  : تنقسم اىل فئتُت : االىداؼ اخلاصة لالتصاؿ يف ادلؤسسات الصناعية .ق 
  تعريفهم دبا جيرم داخل ادلؤسسة    لزايدة التفاىم كالثقة  : ابلنسبة للعلملُتاىداؼ االتصاؿ الداخلية

كالتقليل الشائعات شلا ينعكس اجيااب على زايدة االنتاج , كىناؾ رلاالت عدة لتقدمي ادلعلومات منها 
 يتعلق ابالنتاج, كمنها يرتبط بسياسات ادلؤسسة اك ظركفها.

 ديكن ادلسَتين االداريُت من االندماج مع العماؿ كالتاثَت  : داريةاىداؼ االتصاؿ ابلنسبة للقيادات اال
فيهم ,كما ديكن القادة من توجيو السلوؾ الفردم كاجلماعي , لتحقيق اذلدؼ ادلشًتؾ , كاالتصاؿ 
اجليد طريق الزباذ القرارات السليمة, كالقائمة على قدر كايف من احلقائق كادلعلومات كالبياانت 

 2الصحيحة . 
 
 
 
 
 

                                                           
, اطركحة لنيل ENIEMناعات الكهركمنزلية دراسة كصفية ابدلؤسسة للص–ابية بوكزة , االتصاؿ الداخلي كدكره يف ربسُت انتاجية ادلوارد البشرية   1

 .58, ص 2014-2007,  3شهادة الدكتوراء يف علـو االعالـ كاالتصاؿ , جامعة اجلزائر
 

2
 .14ص1980, , القاىرة ,مكتبة عُت الشمس ,االتصاالت االدارية كاجلماىَتية  , علي امحد كركحية السيد  
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  : غاايت االتصال الداخلي -3
 

االتصاؿ الداخلي ىو رلموع العمليات اليت دبقتضاىا تنقل ادلعلومات بُت اجلمهور الداخلي للتنظيم يف سلتلف     
  : االذباىات , فهذا يقودان لتحديد متغَتين اساسيُت

كنتاج التقاطع بُت ادلتغَتين ىو الغاايت االربعة  , االكؿ ادلعلومات ادلتداكلة اك احملتول كالثاين اجلمهور اك الفاعلُت
 وبونو(Henri)      اليت تعد الركيزة االساسية للسياسات ادلسطرة من قبل ادلؤسسة حسب ىنرم

(Boneu)  ،كنظرا المهية ىذه الغاايت سوؼ نتناكذلا بشيء من التفصيل : 
 الفهم : الغاية االوىل  Compréhension : االتصاؿ الداخلي ربسُت ادلعرفة اليت  يستطيع كل فرد بفضل

  : ديتلكها عن عملو كمؤسستو, كادلركزة على مستويُت
 تتعلق ابجملموع العناصر الكمية للمؤسسة كمكوانهتا ادلادية كالبشرية   : مستول مادم -
كيتمثل يف االساليب االدارية ادلتبعة, كثقافة ادلؤسسة كلتحقيق غاية الفهم بشكل جيد البد  : مستول معنول -

اف تطور ادلؤسسة قدرهتا على االستماع كاليقظة , فبفضل االستماع يتمكن ادلسَتكف من معرفة ما يفكر , 
سية , كتشمل اربع ىي معلومات اسًتاتيجية ابلنسبة لصاحب القرار كغاية الفهم اسا , كحيس بو العماؿ
  : مكوانت رئيسية

تسعى ادلؤسسة الدماج ادلوظف اجلديد ابستقبالو ,   La composant d’insertion : مكون االدماج .أ 
  : كمنحو الوسائل الضركرية للتطور كيتم ذلك ابستخداـ اداتُت للفهم مها

 اداة االستقباؿ :  Le dispositif d’accueil  ادلعلومة , افالـ قصَتة عن يستخدـ فيها كاثئق كسجالت
 ادلؤسسة لتقدمي نظرة كاقعية كاجيابية للموظف اجلديد.

 اداة االثراء ادلهٍت :  La dispositif d’enrichissement professionnel   تسمح لكل موظف برفع
ربديد اجلماىَت ادلستهدفة   اكذلا : كالتحكم يف عملو يتحقق االنفتاح ادلهٍت استنادا لعدة مراحل ,قدراتو 

ليتم بعدىا كضع دعائم اعالمية  , م فحص قدرات ادلستخدمُت على ادراكها  ,ابدلعلومات ادلهنية 
 1كربضَت منهجية لتقييم االفعاؿ ادلوظفة .

يتعلق بفحص رلموع االدكات اذلادفة   La composant d’information  : مكون االعالم .ب 
  : لتشجيع فهم ادلوظف للنشاط الذم يؤديو كيتكوف من اداة فهم مزدكجة

 اداة االعالـ القانوين Le dispositif d’information légal  من القانوف  94يضعها ادلشرع كتنص ادلادة
ا ادلستخدـ كل ثالث اشهر على االقل اجلزائرم اخلاص بتشريع العمل " تتلقى ادلعلومات اليت يبلغها اليه

                                                           
.  04-93باية بووزة ، مرجع سبق ذكره، ص ص   
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بتطوير انتاج ادلواد كاخلدمات كادلبيعات كانتاجية العمل, ككذا تطور عدد ادلستخدمُت  : كاخلاصة ب
كاعالـ العماؿ  كحوادث الشغل ,ابالضافة لنسبة التغيب كاالمراض ادلهنية كتطبيق النظاـ الداخلي

 .1ابالنتظاـ ابدلسائل ادلعاجلة " 
 عالـ العاـاداة اال :  La dispositif d’information   هتتم ابالعالـ كافة ادلوارد البشرية , لكي تفهم

غاية االدماج فكل فرد يشارؾ بطريقة احسن يف التنظيم  : نشاط ادلؤسسة كمشاكلها لتحقيق غايتُت
 الذم ينتمي اليو . غاية بيداغوجية كيف ظلها كل فرد يفهم مكوانت كظيفتو بطريقة افضل .

  : لالستماع بعداف  La composant d’information  : مكون االستماع .ج 
 اداة االستماع اليومي : La dispositif d’écouté quotidien  االنصات تلقائيا لكل ما يقاؿ على  يتم

 ... كاالجتماعات  : دعائم اتصالية: مستول ادلؤسسة اعتمادا على
 اداة االستماع ادلنتظم :  La dispositif d’écouté organisé   تسمح لالدارة ابالحاطة خبصائص اجلسم

 االجتماعي ابصلاز التحقيقات ادليدانية حوؿ ادلناخ السائد .
اصبحت الكثَت من ادلؤسسات تعتمد  La composante de vigilances   : او اليقظةمكون االنتباه  .د 

  : سياسة االتصاؿ كاالنفتاح يف مواجهة تغَتات احمليط ابالستعانة
 ابداة مراقبة احمليط : La dispositif surveillance de l’environnement   اليت سبنح ادلؤسسة امكانية التحرؾ

  : زليطها , كتقـو عل مراقبةلرصد ما حيدث يف 
 فكلما كانت تتمتع ببنية ال مركزية , كتتخذ القرارات على مستول ادلصاحل كلما    : نوع ىيكلة ادلؤسسة

 كاف الفرد يتمتع بقدرة ذاتية اكرب ,يف شلارسة الرقابة على احمليط .
 يؤثر على ادلوقف الذم يتخذه كل فرد ذباه رسائل احمليط .  : شكل ثقافة ادلؤسسة 
 كادلؤسبرات ,ادلنتدايت , الصالوانت كاالايـ ادلفتوحة ...  : الوسائل ادلستخدمة 
 سري وحركة ادلعلومات : الغاية الثانية : Circulation  تعرب عن قدرة نسق االتصاؿ على تسهيل تدفق

ادلعلومات , كبفضلها ديكن توجيو كمراقبة ادلهاـ على مستول التنظيم اما ربقيقها فيتم بتطوير حلقات نقل 
 ادلعلومات , ازلة العوائق التنظيمية كالتحلي ابلشفافية 

 ادلواجهة : الغاية الثالثة : Confrontation جياد مكانو ادلناسب , كربديد دكره بفضلها يتسٌت لكل فرد ا
 اخلاص حسب الفضاء الذم يوجد فيو كانتظارات االخرين منو .

 التنسيق واالنسجام : الغاية الرابعة : Cohésion  يف اطارىا حيقق االتصاؿ الداخلي التنسيق بُت مجيع
 2االفعاؿ , على مستول التنظيم ابرساء قواعد لغة مشًتكة.

 

                                                           
  75ص ، 2000،عنابة  ،دار العلـو للنشر كالتوزيع ، تشريع العمل اجلزائرم   د.دمحم الصغَت بعلي ، 1

41مرجع نفسو ، ص    2.  
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 : الغاايت االربعة لالتصال الداخلي ومكوانهتا وادواهتا   :11- جلدول رقما
 Les dispositifاالدكات  Les composantادلكوانت Les finalités  الغاايت

 
 
 
 الفهم

La compréhension 

 االدماج
L’insertion 

 L’accueil االستقباؿ 
 L’enrichissement p  الثراء ادلهٍت

 االعالـ
L’information 

 L’information l’égal  االعالـ القانوين
 L’information général  االعالـ العاـ

 االستماع
L’écoute 

 L’écoute quotidienne  االستماع اليومي
 L’écoute organisée          االستماع ادلنظم

 االنتباه
La vigilance 

 La surveillance                  الرقابة  
 Liaisons et maillage       الركابط كالشبكات

 التبادؿ دكراف ادلعلومات
L’échange 

 La coordination                       التنسيق 
 La création                         االبداع 

 Le                      التموقع    La place                ادلكانة ادلواجهة

positionnement 
 L’implication                         التطبيق Le rôle               الدكر

 L’identité                             اذلوية  La représentation   التقدمي التنسيق
 L’indentification                     التعريف  L’appartenance االنتماء

  
طركحة دكتوراء ، جامعة سُت انتاجية ادلوارد البشرية ، أابية بوكزة ، االتصاؿ الداخلي كدكره يف رب : المصدر 

 . 42احلزائر ،ص 
 

لتتمكن ادلؤسسة من تبليغ رسائلها لطاقمها العامل تستعُت بعدة كسائل  : وسائل االتصال الداخلي  -4
  : كمن امههاتتحدد حسب مسار الرسالة كاجلمهور الذم تستهدفو 

  :  تشمل : الوسائل االتصالية الداخلية النازلة .أ 
 تضم الرسائل كالنقاط  , كىي دكرية ,متغَتة كتساير احلاضر. : كشوؼ ادلعلومات 
 يعترب من الوسائل االكىل ,ادلستعملة يف االتصاالت النازلة . : دفًت االستقباؿ 
 تستقبل ادلعلومات ,من ادارة االفراد كالنواب كالنقاابت  : لوحة االعالانت الضركرية 
 تعد عامال مهما لالتصاؿ , كما اهنا االكثر انتشارا داخل ادلؤسسات . : جريدة ادلؤسسة 
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 اجتماع  : نشاط اجتماعي ايخذ شكل احلوار حوؿ موضوع ما، كىناؾ عدة انواع منها : االجتماعات
 قرار...التفاكض كاالجتماع اذلادؼ الزباذ ال

 كسيلة غَت مكلفة ، تستخدـ العطاء ارشادات داخلية كخاجية .  : االبواب ادلفتوحة 
 تويل امهية اجلمهور اخلارجي كالداخلي على حد السواء . : العالقات العامة 

  الوسائل االتصالية الداخلية الصاعدة .ب 
 تطلعات كاذباىات  كتعد اكثر الوسائل استعماال للبحث ادلنظم عن : التحقيقات كسرب االراء

 كانشغاالت العماؿ ،حيث تسمح بتقييم احلالة النفسية للمستاجرين كنوعية اجلو الداخلي.
 تضعو ادلؤسسة بغرض التعرؼ على كجهة نظر العماؿ حوؿ  : صندكؽ االفكار كاالقًتاحات كالشكاكم

 سلتلف ادلواضيع .
 ىي اجتماع فريق من العماؿ ادلمثلُت الىم الوظائف الرئيسية من مستوايت عدة كيف  : رلموعة التشاكر

 النهاية يصاغ تقرير يضم اقًتاحات كحلوؿ للموضوع ادلعاجل.
افراد يعملوف تطوعا جيتمعوف بصفة مستمرة،  10اىل5كتتمثل يف رلموعات صغَتة من  :  حلقات النوعية .ج 

 حات ادلقدمة كحلوؿ للمشاكل العالقة ,يتم ذلك سنواي اك دكراي .لدراسة سبل ربسُت النوعية اك االصال
  : متعددة منها : وسائل االتصال االفقية .د 

 اداة فعالة ,كادلقصود هبا التفاعل اللفظي الذم يتم بُت فردين يف موقف  مواجهة كنقاش  : ادلقابالت
 1حوؿ موضوع اك مسالة معينة كذلك لتحقيق ىدؼ اك غرض معُت .

 يستخدـ يف سلتلف االدارات ابدلؤسسة لتبادؿ ادلعلومات. : اذلاتف 
 ذات مضامُت سلتلفة , ربضرىا شخصيات متخصصة دلناقشة موضوع ما. : الندكات 
 تعتمدىا االدارة دلعرفة كربليل ربقيقو داخل كخارج ادلؤسسة. : التقارير 
 طية مكثفة.تستهدؼ مجاىَت معينة كتتطلب تغ : النشرات اخلاصة اليت تصدرىا ادلؤسسة 
 تصدر دكر ابلتوزع على ادلوظفُت كالعمالء . : اجلريدة الداخلية للمؤسسة 
 قد اتخذ شكل الفتة كبَتة ,تعلق يف مكاف عاـ للًتكيج لفكرة اك نظاـ اك عمل. : ادللصقات 
 تستخدـ الخبار العماؿ ابلتعليمات اخلاصة دبجاؿ عملهم . : لوحة االعالانت 
 تتميز ابلسرعة كالكفاءة كالفورية اليت تسمح بتوجيو الرسائل لشخص اك  : اسلوب االتصاؿ احلديث

 2 اشخاص زلددين . 
 

 

                                                           
1
 .192ي, تكنولوجيا االتصاؿ يف اخلدمة االجتماعية ,ادلكتب اجلامعي احلديث,د.ط, ك.س , صدمحم سيد فهم 
 .192 دمحم السيد فهمي , مرجع سابق , ص 2
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 اسرتاتيجية االتصال اخلارجي  : رابعا

  مفهوم االتصال اخلارجي .1
 

رلتمع البد من   عرفو مصطفى حجازم على انو حلقة كصل بُت ادلؤسسة ك اجملتمع احمليط هبا ، ففي كل    
صالت مع أفراد ذلك اجملتمع ،  تحقيق غاايت ك كظائف معينة ك ذلاىيئات سلتلفة ، قائمة لكجود مؤسسات ك 

متبادلة بينها ك بُت مجاىَتىا ، ىده الثقة ال أتيت عن ن القياـ أبعماذلا ما مل تكن ثقة  ال تتمكن ىذه ادلؤسسات م
البقاء ف لذلك فاالتصاؿ ا طريق الصدفة ، لكن جيب اف تبٌت على أسس متينة ك خطط مدركسة تضمن ذل

 . عليو ابدلؤسسة كاحملافظة ىو بناء ثقة اجلمهوري اخلارج
 1يعٍت االتصاؿ اخلارجي كل ما يرمز لالتصاؿ ك العالقات اخلارجية دلؤسسة ما .    

كما يقصد " ابالتصاالت اخلارجية ىي جهود االدارة خارج حدكد ادلنشاة " . دبعٌت اف ىذه االدارة تعمل 
 2على توسيع نطاؽ االتصاالت حبيث يوجد نوع من االمتداد للسمعة الطيبة للمؤسسة يف زليطها اخلارجي. 

اىَتىا ادلختلفة كادلتميزة ببعض كادلفهـو احلديث لالتصاالت اخلارجية ىو زلاكلة غزك اسواؽ جديدة ذلا مج
 3الصفات, كذلا تقاليدىا كعاداهتا كمعتقداهتا اخلاصة " .

ادلسؤكليات  يتم فيها ربديد ، هنا خطة عمل كاضحةعلى أ : تعريف اسرتاتيجية االتصال اخلارجية ك -
 نظمة مع اخلارج . فيما خيص عالقات ادل، كاالجراءات خللق كتوزيع ادلعلومات  كادليزانية طركاألكلوايت كاأل

 راحل اعداد اسًتاتيجية االتصاؿكفيما يلي توضيح بياين دل      

 

 

 

 

 

                                                           

Montada30dz/ 30dz.Justgoo . com   منتدل اخلاص ابالعالـ كاالتصاؿ يف اجلامعات اجلزائرية  1  
 .139,ص2000امحد دمحم ادلصرم, االدارة احلديثة , مؤسسة شباب اجلامعة , االسكندرية ,  2
 140امحد دمحم ادلصرم, مرجع نفسو,ص  3
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  : تصالالعداد اسرتاتيجية ا األساسية راحلادل :  1-2 الشكل رقم 

 SWOTدراسة بيئة ادلؤسسة من خالل 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الطالبة  : ادلصدر 

اك اىداؼ االتصاؿ على مستول اخلارجي للمؤسسة ,  كيف ىذا ادلستول فهو    : اخلارجي هداف االتصالأ .2
  : يهدؼ اىل

 احلصوؿ على احتياجات ادلؤسسة من القول العاملة اليت تتطلبها انشطة ادلؤسسة . -

 ادلناسبُت كيف الوقت ادلناسب كمن ادلصدر ادلناسب .توفَت مدخالت االنتاج للمؤسسة ابلكمية كالسعر  -

تعريف العمالء حبقيقة اجلهود ادلبذكلة داخل ادلؤسسة مع تعريفهم ببعض ادلشاكل كالصعوابت اليت تواجهها يف  -
 سبيل ربقيق ذلك .

 1تدعيم العالقات مع اجلمهور كاقناعو ابخلدمات ادلختلفة اليت تقدمها ادلؤسسة . -

 التعرؼ على اراء العمالء كاجلمهور الداخلي .   -

  : اما الدكتور  دمحم فهمي العظركزم , فقد مشل اىداؼ االتصاؿ يف النقاط التالية

 الكشف عن اذباىات كميوؿ مجهور ادلؤسسة . -
 كضع الربامج اليت تتالءـ مع االىداؼ العامة للمؤسسة كالتعريف ابخلدمات اليت تؤديها . -
 ىَت تنمية الفهم ادلشًتؾ كالتعاكف ادلتميز بينو كبُت ادلؤسسة .تعبئة اجلما -
 كسب اتييد اجلماىَت كخلق نوع من التكامل معو , ابلرفع من مستول اخلدمات كربسُت ادائها . -

                                                           

 .53 1990    ص   1 ،النساين "رؤية يف انثركبولوجيا االتصاؿ " , البيطاش للنشر كالتوزيع , االسكندرية دعبس دمحم يسرم , االتصاؿ كالسلوؾ ا 

 حتديد ادلستقبلني

 اختيار وسائل االتصال 

 تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها
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 تصحيح االفكار اخلاطئة عن ادلؤسسة كزلاربة االشاعات اليت سبسها . -
 1. خلق عالقات التعاكف بُت ادلؤسسة كادلؤسسات االخرل -

 
   : وسائل االتصال اخلارجية يف ادلؤسسة .3

 
تعترب من اقدـ كاشهر الوسائل اليت تعتمد عليها ادلؤسسة يف نشر اخبارىا  : الوسائل ادلكتوبة .أ 

 كالًتكيج دلنتجاهتا كخدماهتا لبلوغ كربقيق اىدافها ادلسطرة .
 الصحافة ادلكتوبة :  

 
تشكل الصحافة ادلكتوبة اىم الوسائل كاكثرىا استعماال من طرؼ ادلؤسسات على اختالؼ احجامها         

كنشاطاهتا ,ابعتبارىا الوسيلة االكثر انتشارا من ام كسيلة اخرل كتتميز ابدلصداقية , حيث ربوز على مجهور كىي 
ار ,كىذا ما ديكن القائم ابالتصاؿ يف اية مؤسسة اك يف متناكؿ مجهور كبَت ,فالصحافة ادلكتوبة سبتاز بسرعة االنتش

منظمة ابالعتماد عليها ،  لذلك يالحظ يف الصحف اليومية كاجملالت حيز  لالشهار لعدد كبَت من اذليئات 
     2االقتصادية كالشركات اخلاصة كادلؤسسات بغية سبرير رسائلها لتحقيق اغراض مادية كلتحسُت صورهتا يف السوؽ .

 مطبوعات ادلؤسسة : 
 
ىي كل ما تصدره ادلؤسسة من تقاريرسنوية حوؿ اصلازات كانتاج ادلؤسسة كالذم يهدؼ اىل زايدة ثقة           

اجلماىَت يف ادلؤسسة كزايدة حجم ادلبيعات كاخلدمات , كما تكتسي مطبوعات ادلؤسسة امهية كبَتة لالتصاؿ بُت 
ابدلقارنة مع كسائل االتصاؿ االخرل كمن بُت ىذه ادلطبوعات ادلؤسسات كاالشخاص كذلك لنقص تكلفتها 

رللة خاصة ابلعاملُت ،رللة عامة، مطبوعات دكرية اك مناسبتية ، كىناؾ ايضا ادلطبوعات اخلاصة ابدلعرض : صلد
  : كالزايرات . كمن اىم اىدافها

 بناء كتدعيم شهرة ادلؤسسة بُت العاملُت هبا كمجهوراخلارجي. -
معرفة اخبار مجهور ادلؤسسة من مستهلكُت لسلعها اك مستفيدين من خدماهتا كادلتعاملُت معها ابىم   -

   3التطورات يف سياسات ادلؤسسة .

                                                           
 .320,ص2004زلمود العظركزم , العالقات االدارية كادلؤسسات العامة , عامل الكتب , القاىرة,  1
2
 ) بتصرؼ ( 165االسكندرية, صىناء حافظ البدكم , العالقات العامة كاخلدمة االجتماعية , ادلكتب اجلامعي ,   

 ) بتصرؼ ( .330,صدمحمكد فهمي العظركزم , رلع سابق   3
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 ادللصقات  
تدخل ادللصقات ضمن كسائل االتصاؿ ادلوجهة اىل مجهور ادلؤسسة اخلارجي , فهي عبارة عن لوحات اك       

كبَتة اك فضاءات كاسعة صلدىا  يف احملطات ،االماكن العمومية ،ادلعارض صور تعلق اك تلصق على صفائح  
كغَتىا . تعترب ادللصقة قناة اتصاؿ اقناعية ، ذبذب االنتباه تثَت االىتماـ كتدفع ادلشاىد اىل االنفعاؿ ابالجياب 

 ضلوىا اك ربثو على القياـ بسلوؾ معُت .

اشهار ما حوؿ منتج اك خدمة معينة , كىذا راجع اىل كوف ىذه عادة ما تعتمد ادلؤسسة على ادللصقات لنشر    
الدعيمة اقل تكلفة مقارنة بباقي الوسائط )كالتلفزيوف (, ابالضافة اىل ضماف تعرض اجلمهور ذلا , كىذا طبعا 

 1راجع اىل االختيار ادلسبق لالماكن ادلناسبة .

 جريدة ادلؤسسة :   
سسة , سواء يف ادلناسبات خاصة اك بصورة دكرية )شهراي ,فصليا , ىي احدل مطبوعات اليت تصدرىا ادلؤ     

يتم اعتماد جريدة ادلؤسسة من اجل اتصاؿ ابجلمهور ككذا تزكيده ابدلعلومات اليت يرغب يف معرفتها   2سنواي( .
  3. بغرض التفسَت اك ربسُت الصورة الذىنية للمؤسسة اك حىت لالعالف عن منتجات ادلؤسسة اك سلتلف خدماهتا

  : جلريدة ادلؤسسة نوعُت كمها

 كىي رللة خاصة ابلعاملُت كادلستخدمُت التابعُت للمؤسسة .  : رللة/ جريدة ادلؤسسة الداخلية 
 تصدر ادلؤسسة ىذا النوع من اجلرائد خصيصا جلمهورىا اخلارجي, كما اهنا    : رللة ادلؤسسة اخلارجية

ارجي كاليت تليب رغبتو يف احلصوؿ على معلومات زبص تتضمن ادلواضيع اليت تثَت اىتماـ اجلمهور اخل
ادلؤسسة, كل نشاطاهتا ككذا منتجاهتا اك خدماهتا. كىذا من اجل دعم اكثر لسمعة ادلؤسسة كلتحسُت 

  4صورهتا الذىنية.
 

  : الوسائل السمعية البصرية .ب 
يقصد هبا االذاعة كالتلفزيوف كاالنًتنت , كاليت اصبحت من اىم الوسائل اليت تستخدمها ادلؤسسات      

 كادلنظمات كاالدارات نظرا دلا سبثلو من امهية داخل اجملتمع كوسائل تضاعفت مالزمتها للفرد يف ىذا العصر.

 التلفزيوف   

                                                           
 .76, ص2000دمحم انجي جوىر , كسائل االتصاؿ يف العالقات العامة , دار اجملدالكم للنشر كالتوزيع , عماف,  1
 .202, ص2011القات العامة ككسائل االتصاؿ , دار ادليسرة للنشر كالتوزيع , عماف, عدمحم صاحب سلطاف , ال  2
 .214, ص2000, 2دمحم منَت حجاب , االعالـ كالتنمية , دار الفجر للنشر كالتوزيع , القاىرة , ط  3
4
 .68,69دمحم انجي جوىر , مرجع سابق , ص  
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جيلب اىتماـ اجلمهور اكثر من الوسائل االخرل , فهو يبث يعد التلفزيوف الوسيلة االكثر شعبية , حبيث        
الرسالة كادلرئية كادلسموعة كحىت ادلقركءة , فهي سبس اغلب الشرائح االجتماعية على اختالؼ ثقافتها كمستواىا 

 العلمي , لذلك يعترب الوسيلة اجلماىَتية االكىل دكف منازع . 

العالمية ابلصورة الثابتة كادلتحركة ادللونة كغَت ادللونة كابلرسومات فالتلفزيوف ديكن من ايصاؿ الرسالة ا       
البيانية كاالحصائية ككذا االصوات التعبَتية , شلا حيدث اثرا ابلغا يف نفس ادلتلقي لذلك فهو اصلع الوسائل 

 االعالمية على االطالؽ يف كقتنا الراىن .

 االذاعة   
ايصاؿ الرسالة االعالمية اىل اجلمهور يف مناطق انئية , كيعترب  ىي كسيلة اعالمية تتميز ابلسرعة يف    

ادلذايع رفيق االنساف منذ كقت طويل , اذ   ديتاز بسهولة االستعماؿ كاحليوية اليت تنبض بصوت االنساف 
 كادلوسيقى , كما انو اقل كلفة من التلفزيوف فهو يف متناكؿ اجلميع كمن ادلعركؼ فاف الكلمات ادلسموعة ذلا

 1اتثَت اكرب من الكلمات ادلكتوبة.

 االنًتنت  
ادل التطور التكنولوجي دلختلف كسائل االعالـ كاالتصاؿ اىل ظهور كسائل كدعائم اتصالية جديدة . من        

امهها كاكثرىا تطورا كمنوا من يـو الخر " االنًتنت" , اليت اصبح يف عصران احلايل جزء ال يتجزا من حياة االفراد. 
الصعيد االقتصادم كالتجارم , استطاعت ادلؤسسات استخداـ االنًتنت كاداة تتصل من خالذلا مع سلتلف  فعلى

, ادلواقع التجارية االلكًتكنية اليت (E-mail)اجلماىَت كاصحاب ادلصاحل ,عرب عدة كسائط كالربيد االلكًتكين 
كتتنوع اغراض استعماؿ االنًتنت من قبل   تعرض كل ما لو عالقة ابدلؤسسة )نشاطاهتا ,منتجاهتا,اترخيها...(.

التعريف بنفسها , الًتكيج دلنتجاهتا كعالماهتا , التواصل مع الزابئن  : ادلؤسسات،حبيث تقـو ىذه االخَتة ب
كادلستهلكُت ابالعتماد على الربيد االلكًتكين اك على ادلوقع االجتماعية االكثر تفاعلية، الهنا تساعد ادلؤسسات 

 اكثرمن الزابئن كذبعلها تتفاعل معهم برصد ارائهم كاذباىاهتم ازاءىا منتجاهتا كخدماهتا . على التقرب

 : الوسائل الشفوية .ج 
 ادلعارض  

                                                           

  
1
دراسة ميدانية) شركة التامُت(, مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو االعالـ كاالتصاؿ , –محزة عليلي , االسًتاتيجية االتصالية للمؤسسة اخلدماتية    

 .98-99ص  ,ص2016جامعة اجلياليل خبميس مليانة , 
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تعترب ادلعارض فكرة متطورة عن االسواؽ كتستخدـ السباب اعالمية اىل جانب اغراضها التسويقية ادلعركفة       
فهي تفيد يف االتصاؿ جبمهور ادلؤسسة كاعالمو بدكرىا , كما تقدـ ادلؤسسة اثناء التنظيم ادلعارض نشرات 

 1ككتيبات اىل الزكار مهمتها التفسَت كالشرح. 

 ايـ الدراسيةادللتقيات كاال  
اصبحت كسيلة فعالة لالستفادة من حبوث كخربات ادلختصُت ككسيلة ىامة لالتصاؿ ابذليئات اليت ذبمعها مع    

ادلؤسسة مصاحل علمية اك فنية اك مهنية مشًتكة, كىي هتدؼ اساسا اىل تعميق معارؼ ادلؤسسة كتبادؿ االراء 
ادلختصوف الوطنيوف كالدكليوف ، كابلتايل تربز امهية ىذه ادللتقيات  حوذلا لكوف ادللتقيات كاالايـ الدراسية حبضرىا

كاالايـ الدراسية يف االحتكاؾ ابلعامل اخلارجي , خاصة مع ادلؤسسات ادلنافسة كادلشاركة ابلتايل ىي الفرصة اماـ 
 ادلؤسسة لتقدمي اتناجها كصورهتا.

 الزايرات كاالبواب ادلفتوحة   
االبواب ادلفتوحة كسيلة اتصاؿ ىامة ابلنسبة للمؤسسة , حيث تقـو ىذه االخَتة بفتح تعترب الزايرات ك         

ابواهبا اماـ اجلمهور اين يتم االلتقاء ادلباشر بُت ادلنتج للسلعة اك اخلدمة )ادلؤسسة( كمستهلك السلعة كخدماهتا اك 
ار مدل توفر الشركط ادلالئمة لدل نشاطاهتا , كىذا من اجل ربسُت صورهتا اماـ اجلمهور كضماف مسعتها ,كاظه

 2 عماذلا كقدرهتم كمؤىالهتم العملية كالفنية ..

 

 خالصة الفصل :  

 

كمن ىنا نستنتج أف أية مؤسسة مهما كاف طابعها سواء كاف ذبارم ، صناعي أكخدمايت فهي ربتاج اىل سلطط  
عملي ، تسعى من خاللو اىل ربقيق أىدافها كىو ما يعرؼ ابالسًتاتيجية ، كلن يتحقق ذلك اال بوضع منظومة 

م فيها تبادؿ ادلعلومات كاالراء داخل كخارج اتصالية تعتمد على االتصاؿ التنظيمي ، فهو عملية اتصالية ىادفة يت
 ادلؤسسة ذلذا ديكن للمؤسسة أف زبلق اسًتاتيجية اتصالية سبكنها من ربقيق كبلوغ أىدافها .

                                                           

 . 189 ىناء حافظ , مرجع سابق , ص  1  
 -102 101 صمحزة عليلي , مرجع سابق ,  2

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل الثاين
 خمطط اتصال املؤسسة
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 لدتهيد الفص

ان التطورات احلديثة يف سلتلف ادلؤسسات أدى بشكل كبَت اذل تدعيم أعلية االتصال ، ىذا مع النمو والتطور      
بسبل االتصال اليت من خاللو تتم نقل  ادلتسارع يف ادلؤسسات واتساع نطاق أنشطتها ، أسهم بشكل كبَت يف االىتمام

ادلعلومات واالراء وتبادذلا بُت اجلمهور الداخلي لتحقيق أىداف ادلؤسسة . فان التسيَت الفعال البد أن يكون مقًتن 
بنظام اتصال جيد يسمح للمؤسسة ابيصال وتبليغ رسائلها وبرارلها وسياستها للعلملُت بداخلها ، وكذا استعاب ىوالء 

لوعي أبعليتها ذلم ودلؤسستهم وىذا لتفادي كل الصعوابت والعراقيل اليت تواجو ادلؤسسة مع حتقيق أىداف ادلؤسسة ذلا وا
 ادلسطرة .

ومن يتبُت ضرورة تنظيم االتصال الداخلي ووضعو يف اطار اسًتاتيجي مناسب ، لكن ابلرغم من أعلية ىذه اخلطوة اال  
 تبار ضمن برانمج تسيَتىا.  أن معضم ادلؤسسات ال أتخذىا بعُت االع

األساسية لتصميم سلطط اتصال داخلي ، حيث اشتمل على ذتانية مراحل بدءا  هار ادلراحلخصصنا الفصل الثاين الظ
من تشخيص الوضعية احلالية لالتصال وحتديد ادلشكل ، مث حتديد اجلمهور ادلستهدف فالرسائل والوسائل االعالمية 

دليزانية الالزمة الصلاز ادلخطط ، مث اجلدول الزمٍت لالجال التنفيذ وأخَتا طرق تقييم سلطط ادلستعملة ، وكذلك حتديد ا
 االتصال الداخلي .

 ادلؤسسة يف صتصالاالماىية سلطط  : والأ   

سقة مع بعضها البعض يف شكل عمل نظامي وعقالين ويكون ىو رلموعة من النشاطات ادلتنا : صتعريف ادلخطط  -1
متتابعة ومنطقية فهو ليس رلموعة وصفات جاىزة ففي كل مرحلة ىناك قرارات تتخذ فيما ؼلص يف شكل عمليات 

االدوار التقنية والطرق واالساليب النظرية وحسب معطيات وادلوارد البشرية وادلالية اليت تكون واخرىيفرضها علينا السياق 
 1من جهة اخرى .

 2تبط بعمليات) وسائل( مرتبة موجهة لتحقيق ىدف. نو مشروع مصمم مر على أ le Rober  قاموسيعرفو ال

  : ويرى العديد من ادلفكرين ان ادلخطط غلب ان غليب على االسئلة التالية

 ما ىي الوضعية احلالية !  
  ما ىي النتائج اليت نريد حتقيقها !  
 كيف نريد الوصول اليها ! 

                                                           
1
 Bougetta. Fouad :  la société de l’information, les organisations et le plan de communication , OPU Algérie , 

2005 , p42 .  
2
 Bulger.A ,  le robert Edition Assimil ,France,2000,p281. 
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 كيف يتم قياس درجة االصلاز واالثر الناتج عن ذلك !  
  : ؽلكن تعداد سلتلف سلططات ادلؤسسة كالتارل : ادلخططاتنواع أ -2

 ينبغي  ان حتدد رسالة ادلؤسسة وكذا احملاور الكربى لنمو اذل جانب  : ادلخطط الشامل للمؤسسة
 االىداف العامة ادلراد الوصول اليها وطرق حتقيق ذلك.

 امل بكل وحدة ادارية ترمي كلها اذل اصلاز ادلخطط الش : ادلخططات اخلاصة 
 ىو احد ادلخططات اخلاصة فهو يصف ادلنتج او اخلدمة ادلعروضة حيث يتم حتديد  : سلطط التسويق

 توزيع / ترويج )اتصال( / تسعَت) السعر( . : سلتلف مكوانت ادلزيج التسويقي
 غلب ان ترتكز على ادلخطط الشامل للمؤسسة وكذا على ادلخططات اخلاصة  : سلططات االتصال

 ابلوحدات االدارية.
 فهي اتيت كلها لتدعيم وتثري سلطط  ,العالقات مع الصحافة ) االشهار(  : سلططات العالقات العامة

 1االتصال .
داخلي واخلارجي للمؤسسة ىو سلطط يضم كل الربامج ادلتعلقة ابالتصال ال : صتعريف سلطط االصتصال الشامل -3

  : فهو يتكون من عدة مواضيع تراعي يف رلملها النقاط التالية ,بغرض حتقيق اىدافها وادلساعدة يف ظلوىا 
 سلططات العمل .  –الرسائل االتصالية  –اجلمهور ادلستهدف  –اىداف ادلؤسسة 

فهو يعترب اداة لالدارة الغاية منها  ,ىو تررتة عملية السًتاتيجية ادلؤسسة  : صتعريف سلطط االصتصال الداخلي -4
جتسيد سياسة االتصال الداخلي من خالل رلموعة من النشاطات ادلتناسقة وادلرتبة فيما بينها .فمخطط 

حيث يشمل اكرب  ,االتصال الداخلي ىو الذي يضمن التوافق بُت سلتلف النشاطات ادلرتبطة بواقع ادلؤسسة
يسمح ابدلشاركة يف صياغة ادلخطط وضمان تنفيذ اكرب دلا ىو  ,عدد شلكن من االشخاص مبختلف ادلصاحل

 . مطلوب
  : اخلطوات ادلتبعة لتصميم سلطط اصتصال داخلي -5
ان سلطط االتصال يتم تصميمو ابتباع برانمج تكون مراحلو متكيفة بعضها مع بعض بصفة ضيقة وسوف    

 : بعُت االعتبار عند صياغة سلطط االتصال الداخلينتعرض فيما يلي اذل اىم العناصر الضرورية الواجب أخذىا 

 جردالوضعية احلالية وحتليل االحتياجات  .1

                                                           
1
 Dagenais  Bernard : le plan de communication, les presse de l 'université Laval , Québec ,1998 ,p52 . 
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 حتديد االىداف ادلرجوة من سلطط االتصال الداخلي  .2
 حتديد رتهور ادلستهدف  .3
 حتديد زلور االتصال ) تكوين الرسائل االتصالية (  .4
 اختيار الوسائل والدعائم االتصالية  .5
 حتديد اجلدول الزمٍت لالصلاز ادلخطط الزمٍت  .6
 حتديد ادليزانية الالزمة  .7
 1حتديد طرق ادلراقبة والتقييم  .8

 

  : صتصميم سلطط اصتصال الداخلي للمؤسسة:اثنيا

  : صتشخيص الوضعية احلالية لالصتصال  -1

وكذا طرق تسمح ان فعالية سلطط االتصال ال تكون اال من خالل استعمال تقنيات البحث وجتميع معلومات 
لنا بتحليل كل ادلعطيات ادلوجودة حول ادلؤسسة ويتم رتع ادلعلومات من خالل زتلة من العمليات اليت يقوم هبا 

  : الباحث منها مايلي

 قراءة كل اجلرائد واجملالت اخلاصة مبجال ونشاط ادلؤسسة  -
 دراسة كل ما يتعلق ابدلؤسسة من تقارير اعالمية وصحفية  -
 ات التحقيق وخاصة تقنية سرب االراء ليكون لدى الباحث نظرة شاملة حول واقع ادلؤسسة استعمال تقني -
ان التشخيص غلب ان يساىم يف صياغة االسًتاتيجية ادلؤسسة او تغيَت او تثبيت القرارات االدارية حىت  -

 .2يساعد يف تصميم برانمج اتصارل داخلي للمؤسسة
 حتديد ادلشكل االتصارل (  : صياغة ادلشكل االتصارل( 

ان ادلشكل االتصارل يكمن يف فجوة غَت مقبولة بُت وضعية اتصالية موجودة ووضعية اتصالية مالحظة ) 
  : حالية(  وقد يكون ىذا ادلشكل االتصارل كمايلي

 ىذا ادلشكل يكمن يف مستوى النضج حيث صلد ان ادلؤسسة غَت معروفة  : مشكل معريف -

                                                           
1 Ibid : p190. 
2
 Bougetta  Fouad : Op.cit. , p42 . 
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يكون سليب او  ,ذا ادلشكل يكمن يف الصورة حيث صلد ان التصورات حول ادلنظمة ى : مشكل اجتاىي -
خاطىء مبعٌت ادلشكل االتصارل ىنا ؽلس صورة ادلؤسسة بصورة اكرب ىنا ادلشكل يف فهم وادراك رسالة 

 ادلؤسسة .
اي انو ال يقوم حيث ان اجلماىَت ادلستهدفة ال تباشر ابلعمل  ,ىنا ادلشكل مرتبط ابلتحفيز  : مشكل سلوكي -

 ابي جهد.
يف غالب االحيان ال ؽلكن من حتديد ادلشكل االتصارل بوضوح مبا ان الوضعية معقدة ففي ىذه احلالة غلب اتباع 

  : اخلطوات التالية

 فصل او جتزئة  الوضعيات االتصالية اذل انشغاالت بسيطة وان ضلدد يف كل انشغال فجوات غَت مقبولة . -
  : يف حتديد مكوانت وحدود ادلشكل نطرح بعض االسئلة : ادلشكلحتديد مكوانت وحدود  -
 ؟  اي رلموعة من االشخاص لديها يد يف ىذا ادلشكل -
 فيما تتمثل ىذه الفجوات؟ ىل ىي معارف او ىي اجتاىات او ىي سلوكات؟ -
 ىل غلب علينا احلكم عليها ابهنا غَت مقبولة ؟ -
 حلظناه؟اين قمنا مبالحظة ىذا ادلشكل ؟ مىت ومنذ مىت  -
 1ما ىو توجو ادلشكل ؟ ىل ىو مؤقت او طويل ادلدى او الزوال؟ -
  متغَتات التحليل التشخيصي :  

  : متغَتات اساسية بعُت االعتبار وىي 04خالل القيام بتحليل تشخيصي ينبغي اخذ 

  عنصر البيئة. ,اجلمهور ادلستهدف  ,العرض الذي تقدمو ادلنظمة   ,ادلنظمة 

  : تقوم  بطرح التساؤالت التالية : ادلنظمة (1
 ما مستوى نضج ادلؤسسة ؟ وما ىي وضعية صورهتا ؟ -
 كيف نتصور وندرك الوضعية االتصالية ؟ -
 ما ىي التجارب واخلربات السابقة ؟ وكيف نستفيد منها ؟ -

  : من اىم ادلعطيات االساسية لتشخيص ادلنظمة تكون كالتارل

                                                           

 1 1  Ibid : p43. 
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  اتريخ  –االطار القانوين  : تساعد على فهم ادلشكل االتصارل  وتشملوصف جرد العناصر ادلساعلة واليت
 ىيكلها ... –توجهاهتا  –ادلنظمة 

 تقييم النشاطات ادلخططة والربامج  –تنظيم االتصاالت داخل ادلنظمة  : اخلربات االتصالية السابقة وتشمل
 السابقة وتقييم يف نفس الوقت النتائج ادلتحصل عليها.

ؽلثل ) منتوج او خدمة ( وكذلك اخلصائص وادلميزات اليت تتحلى هبا   : دمو ادلؤسسةالعرض الذي تق (2
العروض واليت جتذب او تدفع اجلماىَت ادلستهدفة . وؽلكن تقييم العرض عن طريق منحٌت دورة حياة ادلنتوج 

 .1او عن طريق التسويق ادلختلط
ن خالل رلهودات االتصارل بغية التاثَت رلموعة من االشخاص تستهدفها مؤسسة م : اجلمهور ادلستهدف (3

 على اجتاىاهتم وسلوكياهتم .وؽلكن التفريق بُت عدة اظلاط ذلذا اجلمهور منها.

 يشمل على رللس اإلدارة وادلستخدمُت . public interne  : اجلمهور الداخلي -
 اجلمهور العام. , ادلستعملُت للعرض  ,ؽلثل كل من الزابئن public externe  : اجلمهور اخلارجي -

 ادلوردين .. , ادلساعلُت  ,يشمل على الشركاء  public intrant  : رتهور ادلدخالت  -

 . يشمل على كل العناصر اليت ؽلكن التاثَت على ادلنظمة  public extrant  : رتهور ادلخرجات -
 الًتويج. , اعوان االتصال ,ؽلثل كل من ادلوزعُت  public intermédiaires  : اجلمهور الوسيط -
  : ؽلكننا حصر ىذه البيئة بطرح التساؤالت التالية  : عنصر البيئة (4
 ما ىو اجلو ادلالئم لتنفيذ سلطط االتصال ؟  -
 من ىو اجلمهور الذي ؽلكنو التاثَت على سَت ادلخطط ؟ وابي طريقة؟ -
 ما ىي العوامل احمليطة اليت تؤثر على اجلمهور ادلستهدف ؟ -

  : غلب ان يربز فيمايليان حتليل السياق البيئي 

 مضطربة( -حتديد الطبيعة العامة لوضغية االتصال يف ادلؤسسة ) ىادئة 
  ادلنافسون الرئيسيُت 
  طبيعة النشاطات اليت تقوم هبا ادلنظمة 
  2 نقاط القوة وضعف ادلنظمة . 

 

                                                           
1
Ibid. :p45-46. 

 2  Ibid. : p 48 . 
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  : حتديد االىداف االصتصالية  -2
  : اىداف عمليةبعد القيام بعملية التشخيص ينبغي تررتة نتائجها اذل 

ماذا تريد ادلؤسسة حتقيقو ؟ فادلؤسسة غلب ان تكون ذلا فكرة جدو واضحة عنا تريد حتقيقو من خالل اجملهود 
 االتصارل .

 تعريف اذلدف االتصارل :   
ان اذلدف االتصارل يسمح بتحديد طبيعة ومعدل التاثَت السيكولوجي الذي تطمح ادلؤسسة ان تنميو لدى 

حيث صلد ان العديد من ادلقارابت ترى ان سَتورة التاثَت النفسي دتر بثالث مراحل اساسية  1ي .رتهورىا الداخل
  : ىي

حيث يكون اىتمام االتصال منصبا حول ادلعارف وادلعلومات ادلرتبطة ابدلؤسسة واليت ػلتاجها  : مرحلة معرفية -
 اجلمهور.

االجتاىات واالنتظارات لدى اجلمهور وكذلك على يهتم االتصال ىذا بعملية التاثَت على : مرحلة اجتاىية -
 ادراكاهتم وتفضيالهتم ادلختلفة .

ىنا تصبح مهمة االتصال استباقية حبيث حتاول التاثَت يف اجلمهور بغرض تغيَت السلوكات  : مرحلة سلوكية  -
 2السلبية اذل اخرى اغلابية .

  االىداف العامة واالىداف اخلاصة : 
ف اذل اىداف عامة واىداف خاصة فعندما ضلدد االىداف فاننا نتوقع نتائج لكن كما ؽلكن تصنيف االىدا -

 ىذا يتوقف على نوع اجلمهور الذي توجو ذلم االىداف .
اذا اردان ان طلرب  : وختص اجلانب ادلعريف مثال ,فاالىداف العامة ختص عموما التوجو العام للمؤسسة  -

 ة تتعلق جبلب انتباه اجلمهور ضلو ادلنتج اجلمهورابطالق منتج جديد فان االىداف العام
ؽلكن تقسيم االىداف العامة اذل اىداف خاصة توجو اذل رتهور زلدد وؽلكن تسميتها ابالىداف الفرعية  -

كل ىدف مت حتديده ارتبط مبخطط   ,وكل ىدف يتطلب اسًتاتيجية خاصة وكذا تقنيات ودعائم تنفيذ سلتلفة 
  .ضوحا كبَتا اذل جانب عنصر الًتتيب وعنصر الزمناتصال خاص بو . فاالىداف تتطلب و 

                                                           
1
 Dagenais Bernard :op.cit. , p 190. 

2
 Bougetta Fouad : op.cit., p 50. 
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 1: كما ؽلكننا ان نقسم االىداف ايضا اذل اىداف داخلية واىداف خارجية -
فاالىداف الداخلية ترمي اذل السماح ابنتقال ادلعلومات بُت العمال يف سلتلف ادلستوايت التنظيمية داخل   -

 وكذلك زرع روح اتصالية داخل ادلؤسسة . , ادلؤسسة
اما االىداف اخلارجية تكون متعلقة حباجات ادلؤسسة وتتعلق أكثر جبمهور اخلارجي حيث يشمل طرق  -

 اتصال وتعامل ادلؤسسة مع اجلمهور اخلارجي .
 

   : حتديد اجلمهور ادلستهدف -3
 تعريف اجلمهور ادلستهدف :   

فاجلمهور يعٍت كل االفراد الذين  ,يعد حتليل الوضعية وحتديد االىداف ينبغي حتديد اجلمهور ادلستهدف     
ومن ضمن ىؤالء  ,تربطهم عالقة من قريب او  من بعيد ابدلؤسسة وؽلكنهم ان يؤثروا فيها بطريقة او ابخرى 

 الزابئن ادلتعاملُت االقتصاديُت... ,االفراد صلد عمال ادلؤسسة 

 داخلي او خارجي . ,ؽلكن ان يكون اجلمهور مباشرا او غَت مباشر : واع اجلماىَتان 
 اجلمهور الداخلي واخلارجي :  

العمال .زتلة االسهم . فهذا اجلمهور  ,وىو رتهور ادلنظمة ويشمل رللس االدارة  : اجلمهور الداخلي  -
 لو مصاحل تربط ارتباطا وثيقا ابدلنظمة.

واجلمهور الكلي الذي يكون  ,بو سكان ادلنطقة اليت تتواجد فيها ادلنظمة  ويقصد : اجلمهور اخلارجي -
 رلتمعا زلليا او اجملتمع ابسره.

 اجلمهور ادلباشر وغَت مباشر :  
 اجلمهور الذي يعرض مباشر لوسائل االتصال وشلثليو .: اجلمهور ادلباشر -
 2وىو ذلك اجلمهور يعرض بنحو غَت مباشر لوسائل االتصال . : اجلمهور الغَت مباشر -

 

  : زلور االصتصال ) صتكوين الرسائل االصتصالية (   -4

                                                           
1
 Dagenais Bernard :op.cit. , p 212.  

.204,ص1993عبد العزيز دمحم النجار , العالقات العامة ,ادلكتب العريب احلديث, االسكندرية ,  
2
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ففي ىذه ادلرحلة يتم  ,ابلوصول  اذل زلور االتصال فاننا ندخل اجملال الفعلي الصلاز سلطط االتصال داخلي      
ادلعرفة اجليدة للمشكل ادلراد معاجلتو وكذلك التحدايت اليت تواجهها ومن مث حتديد مقدار اذلوة بُت الوضعية 

 احلالية والوضعية ادلوجودة من خالل االىداف ادلقًتحة.

 ففي ىذه ادلرحلة ضلدد زلتوى الرسالة اليت نقدمها وما نقول جلمهوران ؟

 ,ال ؽلكن فصل زلور االتصال عن االسًتاتيجية كما ال ؽلكننا فصل اجلمهور ادلستهدف عن االىداف ادلرجوة 
 فنحن ال نتبٌت ابلضرورة نفس االسًتاتيجية عنما طلتار زلور اتصال معُت. 

 مفهوم زلور االتصال : 
  : ان زلور االتصال مفهوم معقد وغليب عن التساؤل التارل 

نا فعلو  حىت ظلرر رسالتنا ؟ فمحور االتصال ىو اذن االجابة للمشاكل ادلطروحة وىذه االجابة ماذا ينبغي علي
 تكون مركزة وتقوم على فكرة واحدة ويف رتلة واحدة .

 1'' اذن ىي الفكرة االساسية اليت نبٍت حوذلا الرسالة ''         

 تكوين الرسالة :  
تعترب الرسالة عنصر مهم الشباع احلاجات والرغبات فمحتوى الرسالة غلب ان يتجسد حول االىداف االتصالية  

ترويج ( تستدعي معاجلة خاصة للمعلومات  –عالقات عامة  –حبيث ان استخدام اي من التقنيات ) االشهار  ,
 2ودلختلف مكوانت الرسالة .

 مراحل اخًتاق الرسالة :  
الرسالة غلب ان تصل اذل ادلتلقي فادلهم ىو اغلاد القناة ادلناسبة او الدعيمة الالزمة  : لةالتعرض لرسا  -

 وكذا الوقت ادلناسب بث الرسالة اذل اجلمهور ادلستهدف .
ىذا العنصر يرتبط اساسا مبتغَتين اساسُت االول يتعلق  : التصور االنتقائي ) االنتباه االنتقائي ( -

 لثاين يتعلق ابجلمهور ادلستهدف .ابلرسالة يف حد ذاهتا وا

                                                           
1
 Dagenais Bernard : op.cit. , p 234. 

2
 Bougetta Fouad : op.cit. , p57. 
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 وضع الكتابة او ابحملتوى  –االلوان ادلستخدمة  –حجمها  –ختتلف الرسالة من خالل شعارىا  : الرسالة
 ادلوجو للجمهور .

 ان فعالية الرسالة ترتبط ايضا بشخصية اجلمهور ادلستهدف وكذا حبالتو النفسية يف وقت  : اجلمهور ادلستهدف
   بتاثَت رتاعات االنتماء . معُت وكذا مرتبط

  : ىذا الفهم يرتبط مبستوى لغة الرسالة وبتقاسم حقل التجارب : فهم الرسالة -
 يتحدد من خالل العناصر التالية : مستوى اللغة :  

 الرسوم ادلستعملة للداللة على شىء معُت  : العنصر الرمزي

 اعطاء تعاريف رلردة لالشياء  : العنصر السنمائي

 … صور ,يتم تقدمي دتثيالت قريبة للحقيقة على شكل رسوم  : الصوريالعنصر 

 ابالعتماد على احلركة واالشارة واالؽلاءة . : العنصر السلوكي 

 غلب دمج التجارب الشخصية وكذا اخلربات  ,حىت يسهل فهم الرسالة  : تقاسم حقول التجارب
 1الرسالة . الشخصية وتقامسها مع اجلمهور ادلستهدف ابلقدر الذي ؼلدم

 حتليل زلتوى الرسالة :  
  : يوجد نوعُت من احملتوايت ؽلكن حتليلها وعلا

 ,الرسالة االعالمية تكون فعالة حىت تقنع الن ادلتغَتات ادلعرفية العقلية اليت حتدد السلوك  : رسالة اعالمية -
 فهذه الرسالة ترتبط ابلواقع ومبعطيات حقيقية عقلية ) ختاطب العقل(

ختاطب العواطف وتوجو خصوصا اذل اجلمهور الذي يتميز ببعض العفوية والتلقائية يف رد  : ائيةرسالة اػل -
 الفعل .

 مكوانت الرسالة :  
مكوانت ايخذىا القائم ابالتصال بعُت االعتبار حىت غلسد كل متجانس  04الرسالة ؽلكن ان حتتوي على 

  : وىذه ادلكوانت ىي

 كتابية .  –مكوانت شفوية  -
 مرئية .مكوانت  -

                                                           
1
  Ibid :,p58 . 
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 مكوانت مسموعة . -
 مكوانت بيئية ) زليطية (.

 : يبني مكوانت وعناصر الرسالة :  2-1واجلدول رقم 

 

 : 59   Bougetta ,Ibid. , p :Source 

 : اختيار الوسائل والدعائم االصتصالية -5
 يتمثل سلطط االعالم يف قائمة الدعائم ادلختارة بث الرسالة وكذلك التواريخ ادلربرلة بث ىذه الرسائل .

حتديده من قبل ويربمج من اىداف ىذا ادلخطط ىو الوصول اذل تغطية شاملة للجمهور ادلستهدف واليت مت  -
ىذا ادلخطط خالل مدة زمنية وضمن السنة ادلالية احلالية او خالل فًتة ادلخطط . وؽلثل ىذا ادلخطط يف 

 جدول يضم الشهر والسنة وكذلك رتلة الدعائم ادلختارة مرتبة حسب االعلية .

 : العناصر  : الوظيفة  : الوسائل  : ادلكوانت
 حتديد االسم - كل الوسائل مكتوبة شفوية

 شرح ادلوضوع -
 صتكملة الرسالة -

 العنوان -
 عنوان فرعي -
 صدر الرسالة -
 الشعار -
 الرمز -

كل الوسائل ما عدا  مرئية
 ادلسموعة منها .

 حتديد العرض -
 التعبري عن الرسالة -
 دتثيل العرض -
 صتبيني خصائصو -

 صور -
 رسوم -
 اشكال صتعبريية اخرى -
 سيناريوىات -

كل الوسائل ما عدا  صوصتية )مسموعة (
 ادلطبوعة .

 صتوزيع الرسالة -
 صتقليص التعليقات -
 زايدة اجلاذبية -

 الصوت -
 مؤثرات صوصتية -
 خلفية موسيقية -
 مقتطفات -
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لوحدية لكل رسالة مع االخذ ان ىذا ادلخطط يربز عدد االتصاالت ادلقررة لكل دعيمة اذل جانب التكلفة ا-
 بعُت االعتبار حلجم الرسالة ووقت بثها ومراعاة ظلط البث يف الوقت والتكلفة  العامة للمخطط .

ان سلطط االعالم يرمي اذل الربط اجليد للدعائم على اساس الوظيفة اليت تراعي وقت عرض الرسالة والتغطية  -
 اليت تضمن بقاء اثر الرسالة لدى ادلتلقي .اجلغرافية واالجتماعية وكذلك تكرارات البث 

فمن اجل حتقيق مزيج جيد من الدعائم البد من وضع  ,من النادر جدا ان نعتمد ادلؤسسة على دعيمة واحد  -
 1 : من بُت ىذه ادلعايَت  ,قائمة من التعابَت خاصة ابالنتقاء كل وسيلة 

معيار تكلفة  –ترددات بررلة الوسيلة  ,عرفة بررلة الوسيلة م  -معيار سوسيودؽلغرايف  –معيار التغطية اجلغرافية 
 معيار مدة عرض الرسالة . –اخلاصة ابنتاج وتصميم الرسائل 

  ىداف وخصائص كل دعيمةأ :  
 ادللصقة L’affiche 
 الفيديو  La vidéo 

  التقارير الصحفية  La revue de presse 

  الومضة Le flash 
 ادلفتوحة األبواب   Les Journées portes ouvertes  
 النشرة اذلاتفية Le Journal téléphone 
 الربيد االلكًتونية La messagerie 
 الرسوم ادلتحركة La bonde dessinée 
 االجتماعات احلميمة Les réunions conviviales 
 االجتماعات التعبَتية Les réunions d’expression 
 التظاىرات الرايضية Les manifestations sportives 
 فضاء االتصال  L’espace communication 

 
 
 

                                                           
1
 Ibid. .p61. 
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  : ىداف كل دعيمة إعالميةأيبني خصائص و  :  2-2 اجلدول رقم   
 اىدافها خصائصها   : الدعيمة االعالمية

 سهلة ومرنة االستعمال  - ادللصقة (1
 السرعة يف النشر -
ذلا اثر كبري اذا صاحبتها جودة التصميم  -

 وااللوان
 امكانية نشر رسالة واحدة -

 اعالم اجلمهور ) صتعريفهم ( -
حتسيسهم ) ابذلدف ادلرجو من سلطط  -

 ,خيدم مشروع ادلؤسسة  ,االصتصال 
 جودة االصتصال (

 اعالن مواعيد مهمة -
فعالية الصوت والصورة اثرمها يكون اكرب من  - الفيديو (2

 اي وسيلة اخرى
سهولة فهم ادلواضيع واالندماج بصفة صتلقائية  -

 ادلواضيعيف 
 موجو اىل مجهور واسع -

 اعالم اجلمهور بصفة منتظمة -
اقناع اجلمهور ابالعتماد على الصوت  -

 والصورة 
 حتسيس العمال حول موضوع معني  -
يعطي نوعا من الفخامة يف صتقدمي  -

 ادلواضيع
 ضمان انفتاح ادلؤسسة على زليطها  - التقارير الصحفية (3

حتسيس العمال حول الصورة اخلارجية  -
 للمؤسسة

 صترسيخ مبدا اليقظة على احمليط -

اعالم اجلمهور الداخلي حول مواضيع  -
نشرهتا الصحافة وصتتعلق ابدلؤسسة 

 ومبحيطها

 سرعة ومرونة يف البث  - الومضة (4
 دتاثل عملية االستقبال لدى كافة العمال  -
صتكيفو مع كافة انواع ادلعلومات ) اقتصادية .  -

 اجتماعية .اصتصالية (
 صتكاليف منخفضة  -
 كملة لدعائم اخرىوسيلة م -

 االعالم السريع للعمال  -
صتكملة او صتغيري ادلعلومات اليت سبق  -

 نشرىا 
 االعالن عن حدث مهم او عن قرارات  -
 اعالم كل العمال يف نفس اللحظة. -

 

 

../... 
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.../... 

 االايم ادلفتوحة على مصاحل ونشاطات ادلؤسسة (5
 

اظهار صورة واقعية لنشاط  -
 ادلؤسسة 

كل الفاعلني على   يسمح بتدخل -
ارض الواقع للتعرف على كل ما 

 خيص ادلؤسسة .
يسمح بربط عالقة بني سلتلف  -

ادلعاجل ) فهم اكثر لوظائف 
 ادلؤسسة (

 يتميز بتكاليف منخفضة. -

 فهم احسن لنشاط ادلؤسسة  -
 اعطاء قيمة للعمل ضمن اجلماعة . -
التعمق اكثر يف معرفة كل ما خيص  -

 ادلؤسسة 
قسام وادلصاحل التعريف بنشاطات اال -

 لبعضها البعض.
 

سرعة ومرونة التصميم للرسائل وكذا  - النشرة اذلاصتفية (6
 سهولة االجناز واالستعمال 

 مجهور واسع  -
 صتكاليف جد منخفضة -

 اعالم العمال دوراي وبصفة سريعة  -
 االعالن عن حدث جديد  -
صترسيخ اجتاىات جديدة )البحث عن  -

 ادلعلومات مبجرد ان نقصد اذلاصتف(

سرعة ومرونة اىل جانب االنية يف  - الرسائل االلكرتونية (7
 التوزيع للرسائل 

صتكاليف منخفضة خاصة ابلنسبة  -
 للمؤسسات البريوقراطية

 وسيلة مكملة للدعائم االخرى -

 االعالم السريع للعمال  -
 االعالن عن االحداث والقرارات -

 ادلهمة اليت ختص مجهور زلدد
 السماح بتبادل ادلعلومات -

   

 

 

 

 

.../... 
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.../... 

 االعتماد على عنصر ادلفاجاة لو اثر كبري. - الرسوم ادلتحركة (8
امكانية الوصول ) التوجو اىل مجهور متوسط  -

 العمر الشباب (
اثراء ثقافة ادلؤسسة من خالل استخدام القيم  -

وادلرجعيات ادلشرتكة ) الشخصيات ادلستعملة 
 ديكن ان منرر هبا اكثر من رسالة(

بصورة اصلية ابستعمال الرسوم نقل رسائل  -
حيث دتكن من صتقوية االثر وصتسهيل التذكر 

)استعمال الدعاية والبيداغوجية يف طرح 
 الرسائل(.

 خلق جو )مناخ( اجتماعي زلفز  - االجتماعات احلميمة (9
 صتكاليف منخفضة  -
لو ابلغ االثر يف التقليص من اثر االحداث  -

 والوقائع الدرامية 
بعض النزاعات اليت   ديكن ان حيد ويقضي على -

 كانت سائدة .

السماح ابلتقاء العمال ضمن جو يسوده  -
 البهجة 

 امكانية االحتفال ابالحداث ادلهمة  -
 صتقوية سلوك االنتماء للمؤسسة . -

 صعوبة صتنشيط ىذه االجتماعات  - االجتماعات التعبريية  (10
 غياب ادلتابعة  -
العراقيل اليت يضعها ادلشاركون يف ىذه  -

 االجتماعات.

يسمح للمستخدمون ابلتعبري عن ارائهم  -
ادلباشرة حول زلتوى القرارات يف ادلنظمة 

وكذا طرق التنظيم بغية حتسني ظروف 
 العمال وحتقيق اىداف التنظيم.

صتقدم خدمات سلتلفة للمستخدمني رلسدة يف  - التظاىرات الرايضية (11
 نشاطات مشرتكة 

 صتقدم نوع من الدفع للعمل ضمن مجاعة  -

 صتسمح ابلتقاء ادلستخدمني فيما بينهم  -
صتقوية شبكة العالقات بني العمال بصفة  -

 صتضامنية ويف اطار صتنافسي .
 صتقوية الشعور ابالنتماء للجماعة . -

 يعطي دفع قوي يف حياة ادلؤسسة.- فضاء االصتصال (12
يقرتح مكان داخل ادلؤسسة لكل من يريد  -

 احلصول على ادلعلومات .
داخلية لالصتصال ظاىرة للعيان جيعل كل اجلهود ال -

 عن طريق الدعائم ادلستخدمة .

اقرتاح مكان استقبال ادلؤسسة يتوفر على  -
خصائص احلميمة وخيصص لالعالم 
 واالصتصال بكل ما خيص ادلؤسسة .

جتميع كل الدعائم اخلاصة ابالصتصال  -
الداخلي وجعلها يف متناول كل ادلستخدمني 

. 
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Source : Detrie, ph et Mesnil B C. La communication ou sien du management, ,p 53 

 

 حتديد ادليزانية -6

تنوع ادليزانية حسب الوظيفة واالثر الذي نريد اعطاء للمخطط االتصارل ,اذ ان الغاية من ىذا ادلخطط ىي 
وذلذا غلب للمؤسسة ان توفر مبالغ  االتصال,فنحن نريد ان نستثمر امواال او حىت تؤثر على اجلمهور ادلستهدف .

مالية قبل الشروع يف اصلاز ىذا ادلخطط. علينا ايضا ان تربز طريقة انفاق وتوزيع ىذه ادلبالغ على كل مرحلة من 
 مراحل صياغة ادلخطط.

 وكما ان ادلؤسسة ال ؽلكنها التعرف على حجم النفقات فاهنا تستعمل على فرضيتُت اثنُت. -
   كاملة ابن حتديد ميزانية دقيقة كافية لتنفيذ ادلخطط تتوافق مع مواردىا ادلادية اليت ان تكون على دراية

 تستطيع انفاقها.
 .1على ادلؤسسة ان تتوقع اي زايدة يف التكاليف ادلنفقة على االصلاز وابلتارل غلب ان نستعد لذلك 
 : كيفية حتديد ادليزانية 1-6

فاحلساابت ادلالية غلب ان تكون دقيقة وعلى ادلؤسسة عند وضع ادليزانية ان ان ادليزانية ال غلب ان تتميز ابدلرونة 
 تراعي عدة جوانب.

 : ادلواردادلتاحة1-1-6

عندما تضع ادلؤسسة ميزانيتها االتصالية غلب ان تتوافق مع قدرهتا التمويلية ومواردىا ادلتاحة , تتفق على قدرهتا 
 ىو ادلتاح.

 : نسبة ادلبيعات 2-1-6

 زانية تبٍت اساسا على نسبة مئوية حتددىا قيمة ادلبيعات والدخول الذي تتحصل عليو ادلؤسسة.ان ادلي

من قيمة  %25كما ىو احلال يف صناعة السيارات واخرى   % 5فهناك من ادلؤسسات من ختصص نسبة 
 ادلبيعات كما ىو احلال يف العطور.

 : ادلنافسة 3-1-6
                                                           
1
 Dagenais Bernard : op.cit. , p 324. 
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 ادليزانية اليت حتقق ذلا االىداف االتصالية اليت سطرهتا .غالبا ما تقوم ادلؤسسة ابن حتدد بدقة 

   : االىداف 4-1-6

غلب على ادلؤسسة ان حتدد بدقة ادليزانية اليت ختدم اىدافها االتصالية اليت سطرهتا اذن غلب ان تكون ميزانية 
ؤسسة وليس العكس ,وعلى االتصال تتميز ابلواقعية واي انفاق غلب ان يكون زلسواب وان تبٌت وفقا دلا ؼلدم ادل

ادلؤسسة ان حتسب كل مبلغ ينفق على كل العمليات االتصالية اليت سوف تقوم هبا سواء كانت مكتوبة 
 ,مسعية,بصرية, نشاطات استثمارية,معارض...اخل.

 : وعلى ىذا االساس فادليزانية تسبق كل اخلطوات وتكون رلربة على توضيح كل من

 االسًتاتيجية ادلشبعة . -
 نيات ادلستعملة .التق -
 الدعائم والوسائل الالزمة. -
 كما يفضل ان تتضمن ادليزانية معلومات حول ادلوارد البشرية واالحتياجات ادلالية التقنية. -

 

 : حتديد اجلدول الزمين لالجناز -7
 calendrierوبُت رزانمة االصلاز  échéanceينبغي التفريق اوال بُت موعد االصلاز 

بتاريخ انتهاء االجال لنشاط معُت من اتريخ زلدد كما نقول ان ادلؤدتر يف اتريخ كذا وان فاالول يتعلق   -
 1ادلعطيات تتوزع يف اتريخ كذا.

 اما الثاين وىي الرزانمة فتحدد ادلراحل ادلتبعة والتواريخ ادلرفقة ابصلازىا حىت تكون جاىزة يف ادلوعد احملدد. -

واضحة تسهل ظهور سلتلف النشاطات االتصالية وغلب ان تكون واقعية وىذه الرزانمة ينبغي ان تبٌت بطريقة 
تراعي ترتيب ادلراحل حسب االولويةوهبذا فان الرزانمة سوف تشمل رتلة رسائل تعرب عن نشاطات بغرض اصلازىا 

 مع اقًتاح اجال لتنفيذ كل منها وحتديد الفاعلُت اثناءالتنفيذ.

                                                           
1
Ibid : P 328. 
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ؽلكن ان ايخذ اجلدول الزمٍت الصلاز سلطط االتصال عدة اشكال وؽلكننا فقط الًتكيز  : شكال الرزانمةأ 7-1
 على شكلُت كالسيكيُت للرزانمة.

 : جدول من اربع خاانت يتمثل العناصر التالية : الشكل االول -
 ادلهام الواجب القيام هبا 1
 امساء ادلسؤولُت عن اصلازىا  2
 ادلوعد احملدد للتنفيذ 3
 اتريخ التسليم. 4
جدول ؽلثل من جهة وقت التنفيذ اسابيع .شهور, ومن جهة اخرى سلتلفة النشاطات  : لشكل الثاينا -

 : الواجب القيام هبا مثل
 حتسُت العمال.  -
 االعالن عن االحداث. -
 االتصال مبختلف الفاعلُت . -
 اجلملة االستثمارية . -
 سَت االراء . -
 1البحث عن الشركاء وادلوزعُت. -
 : ان حتديد الرزانمة تعرضو عدة معوقات منها : معوقات حتديد الرزانمة 7-2

 تتمثل اساسا يف : معوقات داخلية 1-2-7

 توافق جدول التنفيذ مع اوقات ذروة النشاط. -
 توفر ادلرسلُت وادلستقبلُت. -
 توفر قنوات التوزيع والنشر . -
 انسجام سلتلف الدعائم الداخلية مع االحداث اجلارية. -

  : معوقات خارجية تتمثل يف 2-2-7

 ادلشاكل التقنية  -
 اجال ومواعيد بتصميم الرسائل  -

                                                           
1
 Ibid. :p329. 
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 مشاكل مرتبطة بنشر وتوزيع الرسائل  -
 معوقات ظرفية  تتمثل يف  3-2-7

 النتائج احملققة من طرف ادلؤسسة . -
 ادلناخ االجتماعي الداخلي . -
 زتاالت االتصال اخلارجي . -

 

 صتقييم سلطط االصتصال الداخلي -8
تقييم سلطط االتصال ادلنجز مؤشر االحًتافية ,فالتقييم خطوة صحيفة تتطلب شجاعة وكفاءة من طرف ان 

مصممي ادلخطط االتصارل , الن خطر ظهور اخفاقات ىو ىاجس كل من ساىم يف اصلاز واالمر ىنا يتعلق 
 االمر بقياس الفرق بُت ما نرجو حتقيقو وبُت ما ضلققو فعال.

اذا كان ىذا االستثمار) سلطط االتصال( قد حقق فعال االىداف اليت مت حتديدىا وىنا فمن الضروري ان نعرف 
تكتفي مؤشر البحث وحتليل ادلعطيات اعلية قصوى قبل خالل وبعد تنفيذ ادلخطط اذن ان فعالية ىذا االخَت 

اذ انو دون رقابة  تتطلب ذلك ,وىذه الفاعلية ال تظهر اال من خالل تقييم منتظم دلختلف النشاطات االتصالية
 ال ؽلكن ابدا معرفة حتقق االىداف من عدمو.

 1" فالتقييم ىو مراقبة فعالية ادلخطط ادلنجز من خالل الوسائل ادلتاحة"

ويتم ىذا التقييم على شكل ميزانية ) موازنة(يوضح فيها العالقات العامة ابصلاز ملخص او تقرير مفصل 
 هناية السنة ادلالية ,وذلك قبل ان يقيس مدى بلو  سلتلف االىداف لتقييمات سلتلف ادلخططات االتصالية يف

ادلسطرة ام ال.وىذه اخلالصة اذل جانب ادلعطيات احملصل عليها ,تسمح رسم توجو عام لالتصاالت داخل 
 ادلؤسسة يف السنة ادلقبلة.

 ادلنجز.يقًتح نوعُت من مقارابت لتقييم ادلخطط  : سلتلف انواع مقارابت التقييم8-1

  : التقييم من العام اذل اخلاص 1-1-8

                                                           
1
 Daganais Bernard : op.cit. , p 333 
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يبدا التقييم من العموم وصوال اذل االجزاء حيث ينطلق من االسًتاتيجية ليصل اذل الدعائم والوسائل االتصالية 
 ادلستعملة والرسالة اليت مت توزيعها.

  : التقييم من العرض اذل السلوك 2-1-8

اتثَت الرسالة على كافة اجلمهور الذي تعرض اليها واظهار اذا ما غَت  نقصد ىنا تقييم النتائج احملققة وكذلك
 1السلوكياتو ابخرى جديدة.

  : مراحل تقييم ادلخطط االتصارل 8-2

 ان تقييم ادلخطط قد ؽلس مباشرة سلتلف مراحل صياغة ادلخطط

 ادلؤسسة ) عرض ادلؤسسة(. -
 رتهور ادلؤسسة . -
 االىداف االتصالية للمؤسسة. -
 االتصالية .الرسائل  -
 التقنيات ادلستعملة . -
 الدعائم االتصالية ادلعتمدة . -
 ادليزانية والرزانمة. -
  : طرق تقييم )دتثيل( سلطط االتصال الداخلي 8-3

ان الغاية من تقييم ظلاذج دتثيلية دلخطط االتصال الداخلي ىو اظهار النشاطات االتصالية واجلمهور ادلستهدف 
 للتنفيذ كل االعمال االتصالية ادلطلوبة.وكذلك اجلدول الزمٍت 

  : ؽلكن االختيار بُت عدة ظلاذج ومن بينها نذكر

 Diagramme de GANTT سلططات -

 tableau des elbles جدول ادلستهدفُت -
les Guides Action دليل النشاط -

2 
 

                                                           
1
   Ibid. :p 335. 

2
   Ibid. :p 336 .  
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 Diagramme de GANTT ديثل سلططات :  2-3اجلدول رقم 

 Diagramme de GANTT سلططات 1-3-8

 االشهر    
 النشاط

jan fév. mar. avr. Mai Juin juin Aou Sep oct. Nou De

s 

             1احملور
             1النشاط

             2احملور
             3النشاط
             2احملور

             1النشاط
             2احملور

             3النشاط

 

 Tableau des elbles ديثل جدول ادلستهدفني :  2-4اجلدول رقم 

 : Tableau des elbles جدول ادلستهدفني2-3-8 

  4النشاط  3 النشاط  2 النشاط 1النشاط  الجمهور المستهدف
   0  االدارة العامة

   0 0 لالشارات
  0  0 اعوان التحكم
 0 0   اعوان التنفيذ

 

اجلدول ىو ربط سلتلف الشرائح ادلوجودة يف ادلؤسسة واليت يستهدفها سلطط االتصال ان اذلدف من ىذا  
 الداخلي ربطها ابلنشاطات الواجب القيام هبا .

 يهتم ىذا النوع من التمثيالت دلخطط االتصال الداخلي ابظهار سلتلف مكوانت ادلخطط والنشاطات ادلرافقة ذلا.
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 les Guides Action  ديثل دليل نشاط :  2-5اجلدول رقم

  : Guide-Action نشاط-دليل 3-3-8
 تسهيل عمل ادلستخدمُت - احملور االسًتاتيجي 

 انشاء صندوق االفكار - النشاط
 كافة اجلمهور الداخلي - ادلستهدفُت
 ادلختص يف االتصال - الفاعلُت

 ادلكلفُت مبتابعة تنفيذ ادلخطط -
 صندوقُت لالقًتاحات - الدعائم

 ادلؤسسة االول يوضع يف مدخل -
 الثاين يف الكافيتَتاي -

 االعالن عن اوقات االجتماعات  - النشاطات االتصالية
 التعليق على التقارير الصحفية -
 االعالن عن ادلواعيد القادمة -
 نشر نتائج االجتماعات -

 اجلمع الدوري لالقًتاحات ادلقدمة - ادلتابعة
 تقييم ىذه االقًتاحات للمصلحة ادلختصة مبتابعتها -
 احات يف اجلريدة الداخليةنشر االقًت  -

 صندوقُت من اخلشب  : ادلعدات - ادليزانية
 اسابيع جلمع ادلقًتحات 4اايم للتنفيذ و4الوقت ادلخصص  -
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 خالصة الفصل:

 

ان حتديد خطة االتصال الداخلي ، وحتديد كل االمكانيات ادلادية والبشرية ، وكذا أىداف ادلؤسسة على     
والقريب وحتدي فًتة اصلازىا غلعل كل العاملُت ابدلؤسسة مهما كانت نوعية وظيفتهم أو مستواىم ادلدى البعيد 

على الوسائل  قتصرذا فان االتصال الداخلي دل يعد مالثقايف فهم يعتربون مسؤولُت عن عملية تنفيذىا ، وهب
علومات حول ادلؤسسة عرب أشكال االعالمية اليت تتوفر عليها ادلؤسسة واليت تقوم بنشر وبث كل الرسائل وادل

أفقية ( ، واظلا ىو عبارة عن خطة اسًتاتيجية حتتاج اذل خرباء وسلتصُت  –صاعدة  –اتصاالت ادلختلفة ) انزلة 
 لوضعها واصلازىا وتنفيذىا ، ابعتبار أن االتصال أصبح اليوم من األدوات التسَت الفعالة واذلامة يف ادلؤسسات .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الفصل الثالث
 الدراسة امليدانية
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 :اإلطار املنهجي للبحث: املبحث االول    
  املنهج البحث .1

البحث فانو يتحتم على الباحث اختيار ادلنهج ادلناسب الذي خيدم حبثو بطريقة منهجية نظرا لتعدد وتنوع مناىج      
ودبا أن دراستنا تندرج ضمن األحباث الوصفية اليت هتدف لدراسة احلقائق الراىنة ادلتعلقة بطبيعة ظاىرة أو موقف  ,سليمة

وبناءا عليو فان البحث يسعى إىل التعرف عن واقع  .معُت هبدف احلصول على معلومات دقيقة وكافية لإلدلام ابدلوضوع
ة ) عينة من مؤسسات زلل الدراسة ( ومنو فادلنهج ادلالئم ذلذه الدراسة تطبيق اسًتاتيجيات االتصال يف ادلؤسسات الناشئ

 . ىو منهج دراسة احلالة

ويعرف منهج دراسة احلالة ىو البحث ادلتعمق الذي يهتم جبميع جوانب ادلتعلقة دبوقف معُت أو موضوع واحد      
ات تفصيلية وشاملة عن حالة زلددة وزلاولة ويعد ىذا ادلنهج األسلوب ادلناسب جلمع معلوم , وبصورة مفصلة ودقيقة

الدراسة وربليل ما مت مجعو من ىذه ادلعلومات والبياانت دراسة عميقة شاملة وتفصيلية للوصول إىل النتائج األفضل لتلك 
 1.احلالة

مها ، دون تعميم ويعترب اذلدف من دراستنا ليس تعميم النتائج وامنا ىو مجع ادلعلومات حول ظاىرة اتصالية بغية فه      
 النتائج على مجيع ادلؤسسات .

وقد اخًتان ىذا ادلنهج نظرا ألننا نريد البحث عن معلومات خبصوص ادلؤسسة ككل كما نريد الكشف عن واقع       
تطبيق اسًتاتيجيات االتصال يف ادلؤسسات الناشئة ومن خالل دراستنا ذلذه ادلؤسسات سنقوم بتشخيص ادلشكلة 

كانة اليت ربتلها إسًتاتيجية االتصالية يف ادلؤسسة الناشئة والوصف ادلوضوعي للظاىرة ودراستها من كل جوانبها بدءا ابدل
وما ىي ادلعايَت اليت تعتمدىا ىذه ادلؤسسات يف بناء إسًتاتيجيتها االتصالية  وكيف ديكن أن تساىم ىذه إسًتاتيجية 

 .االتصالية اجملسدة لديها يف ربقيق أىداف ادلؤسسة العامة 

 : أدوات مجع البياانت .2

تعترب مرحلة مجع البياانت مرحلة مهمة يف البحث فهي ربتاج إىل اىتمام كبَت من طرف الباحث الن اختيار األمثل      
 .لألدوات يساعد يف تسهيل مجع البياانت أبكرب قدر شلكن ذلذا صلد معظم الباحثون يستخدمون أدوات متعددة 

                                                           
 . 66ص، 2008  ،عمان ، دار حامد ، منهجية وأساليب البحث العلمي  ،زلمود البيايت ، دالل قاضي  1
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اقع تطبيق إسًتاتيجية االتصال يف ادلؤسسة الناشئة ( لتبيُت مدى ونظرا لطبيعة البحث الذي ضلن بصدد دراستو ) و        
ادلقابلة  : اعتمدان على كل من األداتُت البحثيتُت، فاننا أمهية تطبيق ىذه إسًتاتيجية االتصالية يف ادلؤسسة الناشئة 

 .وادلالحظة 

ي يسعى لفهم الظاىرة، وعليو ىي األداة لكون حبثنا كيف كأداة أساسية يف البحث داة ادلقابلةيرجع اعتمادان أل      
مقننة يف مجع البياانت وىذا راجع بنوعيها ادلقننة والغَت على أداة ادلقابلة  اناعتماداألنسب دلثل ىذا النوع من البحوث ، ف

احلرية يف  كما أهنا تًتك للمبحوث  ,تتميز ابدلرونة وتوجيو األسئلة احلديث يف إطار اذلدف من ادلقابلة ىذه األخَتة الن 
وقد تسمح لنا ادلقابلة أيضا ابخلوض يف رلال االتصال داخل ادلؤسسة  .التعبَت عن آراءه وأفكاره حبرية تعكس شخصيتو 

وكذا التقرب  ,البشري (  -وكذلك الغرض من استخدامها التعرف على رلال الدراسة )ادلكاين , والتعرف عليو بدقة أكثر
شئة لتوضيح ادلكانة اليت ربتلها إسًتاتيجية االتصالية يف ادلؤسسات الناشئة وما ىي سلتلف من ادلستثمرين يف ادلؤسسات النا

  .االعتبارات اليت تعتمد عليها ىذه ادلؤسسات

رأينا ضرورة استخدام ادلالحظة يف شكلها البسيط جلمع البياانت وادلعلومات  : أما سبب اختياران ألداة ادلالحظة      
كذلك ديكن أن تساعدان يف تقدير   ,ديكن االستعانة هبا يف ربليل بعض معطيات عن طريق ادلقابلة  ,عن رلتمع العينة 

 .درجة الوعي يف اعتماد على إسًتاتيجية االتصالية ضمن سياسة االتصالية للمؤسسة 

   اإلجراءات املنهجية للدراسة .3
  رلتمع الدراسة . أ

وىو اجملتمع الذي يرغب يف تعميم  , أن خيتار منو عينة الدراسة رلتمع الدراسة ىو اجملتمع الذي يستطيع الباحث    
  1النتائج عليو.

راسة صلي اخلاص هبذه الدالوحدات األساسية للمجتمع البحث األ والية قادلةب  تشكل ادلؤسسات حديثة النشاة    
النمو والبحث عن  طور غالبا ما تكون يف , هنا مؤسسات ذات اتريخ تشغيلي قصَتوديكن تعريفها اجرائيا على أ

واحللم الحداث تغَتات اجيابية يف اجملتمع لتحقيق منوذج رحبي حيقق سبتلك الطموح للتوسع بشكر كبَت، سواق فهي األ
 الطموح يف سنوات قليلة .

  عينة الدراسة . ب
هي من العينات اليت تناسب ىذا النوع من البحوث الكيفية ، لكوهنا فيف دراستنا على العينة ادلتاحة  اعتمدان

ة يف ادلؤسسات حديثة النشأعينة الدراسة تعتمد على القصد كمعيار دبا يتوافق و أىداف الدراسة ، وعليو تتمثل 
  : ادلنهجي للمؤسسات ادلبحوثة على رلموعة من ادلربرات انختيار اولقد اعتمدان يف   ,بوالية قادلة 

 االاتحة والقدرة على الوصول. -
                                                           

221ص  ،  2002 ،القاىرة   ،دار النشر للجامعات  ، -تصميمها وإجراءاهتا وربليلها  -حبوث اإلعالم والرأي العام    ،فرج الكامل        1
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 من خالل البحث والتنقل اىل مقرىا.ادلؤسسات اليت مت التوصل اليها  -
طبيعة مجع البياانت وادلعلومات الواجب احلصول عليها والوقت الطويل الذي يستغرقو يتطلب منا اختيار  -

 عينات صغَتة .
  مؤسسة مصغرة بوالية قادلة . 10وعليو فقد مت حصر

, ىذا  مبدا التشبع ابملصادررى موريس اصلرس ان ربديد ححم العينة يف البحث الكيفي يتم االعتماد على وي       
تكررة من عناصر رلتمع البحث عندما نشعر حبصولنا على معلومات متكررة وانو من ادليعٍت التوقف عن مجع ادلعلومات 

غَت ادلفيد ان نضيف معلومات اكثر من اجل فهم مشكلة البحث . اننا نصدر ىذا احلكم عنذما ندرك يف حلظة معينة 
سجلناه .لذلك ينبغي علينا  اننا نستطيع ان نتوقع ما سنسمعو او نالحظو او نسجلو، انطالقا شلا رايناه ،مسعناه او

 1التوقف عن زايدة حجم العينة الن ذلك سيكون على حساب الوقت الذي سنخصصو فيما بعد للتحليل. 
 

 قائمة املؤسسات املبحوثة :  3-1 رقم جدول
 ادلؤسسات ادلبحوثة   الرقم 

 اكادديية االفاق للطاقات  02
 مركز بصمة للتدريب واالستشارات  02
 للخدمات العلميةايقوت  01
 وكالة االشهار واالستشارات  00
 االتصال واالشهار وكالة 00
00 La PROCOD النتاج وتركيب مواد التجميل والتنظيف 
 تغليف ادلنتوجات الغذائية 00
 صناعة االدلنيوم ،االكواب الورقية واالكياس البالستيكية  00
 بيع وتركيب اجهزة االمن واحلماية  00

 تزيُت قاعات احلفالت  20

 ) اعداد الباحثة (: ادلصدر 
 
 
 

                                                           
، 2ط ،دار القصبة للنشر ، ترجمة بوزيد صحراوي واخرون ، ية (مل) تدريبات ع موريس انجرس ، منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية    

. 313، ص2004
1
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 االطار الزمين واملكاين للدراسة .4

امتدت الدراسة ادليدانية من شهر جانفي حىت شهر مارس على فًتات متقطعة حسب امكانية التواصل مع مسَتي     
 ادلؤسسات ادلبحوثة . 

 وقد سبت ىذه الدراسة ادليدانية بُت سلتلف مقرات ادلؤسسات ادلبحوثة .  

  

 حتليل البياانت وتفسريها  : املبحث الثاين  

انطالقا من اإلشكالية ادلطروحة يف ىذا البحث نسعى اىل ربليل وتفسَت مجيع البياانت وادلعلومات اليت ربصلنا عليها       
من خالل ادلقابالت اليت اجريناىا مع سلتلف مسَتي ىذه وادلتعلقة ابالسًتاتيجية االتصالية ادلعتمدة يف ادلؤسسات ادلبحوثة 

ادلعلومات ادلتحصل عليها من خالل بعض ادلطوايت اليت تعتمد عليها ادلؤسسة ، وعليو قمنا  ادلؤسسات بوالية قادلة و كذا
 بتقسيم ىذه ادلرحلة التحليلية وفقا لثالثة زلاور رئيسية:

 
 أوال: كفاءات ومهارات القائد االسرتاتيجي يف دراسة بيئته الداخلية واخلارجية    

 كفاءات ومهارات القائد االسرتاتيجي  .1

على صياغة  اسًتاتيجيُت يتمتعون ابلقدرة  مُت قادة، أصبح من الضروري أت من خالل التغَت احلاصل يف بيئة االعمال     
ة يف استمرار ادلؤسسة ، فاستمرارىا وتنفيذ االسًتاتيجيات اليت سبكنها من ربقيق النتائج ادلرجوة فهي تعترب من العوامل ادلهم

 خَتة من ربقيق النمو واالستمرار.ر اليت سبكن ىذه األدواادارة األعمال اليومية بل على األيقتصر فقط على دورىا يف ال 

مهية الًتكيز على مشكلة تواجو ادلؤسسة ،ابلرغم من أي يادة االسًتاتيجية من الركائز االساسية للتعامل مع أتعترب الق      
اع والظروف الالزمة لتعامل معها أو سلتلف وضودراسة األ ءات اليت ربقق النجاح ،من ادلهم أيضا فهمادلهارات والكفا

 دوار اليت جيب على القائد االسًتاتيجي توليها .األ

  : ربليل وتفسَت البياانت

سات جريناىا مع مسَتي ادلؤسانية ، ومن خالل ادلقابالت اليت أنو من خالل الدراسة ادليدذبدر االشارة أ -
و ادلشروع انبع من عمق فكرة التخلص من البطالة ، فكرة انشاء ادلؤسسة أادلبحوثة ، فقد صرح معظمهم أبن 

 وزلاولة ابراز كفاءاهتم الشخصية الثبات الذات .
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 صحاب ادلؤسسات ادلصغرة يتمتعون دبميزات وخصائص ذاتية من طموح ،ارادة والقدرة على القيادة ،اضافةأ -
 نشاطو. و مستوى تكويٍت يف رلالاىل امتالكهم لشهادات علمية 

 : نمن ىنا نستنتج أ
درات وادلهارات كَت االبداعي واالسًتاتيجي من توفر القفصحاب ادلؤسسات ادلصغرة يتمتعون ابلتأ يتمتع -

حبيث صلد لديهم القدرة على اختيار القرارات ادلتكيفة مع الظروف  دوار القائد االسًتاتيجي ،الالزمة دلمارسة أ
 ادلتعايشة .

دبعٌت االستفادة من الفرص وحل ادلشاكل  بسرعة للتعامل مع ادلشاكل وانتهاز الفرص ،القدرة على العمل  -
 اليت تؤثر على سَت االمور.

و ماينتج عنها من سلاطر حبيث سبثل الفرص ميزة متاحة القدرة على ربليل البيئة اخلارجية دبا توفره من فرص أ -
 . مؤسسةديكن االستفادة منها ، بينما ادلخاطر تعترب هتديدا لل

  . قل اخلسائرة وكيفية التعامل معها واخلروج أبزلاولة التنبؤ ابلفرص وادلخاطر ادلستقبلي -
 و ذات الصلة ابدلشكلة واستغالل الفرص لتحقيق النتائج ادلرغوبة.خليارات ادلتعلقة أاجياد ا -
فكار اليت مل يتم التطرق األ ار ادلبدعة لنفسو والتطوير منفكابلقيام بتوليد األتوفر قدرات االبداع والتجديد ، -

 اليها من قبل .
و اليت يرغب مسَتي قيق األىداف ادلسطرة أالقدرة على ربديد ادلوارد واالمكاانت اليت ينبغي توفرىا لتح -

 ادلؤسسات ادلبحوثة الوصول اليها .
 و ادلنشاة.نقل صورة واضحة عن رؤية ادلؤسسة أالقدرة على  -
 َتي وتنظيمي يعتمد على االنظباط واجلدية يف العمل.غلبية ادلؤسسات تتمتع بنمط تسيأ -
 كرب الفرص ن شلا يضمن استمرارىا ووجودىا يف السوق.يف توسيع ادلؤسسات ادلصغرة خللق أالرغبة والطموح  -
خَت يضمن ، أبن ىذا األحديثة النشأةون مسَتي ادلؤسسات الرغبة يف خلق الوالء لدى الزبون ، حبيث يعترب  -

 ربقيق النجاح والربح للمؤسسة ادلصغرة.استمرار العمل و 
ن معظم ادلؤسسات ادلصغرة تعتمد على قدراهتم الشخصية يف التسيَت، وكذا العالقات الشخصية لدى صلد أ -

 ادلسَت.
 سبتلك الشجاعة يف ازباذ القرارات الصعبة . -
 ربمل مسؤولية القرارات غَت الصائبة وعواقبها. -
 القرارات ادلتخذة تصب يف مصلحة ادلنشاة وتعود ابلنفع والفائدة عليها.الرغبة يف التغيَت ، اذا كانت  -
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 دراسة البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة  .2
 

ما فيما خيص كيفية معرفة وادراك ادلسَت للبيئة احمليطة بو، فهو يعتمد على اسًتاتيجية البحث والتنقيب عن ادلعلومات أ      
سنحاول الكشف عن السَتورة االتصالية اليت يتبعها مسَتو ادلؤسسات ادلبحوثة يف ادراكهم . ومن خالل الدراسة ادليدانية 

 حسن للمؤسسة.ة حبثهم عن ادلعلومات وكيف ديكن أن تساىم يف خلق األفضل واأللبيئة احمليطة من خالل عملي
 
 على املستوى الداخلي . أ

 
ىم التطورات احلاصلة يف العمل أ وسَت العمل ب اخلاصةالتزود ابدلعلومات  أن مسَتي ادلؤسسات ادلبحوثةيرى  -

 و مكتوبة حسب ادلعلومات ادلتاحة العالم ادلسَت .ريق تقارير يومية قد تكون شفوية أعن ط
 سبوعية حول طلبات الزابئن ومتابعتها.وضع تقارير أ -
 ادلؤسسة.بررلة كل يوم اجتماعات صباحية يتم فيها مناقشة مواضيع روتينية حول سَت العمل يف  -
ت الزبون يف خذ بعُت االعتبار اقًتاحامن خالل زلاولة ربسُت اخلدمة واألتلبية احتياجات ورغبات الزابئن  -

 و اخلدمة ادلقدمة ، لكسب والء الزابئن احلاليُت من جهة وزلاولة الستقطاب زابئن جدد.ربديد نوعية ادلنتج أ
 مرافقتهم ونصحهم يف مشاريعهم. حللول حلاجاهتم،االستماع الدائم للزبون دلختلف توقعاهتم ، تقدمي ا -
 رابح.حساب األ االعتماد على ربسُت الدائم لطرق التسيَت احلسن للعمليات احملاسبة و -

 
  : نومن ىنا نستنتج أ

هنا سهلت ذلا مهمة وضوح معامل تمتع هبا ادلؤسسات ادلبحوثة اال أابلرغم من طبيعة اذليكلة البسيطة اليت ت -
كادلؤسسة ، شلا انعكس ذلك ابالجياب عليها ، يف قدرهتا على احلصول على ادلعلومات وزلاولة نشاطها  

حياان دلواجهتها مشاكل متكررة ىذا ما ساعدىا يف ازباذ ا من خالل خربهتا يف التعامل ، وأبلورهتا لصاحله
 قرارات فورية والتصدي ذلا.

احلصول على ادلعلومة على ادلستوى الداخلي يف ادلؤسسة ادلبحوثة ن فاعلي التواصل و ويف األخَت نستطيع القول أ     
  : انتج من خالل

سهولة التواصل،  التنسيق ، ادلراقبة واالعتماد على االتصال الغَت رمسي وىي من شليزات اليت تتمتع هبا  -
 ادلؤسسات حديثة النشاة.
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 البسيط يف معاجلة لوظائفها ومتابعتها ، وكذا يف حصوذلافادلؤسسات حديثة النشأة ىي مؤسسات تتميز بطابعها         
و الشفوي مث زلاولة بلورت ىذه االخَتة دبعٌت متابعتها لتحديد موقع اخلطر مث ازباذ على ادلعلومة يف شكلها ادلكتوب أ

 القرار ادلناسب .
 

 هماستخدامأمهية من خالل ادلقابالت اليت أجريناىا مع مسَتي ادلؤسسات ادلبحوثة  صلد أن معظمهم يدركون ف     
 : احلديثة وذلك من خالل االتصال تكنولوجياتل
 

 استخدام ادلؤسسات ادلبحوثة لتكنولوجا االتصال احلديثة :  
 تطبيقات اذلواتف الذكية  

ن اذلواتف وجدان أن جلهم يرى أباىا مع مسَتي ادلؤسسات ادلبحوثة جريندلقابالت اليت أمن خالل ا        
حلياة للبقاء على جهزة ىي شرايُت ا، أبن ىذه األعمال وادلوظفُتاحملمولة أصبحت من الضرورايت ألصحاب األ

، وىذا بناء على سارات العمالء يف الوقت ادلناسب ي مكان والرد على استفتواصل دائم يف أي وقت ويف أ
فاذلواتف الذكية  يح مدير مؤسسة "وكالة االتصال واالشهار " ومدير مؤسسة سلتصة يف تزيُت احلفالت " .تصر 

 .نًتنت ،الربيد االلكًتوين واىل تطبيقات يف جهاز يدوي صغَت تزيد من االمكانية الوصول اىل األ
وجو التقدم يف رلال االتصاالت اليت والشبكات االجتماعية وغَتىا من أ فالربيد االلكًتوين والرسائل النصية       

 ربافظ على ادلؤسسات الصغَتة متصلة بقاعدة عمالئها ، وبتحسُت االتصاالت الداخلية بُت ادلوظفُت .
   ادلوقع االلكًتوين 

مهية ادلوقع االلكًتوين أب وبناءا على ادلعلومات اليت أفادان هبا مدير مؤسسة " ايقوت للخدمات العلمية "    
كثر من واجهة ر االلكًتوين ذلذه ادلؤسسات وىو أابلنسبة للمؤسسات الصغَتة وكذا ادلتوسطة ، فهو جوىر احلضو 

 عُت زابئنها.سبثيل فعال لرسالتها وصورهتا يف أالكًتونية ذلا ، فهو دبثابة ىوية ادلؤسسة و 
 ال سبتلك مواقع الكًتونية . ن ادلؤسسات ادلبحوثةأمن خالل دراستنا  ناال أ  

  الربيد االلكًتوين 
 وكذلك نًتنتدلؤسسات ادلبحوثة لالجابة على األسئلة وتقدمي دردشة فورية على األتستخدمو معظم ا      

 بناءا مامت تصريح بو من قبل مدير " وكالة االشهار واالستشارات " دلساعدة العمالء والرد على استفساراهتم
من حيث التكلفة الرسال نشرات ، أو ربديثات  فالتسويق عرب الربيد االلكًتوين وسيلة فعالة ومنخفضة   
 شخاص.رلموعة كبَتة من األ عمال اىلاأل

  مواقع التواصل االجتماعي 
حساب على الفايسبوك ابسم ادلؤسسة توفر فيو ان أغلبهم ديتلكون ادلؤسسات ادلبحوثة حسب تصرحيات     

اعالمية وتروجيية وتعريفية ابدلؤسسة واالشهار والتواصل مع الزابئن ومعرفة مدى التفاعل على الصفحة منصات 
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صبحت ادلؤسسات الصغَتة تشتغل على تصميم شعار جذاب وخللفية حلساهبا ، اذ أ،ادلتابعة ، استقطاب الزوار 
 عرب مواقع التواصل االجتماعي.

 
  تكنولوجيا االتصال احلديثة يف تطوير نشاطهمل همبفوائد استخداممدى وعي مسَتي ادلؤسسات ادلبحوثة : 
ل عملية التواصل مع العمالء ، تسهبناءا على تصريح مدير مؤسسة " تغليف ادلنتوجات الغذائية " اهنا   -

التواجد الدائم على شبكة االنًتنت ،يعطي ادلؤسسة على الفور مجهور عادلي يستطيع بسهولة الوصول اىل 
 ة واىل كل ادلعلومات عن خدماهتا ومنتجاهتا.ادلؤسس

نًتنت يساعدىم يف الوصول اىل تماعية والدعاية واالعالن على األن استخدامهم لوسائل االعالم االجأكما    
 بدا.ء ، ردبا مل تستطع الوصول اليهم أالعمال

مر ابلوصول اىل العمالء يتعلق األانت ادلطبوعة عندما فالتكنولوجيا اراحت االعمال الصغَتة من قيود االعال   
 احلاليُت واحملتملُت.

سواق ذات نطاق زمٍت سلتلف ، وابلتايل تصبح قاعدة غرايف للسوق من خالل التعامل مع أااتحة التوسع اجل -
ساعة ، وبتايل  24العمالء احملتملُت للمشروع ال هناية لو ، فالتكنولوجيا سبكنو من التواصل على مدار 

 لعمالء احملتملُت ذلا ...الوصول اىل ا
 عمال الداخلية وادارة موارد ادلؤسسة بشكل فعال.تعزيز وزايدة كفاءة اجراءات األ  -
االنتاجية  زايدةتساعدىا يف بناءا على ما أفادان بو مسَت مؤسسة " النتاج وتركيب مواد التجميل والتنظيف "   -

 .ربسُت احملاسبة  وكذا يفوربسُت ادارة ادلخزون 
فاالعالن عمال التجارية ىي الفعالية  من حيث التكلفة ،كرب ميزة الستخدام األنًتنت لألالتكلفة لعل أ فعالية -

وىذا حسب تصريح من مدير مؤسسة "  "،قل تكلفة من وسائل االعالم التقليديةعلى شبكة االنًتنت أ
ادلعلن اليو دبعايَت عديدة عمال استهداف وتسمح ألصحاب األ ،صناعة األدلنيوم واألكياس البالستيكية "

 . عمال التجارية دون سفر مكلف،لغواي ...اخل كما تسمح شبكة األنًتنت الجراء األ جغرافيا
 

 جي للمؤسسةر على املستوى اخلا . ب
 
  معلومات عن البيئة التنافسية للمؤسسة 
ادلعلومات اليت زبص ن معظم ادلؤسسات ادلبحوثة تقوم بعملية البحث والتنقيب عن ادليدانية أدراستنا من خالل        

و منتجات جديدة منتوج أ سعار ،النوعية ،جودة اخلدمات ، دخول منافسُت جدد يف السوق ، دخولادلنافس ، األ
عدم نو نشاط مهمل نوعا ما وذلك راجع اىل تفتقد اىل الفعالية والدقة، كما أن عملية البحث والكشف ... اال أ

دوات علمية يف الكشف ئة ىذا من جهة ، وعدم امتالكها ألم خاطوضوح ادلعلومات والتأكد ان كانت صحيحة أ
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ىذا ما مت ، خرىصية المدادىا ابدلعلومات من جهة أعن بيئتها ادلنافسة اضافة اىل اعتمادىا على العالقات الشخ
 ليت قمنا هبا ومن خالل تصرحيات مسَتي ىذه ادلؤسسات . مالحظتو من الدراسة ا

 هنا تكتفي ابدلعلومات اليت تتوصل اليها.ابلرغم من أهنا تدرك أمهية ىذا النشاط اال أ
  معلومات عن الزابئن 

ن ادلؤسسات ادلبحوثة تواجو شبح اخلوف من عدم قدرهتا على أما خيص معلومات حول الزابئن صلد ما فيأ     
وعية وجودة اخلدمة ادلقدمة  لو من جهة أخرى ، رغبات واحتياجات الزابئن من جهة ، وكذا لعدم تقبلو لنتلبية 

اىل ربقيق والء ووفاء الزبون ، ألن ضمان زابئن أفياء ابلنظر اىل قدرتو الشرائية . فمسَت يف حد ذاتو يسعى دائما 
 ىداف ادلؤسسة.تعد يف غاية األمهية  لتحقيق أ

 
 االسرتاتيجية االتصالية على مستوى املؤسسات املبحوثة اثنيا:    
 

ربسُت مسعتها يف ة من خالل اتباعها لسياسة اتصالية داخلية وخارجية يكمن ىدف ادلؤسسات حديثة النشأ    
وصورهتا لدى مجهورىا ، ربديد مؤسسات ادلنافسة ، اضافة اىل التعريف دبنتجاهتا وخدماهتا ، جلب زابئنها ، تلبية 

شكال ادلؤسسات ادلبحوثة ارأتـينا اىل أن نلخص أحاجياهتم ورغباهتم ، فمن خالل الدراسة ادليدانية على مستوى 
 : االتصال فيما يلي

  
 الداخلي للمؤسسةاالتصال .  1
 

 اليت ن معظم ادلؤسسات ادلبحوثة تعتمده يف شكلو ادلكتوب وادلقروء كادلطوايتيف ىذا النوع من االتصال صلد أ       
لتقارير ىداف ادلؤسسة واخلطوات الواجب اتباعها ، اضافة اىل االعتماد على اا ادلؤسسة بغرض اعالم ادلوظفُت أبتعتمدى
 ،  وىذا ما ىو موضح من خالل تصرحيات مسَتي ىذه ادلؤسسات .انتاج ادلؤسسة حول السنوية 

   
    : وسائل االتصال الداخلية . أ

o ىم ادلشاكل او الظروف اليت مرت هبا ادلؤسسة واىم أتستخدمها ادلؤسسة بغرض عرض   : التقارير السنوية
 صلاحاهتا وانتاجاهتا خالل سنة.

o ىي عبارة عن رسائل ربررىا ادلؤسسة بصورة مستمرة ومنتظمة لعرض سلتلف ادلعلومات عن نشاة  : ادلطوايت
 ادلؤسسسة ، اصلازاهتا، نشاطاهتا واىدافها..
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o تعتمد ادلؤسسة على االجتماع بُت ادلسَت وادلوظفُت دلناقشة االمور  اخلاصة ابالعمال اليومية او  : االجتماعات
 اليو وما مت اصلازه من طرف ادلؤسسة. تعقده دلراجعة ما مت الوصول

o تقوم ادلؤسسة دبشاركة احياان يف ادلعارض بعرض اىم منتجاهتا واىم اصلازاهتا وتعتربىا من الوسائل  : ادلعارض
 ادلهمة اليت توصل صورة ادلؤسسة لعدد كبَت من اجلماىَت.

o صَت يستغرق بضع دقائق فقط.تعرض فيو ادلؤسسة نشاطاهتا ،فهو عبارة عن فيديو ق : االفالم القصَتة 
o من الوسائل االتصالية ادلهمة يف ادلؤسسة وذات انتشار فعال دلختلف التعامالت اليومية. : اذلاتف 
o تعتمده ادلؤسسة الرسال سلتلف الواثئق عربه. : الفاكس 
o فهو يعترب  تعتمد ادلؤسسة عليها يف انشاء بريد الكًتوين او صفحة خاصة ابدلؤسسة ، : الوسائل التكنولوجية

فضاء يتم عرض فيو كل ادلعلومات اخلاصة ابدلؤسسة ،يساعدىا على التواصل الفعال وتطوير عالقاهتا مع 
 عمالئها والرد على سلتلف استفساراهتم .

    : اجلمهور ادلستهدف . ب
هنا تعتمد على ىي موجهة اىل عمال ادلؤسسة وصلد أن وسائل االتصال الداخلية ادلعتمدة يف ادلؤسسة ا

 االتصال الغَت رمسي بُت ادلسَت والعمال هبدف وصول ادلعلومات بشكل واضح وصحيح.
ن ادلسَت ىو ادلسؤول عن عملية ازباذ القرار،اضافة اىل عملية االتصال فهو الذي ادلؤسسة حديثة النشأة صلد أففي     

  : يتوىل ادلهام التالية
 رغبات الزابئن.البحث يف الصفحات الرمسية للمؤسسة ، دلعرفة اراء و  . ت
 التكفل بكل ما يتم عرضو على شبكة االنًتنت . . ث

  2 . االتصال اخلارجي للمؤسسة 

تعترب ادلؤسسة ان ىذا النوع من االتصال ىام يهدف اىل تعريف ابدلنتوجات واخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة      
 لتصبح معروفة لدي مجهورىا اخلارجي،اضافة اىل ربسُت صورهتا .

 وصلد ان معظم ادلؤسسات ادلبحوثة ربصر ىذا النوع من االتصال يف استخدامهم لوسيلة االنًتنت .    

 وسائل االتصال اخلارجية . أ
داة تتصل من خالذلا مع سلتلف اجلماىَت عرب وسائط الكًتونية أىا أصرحيات مسَتي ىذه ادلؤسسات اوحسب ت    

االجتماعية ) التواصل واقع محة خاصة ابدلؤسسة على صفحات وكذا استخدام صف  email،كالربيد االلكًتوين 
 فايسبوك (.
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" يف هنا تساعدىا أبوبناءا على ادلعلومات اليت أفادان هبا مدير مؤسسة " بيع وتركيب أجهزة األمن واحلماية 
كثر أيف التقرب  وكذا الًتويج دلنتجاهتا ودلختلف خدماهتا ،التواصل مع الزابئن وادلستهلكُت ،و تعريف بنفسها ،ال

 . راءىم واذباىاهتم ازاء منتجاهتا وخدماهتان وتفاعل معهم من خالل معرفة كل من الزابئ
 اجلمهور ادلستهدف  . ب

 : ان االتصال اخلارجي للمؤسسة يستهدف كل من  

 الزابئن احلاليُت واحملتملُت .  -

 اجلمهور اخلارجي العام للمؤسسة . -

 
  اسرتاتيجية االتصال املطبقة على مستوى املؤسسات املبحوثة : اثلثا
 

عدم توفر ىذه ادلؤسسات على وجدان  ادلؤسسات حديثة النشأةاليت أجريناىا على مستوى  تنان خالل دراسم     
مسؤول أو مسؤولُت ذوو كفاءة وخربة عالية يف  رلال االتصال ، فهي ال تويل االىتمام الكبَت هبذا اجملال خاصة يف 

 مالحظتو من الدراسة اليت قمنا هبا ومن خالل تصرحيات مسَتي ابسًتاتيجية االتصال ، ىذا ما متاجلانب ادلتعلق  
 ىذه ادلؤسسات . 

ن للمعلومة  أمهية فا'' Fastclick '' وكالة االشهار واالستشارات مدير بناءا على ادلعلومات اليت أفادان هباو       
أيضا  كما تساعدىا  ، يف بيئتها الداخلية واخلارجيةيف جعل ادلؤسسة على دراية ويقظة بكل ما حيدث  ينودور كبَت 

  .على ازباذ القرار ادلناسب 
تقوم بتحليل  ادلبحوثة ال أتخذ بعُت االعتبار ادلنافسُت يف السوق ابلقدر الكايف كما اهنا ال كما صلد أن ادلؤسسات
السًتاتيجية ادلناسبة ويف اختيار اخلطة ا يف ربديد لذلك فالتخطيط االسًتاتيجي يساىم، نقاط قوهتا وضعفها 

 عة .الصحيحة لتطبيقها ، كما أنو يضع ربليال مناسبا للفرص و ادلخاطر ادلتوق
 

         
مع التطور ادلتسارع وتعقد عمل ادلؤسسات وتزايد احجامها واتساع نطاق اشرافها ،ىذا ما اسهم يف جعل       

االتصال يبتعد عن الوظائف التقليدية ،بل اصبح جزء اليتجزأ من التفكَت االسًتاتيجي ،فعلى ادلؤسسات 
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داخلية موجهة للجمهورىا ادلصغرة االىتمام اكثر جبمهورىا الداخلي واخلارجي وذلك ابعداد خطة اسًتاتيجية 
ي جملموع العمال بداخلها لضمان وصول ادلعلومة بسهولة ، كما وجب عليها ايضا اعداد خطة الداخلي أ

 ُت صورهتا .اسًتاذبية خاصة جبمهورىا اخلارجي الواسع من زابئن وموردين ...هبدف ربس
ن االتصال ىو الوسيلة اليت من خالذلا يتم اصلاز األعمال يف ادلؤسسات بسهولة ، ومن ىنا ديكن القول أب      

 . ا اجملالوىذا ما يلزم وضع اسًتاتيجية  واضحة وزلددة ادلعامل يف ىذ
 

يتمتعون ابحلذر والذكاء شخاص أمر السهل ، فهو يتطلب ًتاتيجية مناسبة للمؤسسة ليس ابألان اجياد اس
والقدرة ... لكن ىذا ليس كافيا بل معرفة كيف ذلؤالء الناس ادلوىبُت ان يصلوا دبؤسستهم اىل اعلى درجات 
النجاح والتميز ، وىذا ما تفتقر اليو ادلؤسسة حديثة النشاة برغم من اهنا سبتلك اشخاص موىوبُت وذلم 

 ية مالئمة للمؤسسة.الكفاءات وادلهارات الالزمة لوضع اسًتاتيج
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 خامتة

يعترب االتصال من الركائز األساسية اليت يقوم عليها صلاح ادلؤسسات ،لذلك كان البد من التعرف على على    
أمهية االتصال يف ادلؤسسة ،فالعمليات االدارية يف اي مؤسسة تقوم على نقل وتبادل البياانت وادلعلومات ، 

ربز معو فوائد كثَتة تعود على ادلؤسسة وبيئة وبذلك فان العمل حيتاج اىل اتصال لتحقق اىداف ادلؤسسة ، شلا ت
 العمل ابلنجاح ، ولكي تؤدي ادلؤسسة نشاطها وحتقق اىدافها البد من اشتماذلا على شبكة من االتصاالت .

وابعتبار ادلؤسسة تنشط يف بيئة عمل معينة فهي تتأثر وتؤثر فيها ،شلا يدفعها اىل معلرفة كل ما يدور من      
ق االمر بوضعها التنافسي او ابلتطور التكنولوجي او مبيول ورغبات مستهلكُت وحاجاهتم ، وهبذا حوذلا سواء تعل

فعلى ادلؤسسة ان تكون على تواصل دائم ومستمر مع الفاعلُت يف بيئتها ،مبا يف ذلك مجهورىا الداخلي 
دارة الناجحة من أجل تنفيذ الفعال احدى ادلقومات الرئيسية اليت ترتكز عليها اال واخلارجي، اذ أصبح االتصال

 اعماذلا ولتحقيق اىدافها ادلسطرة.

فاالتصال الداخلي للمؤسسة يهدف اىل خلق تالحم فكري ومعنوي ، يف قيم واألىداف ادلشًتكة ،شلا يؤدي اىل   
 تشكيل صورة ادلؤسسة وأن حتقق أىداف ادلؤسسة متوقف على سالمة االتصاالت فيها. 

،فهي تعمل على  ية ىي عبارة عن اجلهود ادلبذولة اليت تقوم هبا االدارة خارج حدود ادلنشأةما االتصاالت اخلارجأ  
توسيع نطاق اتصاالهتا حبيث يعمل على حتسُت صورهتا واحداث نوع من االمتداد للسمعة الطيبة للمؤسسة يف 

  وانشغاالت زابئنها. زليطها اخلارجي ،وكذا مواكبتها لكل ما حيدث يف السوق واالستجابة الدائم حلاجات

ومن خالل الدراسة اليت قمنا هبا على مستوى ادلؤسسات حديثة النشأة قمنا ابلقاء الضوء على واقع تطبيق     -
 ات الناشئةيجية االتصال يف ادلؤسسن اسًتاتأبتبُت ، اسًتاتيجيات االتصال يف ادلؤسسات الناشئة بوالية قادلة 

ية تقوم ادل، يف حُت صلد أن العديد من ادلؤسسات الع ليس ذلا أمهية حيث ال يوجد أي تشخيص مسبق ذلا
عتبارىا ضرورية يف تنفيذ االسًتاتيجية العامة من أجل القيام هبذه العملية اب بتواصل مع خرباء يف ىذا اجملال

 امتالكها خلرباء وسلتصُت يف ىذا اجملالوعدم  نقص اخلربة يف رلال االتصالاىل ، و يعزى ذلك   للمؤسسة
الكشف عن و اخلارجية الداخلية و  على األدوات العلمية وادلنهجية يف حتليل بيئتهاىا عدم اعتماداىل  ابالضافة

البحث والتنقيب عن ادلعلومات اليت ختص يف على العالقات الشخصية كما صلدىا تعتمد ،  ذلاالبيئة ادلنافسة 
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نشاط مهمل نوعا ما ابعتباره منافسُت جدد ، أو دخول منتجات جديدة يف السوق ادلنافس ، أو دخول 
 الالزمة .يفتقد اىل الدقة والفعالية 

 تصال احلديثة يف تطوير نشاطهماالتكنولوجيات ستخدام شلا الشك فيو أن ادلؤسسات الناشئة يدركون أمهية ا  -
والعمالء ، وكذا التواجد الدائم على شبكة االنًتنت ذلك من خالل تسهيل عملية التواصل مع الزابئن ،

خذ بعُت االعتبار ابراء واقًتاحات الزابئن اضافة اىل أهنا أتسعا يستطيع الوصول اليها بسهولة يعطيها مجهورا وا
 . واالستماع الدائم ذلم لتقدمي احللول حلاجاهتم

ىذه ادلؤسسات يتمتعون مبهارات ابداعية وفكرية ن معظم مسَتي أالناشئة يف ادلؤسسات ما يثَت االنتباه أكثر  -
 . الختاذ القرارات ادلناسبة ،اضافة المتالكهم لشهادات علمية ومستوى تكويٍت يف رلال نشاطهم

 

 بناءا  على الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا توصلنا اىل استنباط مجلة النتائج والىت على  : االقرتاحات
  : ضوءىا نضع ىذه اجلملة من االقًتحتات

أن اسًتاتيجية االتصال أمر ضروري يف بيئة العمل اليوم ، نظرا ألمهيتها ونتائجها على ادلؤسسة ، حبيث دتارس  -
فاذا أرادت ادلؤسسة التواجد  ،َت ابستمرارفهي معرضة للخطر يف أية حلظة ىذه األخَتة نشاطها يف زليط متغ

 . والبقاء البد أن أتخذ االعتبارات واالحتياطات الالزمة اليت جتعل ابعادىا من السوق صعب
  : ال وىيأمراعاة ادلبادىء ادلتعارف عليها ومن ىنا يقتضي تبٍت ادلؤسسات السًتاتيجية االتصال جيب 

 ىداف واضحة ودقيقة تساعد على تنفيذ برانمج االتصال .أزلور خاص ابالتصال مبعٌت حتديد  ضبط -

اجراء دراسات وحبوث ميدانية حول اجلمهور ادلستهدف لضمان االستقبال اجليد للرسائل االتصالية مع  -
 اختيار الوسائل ادلناسبة لضمان فعالية االتصال .

 . ادلروارد الضرورية لتنفيذتوفَت ادلوارد ادلالية وادلادية وكل  -
 

ن كل ىذه اخلطوات الرئيسية ينبغي االلتزام القائمُت هبا يف وضع االسًتاتيجية االتصالية  فعالة ومناسبة لوضع أ  
فالربغم من وجود اتصال اال اهنا الهتتم ابالسًتاتيجيات  ، سسات الناشئةوىذا ما تفتقر اليو ادلؤ ادلؤسسة .. 

ادلنهجي والعلمي الذي يتم وفق التطورات والتغَتات احلاصلة يف بيئة ادلؤسسة ،حيث البد االتصال ابدلنظورىا 
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من وجود اسًتاتيجية االتصال فهي نسق حيقق التنسيق واالنسجام بُت الصورة الداخلية واخلارجية للمؤسسة 
 هبدف الوصول اىل الصورة ادلبتغاة.

ة ، فهي عامل من عوامل األساسية لتنفيذ أالنش اتصال يف ادلؤسسات حديثةضرورة وجود اسًتاتيجية  -
 االسًتاتيجية العامة للمؤسسة ، فهي تتطلب فريق عمل خاص الصلازىا واعدادىا وتنفيذىا وتقييمها .

 فاعلية االتصال يعزز من نشاط ادلؤسسة.  -

 واخلارجية.ضرورة االعتماد على األدوات واالليات العلمية وادلنهجية لتحليل بيئة ادلؤسسة الداخلية  -

ضرورة ادماج نشاط البحث عن ادلعلومات فيما خيص البيئة اخلارجية بشكل واضح وزلدد لضمان األفضلية  -
 والنجاح للمؤسسة.

 العمل على اعتماد على خرباء يف رلال االتصال ضروري يف تنفيذ اسًتاتيجية االتصال للمؤسسة. -

 ة اتصالية خاصة ابدلؤسسة.ضرورة توظيف سلتصُت يف رلال االتصال من أجل رسم سياس -

 .من قبل الباحثُت توفَت ادلراجع وادلصادر الكافية يف ادلؤسسة لالستفادة منها  -

ي ادلؤسسات حديثة النشأة أومنو الوضعية اليت تتواجد هبا االسًتاتيجية االتصالية يف ادلؤسسات ادلبحوثة    -
و اخلارجي ، فيما أمة ،وكذا طبيعة االتصال الداخلي بوالية قادلة ، قد أتثر سلبيا على خدماهتا ومنتجاهتا ادلقد

خيلق ذلا مشاكل يف حتسُت صورهتا لدى مجهورىا وزابئنها ، لذا وجب عليها االىتمام اكثر جبانب االتصال 
 يف ادلؤسسة .
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 املراجع 

 ابللغة العربية : اوال

 الكتب .أ 
 . 1981أمحد علي وروحية السيد،االتصاالت االدارية واجلماىريية ،مكتب عني الشمس، القاىرة ، .1
اجنرس موريس ،منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية ، ترمجة بوزيد صحراوي واخرون،دار القصبة للنشر  .2

 . 2114، 2،ط
 . 2115 ، مصر ،1االسرتاتيجي لالتصال، دار ادلهندس للطباعة ، طالبادي دمحم ،التخطيط  .3
 . 2111، االسكندرية ،  1الطنويب دمحم دمحم عمر ، نظرايت االتصال ،مكتبة االشعاع الفنية ، ط .4
 . 1969 ، القاىرة ، 1العظروزي دمحم ،العالقات االدارية ابدلؤسسات االقتصادية ، عامل الكتب ،ط .5
 . 2114القات االدارية وادلؤسسات العامة، عامل الكتب ،القاىرة ،العظروزي دمحم ،الع .6
، دار النشر للجامعات ،  -تصميمها واجراءاهتا وحتليلها –الكامل فرج،حبوث االعالم والرأي العام  .7

 . 2111القاىرة،
 . 2111، مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية ،ادلصري امحد دمحم ،االدارة احلديثة  .8
 . 1993زيز ،العالقات العامة ، ادلكتب العريب احلديث ، االسكندرية ،النجار عبد الع .9

 . 2113بدوي ىناء حافظ ،االتصال بني النظرية والتطبيق ،ادلكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ، .11
 بدوي ىناء حافظ ،العالقات العامة واخلدمة االجتماعية ،ادلكتب اجلامعي،االسكندرية  .11
 . 2111العمل اجلزائري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ، بعلي دمحم الصغري، تشريع .12
 2111جوىر دمحم انجي ،وسائل االتصال يف العالقات العامة ،دار اجملدالوي للنشر والتوزيع ، عمان ،  .13

. 
 . 2117حجاب دمحم منري ،االتصال الفعال يف العالقات العامة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ، .14
 . 2111،  2،االعالم والتنمية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ، طحجاب دمحم منري  .15
حجازي مصطفى ، االتصال الفعال يف العالقات االنسانية واالدارة ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  .16

 . 2111،  1والتوزيع ،ط
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للنشر والتوزيع دعبس دمحم يسري ، االتصال والسلوك االنساين '' رؤية يف أنثروبولوجيا '' ،البيطاش  .17
 . 1991،االسكندرية ،

عالقات مع الصحافة ''، دار الفجر للنشر  –عالقات عامة  –دليو فضيل ،اتصال ادلؤسسة '' اشهار  .18
 . 2113،القاىرة ، 1والتوزيع ،ط

روبرت مش دفيد ، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي ،االدارة االسرتاتيجية '' بناء ادليزة التنافسية '' ،دار الفجر  .19
 . 2118لنشر والتوزيع ، مصر ،ل

،عمان ،  1زاييتة يونس ،مدخل اىل االتصال االجتماعي للمؤسسة ، دار الراية للنشر والتوزيع ، ط .21
2115 . 

سلطان زلمح صاحب ، العالقات العامة ووسائل االتصال ، دار ادليسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،   .21
2111 . 

 . 2111نساين يف ادلنظمات ، الدار اجلامعية ،القاىرة ،عبد الباقي صالح الدين دمحم ،السلوك اال .22
، اجلزائر ،  2عدوي انصر دادي ، التخطيط االسرتاتيجي واالدارة ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط .23

2119 . 
 . 1992عرقوب ابراىيم ،االتصال االنساين ودوره يف التفاعل االجتماعي ،دار رلدالوي ،عمان ،  .24
 لوجيا االتصال يف خدمة االجتماعية ، ادلكتب اجلامعي احلديث ،د.ط ،د. س .فهمي دمحم السيد ،تكنو  .25
 . 2118قاضي دالل ،زلمود البيايت ،منهجية واساليب البحث العلمي ، دار حامد ، عمان ، .26
 . 2113زلمود منال طلعت ، مدخل اىل علم االتصال ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ، .27
ة االسرة خرون ،خطوات البحث العلمي ومناىجو ،ادلشروع العريب لصحمصطفى دمحم صالح الدين وا .28

 . 2111 صر ،،جامعة الدول العربية ،م
 
 الرسائل واالطروحاتب .  

دراسة عينة من ادلؤسسات  ,زلاولة تقييم أدوات التحليل يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة  ,أمحيدة مالكية  .1
 . 2004  ,جامعة ورقلة  ,قسم العلوم االقتصادية  ,رسالة ماجيسرت ,الصغرية وادلتوسطة 

،  -دراسة حالة رللس الشعيب الوطين –بلحاجي وىيبة ،  االتصال ادلؤسسايت وعالقتو بتفعيل عملية التشريع  .2
  .    2113مذكرة لنيل شهادة ادلاجيستري يف علوم االعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر ، 
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. بن زرارة امينة,تسويق ادلشروع ادلقاواليت للمؤسسات الناشئة يف اجلزائر , اطروحة مقدمة لنيل شهادة  3
 .  2117عنابة ,  الدكتوراء يف علوم االعالم واتصال ,جامعة ابجي سلتار , 

دراسة وصفية لالدارة االستشفائية  –بن قيط اجلودي , اسرتاتيجية االتصال لالدارة االستشفائية  اجلزائرية   4
 .  2112( , 13رسالة ماجستري يف علوم االعالم  واالتصال, جامعة اجلزائر ) –ابالغواط 

ورود   سة حالة مؤسسةدرا -بوزاين جواىر  ، واقع التخطيط االسرتاتيجي يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة 5
  -ورقلة –، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم التسيري  ، جامعة  قاصدي مرابح  -لصناعة العطور 

 ،2111 . 
–دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية  للعتاد الصحي  –. بوكدرون ابراىيم  ،االسرتاتيجية االتصالية  يف ادلؤسسة 6 

  . 2111شهادة ليسانس يف علوم االعالم واالتصال ، جامعة ادلدية،  ،  مذكرة مقدمة  لنيل  -مليانة
دراسة وصفية ابدلؤسسة للصناعات –بووزة ابية , االتصال الداخلي ودوره يف حتسني انتاجية ادلوارد البشرية  .6

,  3, اطروحة لنيل شهادة الدكتوراء يف علوم االعالم واالتصال , جامعة اجلزائرENIEMالكهرومنزلية 
2117-2114  . 

دراسة حالة وزارة الشؤون –اثبت اذلام ,التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف الوظيف العمومي اجلزائري  .7
 . 2113,13رسالة ماجيستري يف علوم االعالم واالتصال , جامعة اجلزائر-اخلارجية اجلزائرية

بورقلة   BNAاسة حالة البنك اجلزائري در –خنيفر وفاء , دور االتصال الداخلي يف تسيري ادلؤسسة اخلدمية  .8
 , ص 2114, مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ادلاسرت اكادميي , ورقلة ,

دراسة ميدانية) شركة التامني(, مذكرة لنيل شهادة –عليلي محزة, االسرتاتيجية االتصالية للمؤسسة اخلدماتية  .9
 . 2016مليانة , ادلاسرت يف علوم االعالم واالتصال , جامعة اجلياليل خبميس 

دراسة حالة مؤسسة اخلزف  –قادري دمحم  ، االتصال الداخلي يف ادلؤسسة اجلزائرية بني النظرية والتطبيق  .11
 .  2111مذكرة لنيل  شهادة ماجيسرت يف علوم التسيري  جامعة تلمسان    -ادلنزيل اتفنة مغنية

رسالة  , حالة شركة الوطنية الجناز القنوات  ,إسرتاتيجية االتصال الداخلي يف ادلنظمة  ,قبايلي حياة  .11
 . 2007 ,جامعة بومرداس ,قسم علوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,ماجسرت 

دراسة حالة –مهري شفيقة , االتصال وعالقتو ابدلسؤولية االجتماعية والبيئية يف ادلؤسسة االقتصادية  .12
علوم االعالم واالتصال ,جامعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيسرت يف  –مؤسسة االمسنت 

 . 18,ص2112’,اجلزائر
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 اثنيا:  ابللغة األجنبية 

 
1. Bougetta Fouad  .la société de l’information, les organisations et le plan de 

communication, OPU Algérie , 2005 . 

 2. Bulger.A ,  le robert Edition Assimil ,France,2000. 

3.  Dagenais Bernard :le plan de communication ,les presse de l 'université Laval 

, Québec ,1998 .  

4.   Jean marc Décaudin :la communication marketing, concepts, techniques, 

stratégies , Paris 1995.   

5.  Marie Hélène westphalien, le dicom.triangle ,édition ,paris ,1992 . 

6. .Phil Jones, communicating  strategy, Gower Publishing Limited, Engled, 

2008.  

7.  Thierry Libaert  , Le plan de communication , Définir et Organiser Votre 

Stratégie de communication , 3
éme

  édition , Paris , 2008 . 

 

 ج . مواقع الكترونية   

 

Montada30dz/ 30dz.Justgoo . com 1 .  منتدى اخلاص ابالعالم واالتصال يف اجلامعات اجلزائرية   
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 :  مع مسريي ادلؤسسات ادلبحوثةاألسئلة اخلاصة ابدلقابلة  : 1ادللحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 مرحبا سيدي ادلسؤوؿ عن ادلؤسسة ...       

كما تعلم فاف موضوع دراستنا ينصب حوؿ اسًتاتيجيات االتصاؿ يف ادلؤسسات حديثة النشأة واليت يلعب       
فيو مسؤوؿ االتصاؿ دورا مهم خاصة عند صياغة وتنفيذ اسًتاتيجية االتصاؿ،  لذلك نرجومن سيادتكم احملًتمة 

 .تزويدان ببعض ادلعلومات مبا خيدـ أىدافنا يف اطار البحث العلمي

 األسئلة اليت تتضمنها ادلقابلة :

 بياانت عامة حول ادلؤسسة : احملور االول

 من ىوصاحب ادلشروع ؟ .1
 ما ىي مؤىالتو العلمية ؟ .2

 متوسط -
 اثنوي -
 جامعي -

 أخرى تذكر .......................... .3
 مىت كانت االنطالقة األوىل للمؤسستكم ؟ .4
 مؤسستكم يف نشاطها ؟األساسية اليت تعتمدىا صادر ادل فيما تتمثل   .5
 ؟ كممشروعفكرة  كيف بدأت  .6
 نًتنت ؟على شبكة األ ىل مؤسستكم متاحة ابستمرار  .7

 نعم  -

االستمارة ادلقابلة مع مسريي ادلؤسسات الناشئة بوالية 
 قادلة
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 ال  -
 

 كفاءات ومهارات القائد االسرتاتيجي يف دراسة بيئته الداخلية واخلارجية  : احملور الثاين
 اخلدمة؟ىل تعتمد مؤسستكم على التفكري االبداعي  والتجديد يف تقدًن ادلنتج او  .1
 ما ىو منط التسيريادلعتمد يف ادلؤسسة ؟ .2
 ىل تلجأ مؤسستكم للًتكيز على االبتكار لتوسيع أعماذلا ونشاطها ؟ .3
 ىل تعمل مؤسستكم بشكل مستمرأو بصورة مستمر القدرة على التحليل قدرات كفاءاهتا ؟ .4
 ىل تسعى مؤسستكم خللق فرص استثمار جديدة ؟و مدى االدراؾ للفرص واحملفزات ؟ .5
 ىل يتمتع فريق العمل بروح ادلبادرة والقدرة على االصلازوحتمل مسؤولية القرارات ادلتخذة ؟ .6
 ىل تقوموف جبمع ادلعلومات حوؿ البيئة اخلارجية للمؤسسة وعن كل ما حيدث فيها ؟  .7
 ما ىي مصادر ادلعلومات ادلعتمدة عليها ؟ .8
 سني يف السوؽ ؟ىل لديكم معلومات حوؿ حاجات ورغبات الزابئن وحىت ادلناف  .9
 ىل تعتمدوف على االتصاؿ ادلباشر مع الزابئن دلعرفة رغباهتم ؟ .10
 ىل أتخذوهنا لعني االعتبار يف بناء اسًتاتيجية اخلاصة مبؤسستكم ؟   .11
 ىل هتتم مؤسستكم جبودة ونوعية اخلدمة أو ادلنتج ؟  .12

 ما اذلدؼ من االعتماد على االتصاؿ اخلارجي مع الزابئن ؟ .13
 االتصالية ادلعتمد عليها بكثرة ؟ ما ىي الوسائل  .14
 ىل هتتموف مبواكبة التغريات التكنولوجية احلاصلة ؟  .15
 ىل تعتمدوف على استخداـ تكنولوجيات ادلعلومات احلديثة يف تطوير نشاطهم ؟ .16

 اسرتاتيجية االتصال ادلطبقة يف ادلؤسسة : احملور الثالث
 

 يف صياغة خطة اسًتاتيجية ؟ما ىي اخلطوات العلمية الالزمة أو ادلعتمد عليها  .17
 فيما تتمثل اسًتاتيجية االتصاؿ الداخلية لديكم ؟ وفيما يتم االعتماد عليها  .18
 فيما تعتمد اسًتاتيجية االتصاؿ اخلارجية لديكم ؟ وفيما يتم االعتماد عليها؟ .99

  : بطاقات وصفية للمؤسسات ادلبحوثة : 20ادللحق 
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  21بطاقة فنية للمؤسسة :  
  االفاؽ للطاقاتاكادديية C.A.Energy 

 بوعشة يزيد   : صاحب ادلشروع -
 ماجستري ادارة وتسيري  : مؤىالتو العلمية -
 2017مارس  10 : اتريخ االنطالؽ والنشاة -
 مقابل كلية سويداين بومجعة  : مقر ادلشروع -
 20عدد العماؿ :  -
 شخصي : مصادر التمويل -
  : فكرة ادلشروع -
   : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -

www.comlexeafak.com 

Email : afak.energie24@gmail.com 

 

  20بطاقة فنية للمؤسسة :  
  مركز بصمة للتدريب واالستشارات 
 دمحم عجرود واخروف  : صاحب ادلشروع -
 مستوى جامعي / دكتوراء : مؤىالتو العلمية -
 2013جانفي  01 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 –قادلة  –حي ماونة  : مقر ادلشروع -
 عامل 11عدد العماؿ : -
 رأس ماؿ شخصي  : مصادر التمويل -
مركز بصمة ىو مشروع  مبتكر وجديد يف والية قادلة ،  اظافة اىل انو مركز  : فكرة ادلشروع  -

، متخصص يف التدريب والتطوير الشخصي وادلؤسسي يهدؼ اىل تقدًن خدمات ،استشارات 
ومساعدة االخرين يف رلاؿ علم النفس،و اعداد وتقدًن برامج التكوين يف التنمية البشرية 

 وتطوير الذات ، يستهدؼ كل فئات اجملتمع .
 : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -

 Facebook : www.facebook.com/basma-center 

 

Email : Basma- center@houtmail.com 

 

http://www.comlexeafak.com/
http://www.comlexeafak.com/
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  20بطاقة فنية للمؤسسة : 
  ايقوت للخدمات العلمية 

 مارس بوبكر واخروف  : صاحب ادلشروع   -
 جامعي  : مؤىالتو العلمية -
 2015: اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 قادلة   : مقر ادلشروع -
 دتويل شخصي : مصادر التمويل -
 عماؿ  9عدد العماؿ : صاحب ادلشروع +  -
ىو مشروع مبتكر وجديد يهدؼ اىل تقريب التواصل بني اجلامعة واجملتمع من  : فكرة ادلشروع  -

خالؿ نشر البحوث العلمية ادلنجزة من طرؼ خرجي اجلامعات برؤية تتناسب مع قدرة 
نشر البحوث العلمية ،عرض  : االستعاب لدى كافة فئات اجملتمع ومن اىم النشاطات ادلقدمة

 فيديوىات على شبكة االنًتنت .
 : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -

Facebook :www.facebook.com/yacotmag. 

  Email : marsbouba@hotmail.fr. 

 

 

 

  20بطاقة فنية للمؤسسة :  
 وكالة االشهار واالستشارات Fastclick 

 مومن مجاؿ الدين  : صاحب ادلشروع   -
 جامعي  : مؤىالتو العلمية -
 2007 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 –قادلة  –شارع عنونة  12 : مقر ادلشروع -
 02عدد العماؿ :  -
 دتويل شخصي  : مصادر التمويل -
ىو مشروع جديد ومبتكرعلى شكل وكالة اشهارية تقـو بتقدًن نصائح  : فكرة ادلشروع  -

 اشهارية ،اعداد وتصميم لوحات اشهارية ،تصميم مواقع وصفحات الكًتونية .
 : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -

Facebook :fastclick 

Email : fast.click.media@gmail.com 
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  20بطاقة فنية للمؤسسة : 
  وكالة االتصاؿ واالشهار 

 سليمة مشاع : صاحب ادلشروع   -
 / : مؤىالتو العلمية -
 2003 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 -قادلة  –وادي الزانيت  : مقر ادلشروع -
 وكالة دعم وتشغيل الشباب : مصادر التمويل -
 عدد العماؿ : / -
ادلشروع عبارة عن مؤسسة مصغرة لالتصاؿ واالشهار تقـو بيع اذلواتف النقالة  : فكرة ادلشروع  -

 ،بيع الشرائح ،تعبة االرصدة .. 
 / : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -

 
 

  20بطاقة فنية للمؤسسة : 
 La Procod   النتاج وتركيب مواد التجميل والتنظيف 

 صاحل صاحل سليماف  : صاحب ادلشروع   -
 /  : مؤىالتو العلمية -
 2005 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 -قادلة  –بلخري  : مقر ادلشروع -
 دتويل شخصي  : مصادر التمويل -
 30عدد العماؿ : -
ىو مشروع مبتكر يف السوؽ احمللية يقـو ابنتاج مواد التنظيف بكل انواعها ،   : فكرة ادلشروع  -

وكذا تركيب سلتلف انواع مواد التجميل اذلدؼ منو تشجيع على استهالؾ واالقباؿ على ادلنتوج 
 الوطين .

 : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -
Facebook SALAH SALAH LaPROCOD 

Email : LAPROCOD.SALAH 24@hotmail.fr 

 

  20بطاقة فنية للمؤسسة :  
 تغليف ادلنتوجات الغذائية 
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 بومعزة محزة  : صاحب ادلشروع   -
 /  : مؤىالتو العلمية -
 / : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 -قادلة  –بوشقوؼ  : مقر ادلشروع -
 وكالة دعم وتشغيل الشباب  : مصادر التمويل -
 عدد العماؿ : صاحب ادلشروع + عدد من أفراد العائلة  -
ىومشروع يقـو بتغليف سلتلف ادلنتوحات الغذائية لتدعيم السوؽ احمللية    : فكرة ادلشروع  -

 والوطنية والرغبة يف خلق منافسة يف السوؽ .
 / : العناوين ادلتاحة على االنًتنت

 
  20بطاقة فنية للمؤسسة : 

  االكواب الورقية واالكياس البالستيكيةصناعة االدلنيـو، 
 سلالفة سارة: صاحب ادلشروع -
 : مستوى جامعي مؤىالتو العلمية  -
 2014 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
  -قادلة –قطعة  1000حي   : مقر ادلشروع -
 عماؿ  5عدد العماؿ :  -
 الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  : مصادر التمويل -
مشروع لصناعة  البالستيك ، متعلق بكل احتياجات التغليف وتصنيع    : فكرة ادلشروع  -

االكياس البالستيكية واالكواب الورقية والغالؼ الشفاؼ وكل ما يتعلق مبتطلبات التعبة 
 واحلفظ.

 / : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -
 

 
 

   20بطاقة فنية للمؤسسة :  
 بيع وتركيب اجهزة االمن واحلماية 

 بوثلجة فتحي: ادلشروعصاحب    -
مستوى اثنوي + شهادة يف االعالـ االيل وتطوير مواقع الويب+ديبلـو   : مؤىالتو العلمية -

 كامريات ادلراقبة واجهزة االنذار+ ديبلـو صناعة االجهزة االلكًتونية .
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 2016: اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
 –قادلة  –جواف  19حي   : مقر ادلشروع -
 2عدد العماؿ :  -
 دتويل شخصي : التمويل مصادر -
فكرة ادلشروع جاءت من نقص الشركات ادلختصة يف ىذا اجملاؿ وابلتايل   : فكرة ادلشروع  -

نقص ادلنافسة وتعترب اجلزائر متاخرة يف ىذا اجملاؿ ولذلك جيب اف تتساير مع النمو العادلي يف 
 رلاؿ احلماية.                        

 : نتالعناوين ادلتاحة على االنًت  -
Alibaba.com 

Ali express.com 

 

 

  12بطاقة فنية للمؤسسة : 
 Décoration des salles de la fête 

 نور الدين بومنرة : صاحب ادلشروع -
 جامعي  : مؤىالتو العلمية -
 2012 : اتريخ االنطالؽ والنشاة  -
  -قادلة –حي االمري عبد القادر  : مقر ادلشروع -
 12عدد العماؿ : -
 دتويل شخصي : مصادر التمويل -
ىو مشروع مبتكر وجديد يف السوؽ احمللية ،يسهر على تصميم وجتهيز   : فكرة ادلشروع  -

قاعات احلفالت وتنظيم ديكورات مناسبات ، حفالت وافراح بلمسة عصرية . كما انو يهدؼ 
 اىل اشباع كل مايبحث عنو الزبوف الرضاء اذواقهم ادلختلفة .

 : العناوين ادلتاحة على االنًتنت -
Facebook : Raid Décoration . 

 Site web : Décoration salle des fête Guelma   
 

 

 : أجهزة إنشاء ودعم ادلؤسسات ادلصغرة يف اجلزائر: 20ملحق
  
 (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. 9

 لصندوؽ الوطين لالستثمار. ا2

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#1
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#2
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 (FGAR) صندوؽ ضماف القروض. 3

 (CGCI) . صندوؽ ضماف القروض االستثمار4

 (ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 5

 (CNAC) صندوؽ الوطين للتأمني على البطالةال. 6

 ( ANGEM) الوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر. 7

 (Leasing .Crédit-Bail) القرض اإلجياري. 8

 (القرض احلسنصندوؽ الزكاة ) .9
   (Projet l’Algérie Blanche)مشروع اجلزائر البيضاء. 91

 

 (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
 المزايا التي تمنحها الوكالة 

 
 النظام العام

 سنوات( 20مرحلة اإلصلػػاز ) -
 اإلعفاء من الضريبة على القيمة ادلضافة فيما خيص السلع و اخلدمات غري ادلستثناة.• 
 ادلستثناة.اإلعفاء من احلقوؽ اجلمركية فيما خيص التجهيزات ادلستوردة غري • 
 اإلعفاء من دفع حق نقل ادللكية على ادلقتنيات العقارية.• 
 سنػوات( 20مرحلة االستغالؿ )إعفاء دلدة  -
 (IBSالضريبة على أرابح الشركات )• 
 (TAPالرسم على النشاط ادلهين )• 

منصب  122( سنوات ابلنسبة للمشاريع اإلستثمارية اليت ختلق أكثر من 20ىذه ادلدة ديكن أف دتتد إىل مخس )
 شغل. 

 
 النظام اإلستثنائي

 ادلناطق اليت تستدعي التنمية
 سنوات( 20مرحلة اإلصلػػاز ) -
 اإلعفاء من االضريبة على القيمة ادلضافة ابلنسبة للسلع و اخلدمات الغري ادلستثناة.• 
 على السلع ادلستوردة الغري ادلستثناة. اإلعفاء من احلقوؽ اجلمركية• 
 ‰0حقوؽ التسجيل • 
 اإلعفاء من دفع حقوؽ نقل ادللكية بعوض على ادلقتنيات العقارية.• 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#3
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#4
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#5
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#6
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#7
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#8
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#9
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#10
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41#10
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 سنػوات( 12مرحلة االستغالؿ )إعفاء دلدة  -
 (IBSالضريبة على أرابح الشركات )• 
 (TAPالرسم على النشاط ادلهين )• 
 
 . الصندوق الوطين لالستثمار0
من قانوف ادلالية لسنة  122 أتسيس الصندوؽ الوطين لالستثمار على مستوى كل والية مبوجب أحكاـ ادلادة مت

بغالؼ مايل يقدر مبليار دينار جزائري لكل والية، يهدؼ إىل تدعيم إنشاء ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة  0220
مليوف دينار  02رأس ماؿ ادلؤسسة يف حدود  يف وتطويرىا من خالؿ دتويل البنوؾ لرأمساؿ ادلؤسسات وادلشاركة

 ابدلائة من رأمساؿ ادلؤسسة. 00وىو ما ديثل 
  

  أهداف الصندوق
 (.التمويل ادلشرتكادلسامهة يف رأس ماؿ ادلؤسسة ) •
 منح قروض طويلة ادلدى وبشروط تتماشى ومنط ادلشاريع ادلمولة. •
 ادلتطلبات اجلديدة.دعم عمليات تطهػري ادلؤسسات وتكييػفها مع  •

  
 (FGAR. صندوق ضمان القروض )0

 مهام الصندوق
ماليني  20من القرض البنكي، وادلبلغ األدىن للضماف يساوي  %02 و %12ما بني  نسبة الضماف تًتاوح

من رلموع القرض البنكي احملدد  %02يغطي الضماف ادلمنوح مليون دج.  02واألقصى يساوي دينار 
 للمؤسسة .

 دينح الضماانت لفائدة ادلؤسسات الصغيػرة و ادلتوسطة اليت تنجز استثمارات يف اجملاالت التالية 

  •إنشاء ادلؤسسات .                                     

 جتديد التجهيزات. • 
 توسيع ادلؤسسة.  •
  

 (CGCI. صندوق ضمان القروض االستثمار )0

 أهداف الصندوق 
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ضماف تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منػها ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة، وىي تلك  يهدؼ الصندوؽ إىل
ادلتعلقة بتمويل االستثمارات ادلنتجة للسلع واخلدمات ادلتعلقة إبنشاء جتهيزات ادلؤسسة وتوسيعها وجتديدىا، وكوف 

 مليوف دينار. 50ادلستوى األقصى للقروض القابلة للضماف
 

 دين غري ادلدفوع حمدد بـمستوى تغطية ال
 عندما يتعلق األمر بقرض شلنوح دلؤسسة قيد اإلنشاء. 02% -
 عندما يتعلق األمر بقرض شلنوح دلؤسسة، هبدؼ توسيع نشاطها، تطويرىا أو جتديد جتهيزاهتا. 02% -
  

 (ANSEJ. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )0
 من األىداؼ األساسية ذلذا اجلهاز 

 خلق النشاطات من طرؼ الشباب أصحاب ادلبادرات. تشجيع -
 تشجيع كل األشكاؿ واإلجراءات الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب. -

 وبذلك ديكن ابختصار تقدًن ادلهاـ األساسية للوكالة على النحو التايل.
 تقدًن الدعم واالستشارة ألصحاب ادلبادرات إلنشاء ادلؤسسات يف سلتلف مراحل ادلشروع. -
 إعالـ ادلستثمر الشاب ابلقوانني ادلتعلقة مبمارسة نشاطو. -
 إبالغ أصحاب ادلبادرات ادلقبولة ابلدعم ادلمنوح ذلم واالمتيازات ادلقررة يف جهاز ادلؤسسات ادلصغرة. -
ضماف متابعة ومرافقة ادلؤسسات ادلصغرة سواء خالؿ فًتة اإلصلاز أو بعد االستغالؿ وحىت يف حالة توسيع  -
 شاط.الن
  

 اجلهاز موجه للشباب البطال من
إىل  10أصحاب ادلبادرات لالستثمار يف مؤسسة مصغرة الذين يظهروف استعدادا وميوال وتًتاوح أعمارىم مابني 

 سنة. 00
 ديتلكوف مؤىالت مهنية أو مهارات فنية يف النشاط الذي يقًتحونو. -
 دلشروع.كذلك االستعداد للمشاركة مبسامهة شخصية يف دتويل ا  -

وابستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإف اجلهاز ديوؿ كل نشاطات اإلنتاج واخلدمات مع مراعاة عامل ادلردودية 
مليوف دينار جزائري  12يف ادلشروع حبجم استثماري قد يصل حىت   

  

 (CNAC. الصندوق الوطين للتأمني على البطالة )0
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سنة من إنشاء مؤسسة خاصة إبحدى  02و  02يساعد الصندوؽ الشباب البطاؿ الذي يًتاوح سنو بني 
  : الصيغتني التاليتني

  : القرض االضايف ) حلاملي الشهادات(
القتناء عربة ورشة دج(، 022.222)حلامػلي شهػادات التكوين ادلهنػي دينح عند الضرورة قرض إضػايف قيمتو  -

الرتصيص،كهرابء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات ومكانيك للممارسة نشاطػات: 
  السيارات.

حلاملي شهادات التعليم العايل دينح للتكفل إبجيار احملل ادلوجو إلحداث مكاتب مجاعية طبية ودلساعدي  -
ابت واحملاسبني ادلعتمدين ومكاتب الدراسات وادلتابعة التابعة لقطاع القضاء وللخرباء احملاسبني وزلافظي احلسا

 دج(. 1.222.222)البناء واألشغاؿ العمومية والري، ال يتجاوز ىذا القرض 
للتكفل إبجيار زلل ادلخصص دج(،  022.222)للشباب أصحاب ادلشاريع دينح قرض إضايف قيمتو  -

 إلحداث أنشطة إنتاج السلع واخلدمات.
  

 ( ANGEMالوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر ) .0
يعترب القرض ادلصغر جزءا ال يتجزأ من السياسات العمومية للدولة دلقاومة البطالة والتهميش واإلقصاء االجتماعي 
،وديس شرحية ال أبس هبا من السكاف وديثل أداة فعالة للمعاجلة االجتماعية لإلقصاء االقتصادي،وبروز نشاطات 

 ادية صغريةاقتص
ىدفو األساسي ىو ترقية النمو االجتماعي عن طريق النشاط االقتصادي وزلاربة التهميش بفضل نوع من الدعم 

روح " على"و ادلبادرة الذاتية"،"االعتماد على النفس"ال يكرس فكرة االتكاؿ احملض بل يرتكز أساسا على 
مالية متماشية مع احتياجات ادلواطنني غري ادلؤىلني ". ذلذا الغرض فإف القرض ادلصغر يوفر خدمات ادلقاولتية

من فئة األشخاص بدوف دخل أو ذوي الدخل غري ادلستقرأ   القرض البنكي وادلشكلني أساسا  لالستفادة من
 .والبطالني والذين ينشطوف عموما يف القطاع غري الشرعي

الربانمج، على تطبيقو وجتسيده ميدانيا بتمكني تعمل الوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر، اجلهة ادلسرية ذلذا 
ادلواطنني و ادلواطنات الذين يسعوف خللق نشاط خاص هبم و االنطالؽ فيمشاريع مصغرة منتجة للسلع و 

اخلدمات مع استثناء النشاطات التجارية، من ادلساعدات و اخلدمااتليت يوفرىا اجلهاز، و ادلتمثلة يف سلفة بدوف 
موجهة لشراء ادلواد األولية قرض بنكي صغري للمشاريع اليت تًتاوح قيمتها ما بني  دج 02.222فائدة ال تتعدى 

 %02مليوف سنتيم بفوائد سلفضة بنسبة  02أي  دج 022.222و  مليون سنتيم 20أي  دج 02.222
 : و ابإلمكاف االستفادة من ىذه اخلدمات إذا ما توفرت الشروط الضرورية و ىي  90%إىل
 سنة فما فوؽ 10سن طالب القرض أو السلفة  أف يكوف -
 .أف ال ديتلك أي مدخوؿ أو ديتلك مدا خيل غري اثبتة أو ضعيفة -
 .إثبات مقر اإلقامة -
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 .التمتع ابلكفاءات اليت تتالءـ مع ادلشروع ادلرغوب اصلازه -
 .عدـ االستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء نشاطات من أي جهاز أخر -
 .للمشروع  من الكلفة اإلمجالية %20أو  %20القدرة على دفع ادلسامهة الشخصية اليت تساوي  -
 .دفع االشًتاكات لدى صندوؽ الضماف ادلشًتؾ للقروض ادلصغرة -
للوكالة حسب  االلتزاـ بتسديد مبلغ القروض و الفوائد إىل البنك و االلتزاـ بتسديد مبلغ القرض بدوف فوائد -

   الزميناجلدوؿ 
و يف حالة توفر كل الشروط لدى طالب القرض إبمكانو أف خيتار منط التمويل الذي يراه مناسبا لو، و ىي ثالثة 

 .أمناط
 متويل ثنائي1- 

 .دج 30.000 سلفة بدوف فائدة ال تتجاوز
 .بدوف فوائد %02مسامهة الوكالة:  -
 .%10مسامهة ادلستفيد:  -

 متويل ثنائي2- 
 .دج 122.222و  02.222تًتاوح قيمتها ما بني للمشاريع اليت 

 %02إىل % 02بفوائد سلفضة بنسبة  %00أو  %00مسامهة البنك:  -
  %20أو  %20مسامهة ادلستفيد:  -
  متويل ثالثي-0

 .دج 022.222دج حىت  122.221للمشاريع اليت تًتاوح قيمتها ما بني 
 02%إىل % 02بفوائد سلفضة بنسبة  %02مسامهة البنك:  -
 %20أو % 20مسامهة ادلستفيد:  -
 بدوف فوائد %00أو % 00مسامهة الوكالة:  -

و جتدر اإلشارة إىل أنو يف حالة ما إذا كاف ادلستفيد حامال لشهادة أو وثيقة معادلة معًتؼ هبا فإف نسبة مسامهتو 
التمويل  يف حالة %00إىل % 00وترتفع مسامهة الوكالة من  %20 إىل، %20الشخصية ستنخفض من 

 الثالثي، و من 
 .ابلنسبة للبنك يف حالة التمويل الثنائي %00إىل   00% 
يلتـز ادلستفيد بعد دتويلو بتسديد مبلغ القرض و الفوائد إىل البنك يف مدة تصل إىل اخلمس سنوات، حسب  

يف مدة أقصاىا ثالث اجلدوؿ الزمين الذي حيدده البنك، و يسدد بعد ذلك السلفة بدوف فائدة اخلاصة ابلوكالة 
شهرا على أربعة  15سنوات. أما ابلنسبة للسلفة بدوف فائدة ادلوجهة لشراء ادلواد األولية فتسدد يف مدة أقصاىا 

 .مراحل
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وال دتنح الوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر للمستفيدين ادلساعدات ادلالية فقط، بل يتعدى ذلك إىل  
ادلرافقة، الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع،والتكوين يف الًتبية ادلالية و تسيري مساعدات غري مالية كالتوجيو و 

ادلؤسسة، و كذا إعطاء الفرصة ذلؤالء ادلستفيدين من ادلشاركة يف ادلعارض و الصالوانت أين يتم التعارؼ بينهم و 
 .اكتساب خربات سلتلفة و كذا خلق فضاءات جديدة لتسويق منتجاهتم

الوكالة الوطنية لتسيري القرض ادلصغر عن غريىا من األجهزة األخرى بكوهنا تتوفرعلى خالاي مرافقة و تتميز  
متواجدة على مستوى الدوائر، حيث حيصل ادلواطنوف على التوجيو و ادلرافقة،شلا جينبهم عناء التنقل إىل عاصمة 

 .الوالية لالستعالـ و إيداع و متابعة ملفاهتم
ة من أف تكوف ذات فعالية كبرية يف حتقيق نشاطات اقتصادية مدرة دخل،و مسامهة يف خلق كل ىذا مسح للوكال 

مناصب عمل للكثريين و حىت من فئة النساء ادلاكثات يف البيوت الالئي شققن طريقهن بثبات يف عامل الشغل يف 
ل كبري يف تدعيم ختصصات الفالحة، احلرؼ و الصناعات التقليدية، و اخلدمات وأصبح نشاطهن يساىم بشك

 ميزانية األسرة
 

 الشروط الواجب توفرها يف طالب القرض
 .سنة فما فوؽ 10أف يكوف  -
 .عدـ امتالؾ أي مدخوؿ أو امتالؾ مداخيل غري اثبتة أو ضعيفة -
 .إثبات مقر اإلقامة -
 .التمتع ابلكفاءات اليت تتالءـ مع ادلشروع ادلرغوب اصلازه -
 .مساعدات أخرى إلنشاء نشاطات من أي جهاز أخرعدـ االستفادة من  -
 .من الكلفة اإلمجالية للمشروع %0أو  %0القدرة على دفع ادلسامهة الشخصية اليت تساوي  -
 .دفع االشًتاكات لدى صندوؽ الضماف ادلشًتؾ للقروض ادلصغرة -
القرض بدوف فوائد للوكالة حسب  االلتزاـ بتسديد مبلغ القروض و الفوائد إىل البنك و االلتزاـ بتسديد مبلغ -

 . الزمين احملدد  اجلدوؿ 
   

 كيفية التسديد
فًتة   دج 02.222دتنح للمستفيد من السلفة بدوف فائدة ادلوجهة لشراء ادلواد األولية و اليت ال تتعدى مبلغ  -

زلدد على مدة أقساط. وفق جدوؿ زمين  04إعفاء من التسديد تقدر بثالثة أشهر على أف تسدد السلفة على 
 .شهرا 10

 ( فتمنح للمستفيد فًتة إعفاء أقصاىا ستة أشهر بعدىامستفيد-بنكابلنسبة للتمويل الثنائي) -
 .و حسب جدوؿ زمين حيدده البنكسنوات  0تسدد السلفة البنكية على أقساط يف مدة أقصاىا  -
 :( فتسدد السلفة كاأليتمستفيد -وكالة-بنكابلنسبة للتمويل الثالثي ) -
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جدوؿ زمين زلدد يف مدة  شهرا حسب 10اخلاصة تسدد على أقساط، بعد مدة إعفاء أقصاىا  %02نسبة  -
 .سنوات 0أقصاىا 

و ادلقدرة ب  أشهر من تسديد سلفة البنك يقـو ادلستفيد بتسديد السلفة بدوف فائدة اخلاصة ابلوكالة  0بعد  
 زمين زلدد.جدوؿ  سنوات و حسب  0قسط يف مدة  10على  %00أو  00%

  

 (Leasing .Crédit Bail. القرض اإلجياري )0
 

( بتمويل شراء أصل رأمسايل بطلب من ادلمولعلى انو: نظاـ دتويلي يقـو فيو ادلؤجر )التأجري التمويليديكن تعريف
مقابل من العمر االفًتاضي لألصل مقابل دفعات ) %00( هبدفاستثماره دلدة ال تقل عن مستثمرمستأجر )

( الدورية ، مع احتفاظ ادلؤجر دللكية األصل وحىت هناية العقدوامتالؾ ادلستأجر خليار شراء األصل عند التأجري
هناية مدة التأجري )على أف تكوندفعات مقابل التأجري قد غطت تكلفة األصل وىامش ربح زلدد( أو إعادة 

 . خرىاألصلللمؤجر يف هناية مدة التأجري أو جتديد عقد التأجري مرة أ
 خصائص القرض االجياري

 :ابعتبار القرض اإلجياري فن مايل و وسيلة للتمويل فإنو ديكن أف نستنتج اخلصائص التالية
 ىو عالقة دتويلية ذات أبعاد ثالثة فنعرب عنها ابدلعادلة البسيطة التالية :جانب التمويل

ث يعرضها على ادلستخدمني قصد تسويقها أو ادلنتج للسلع اإلنتاجية من أجهزة و آالت و غريىا، حي ادلورد:
  زايدة بذلك و 

 مبيعاتو و إنتاجيتو منها.
و ىو ادلصرؼ ادلتخصص أو ادلؤجر الذي يبحث عن وسيلة لتوظيف مدخراتو و  :ادلؤجر أو الوسيط ادلايل

 احلصوؿ على 
 عوائد مرتفعة، و ىو يفضل التوظيف االئتماين طويل األجل.

و ىو الذي يرغب يف تطوير طاقتو اإلنتاجية و توسيعها، و ىو يسعى للحصوؿ على  :ادلستأجر أو ادلشروع
 .األجهزة و اآلالت اليت حتقق لو ذلك دوف أف تتوفر لديو ادلوارد ادلالية الكافية لتمويل استثماراتو

نقدية أو فتح  عكس االئتماف ادلصريف أو ادلايل العادي، أي أنو ال دينح يف صورة :هو ائتمان عيين و ليس نقدي
اعتماد أو ما شابو ذلك بل ىو ينصب على تسليم ادلشروع ادلقًتض األجهزة و اآلالت ادلختارة مسبقا، بواسطة 

 ادلؤسسات ادلالية و ادلصرفية ادلتخصصة اليت حصلت على األجهزة نتيجة شرائها على ادلوردين.
ال ديوؿ السلع (مها ادلشروع يف عمليات االنتاج أي أنو ديوؿ اآلالت اإلنتاجية اليت يستخد: هو ائتمان إنتاجي

االستهالكية( و اليت حتقق عوائد طائلة تدفع من خالؿ أقساط الكراء، و يكوف العائق لدى ادلشروع إذا كانت 
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ادلؤسسة ادلاضلة للقرض مرتبطة مبجموعة صناعية معينة، حيث ال تًتؾ لو حرية اختيار ادلورد و نوعية ادلعدات 
 ناسبة ذلا.الصناعية ادل

  
 . صندوق الزكاة )القرض احلسن(0

ىو مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت إشراؼ وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ اليت تضمن لو التغطية القانونية، 
     بناء على القانوف ادلنظػم دلؤسسة ادلسجد.

يف شكل قرض حسن مبين على أساس  يهدؼ صندوؽ الزكاة إىل منح العائالت الفقرية واالستثمار لصاحل الفقراء
، وىناؾ مساعي دج022.222إىل دج  02.222دتويل مشاريع مصغػرة دلختلف الفئات تًتاوح قيمتها ما بني 

  لبعض ادلشاريع اجلديدة. دج 022.222لرفعها إىل 
  

  10. (Projet l’Algérie Blanche)مشروع اجلزائر البيضاء

 أهداف ادلشروع 

 فرص شغل للشباب العاطلني عن العمل.ادلسامهة يف خلق  -
 حتسني مظهر البلدايت من خالؿ تنظيم محالت التوعية إبشراؾ اجملتمع ادلدين. -
 يطمح مشروع اجلزائر البيضاء إىل التدخل يف معاجلة ادلياه وتنظيف األانبيب . -
 ات العمومية وادلناطق اخلضراء. تعزيز ترتيبات الصيانة والتزويد ابلكهرابء والغاز إلىمجموعات الشقق والفضاء -

  اتفاقية العمل
 الشوارع الرئيسية لكل بلدية مستفيدة. -
 أشهر. 03أشهر قابلة للتجديد كل مدة  03مدة العقد  -
 أشهر. 09ابإلمجاؿ  -
 كل مستفيد من ادلشروع اجلزائر البيضاء لو احلق مرة واحدة فقط. -
  

  

 


