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 اإلهداء
 

 

 " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا.. "

 إلى أعز ما أممك في ىذه الدنيا والديا الكريمين

 أطال اهلل في عمرىما

 سعاد إلى أختي ورفيقة دربي

 موالي إلى أخي سندي في الحياة

 إلى حمزة ..

 والى كل من مدني بيد العون في انجاز ىذا العمل المتواضع

 كل العائمة إلى

 .وطمبة العمم دون استثناء

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

 

 الحمد هلل الذي أنعم عمينا بنعمة العمم،

تمامو،  ووفقنا النجاز ىذا العمل، وا 

 أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الخالص واالحترام الفائق إلى

 كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في انجاز ىذا

 بالذكر األستاذ المشرف العمل المتواضع وأخص

 " غالم عبد الوىاب" الذي لم يبخل في

 مساعدتي بما قدمو لي من توجييات ونصائح

 ثمينة زادت من قيمة الدراسة

 كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى

 كل أعضاء لجنة المناقشة

 "ا" جازاكم اهلل خير 



 ممخص الدراسة:

- االتصال في المؤسسة العمومية إستراتيجيةالتعرف عمى  إلىتهدف هذه الدراسة 
، وكذلك معرفة إن كانت العالقات بين –أنموذجا  المديرية الجهوية لمتمفزيون بوهران

وأخذنا عينة من الموظفين داخل المؤسسة العاممين تساهم في تحقيق أدائهم المهني، 
االتصال داخل المؤسسة باعتبارها  إستراتيجيةوذلك من خالل تحديدنا لبعض أبعاد 

لطرق والوسائل المساهمة في تطبيق أحد العوامل الهامة والمساعدة في عممية تحديد ا
وأداء اإلستراتيجية العامة لممنظمة من خالل كيفية تعامل العمال مع هذه 

 .اإلستراتيجية االتصالية، والعالقة بينهم وأثرها داخل المؤسسة العمومية

 الكممات المفتاحية:

 .المؤسسة اإلعالمية –المؤسسة العمومية  -ة اإلستراتيجية االتصالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Study summary : 

The purpose of this study is to identify the communication 
strategy in the public television institution in Oran (example), as 
well as to know if the relationships between employees 
contribute to their professional performance. We took a sample 
of employees of the institution by identifying certain aspects of 
the communication strategy within the institution the process of 
determining ways to contribute ti the implementation and 
performance of the overall strategy of the organization through 
the way in which the workers manage this communication 
strategy, and the relationship between them and their impact 
within the public institution. 

Key words : Communication Strategy, Public Enstitution, 
Media Foundation. 
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 مقدمة
 

 أ
 

 : مقدمة

يعتبر االتصال ضرورة إنسانية تميميا متطمبات اإلنسان االجتماعية والمادية، لتحقيق 
التماسك بين األفراد والجماعات والقدرة عمى مشاركة اآلخرين خبراتيم وأفكارىم 

تيم والعمل عمى تحقيقيا وتبادليا، وال يزال ىذا األخير من المواضيع ومعرفة حاجا
اليامة التي تستقطب اىتمامات الباحثين والدارسين، وظل من أىم المواضيع خاصة 

واالتصال، وأصبح يتعدى حدود  اإلعالموبصورة أدق في عموم  اإلنسانيةفي العموم 
جتمعات وألن المؤسسة جزء من جميع ميادين الحياة في الم إلىالدراسات فتخمل 

المجتمع أصبحت المؤسسات تعتمد عمى االتصال في تحقيق أىدافيا وخططيا 
العامة، ومع تطور المؤسسات تطورت أساليب االتصال لتمبي حاجاتيا وتحقق 

 االتصال من أىم ىذه األساليب داخل المؤسسة. إستراتيجيةأىدافيا وتعتبر 

نسعى لتعرف عميو من خالل  ورا جوىريا وىو مااالتصال د إستراتيجيةكما تمعب 
دراسة حالة لممديرية  –االتصال في المؤسسة العمومية  إستراتيجيةبحثنا المتمثل في 

ىذه األخيرة واحدة من المؤسسات الكثيرة التي  ، وتعتبر-الجيوية لتمفزيون بوىران
تدرك أىمية االتصال في بناء ونجاح المؤسسة، فيي كغيرىا من المؤسسات سواء 

الجميور أو حل مشاكميا وبناء عالقات  إلىالموجية  اإلعالميةفي بناء مادتيا 
 داخمية لتثبيت الثقة في نفوس عماليا وشركائيا.

صال التي تعتمدىا المديرية الجيوية لتمفزيون بوىران ولتعرف عمى إستراتيجية االت
جاءت ىذه الدراسة لمكشف عمى أىم الخطط االتصالية التي تتبناىا المحطة وقد 

 قسمت ىذه الدراسة إلى ثالثة أقسام: 



 مقدمة
 

ب  
 

إلى أسباب اختيار في اإلطار المنيجي حيث تم التطرق فيو  القسم األول تمثل
ة إلى تحديد المفاىيم، منيج الدراسة وأدوات جمع الموضوع أىميتو وأىدافو باإلضاف

 مع تحديد العينة ومجتمع البحث. البيانات

تضمن فصمين وىو بدوره النظري  اإلطارمثل في ت أما بالنسبة لمقسم الثاني فقد
الفصل األول كان كمدخل لالتصال واإلستراتيجية االتصالية، تضمن مبحثين كل 
مبحث احتوى عمى أبع مطالب عنون المبحث األول بمفيوم االتصال تضمن 
عناصر االتصال خصائص وعوامل نجاح االتصال، أما المبحث الثاني فجاء تحت 

ا مستويات وضعيا عنوان ماىية اإلستراتيجية تضمن تعريف اإلستراتيجية خصائصي
 وأىميتيا. 

اإلستراتيجية االتصالية في المؤسسة العمومية  تحت عنوانالثاني واندرج الفصل 
تناول المبحث األول اإلستراتيجية االتصالية تعريفيا، مبادئيا  تضمن بدوره مبحثين

ومراحل صياغتيا باإلضافة إلى إستراتيجية االتصال الداخمي. أما بالسبة لممبحث 
ي كان مفاده حول المؤسسة العمومية، خصائصيا وسماتيا باإلضافة إلى الثان

 النشاطات التي تقوم بيا والتخطيط اإلعالمي فييا.

فقد تمثل في الجانب الميداني الذي كان في المديرية الجيوية  قسم الثالثبالنسبة لم
و إلى موقع تمثل تم التطرق فيلتمفزيون بوىران تناولنا فيو مختمف الجوانب الداخمية 

مناقشة الفرضيات  باإلضافة إلى ياونشأة المديرية الجيوية لتمفزيون بوىران نشاطات
  واستخالص النتائج.
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 تحديد الموضوع

يعتبر االتصال ركنا أساسيا من أركان الشخصية،  ومقوما من مقومات الحضارة البشرية 
األجيال  إلىأو نشوءىا لوال قدرة العقل البشري عمى نقل تجربتو  تقدميا باإلمكانالتي لم يكن 

تراكم متزايد لممعمومات والخبرات مكن  إلىاالستفادة من تجارب السمف،  مما أدى و الجديدة 
 من السيطرة التدريجية عمى الطبيعة. اإلنسان

بكياننا  االعتراف عمى الحصول ىو الذاتي المستوى عمى فعاال دورا االتصال يؤدي إذ 
 انفتاحا أكثر ويجعمنا أنفسنا عن االيجابية بصورتنا االعتراف اآلخرين، قبل من الشخصي
ذا واآلخرين عمى العالم  الفعالية مستوى إلى يرقى أن االتصال يمكن المتبادل االعتراف تم وا 

 .اآلنية ومستقبال

لذا يعتبر االتصال في عصرنا الحالي أحد العناصر التنظيمية لسير أي نشاط داخل 
 ون وجوده.المؤسسة حيث ال يمكن تحقيق أىدافنا من د

كما تمعب إستراتيجية االتصال دورا جوىريا في المؤسسة وعمى ىذا األساس تم اختيارنا 
لموضوع استراتيجيات االتصال في المؤسسة العمومية دراسة حالة في المديرية الجيوية 

 .لتمفزيون بوىران

 أىمية الدراسة :

حيث أعطيت ىذه العممية   تطورت النظرة إلى االتصال في المؤسسة مع المدارس اإلدارية،
أىمية أكثر مع دخول الجوانب االجتماعية الرسمية والغير الرسمية في المؤسسة، والدور 
 الذي تمعبو في مختمف أوجو نشاطيا من إعداد الخطط والبرامج إلى التنفيذ والمراقبة النيائية.
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حيث يمعب االتصال الداخمي دورا ميما في حياة المؤسسة ألنو من أول األسباب 
التي ترفع من قيمة المؤسسة لدى العاممين بيا بالشكل الذي يعزز االنتماء ويدفع 

 باتجاه تطوير المؤسسة.

االتصال عنصرا ىاما  إستراتيجيةتعتبر  إذ ،تظير أىمية الدراسة في أىمية الموضوع نفسو
نظرا لالىتمام بو  عمميةىمية و أموضوع المعالج ىو موضوع ذفي المؤسسة، حيث يعتبر ال

، في الدراسات اإلعالمية واالتصالية من جية ونظرا لإلشكاليات التي يطرحيا من جية أخرى
 ميةفيو يشغل بال مختمف األوساط المينية، اإلعالمية وحتى األكاديمية، كذلك تكمن أى

جمع المعمومات النظرية حول موضوع اإلستراتيجية االتصالية وكيف يتم  الموضوع في
سقاط ىذه المعمومات عمى الواقع الحالي من خالل الدراسة  تطبيقيا في المؤسسة العمومية وا 

باإلضافة إلى ضرورة بناء إستراتيجية اتصالية في المؤسسة، والدور الذي تمعبو في  ،الميدانية
بجانب من النقائص و  اإللماممؤسسة العمومية وبقائيا، كما تتجمى الدراسة في حياة ال

المشاكل التي تعاني منيا المؤسسة في ىذا الميدان التي قد تفتح أفاق جديدة لمبحث و 
 الدراسة.

  أسباب اختيار الموضوع

 تدفع الباحث االختيار موضوع –ذاتية  ،موضوعية –لكل بحث سببا أو مجموعة أسباب 
 دون غيره، لذلك ارتأيت في ىذه الدراسة تحديد مجموعة من األسباب أوجزىا في األتي :

 األسباب الذاتية :

 .لمموضوع عالقة مباشرة لمجال تخصصنا أال وىو االتصال والعالقات العامة 
 يتعمق بمواضيع البعد االستراتيجي . الميول الخاص لكل ما 
 عطمن الزيارات الميدانية و  االستفادة  .لإلعالمفكرة مقربة عن المجال الميني  اءا 
 عالميةقيمة عممية و  إعطاء  لممذكرة. ا 
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 األسباب الموضوعية :

  االتصالية في المؤسسة بكونيا أحد األعمدة التي  اإلستراتيجيةالمكانة التي تمعبيا
 تقوم عمييا المؤسسة.

  االتصالية ومدى نجاحيا و  اإلستراتيجيةالرغبة في تحسيس المؤسسة بقيمة االتصال و
 بقاء واستمرارية المؤسسة . إلىيؤديان  إذتميزىما 

  قمة الدراسات الميدانية في ىذا الموضوع والتي تساىم في الربط بين الدراسات
 واألبحاث النظرية.

 أىداف الدراسة :

 . الكشف عن استراتيجيات االتصال المعتمد عمييا من قبل المؤسسة 
 لممؤسسة. إستراتيجيةل أو خمق تحسين واقع االتصا 
  االتصالية عمى تسيير  اإلستراتيجيةمحاولة الكشف عن أىم انعكاسات وعوائق

 المعمومة في المؤسسة.
  االتصالية في المؤسسة. اإلستراتيجيةمعرفة واقع 

 : اإلشكالية

المنظمة مما  ةإستراتيجيأصبح االتصال اليوم أحد العوامل اليامة المساعدة عمى تنفيذ 
ا يكون وتحقييقيالمصمحة العامة  أىدافاستراتيجي من اجل تمبية  إطاراستدعى وضعو في 

 وبين المنظمة كشخص معنوي وبل أصبح جزءا ال فيما بينيمعبر تطوير عالقات بشرية 
الىتماميا بجميورىا الخارجي الواسع  باإلضافةفالمنظمة  ،يتجزأ من التفكير االستراتيجي

 إستراتيجيةخطة  إعدادلالتصال الخارجي وجب عمييا  استراتيجيوخطة  بإعدادوذلك 
لالتصال الداخمي موجية المجموع العاممين بداخميا لضمان وصول المعمومات وسيولة 

االتصالية من المفروض  اإلستراتيجيةحيث أصبحت  ،انتقاليا بين األجزاء المختمفة لمتنظيم
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دور جد فعال كونيا تعمل عمى خمق التواصل والتفاعل معتمدة في جميع المؤسسات وليا 
 داخل المؤسسة .

أحدث المؤسسات في البالد كونيا تدير أنشطة  نلمتمفزيون بوىران مالمديرية الجيوية وتعتبر 
، وبعد مرور 1970جوان  19تأسست في ،البث إلى اإلنتاجالتمفزيون العام في الجزائر من 

حصدت ثالث سنوات قام الراحل ىواري بومدين بتدشين اإلذاعة والتمفزيون الجزائرية بوىران. 
 لإلذاعةمنذ انطالقيا عمى مجموعة من الجوائز منيا ثالثة جوائز في الميرجان العربي 

 اتصال مناسبة. إستراتيجيةوالتمفزيون ىذا من خالل اعتمادىا عمى 

التي تتبناىا المؤسسة  باإلستراتيجيةالذي سنركز عميو والمتعمق ومن ىنا يظير المشكل 
العمومية لمتمفزيون بوىران والتي تخضع لمتخطيط من قبل الفرع الرئيسي وىو ما قد يؤثر 

 عمى أدائيا.

 التالي : اإلشكالمن خالل  اإلشكاليةسنحاول من خالل ىذه الدراسة تشخيص خمفية ىذه 

 صال أن تضبط العالقات الداخمية في المؤسسة العمومية؟االت إلستراتيجيةكيف يمكن 

 األسئمة الفرعية :

 ىل يخضع االتصال الداخمي لمتخطيط االستراتيجي ؟ -
 كيف تساىم إستراتيجية االتصال في تحسين األداء الميني؟ -

 الفرضيات :

 .entvيخضع االتصال الداخمي إلستراتيجية االتصال المعدة عمى المستوى المركزي  -
 تساىم العالقة بين العاممين في المحطة في تحسين األداء الميني. -
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 :وأدواتو منيج الدراسة 

وصف  إلىالذي ييدف التحميمي اعتمدت الدراسة التي بين أيدينا عمى المنيج الوصفي 
 1.توثيق األوضاع أو االتجاىات الحالية أي أنو يشرح ما ىو قائم بالفعل في المحظة الراىنةو 

فيو يعد من أكثر المناىج مالئمة وذلك لسيولة تطبيقو خاصة في مثل ىذه الدراسات كما 
اعتمادنا عميو ىو تبيان واقع و أنو يوفر لنا بيانات مفصمة عن الواقع الفعمي لموضوع الدراسة 

 تمفزيون بوىران. ل الجيوية المديريةاالتصالية المعتمدة داخل  اإلستراتيجية

 :و أدوات

اىتمام كبير من  إلىية جمع المعمومات عممية ميمة جدا في البحث فيي تحتاج تعتبر عمم
طرف الباحث ألن االختيار األمثل لألدوات يساعد عي تسييل جمع البيانات بأكبر قدر 

 2ممكن ليذا نجد معظم الباحثون يستخدمون أدوات متعددة.

تستخدم المقابمة كأداة لجمع الحقائق، أن االستخدام الميم لممقابمة ىو لدراسة  المقابمة :
مقاييس لممتغيرات،  إلىالعالقات والختبار الفرضيات، حيث أن نتائج المقابمة يمكن تحويميا 

وليذا فيي تخضع لنفس معايير الثبات أو الصدق والموضوعية المطموبة ألدوات القياس 
 3األخرى.

دراستنا عمى المقابمة كأداة ثابتة لجمع المعمومات الخاصة بالدراسة حيث قمنا اعتمدنا في 
باالحتكاك المباشر مع المدير رؤساء األقسام سمحت لنا ىذه التقنية بكسب ثقة المبحوثين 

  .من خالل طرح بعض التساؤالت واالستفسارات المتعمقة بموضوع الدراسة

                                                           
1
 17، ص 1791عبد الباسط محمد الحسن : أصول البحث االجتماعي، مكتبة القاهرة،   

 23ص  ،2003 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،3ط ،مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال :أحمد بن مرسمي   2
 ،2009 ،1ط ،الوارق لمنشر والتوزيع : طرق ومناىج البحث العممي، غازي جمال خميفة ،عبد الجبار توفيق البياتي ،محمد عبد العالي النعيمي   3

 182ص 
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األخر وفق معايير محددة أنيا  إلى إلصغاءاىي رؤية وسماع و  :المباشرة المالحظة 
ة ثابتة ابطريقة منظمة ومنضبطة لكي تكون ىذه المالحظة أد اإلنسانيمالحظة السموك 

استنتاجات صادقة وصحيحة، وتعتبر جزء من خطوات القياس  إلىوموضوعية لمتوصل 
 4أرقام لألشياء والموضوعات وفقا لقواعد معينة. إعطاءاألساسية وىي 

ميدان الدراسة  إلىاستفدنا كثيرا من أداة المالحظة من خالل الزيارات التي قمنا بيا 
،  كذلك مكنتنا من االتصالية لإلستراتيجيةلمالحظة سموكيات العمال وطريقة تطبيقيم 

 عال المبحوثين ومدى صحة أقواليم.التعرف عمى ردود أف

  مجتمع البحث:

الدراسة األصمي، ويقصد بو كامل أفراد أو  ىناك من يطمق عمى مجتمع البحث مجتمع
 5أحداث أو مشاىدات موضوع البحث أو الدراسة.

ومن خالل موضوعنا سنتطرق إلى إستراتيجية االتصال في المؤسسة العمومية لمديرية 
الجيوية لتمفزيون بوىران ويتمثل مجتمع البحث في ىذه الدراسة في مجموعة الموظفين 

 . الموجودين داخل المحطة 

 العينة والمعاينة:

ىي االستناد لعدد أكبر من المفردات والتي ىي جزء أو خيار معين من مفردات  المعاينة:
جراء التحميل ووضع النتائج والتوصيات.  6أكبر، تمثل المجتمع التخاذ القرار وا 

من خالل موضوعنا تم اختيارنا إلى المعاينة غير االحتمالية عمى اعتبار أن الموضوع 
المتعمق بإستراتيجية االتصال ييم جميع األفراد العاممين عمى مستوى المحطة الجيوية 

 بوىران. 
                                                           

 186ص  ،رجع نفسوالم  4
5
 44، ص 1777، 2محمد عبيدات وأخرون : منهجية البحث العلمي، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، ط  

6
  35، ص 2004، 1دالل القاضي، محمود البياتي : منهجية وأساليب البحث العلمي، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط   
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إن اختيار العينة يعد أحد أىم المراحل التي يجب عمى الباحث ضبطيا وتحديدىا وفقا لما 
عة الدراسة كما أنيا القاعدة التي تبنى عمييا البحوث الميدانية وبالتالي مصداقية تمميو طبي

نتائج البحث وقد ورد في العديد من التعريفات المحددة لمعانييا أنيا: " جزء من مجتمع 
الدراسة، وتمثل مجتمع الدراسة تمثيال صادقا، وليذا يمكن تعميم نتائج الدراسة المبنية عمى 

 7المجتمع بأكممو."العينة عمى 

واختيارنا في ىذه الدراسة عينة قصدية تمثمت في أخذ عينة من موظفي المديرية الجيوية 
 موظف.    12لتمفزيون بوىران حيث تمثمت طبيعة ىذه العينة في 

 :الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة ليا دور ميم في في مساعدة الباحث عمى التحكم في موضوعو بناءا  إن
عمى نتائج األبحاث السابقة،  وعميو فان الدراسة التي وظفتيا في بحثي تناولت موضوعا 

التنمية الريفية، كون و االتصالية في بنك الفالحة  اإلستراتيجيةقريب جدا من دراستي وىو 
التي انطمقت  اإلشكاليةتصالية تمثل وتعبر عن واقع االتصال في البنك وىي اال اإلستراتيجية

 منيا وىذه الدراسة ىي :

 :الدراسة األولى 

البرمجة التمفزيونية في محيط متغير  حيث جاءت تحت عنواننورية بوقزولة  إعدادكانت من 
من متطمبات الحصول األستاذ تيطاوني الحاج  إشرافتحت  القناة الوطنية لمتمفزيون الجزائري

 .2005-2004لسنة جستير تخصص سمعي بصري عمى شيادة الما

ىل أن المرسل ىو الذي يقف وراء استفحال ظاىرة نفور التالية :  اإلشكاليةعالج الباحث 
الجميور أم أن الجميور ىو المخطئ ؟ كونو ال يؤسس نقده عمى معطيات عممية 

 موضوعية ؟ .
                                                           

7
 143، ص 1773محمد عبد الحميد : دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم،عالم الكتب، القاهرة، ب ط،   
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 عمى الشكل التالي :التساؤالت قدم الباحث مجموعة من 

 ما طبيعة عممية البرمجة في القناة الوطنية لمتمفزيون الجزائري ؟ -
ىل يضع المبرمج في القناة التمفزيونية الوطنية في الحسبان استقطاب جميور واسع  -

 أم إرضاء السمطة أم تحقيق أىداف أخرى ؟
 لوطنية ؟ما ىي تقنيات البرمجة التي يأخذىا المبرمج في القناة ا -
 ما نوع القيود التي يحاول المبرمج تجاوزىا في إعداده لشبكة البرامج ؟ -

أداة المالحظة والمقابمة الشخصية متوصال المسحي، مستخدما اعتمدت الباحث عمى المنيج 
 النتائج التالية : إلى

 قد شجع الحفاظ عمى ، عدم استقاللية المبرمج في القناة الوطنية عمى القرار السياسي
 نفس السياسة في مجال البرمجة التي سادت قبل انتشار القنوات الفضائية.

 كمما تنافى مفيوم الخدمة  لوطنية أداة دعائية في يد السمطة،كمما كانت القناة ا
 العمومية.

 غياب بحوث ودراسات جميور تكشف عن رغبات المشاىد الجزائري جعمت  إن
 قد ال تمبي رغباتو. المبرمج في القناة الوطنية يصمم شبكة برامج

 الدراسة الثانية : 

االتصال الداخمي ودوره في تحسين  حيث جاءت تحت عنوانزة بوعباية  إعدادكانت من 
ميدي األستاذ  إشرافتحت  eniem الموارد البشرية مؤسسة الصناعات الكيرومنزلية 

-2007واالتصال  اإلعالمالدكتوراه في عموم من متطمبات الحصول عمى شيادة زعموم 
2011. 

ىل حرص أرباب العمل عمى تفعيل دور االتصال الداخمي، التالية :  اإلشكاليةعالج الباحث 
 لتسييل وانجاح ادارة اليد العاممة بيدف تحسين اإلنتاجية؟
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 عمى الشكل التالي :التساؤالت قدم الباحث مجموعة من  

 ىل لالتصال الداخمي دور في زيادة الدافعية لمعمل؟ 
 ىل لالتصال دور في تحقيق الرضا الوظيفي ورفع الروح المعنوية لمموارد البشرية؟ 

الوثائق أداة المالحظة والمقابمة الوصفي التحميمي، مستخدما اعتمدت الباحث عمى المنيج 
 النتائج التالية : إلىمتوصال  والسجالت باإلضافة إلى االستمارة 

 .سيادة االتصاالت الرسمية في المؤسسة 
  ضعف االتصال وافتقاره لموسائل الفعالة التي تؤلو لمقيام بدوره أثر سمبيا عمى دافعية

 الموارد البشرية.
  الصعوبات التي تواجييم الموظفين في أداء عمميم وكذا حرمانيم من المعمومات الكافية

 التي تيميم كثيرا.
 يمانخفاض معنويات العاممين في األداء الميني لوظائف. 

 :تحديد المفاىيم 

 : اإلستراتيجية

 8ىي فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل التي يجب األخذ بيا في قيادة الجيوش . : لغة

الكممة اليونانية  إلىمن منظر تقميدي يعكس مصطمح استراتيجي يعود أصمو  : اصطالحا
strategos  ىي مجموعة من و  ،األثينيةالتي تعني األمر العسكري في عيد الديمقراطية

األىداف والغايات طويمة المدى والتي يبتغييا المجتمع أو الفرد وىي تطمق أحيانا عمى 
 9الغايات األساسية وعمى األىداف المحددة .

                                                           
 63ص ، 2ط ، بيروت ،دار المشرق )المطبعة الكاثوليكية(: المجند األبجدي   8
، 2004 ،القاىرة،الثقافة لمنشر والتوزيع إعالمية( دار  ،نفسية ،اجتماعية ،اقتصادية ،معجم عصر العولمة ) سياسية :إسماعيل عبد الفتاح الكافي  9

 19ص 
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كذلك عرفيا براون واواكونور عمى أنيا تحديد وتقييم المسارات البديمة لتحقيق رسالة أو ىدف 
 10محدد ثم اختيار البديل المناسب.

التي تعتمد عمييا المؤسسة  واإلجراءاتىي مجموعة الخطط  اإلستراتيجية : اإلجرائيالتحديد 
 تحقيق أىدافيا سواء عمى المدى القصير أو المدى البعيد. إلىلموصول 

 االتصالية : اإلستراتيجية

ىي مجموعة من الخطط و الوسائل الموجية والتي تستخدميا المؤسسة بغرض  اصطالحا :
 11الخارجي.و تنمية عالقاتيا العامة وتقوية صورتيا وتحسينيا في محيطيا الداخمي 

كذلك تعرف عمى أنيا مجموعة القرارات الكبرى التي تتخذ من بين الخيارات اليامة في 
 12والوسائل المستعممة فيو .تحديدا لألىداف الموجودة منو  ، االتصال

االتصالية فن استخدام الوسائل لتحقيق األغراض وىي تشمل أربع  اإلستراتيجيةوتعتبر 
 نواحي:   

 . اختيار األىداف وتحقيقيا 
 .اختيار األساليب العممية لتحقيق األىداف وتحديدىا 
 .وضع الخطط التنفيذية 
 .13تنسيق النواحي المتصمة 

مجموعة من األنشطة الفعمية والتقنية التي تقوم بيا المؤسسة ىي :  اإلجرائيالتحديد 
 العمومية لمتمفزيون بوىران قصد التواصل مع جميورىا.

                                                           
 53ص ، 1999 ،2ط  ،الدار الجامعية ،أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية :عبد السالم أبو قحف  10
 ،LE CAAR، 2015/2016دراسة حالة لشركة تأمين و إعادة التأمين  ،اإلستراتيجية االتصالية لممؤسسة الخدماتية :عياد أمينة  ،حمزة عميمي 11
 21ص 

، 2012/2013عيسى بوكرموش : إستراتيجية االتصال في الحمالت اإلعالمية،  دراسة وصفية إلستراتيجية التوعية المرورية لوالية غرداية،   12
 13ص 

 23، ص 2فاروق ناجي محمود : إستراتيجية االتصال مع األخر، دار النفائس لمنشر والتوزيع، العراق، ط   13
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 المؤسسة العمومية :

الشؤون يمنحيا  إدارةتمنح قسطا من االستقالل في  إداريةتعرف بأنيا مصمحة عمومية 
الية لمرفق عام يكفل شخصية معنوية مستقمة عن شخصية الدولة وتخصص مواردىا الم

 14القيام بخدمة معنوية لمجميور عمى نحو منتظم.

وىناك من يعرف المؤسسة عمى أنيا نظام والنظام بذاتو ىو مجموعة من العناصر التي 
تستخدم بغرض تحقيق ىدف أو أىداف معينة عمى أساس ارتباطات وعالقات فعالة 

 15مادية والبشرية.مجموعة من العناصر ال إالىي فالواقع  فالمؤسسة ما

فال يحق لممسؤولين عنيا ، كذلك تعرف عمى أنيا المؤسسات التي تعود ممكيتيا لمدولة
 16وافقت الدولة عمى ذلك. إذا إال إغالقياالتصرف بيا كيفما شاءوا وال يحق ليم بيعيا أو 

االستقالل و ىي مرفق عام لخدمة الشعب تتمتع بالشخصية المعنوية  : اإلجرائيالتحديد 
 قانوني. إطارالذاتي عن الدولة وىي ىيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماديا في 

 : الحدود الزمكانية

، قسمت إلى موضوع بحثنا تحت عنوان اإلستراتيجية االتصالية في المؤسسة العموميةكان 
 االتصالية ثالث جوانب حيث اندرج الجانب النظري إلى فصمين تناولنا فييم اإلستراتيجية

   والمؤسسة العمومية.

متمفزيون الجزائري بوىران، وقد كان في لالمديرية الجيوية  عمى مستوى البحث الميدانيأجري 
 .2019مايو  27إلى غاية  2019أفريل  27الفترة الممتدة مابين 

 
                                                           

وراس خولة : تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في المؤسسة العمومية،  دراسة ميدانية لمستشفى سميمان عميرات تقرت،  بن دانية عائشة،  ب  14
 14،  ص 2013/2014

 24-23، ص 2000عبد الرزاق حسيب : اقتصاد المسير لممؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   15
16

 22، ص 2011، 1دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  األردن، عمان، ط   فريد كورتل : االتصال و اتخاذ القرارات،  
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 تمهيد: 

وتحكمو في الوسائل  اإلنسانلقد ازداد تطور االتصال وأىميتو بالتطور الذي صاحب حياة 
التي تجسد العممية االتصالية وتعمل عمى انجازىا وبفضل انطالقتو التي شيدىا العالم في 

 .ميدان االتصال

أبرز دوره عنصرا ىاما في التنمية والتطور في شتى المجاالت، أين أصبح ىذا األخير و 
ومكانتو وتفطنت لو العديد من المؤسسات فاعتمدت منو عمى بناء استراتيجيات واضحة 
 وفعالة وسوف نتاول في ىذا الفصل صورة عامة حول االتصال عناصره وخصائصو،

 ومستويات وضعيا وأىميتيا. اإلستراتيجيةخصائص  إلى باإلضافة
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 اإلستراتيجيةمدخل مفاهيمي لالتصال و : الفصل األول 

 ماهية االتصال :المبحث األول

 :تعريف االتصالالمطمب األول 

تعني مشترك و في األصل و  communicationتشتق كممة االتصال من األصل الالتيني 
ومن خالل المفردات السابقة نستطيع  أي شائعا أو مألوفا،  commonاالنجميزي تعني كممة 

أن نمم بمعنى كممة اتصال عمى أنيا تعني عممية نقل و تبادل المعمومات وجعل معانييا 
 17معروفة بين الناس لتحقيق غرض ما أو أثر ما.

المعمومات أيا كان  إيصاليعرف عبد الكريم درويش االتصال بأنو عممية يتم عن طريقيا 
 18.عضو أو أكثر يقصد بو تغيير إلى اإلداريةوحدة نوعيا من أي عضو في ال

يمكننا القول أن االتصال ىو كممة انجميزية األصل تعني نقل وتبادل األفكار بين شخص أو مجموعة من 
 األشخاص لتوصيل فكرة أو معمومة إلى الشخص األخر.

محققا بذلك اعة بين أعضاء الجم اآلراءىو وسيمة لتبادل الرغبات واالتجاىات واألفكار و 
فضال  مى االرتباط والتماسك االجتماعي،ع ، بحيث يساعدالعاطفي بينيمالتقارب الذىني و 

 19.تغيير في السموك البشري إلحداثفان االتصال يعد أداة ىامة ، ن ذلكع

تعرفو الجمعية القومية لدراسة االتصال بأن االتصال ىو تبادل مشترك لمحقائق أو كما 
لتفاىم المشترك ا إلىاستقباال يؤدي مما يتطمب عرضا و ، أو األحاسيس اآلراءأو ، األفكار

 20.بصرف النظر عن وجود انسجام ضمني بين كافة األطراف،

                                                           
 70،ص >700، 1محمد منير حجاب? االتصال الفعال لمعالقات العامة، دار الفجر لمنشر و التوزيع، القاىرة ،ط   17
 8;9، ص ;=<6القاىرة، ب ط، عبد الكريم درويش? ليال تكال، أصل اإلدارة العامة ، مكتبة األنجمو المصرية،   18
 <7، ص :700ربحي محمد مصطفى عميان?االتصال و العالقات العامة، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عمان، ب ط،  19
 69، ص 7008ناصر دادي عدون? االتصال و دوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  20
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عممية تفاعمية بين عدة أطراف  ىوقول بأن االتصال ىذه التعاريف يمكن ال إلىواستنادا 
دون وجود تشويش  واالماءاتطريق الدالالت والرموز لتبادل المعاني والمعمومات والبيانات 

  .لتصل الرسالة بالشكل السميم

 عناصر عممية االتصال : الثاني المطمب

 : من أىم العناصر التي يتكون منيا االتصال ىي

 ،الرسالة ليؤثر في المستقبل بإرسالىو الشخص أو الطرف الذي يقوم  : المصدر أوالمرسل 
كصياغة عباراتو و انتقاء الكممات  ،مما يتوقع منو أن يتصف بميارات اتصالية عالية

المناسبة واالنتباه لنبرة الصوت مع التعبيرات غير المفظية المصاحبة في حال كانت الرسالة 
 21لفظية.

نشاء يقوم بالحركة األولى و الذي  العنصر األساسي في عممية االتصال وىو بمعنى ىو ا 
 اتصالية ويسعى لوصول ىذه األخيرة بطريقة سميمة.الرسالة 

 إلىيقصد بالرسالة المضمون أو الموضوع المراد نقمو أو توصيمو من الرسائل  : الرسالة
كما يمكن اعتبارىا أيضا بأنيا ، المستقبل سواء معمومة أو خبر أو شكوى أو تقرير...الخ

تحقق اليدف المنشود تكون الرسالة قد  فإذا ،تحقيقو إلىاليدف الذي تيدف عممية االتصال 
ونوع السموك ، حققت المراد والعكس صحيح وبالتالي البد أن نرى الرسالة من زاوية المستقبل

ال بد أن تتوفر مجموعة من الشروط في الرسالة منيا الدقة و ، الذي يمارسو المستقبل
يعاب الرسالة ويتحقق استخدام لغة سميمة ذات فائدة حتى يتسنى لممستقبل است ،والوضوح

 22بذلك ىدف العممية االتصالية.

                                                           
 69، ص;700االتصال و اإلعالم و المفاىيم المداخل النظرية و القضايا، دار المعرفة الجامعية، جمال محمد أبو شنب? نظريات  21
<7، ص <<<6سموى عثمان صديقي، ىناء حافظ بدوي? أبعاد العممية االتصالية، المكتب الجامعي الحديث،األزارطة،  22
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المستقبل المرسل إلى العممية االتصالية التي تكون من  يمكن القول أن الرسالة ىي محتوى
يجب أن تكون ىذه الرسالة واضحة ودقيقة ومفيومة حتى يسيل عمى المستقبل فيميا ويكون 

 ليا رجع صدى.

تعتبر بمثابة الربط بين فيي  إرسالياأو  ،خالليا نقل الرسالةىي وسيمة التي يتم من  : القناة
ففي عممية االتصال يختار المرسل  ،تتم العممية االتصالية المستقبل دون وجودىا الالمرسل و 

شفويا أو عن طريق وسيمة كتابية أو قد تكون ىذه الوسيمة سمعية أو  إما ،وسيمة لنقل رسالتو
فكميا تعتبر اقع االلكترونية، والمو  نترنتكاالالكترونية بصرية أو سمعية بصرية معا أو 

كما أنيا تتفق  لإلنسانوسائط ينطبق عمييا وصف ماكموىان لوسائل االتصال بأنيا امتداد 
أكثر مع عبارتو الشييرة الوسيمة ىي الرسالة و بالتالي فالقناة ىي عنصر ميم في الرسالة 

 23 .االتصالية

إلى ىذا التعريف نقول أن القناة ىي التي يمكن ليا نقل الرسالة من المرسل إلى  استنادا
 وكمما تعددت الوسائط تعددت أشكال وأنواع االتصال. المستقبل 

قد يكون و  ، الرسالة عبر قناة معينة إليوأو الشخص الذي توجو  إليوىو المرسل  : المستقبل
تمقى الرسالة يقوم بحل  إذاوالمستقبل  ،األشخاصالمستقبل شخصا واحدا أو مجموعة من 

دراكرموزىا و  سواء بالقبول أو  اإلجابةتفسير محتواىا وبالتالي  إلىمعناىا بغية التوصل  ا 
 24التنفيذ أو بعدم القبول والرفض.

من خالل ىذا يمكننا القول أن المستقبل ىو متمقي الرسالة االتصالية وىو من يقوم بفك 
 واىا والرد عمييا باإليجاب أو السمب. رموزىا وفيم محت

التي يجيب بيا المستقبل عمى الرسالة التي يتمقاىا من المصدر و قد  اإلجابةىو  : التغذية الرجعية
يرى البعض أن الرجع بمثابة استجابة مضادة يتمقاىا و   يؤخذ الرجع نفس الشكل الذي تأخذه الرسالة

                                                           
 <9ص ،=<<6الجامعية، الجزائر،  ? مقدمة في وسائل االتصال الجماىيرية، ديوان المطبوعاتفضيل دليو  23
 ;9، ص8<<6العربية، دار الفكر العربي لمنشرو التوزيع، القاىرة، اإلسياماتاالتصال و الرأي العام األسس النظرية و  ?عاطف عدلي العبد 24
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كان المستقبل قد  إذاوسيستفيد منيا كثيرا فعن طريق ىذا الرجع يستطيع المصدر أن يفيم ما ، المصدر
مرسل يقوم  إلىالمستقبل ويفيميا يتحول ىذا المستقبل  إلىفبعد أن تصل الرسالة  ،تمقى الرسالة أم ال

 25. إرجاعبعممية 

المستقبل بالرسالة التي نقميا  استنادا إلى ىذا نقول أنيا ردة الفعل المرتدة تبين لنا مدى تأثير
  .لو المرسل وليا دور كبير في إنجاح عممية االتصال

 وصول وفعالية كفاءة في يؤثر ما كل يشمل مفيوم اإلزعاج، أو التشويش  :التشويش
دراكيا، المستقبل إلى بشكل جيد الرسالة  من تأتي وقد المرسل من المؤثرات ىذه تأتي وقد وا 

 الخارجية، البيئة أو المحيط من تأتي وقد المستقبل، من تأتي االتصال وقد وسيمة أو قناة
 عمى سمًبا التأثير في وميًما حاسًما دوًرا تمعب أو مجتمعة منفردة العوامل أو المؤثرات وىذه
دراك استيعاب الضروري من فانو ولذلك االتصال، عممية  التغمب ومحاولة وأثارىا، أسبابيا وا 
 26عمييا.

أن التشويش ىو تدخل عارض بين المرسل والمستقبل في فيم الرسالة من خالل ىذا نقول 
 وىو مجموعة العوامل الداخمية والخارجية التي تأثر بالسمب عمييا مما ال ينتج عنو ردة فعل.

 :خصائص االتصال : المطمب الثالث 

  : أىميا من الخصائص من بمجموعة المختمفة بأشكالو االتصال يتسم

 طبيعتيا حيث من بينيا فيما األشكال ىذه وتختمف فة،تممخ أشكال االتصال يأخذ  
 .تأثيرىاو   متطمباتوو 
 الثقافي اإلعالمي أو المجال في سواء معين يءش حول المختمفة بأشكالو االتصال يدور 

نما بذاتو، مستقال نشاطا ليس االتصال أن أي ،االقتصادي أو التجاري أو  نشاط ىو وا 
 .المجتمع في األخرى األنشطة بأوجو يرتبط

 والرسالة المصدر ىي أساسية عناصر خمسة من االتصالية العممية تتكون 

                                                           
 ;6جمال محمد أبوشنب، مرجع سابق ، ص   25
 8;ره ، صاالتصال و العالقات العامة ، مرجع سبق ذك ?ربحي مصطفى عميان   26
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 .الصدى رجعو  والمستقبل والوسيمة
 قد كما مرئية أو مسموعة، أو مطبوعة، إما فيي أشكال عدة تأخذ تصاليةاال الرسالة 

 27.رمز أو شعار أو عالمة تكون
متداخمة العناصر تمتمئ بالرموز الكالمية والغير كالمية التي  يتميز االتصال بأنو عممية

يتبادليا المرسل والمستقبل في ظل الخبرات الشخصية، ويشتمل عمى سمسمة من األفعال التي 
، ويتكون من وحدات متراكبة تعمل جميعا حينما تتفاعل مع ليس ليا بداية والنياية محددة

 بعضيا البعض.
 : االتصالعوامل نجاح  : المطمب الرابع

أي يجب أن يكون األفراد المشاركين ضرورة توفر فعل مناسب من الوضوح المعرفي :  .1
واعين معرفيا أثناء عممية االتصال ووضوح األىداف واألدوار والوظائف خاصة فيما 

 يتصل بالمرسل.
إدراك ناجحة إال عند تكون  ? حيث أن عممية االتصال ال االتصالتحديد الهدف من  .2

الغاية منيا أي وضوح اليدف الذي نريد الوصول إليو فتحديد اليدف يوضح لنا مضمون 
 الرسالة بشكل أفضل.

أي تحديد الوقت الذي يكون فيو المرسل في مرحمة  تحديد الوقت المناسب لمرسالة : .3
 28تقبل وانتظار الرسالة بشكل أفضل.

أي يجب اختيار وسيمة اتصال مناسبة وذلك حسب الجميور  اختيار الوسيمة المناسبة : .4
 المستيدف.

تعمق عمى ىذه الخطوة أىمية كبيرة لنجاح االتصال  تحديد المضمون األفضل لمرسالة : .5
قناعا وتعبيرا عن الغاية من االتصال.  29وىذا يفرض ضرورة تحديد األفكار األكثر تأثيرا وا 

                                                           
 :68، ص7009أحمد محمد عميق وآخرون? وسائل االتصال و الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،  27
 6:6، ص <=<6أبو النجا محمد العمري ? االتصال في الخدمة االجتماعية، دار النيضة العربية، بيروت،   28

251المرجع نفسه : ص  
29
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المغة سميمة تكون التخاطب بين المرسل والمستقبل تصالية يقف عمى لغة نجاح العممية اال
 وتكون الرسالة مدعومة بالبراىين والدالئل مع مراعاة األسموب المغوي.  ومفيومة 

 : اإلستراتيجيةماهية  : المبحث الثاني

  : اإلستراتيجية مفهوم : المطمب األول

 الفن  باعتبارىا اإلستراتيجية معنى إلى"  Oxford Dictionary " أكسفورد قاموس يشير
 بصورة الموقف عمى السيطرة من يمكن بما الحربية، المعدات وتحريك تعبئة في المستخدم

 استغالل فكرة ويبرز اإلستراتيجية لمصطمح العسكري األصل يظير المعنى وىذا. شاممة
 30.معينة ظروف ظل في تحقيقيا المراد الوضعية إلى لموصول المتاحة الموارد

 بدأت ، اقتصادية، اجتماعية ،سياسية : متعددة ميادين إلى اإلستراتيجية مصطمح وبدخول
 اإلستراتيجية مفيوم أن البعض يرى إذ، اإلستراتيجية مفيوم حول مختمفة نظر وجيات تظير
 تعرف الزاوية ىذه ومن ،معينة أىداف تحقيق بغرض اتخاذىا يتم التي بالقرارات ارتبط

 مما االستفادة عمى قدرتيا لتعظيم المؤسسة تتخذىا ومؤثرة ىامة قرارات بأنيا اإلستراتيجية
 من يياعم البيئة تفرضو مما لحمايتيا الوسائل أفضل ولوضع فرص من البيئة تتيحو

 مستوى عمى وكذلك اإلستراتيجية، الوحدات ومستوى المؤسسة، مستوى عمى وتتخذ تيديدات،
 31.الوظائف

 في اإلدارة تتخذىا التي القرارات في تترجم اإلستراتيجية بأن يوضحان التعريفين ىذين إن
 تتخذ تشغيمية قرارات أو العميا اإلدارة مستوى عمى تتخذ ىامة قرارات كانت سواء ،المؤسسة

 األىداف لتحقيق ،الوسائل واستغالل الموارد تخصيص في والمتمثمة األنشطة مستوى عمى
 .العميا اإلدارة طرف من الموضوعة

                                                           
 <6-=6، ص1999 رة،طهالقا العربية، النيل مجموعة ، 21 القرن تحديات لمواجية اإلستراتيجية المغربي? الفتاح عبد الحميد عبد30

 .66ص ، 1999 اإلسكندرية، العممی، الدار الجامعية، واألسس األصول اإلستراتيجية اإلدارة أحمد عوض? محمد  31
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 واالعتماد الوسائل باختيار المتعمقة والنشاطات القرارات من مجموعة "بأنيا البعض ويعرفيا
 32."معين ىدف تحقيق أجل من الموارد عمى

 مجموعة " بأنيا تعريفيا فتم، بالتخطيطثانية  جية من اإلستراتيجيةمفيوم  ارتبطكما 
 فتشمل األجل، طويمة أىدافيم لبموغ سعييم في المنظمة مديري ترشد أو توجو التي المحددات

 لتحقيق الالزمة اإلستراتيجية واألفكار المطموب تحقيقيا األىداف من كل عمى اإلستراتيجية
 33األىداف. تمك

 اإلستراتيجية مصطمح عمى الغموض تبقي السابقة التعاريف أن القول يمكن عام وبشكل
 .والقرارات والتخطيط اإلستراتيجية بين تخمط لكونيا

 اإلستراتيجية إلى ينظر والذي"  Mintz berg" بو جاء الذي فيو قبوال األكثر التعريف أما
 تعريف وىو. مستقبمية لوجية تصور، موقف لتحقيق وسيمة، نموذج، مناورة، خطة باعتبارىا

 Five ps.34 اجتياد الباحثون عميو أطمق حيث، اإلستراتيجية بجوانب تميز باإللمام

القول بأن اإلستراتيجية ىي خطة مدروسة تحدد فييا الخطوط العريضة لتحقيق يمكننا 
األىداف العميا لممنظمة فيي تشتمل عمى مجموعة األىداف والسياسات األساسية والخطط 

 لتحقيق ىذه األىداف.

 وذات ومختمفة متعددة خصائص لإلستراتيجية: خصائص اإلستراتيجية : المطمب الثاني
 :يمي  ما إلى التطرق يمكن الخصائص أىم ومن عالقة بالمؤسسة لو من لكل متباينة أىمية

 تريد الذي - المستقبمية الوضعية أو -التصور ىي اإلستراتيجية أن بما : الشمولية 
  لممؤسسة، وشامال كميا إطارا التصور ىذا يغطي أن مستقبال، فيجب تحققو أن المؤسسة

 
 

                                                           
 12  ، 2003 ،1 األرغن وجدت، دن ،ط عمان، ج،هالمنا دار لمخدمات، اإلستراتيجي التسويق مصطفى? محمود محمد  32
 44 .ص سابق، مرجع الركابي? نزار كاضم  33
 90-=8السابق ، ص ص كاضم نزار الركابي? نفس المرجع    34
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 35المؤسسة. عن الصادرة الممارساتو  السموكيات الجوانب، بجميع اإللمام يمكن بحيث
 خارجية بيئة داخل يتواجد مفتوح نظام عن عبارة فالمؤسسة : مفتوح لنظام موجهة 

 بطريقة بينيا فيما تعمل( الخ... بشرية موارد إنتاج، تسويق، ) تحتية أنظمة من ويتكون
 بتصورىا اإلستراتيجية األساسي، فتأتي اليدف تحقيق جلأ من ومترابطة متكاممة

 وتوجييو بما جزئياتو بمختمف كمية النظام ىذا وتمحيص دراسة عمى فتعمل المستقبمي
 .التصور ىذا تحقيق يضمن

 بالتوجيات خاصة قرارات وىي إستراتيجية، قرارات من تتكون  :تالقرارا من مجموعة 
 التي القرارات وىي روتينية، وقرارات مستقبميا، تحديد في دور وليا األساسية لممؤسسة

 .يومية التشغيمي و تكون المستوى عمى تتخذ
 صياغة يجب جدا، إذ ميم اإلستراتيجي الجانب في الوقت احترام إن : الوقت إلزامية 

 بيئة وجود مع خاصة تأخير فأي والمالئم، المناسب في الوقت اإلستراتيجية وتطبيق
 .منيا جدوىال  اإلستراتيجية ىذه تصبح أن إلى سيؤدي متغيرة

 الصياغة األىداف، حيث من واضحة اإلستراتيجية تكون أن يجب : اإلقناع و الوضوح 
 في تعارض أو مقاومة، حدوث دون فعالة، بصورة تطبيقيا ليتم مقنعة التطبيق وكذلكو 

 36.األىداف
 الكفاءات مختمف إشراك يجب اإلستراتيجية صياغة نجاح أجل فمن : المشاركة أسموب 

 باتخاذ العميا اإلدارة تقوم ثم باإلستراتيجية، الخاصة األمور في واستشارتيم المؤسسة في
 وتحسيسيم لتطبيقيا حافزا ستكون فيذه االستشارة المالئمة، اإلستراتيجية بشأن القرار
  37.لممؤسسة وبانتمائيم بدورىم قاموا بأنيم

                                                           
-<<<6باتنة ،جامعة التسيير ،فرع االقتصادية العموم في ماجستير رسالة– صناعية لمؤسسة شاممة إستراتيجية لوضع مةهمسا? شيشون بوعزيز  35

 .>;ص 7000
36

مساىمة في تحسين األداء التسويقي في تحسين المؤسسات االقتصادية بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية، دراسة حالة لمجمع صيدال  ?صونية كيالني  
 =6ص >700-;700.فرع تسيير واقتصاد، جامعة بسكرة ،

 89، ص:<<6جستير فالعموم االقتصادية،فرع التسيير جامعة الجزائر، استرتيجية التطور الصناعي في المؤسسات، رسالة ما? شريط عابد 37



االتصال واإلستراتيجيةمدخل مفاهيمي إلى                   الفصل األول                            
 

33 

داخميا  تصور الوضعية المستقبمية لممؤسسة سؤاء ىي استنادا إلى ىذا نقول أن اإلستراتيجية
أىدافيا فيما بينيا مع إشراك جميع العاممين وخاصة الكفاءات  المؤسسة أو خارجيا تحدد

 الخاصة بيا ثم تتخذ اإلدارة العميا القرار وذلك لتحسيسيم بانتمائيم لممؤسسة.
 بثالث تمر بأنيا يقول فالبعض النقطة ىذه في اختالف ىناك : المراحل حيث من محددة 

 الصياغة بمرحمتين تمر بأنيا يقول والبعض والرقابة، التطبيق مراحل الصياغة،
 مستوى عمى تتم بل أخيرة، كمرحمة تتم ال عممية الرقابة أن أساس عمى والتطبيق،
  38.المراحل كل مستمرة وتخص الرقابة عممية أن أي التطبيق، مستوى وعمى الصياغة

 التغيير تستدعي مرنة عممية ىي بل وصمبة ثابتة عممية ليست اإلستراتيجية : المرونة 
 من المستقبمية، تستدعي ميوالتو وتغير لممحيط فالمتابعة المستمرة األمر لزم متى

 لمتقميل ذلك و حدثت متى التغيرات، تطبق ليذه مالئمة سيناريوىات تحضير المؤسسة
 .المرتقبة األخطاء من
 األىداف حسب المؤسسة موارد تخصيص عمى اإلستراتيجية تعمل : الموارد تخصيص 

 39.تحقيقيا المراد

وعميو فان اإلستراتيجية تمثل حصيمة تفاعل مجموعة من العوامل األساسية تؤثر بشكل 
 أساسي في صياغة أية إستراتيجية وىي بيئة الموارد والقيم.

 : مستويات وضع اإلستراتيجية : المطمب الثالث

 : لممؤسسة العامة اإلستراتيجية : األول المستوى
 البيئة مع بالتعامل اتجاىاتيا تحدد حيث ككل بالمنظمة اإلستراتيجية من النوع ىذا يتعمق

 تضع التي العميا اإلدارة مجمس قبل من اإلستراتيجي التصور خالليا بناء من فيتم الخارجية

                                                           
-7008محاولة لتصميم إستراتيجية مؤسسة صناعية، رسالة ماجستير في العموم االقتصادية،فرع تسيير المؤسسات، جامعة باتنة،? فيروز شين  38

 >0، ص7009
، :700البناء، رسالة ماجستير،كمية العموم االقتصادية و التسيير، جامعة باتنة،مساىمة إلعداد إستراتيجية لمؤسسة في قطاع ? دارين بوزيدي  39
 68ص 
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 قد التي الكبرى التيديدات وكذا البيئة التي تمنحيا واليامة األساسية الفرص أعينيا نصب
 .ضعف و قوة من نقاط ككل المشروع يشكمو ما ذلك إلى باإلضافة األخيرة، ىذه تشكميا

بمعنى في ىذا المستوى تتولى اإلدارة اإلستراتيجية عممية تخطيط كل األنشطة المتصمة 
الالزمة وصياغة الخطة لصياغة رسالة المنظمة وتحديد األىداف اإلستراتيجية وحشد الموارد 

 اإلستراتيجية.
 : األعمال وحدات مستوى األساسية الوحدات إستراتيجيات : الثاني المستوى

 من مختمفة تشكيالت و فروع تممك التي بالمؤسسات اإلستراتيجية من المستوى ىذا يرتبط
 يشكل الفروع ىذه من فرع كل ومتنوعة، مستيدفة سوقية قطاعات في تطرحيا ،المنتجات

 ىذه كل أن إال ، األخرى الوحدات عن الخصائص بجممة من متميزة إستراتيجية وحدة
  . العامة اإلستراتيجية األىداف تخدم اإلستراتيجيات

 عمى لمحصول لممؤسسة الرئيسية واألنشطة الفروع رؤساء اإلستراتيجيات ىذه بناء يشترك في
 .40 و موحدة متكاممة إستراتيجية

نقول أن اإلدارة اإلستراتيجية في ىذا المستوى تتولى صياغة وتنفيذ الخطة يمكن لنا أن 
اإلستراتيجية الخاصة بكل وحدات األعمال يعني تكون اإلدارة اإلستراتيجية مسئولة عن 
تخطيط وتنظيم كل األنشطة الخاصة بالخطة اإلستراتيجية لموحدة واتخاذ القرارات الالزمة 

 لتنفيذىا.
 :  الوظيفية اإلستراتيجيات : الثالث المستوى

 اإلنتاج، التسويق، تشمل والتي المؤسسة في الوظائف مستوى عمى توضع إستراتيجيات وىي
 يحدد أن الوظائف ىذه إحدى عن سؤولم مدير كل وعمى .إلخ... البشرية التمويل الموارد

 .تحقيق اإلستراتيجية في وظيفتو مساىمة مدى
 إال التشغيلية االستراتيجيات مستوى وهو لإلستراتيجية الرابع المستوى يضيف من وهناك

 41.السياسات إطار يدخل في المستوى هذا أن

                                                           
 0>7->;7ص ص ، 2002 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعية الدار األزمات، إدارة و اإلستراتيجية ? اإلدارة قحف أبو السالم عبد  40
 :7-70ص ،ص 2004 األردن، لمنشر، وائل دار ،(تحميميو   كمي مدخل) التسويق إستراتيجيات الصميدعي? محمد جاسم محمود  41
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يعني يوجد خطة  إستراتيجية للتسويق وخطة إستراتيجية لألفراد وخطة اإلنتاج، حيث 

تتولى كل خطة علمية تقييم السياسات والبرامج اإلجراءات الخاصة بتنفيذ كل وظيفة من 

 دون الدخول في تفاصيل اإلشراف المباشر على األنشطة اليومية لهذه الوظائف. 

من الوسائل اإلدارية الميمة حيث  إلستراتيجية تعد : تيجيةأهمية اإلسترا : المطمب الرابع
تظير أىميتيا في مساعدة المنشأة والمحافظة عمى نجاحيا ومن الممكن تمخيص أىميتيا 

 بشكل أوضح وفقا لمنقاط اآلتية?

 طويمة نسبيا زمنية لفترة المنظمة اتجاىات معرفة خالل من إنجاز أفضل تحقيق. 
 المستقبل واضحة وتوجييات أىداف اإلستراتيجية الخطة تعطي . 
 ميمة تغيرات إحداث إلى المؤدية والخارجية الداخمية العوامل عمى التعرف 
 أسواق عن البحث أو األسواق في التوسع أو جديدة منتجات كإدخال المنظمة، في 

 .جديدة
 اتخاذ في الصحيحة االتجاىات معرفة عمى القرار متخذي اإلستراتيجية تساعد 

 . الرئيسية المشكالت فحص عمى المدراء وتساعد القرارات،
 المنظمة باتجاىات المتعمقة الميمة والتسويقية المالية القرارات تدخل تنظم . 
 أو ، الكفؤ االتصال تحقيق من القرار متخذي اإلستراتيجية الخطة تمكن 

 .42 المنظمة الفعاليات كافة مع والتفاعل والتكامل التنسيق
 الكفؤة األعمال اإلدارية من ذاتو بحد ىو الناجح اإلستراتيجي التخطيط أن إلى إضافة. 
 الصائب القرار اتخاذ عممية في استخدامو يمكن الذي المعيار توفير . 
 المختمفة البيئية الظروف مع التجاوب عمى القدرة . 
 المنافسين لمواجية اليجومية الخطط وضع في المساعدة . 
 األمد بعيد التفكير في تساعد. 

                                                           
42

 =:، ص 6محمد الصيرفي? التخطيط االستراتيجي، مؤسسة حورس الدولية لمنشر و التوزيع، اإلسكندرية،ط  
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 المرسوم ولتحقيق لمطريق وفقا تستخدم الموارد ألن الموارد، ستخداما في االقتصاد 
 .األىداف

 جيود عمى توجيو يساعد وىذا ومدروسة، ودقيقة واضحة تكون اإلستراتيجية أىداف 
 . الصحيح باالتجاه المنشأة

 داخل بالمجموعات المختمفة االتصال عمى المنظمة قدرة زيادة من اإلستراتيجية تمكن 
 .المنظمة

 في المديرون اشتراك يساعد حيث العميا الكوادر إعداد في اإلستراتيجية تفيد 
  . لدييم الفكر تنمية في اإلستراتيجية إعداد
 43.الموارد من الفائض تخصيص عمى اإلستراتيجية تساعد 

لإلستراتيجية أىمية بالغة في حياة المؤسسة فيي تخطيط محكم ألىداف بعيدة بصفة عامة 
األمد في ضوء اإلمكانيات المتاحة أو التي يمكن الحصول عمييا، فأىدافيا تكون واضحة، 
دقيقة ومدروسة يتم إعدادىا من قبل كفاءات خاصة، وتنفيذىا يكون من قبل المسؤولين 

 واإلطارات الموجودين بالمؤسسة. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 <:الرجع نفسو، ص   43
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 خالصة 

تم التطرق في ىذا الفصل إلى مفيوم االتصال واإلستراتيجية حيث تناولنا مختمف جوانبيم 
وىو أداة ضرورية  ويمكننا القول أن االتصال ىو وسيمة البد منيا في المؤسسة ،العممية

 .تساىم في نجاح أو فشل المنظمة

وىي استخدام الوسائل لتحقيق  لممؤسسةإلستراتيجية ىي بمثابة محرك النجاح أما بالنسبة ل
األغراض، ويمكن القول أنيا اختيار أفضل البدائل لتحقيق غايات أو أىداف تعبر عن 

ف والخطط وتخصيص أو توزيع الموارد حاجة من حاجات المجتمع، وىي نظام من األىدا
لتحقيق األىداف والخطط واعتبار التكتيك ىو المستوى األدنى المتناغم الذي يخدم 

 . اإلستراتيجية
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 تمهيد: 

إن االتصال الناجح سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة أو الوسائل المكتوبة أو 
يبنى أساسا عمى إستراتيجية اتصال دقيقة لفيم مختمف جوانب المؤسسة سواء  المسموعة

ة عامة، مما يحتم عمى فأكان من المستيدفين أفراد بعينيم أو جماعات أو جميور بص
 .تنمية معارفيا والسعي إلكساب ميارات جديدةالمؤسسة العمومية 

مما يزيد عن ذلك أننا أصبحنا في وسط يتسم بالتغير الدائم لذلك كان الزما عمى المؤسسات 
العمومية عامة والمؤسسات اإلعالمية خاصة االعتماد عمى إستراتيجية االتصال من أجل 

ليا كما تعتبر من أبرز محركات مسايرة التطورات العديدة التي أضحت إما فرصة أو تيديدا 
فاإلستراتيجية االتصالية في المؤسسة ىي التي تحدد لنا األىداف العامة  النجاح ليا،

 .لممؤسسة من جية وتحسين عالقاتيا مع جميورىا من جية أخرى

ومن خالل ىذا سنتناول في ىذا الفصل بشكل عام مبحثين األول خاص باإلستراتيجية  
ومستويات وضعيا باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى إستراتيجية االتصال االتصالية مبادئيا 

داخل المؤسسة، والمبحث الثاني خاص بالمؤسسة العمومية نشاطاتيا والتخطيط اإلعالمي 
 فييا باإلضافة إلى خصائص وسماتيا.
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 : االتصالية اإلستراتيجية األول : مدخل إلىالمبحث 

 : االتصالية اإلستراتيجيةمفهوم  : المطمب األول

االتصالية عمى أنيا المخطط العام لمسياسة االتصالية لممؤسسة أو  اإلستراتيجيةتعرف 
 44متوسط أو طويل المدى يحدد األىداف ويختار الوسائل. إجماليمشروع  ،المنظمة

 أنشطة تنفيذ وبمأس تحدد المدىأنيا خطة عمل شاممة وطويمة  مصطفى سيد أحمد اييعرف
ىدف طويل األجل أو أكثر من العمل أو في أسواق معينة باستخدام موارد  وغملب المنظمة
 45معينة.

ومن خالل التعريفين نقول أن اإلستراتيجية االتصالية ىي خطة طويمة المدى لممنظمة تحدد 
 فييا األىداف والموارد والوسائل.

ف الطرق الممنوحة ألخصائي كما تعرف اإلستراتيجية االتصالية بأنيا االختيار بين مختم
التسويق من أجل التعريف بالمنتوج أو الخدمة، وتتمثل ىذه الطرق عموما في االتصال 
المباشر، بمعنى وجو لوجو بين البائع والزبون المحتمل، واالتصال غير المباشر كاإلشيار 

اتيجية االتصالية والترويج لممبيعات، فطبيعة المنتوج والسوق ىما المذان يقومان بتحديد اإلستر 
 46لممنظمة أو المؤسسة.

 منظمة ذاتو  مدروسة عممية خطوات عن أنيا عبارة عمى االتصال إستراتيجية تعريف يمكن
المجتمع  قطاعات لكل اإلداري تراتيجياإلس التخطيط خطوات مع تتكامل خاصة طبيعة

                                                           
عموم بن قيط الجودي: إستراتيجية االتصال لإلدارة االستشفائية الجزائرية، دراسة وصفية لإلدارة االستشفائية باألغواط ، رسالة ماجستير في  44

 60، ص 2012-2011اإلعالم والتصال، 
 96، ص2000، 3أحمد سيد مصطفى: تحديدات العولمة و التخطيط االستراتيجي، القاىرة، ط  45
 60بن قيط الجودي: مرجع سبق ذكره ص  46
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 وليكون معا، وجماىيرىا المؤسسة من لكل المستقبمي االتجاه تخدم متكاممة غايات لتحقيق
 47.متوازنا و ومستقرا آمنا التقدم أو التطور

بالتخطيط االستراتيجي، حيث تشمل مجموعة اإلستراتيجية االتصالية  من ىنا يرتبط مفيوم
تصال يوجو لمجميور المتمقي رسالة اال من أشكال االتصال، عمى أن يوجو كل نوع من

 .مختمفة

 النشاطات لمختمف والتوجييات وضع السياسات إلى تشير تصالاال راتيجيةإست أن كما
 فيم عمى تعمل أنيا كما مختمف المنظمات، وبين المنظمة، داخل المتسقة والمعمومات
 السياسات تحقيق لغاية الظروف المواتية عمى الحصول أجل من الرئيسية الجماىير
 وتمبية المنظمة مصالح مختمف تحقق وخطط منسقة مجراب ستخداما خالل من واألىداف

 48.األجل طويمة تيجيةتراإس أىدافا
وبالتالي يمكن القول أن اإلستراتيجية االتصالية ىي مجيود فكري منظم تحافظ فيو المؤسسة 
عمى والوسائل المادية والبشرية واإلمكانيات الخارجية بغرض تحقيق األىداف طويمة األمد 

 والمخطط ليا من قبل المنظمة.  
 : مبادئ اإلستراتيجية االتصالية:  المطمب الثاني

لكي تكون اإلستراتيجية االتصالية مثالية يجب أن نتتبع مجموعة من المبادئ األساسية 
 الثمانية وىي :

 التواجد"existence" :للالتصا حقيقة إستراتيجية تممك ال المنظمات من العديد إن، 
 .فقط بالقرارات التكتيكية تكتفي ولكن

 االستمرارية"continuité ":األداء ولتحقيق ومستمرة، دائمة عممية االتصال ستراتيجيةإ 
 والدائمة اليامة لمتغيرات مواكبة تكون أن يجب كما لعدة سنوات، تكون أنو بد ال الناجع

 .االتصال في
                                                           

 105، ص2005، 1دمياط الجديدة، دار الميندس لمطباعة، ط محمد محمد البادي: التخطيط االستراتيجي لالتصال،  47
، 03ا في األداء التنافسي لممؤسسة، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر موبيميس، جامعة الجزائر بوىمة شييرة :إستراتيجية االتصال ودورى  48

 23،ص 2012-2011مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع اتصال استراتيجي،
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  والوضوحالشفافية "clartés" : من بد ال فعالية، وذات مفيومة، اإلستراتيجية كونت 
 .لممستيدفين بالنسبة الفيم سيل وأن يكون االتصال، وبساطة وضوح

 الواقعية "Réalisme" :من مقبول ليكون الحقيقة مع متماسك االتصال يكون أن البد 
 يساىم كما رسائمو ترفض لو وكنتيجة واقعي الغير أو فاالتصال الخادع العاممين، طرف
 .المنظمة صورة ويوشت في

  نسجام اال"cohérence" :قرارات مع ومتماسكا منسجما االتصال يكون أن يجب 
 .ككل المنظمة

 الداخمي القبول"Acceptabilité Interne" :كل قبل من اإلستراتيجية ىذه قبول 
 49 .بيا وكل العاممين المنظمة في المسؤولين

 المرونة مبدأ" "Flexibilité :تكون أن يجب تصالاال إستراتيجية : 
 تصاليةاال األشكال مختمف حسب مرنة . 
 تصالاال وسائل حسب مرنة . 
 50.المنتوج أو الخدمات نوع حسب مرنة 

 : اتصالية إستراتيجيةمراحل وضع  :  المطمب الثالث

 من أكثر عمى تمر المؤسسة في تصالاال فخطة اإلستراتيجية الخطط مختمف مثل
 وضع قبل ما إلى بتقسيميا مجموعيا في تتميز المراحل وىذه إلعدادىا، مرحمة
 أربعة فيناك الكتاب وحسب تنفيذىا، متابعة ثم وضعيا أو إعدادىا الخطة،
 :يمي كما لمتنفيذ وأخرى إعداد مراحل

 ،إستراتيجية أية إلعداد مرحمة أول األىداف تحديد عمميةر تعتبتحديد األهداف:  -1
ستراتجية  تترجم أنيا كما لممؤسسة، العامة تراتيجيةاإلس من مباشر تنتج بشكل تصالاال وا 

 المعنى ضامنا ىذا في اإلدارة وىو مجمس أو العام المدير أو لممسيراإلستراتيجية  النظرة

                                                           
49

 150التخطيط االستراتيجي، مرجع سبق ذكره، ص  :محمد محمد البادي   
50

 81ص ،مرجع سبق ذكره ،دراسة تطبيقية و ميدانية،االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية :ناصر دادي عدون  
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 اإلداري اليرم مستوى عمىاألطراف  مختمف كار شذلك بإ المؤسسة في العام نسجامالل
 ين:قسم إلى األىداف تقسيم يمكن و العكسية التغذية من واالستفادة والحوار التشاور بواسطة

 : تتمثل في: األهداف العامةتحديد  - أ
 .تجنيد مجموع المستخدمين حول ىدف أو مشروع ما 
  السماح لكل واحد بتطوير مشروع خاص من خالل المشروع الجماعي والمتعمق

 بالمؤسسة.
 .إعطاء معنى داخمي لمصورة الخارجية لممؤسسة 
 .خمق روح الفريق وتجنيد مجمل الموارد البشرية حول مشروع وطموح معين 

 وتتمثل في : : الخاصة األهداف تحديد - ب
 .تحديدي مصداقية المسعى ومدى اىتمام كل مسير بالمسعى الكمي لممؤسسة 
 .انسجام الييئة المسيرة حول األىداف تسمح برفع االلتباسات 
 .51تسمسل األعمال حول كل المستويات 
نقصد ىنا ىم األفراد الذين سوف يتأثرون بالخطة  تحديد الجمهور المستهدف: -2

االتصالية، وبالرغم من البساطة التي تبدو في ىذا المصطمح، إال أن الواقع الفعمي غير ذلك 
فميس من السيولة ذلك تحديد الجميور، لدرجة القول أن الجميور يتميز بالديناميكية، وكل 

لمنظمة حريصة عمى اختيار ىذا قضية تخمق جميور خاص بيا، لذلك يجب أن تكون ا
 الجميور.

والجميور المستيدف ىو مجموعة من األفراد أو الجماعات المتجانسة التي توجو إلييا 
الرسائل االتصالية كما أن تحديد ىذا الجميور يعتبر ذو أىمية كبيرة، فيمكن أن يختمف 

مستيدف، وتعتبر حسب الموضوع المحدد، وكمما اتسع نطاق األىداف زاد عدد الجميور ال
ىذه المرحمة ميمة جدا في إستراتيجية االتصال ألنيا توفر الكثير من النفقات بالتركيز عمى 

توجو رسائميا االتصالية إلى كافة  الجماىير التي تتعمق بتمك األىداف فقط، فيي ال
ل الجماىير، وليذا فتحديد الجميور يساىم في خفض التكاليف وزيادة فعالية رسالة االتصا

 52إلى جانب توفير الوقت بالنسبة لممنظمة.
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 54ناصر دادي عدون: المرجع نفسه ، ص  
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 333، ص 3991عبد العزيز محمد النجار: العالقات العامة )مدخل بيئي(، المكتب العربي الحديث، االسكندرية،   
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ويمكن القول أن التخطيط االستراتيجي ييتم بالشؤون العامة ككل حيث تشارك فيو جميع 
مستويات اإلدارة لكي تسير اإلستراتيجية بنجاح فأول مرحمة تقوم بيا ىي تحديد األىداف 

ىذه األىداف واقعية ومحددة، العامة والخاصة انطالقا من تصورىا لواقع المؤسسة، وتكون 
بعدىا يتم تحديد الجميور المستيدف سؤاء كان جميور داخمي أو خارجي وتعتبر مرحمة 

 تحديد الجميور ميمة ألنيا تقمص التكميف وتوفر الوقت.
 أو شفيية تكون أن يمكن االتصال لوسائل بالنسبة : االتصال وروابط وسائل اختيار -3

 فقط تخضع وىي لممستخدم اختيار أي يترك ال التي تمك إلى تقسيميا يمكن كما كتابية،
 العممية، االجتماعات مثل المواطن فييا يشارك التي تمك نجد كما الرئاسية، السمطة إلدارة
 .لممستخدم بالنسبة إيجابي تدخل يترك من وىناك
 كمما الشخصية العالقات إلى أقرب االتصال وسائل كانت كمما أنو إلى ىنا اإلشارة تجدر
 عدد ىناك كان كمما أنو القول يمكن فينا لمروابط بالنسبة أما ة،فعالي أكثر االتصال كان
 فإن وبالتالي المعمومة، تحريف إمكانية زادت كمما والمستقبل المرسل بين الوسطاء من أكبر

 قدر عمى تكون أن يشترط كما الوسائط، كثرةمع  طرديا تناسبا يتناسب المعمومة تحريف
  53.العالية الشخصية والمؤىالت المميزات من كبير

استنادا إلى ىذا يمكن القول أن المؤسسة تقوم باختيار الوسيمة المناسبة التي توصل الرسالة 
أو المعمومة إلى الجميور وذلك من خالل نوعية الموضوع ونوع الجميور واإلمكانية المالية 

 لممؤسسة.

تتضمن اإلستراتيجية االتصالية أىدافا مرحمية  :وتقييمها االتصال إستراتيجية تنفيذ -4
متوسطة وبعيدة المدى ليا أجاليا المحددة لالنجاز، ومن الضروري تحديد المدة والموارد 

ال فقدت اإلستراتيجية صفتيا ينفي عنيا  من الفاعمية، وىذا ال الالزمة لكل ىدف لوحده وا 
جال مسبقا ، ومن األفضل دائما صفة المرونة كما يعتقد، فالوقت اإلضافي محسوب في اآل
بعدىا تأتي مرحمة التقييم بحيث  البداية باألىداف البالغة التأثير والمنخفضة التكاليف.
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 55، ص 2010، 1اإلعالم إشكاليات التخطيط و الممارسة، دار جرير األردن،ط :عبد الرزاق محمد الديممي    
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تجيب عمى أسئمة ميمة تدور حول موضوع تحقيق األىداف لممؤسسة،فان تحققت غالبيتيا 
 54بعد اكتشافيا.فان النتائج ايجابية، وان كانت سمبية فعمى اإلدارة تصحيح جوانب الضعف 

سنوات فمن  5يتم تنفيذ ىذه الخطة اإلستراتيجية في مدة زمنية معينة تكون من سنتين إلى 
المستحسن عمى المؤسسة البداية باألىداف البالغة بعدىا يتم تقييم ىذه اإلستراتيجية 
 االتصالية بالنجاح ومعرفة نقاط القوة أو الفشل وتصحيح األخطاء  وتحديد جوانب الضعف.

 : داخل المؤسسة المطمب الرابع : إستراتيجية االتصال

 أوال: تعريف إستراتيجية االتصال الداخمي :
ن المنظمة، في الداخمي االتصال إن  فيو إستراتيجي إطار في وضعو الضروري من كان وا 
 إستراتيجيتيا تنفيذ في المنظمة تساعد التي والوظائف الميام أحد من كونو عن يبتعد ال

فييا،  األىداف المسطرة تحقيق إلى لموصول الموضوعة والسياسات الطرق وفق العامة،
ستراتيجية  تعرف ىي و الخارجي لالتصال المعدة تمك من جدا قريبة الداخمي االتصال وا 

  :أنيا عمى
 تفعيل و االنتماء روح وتنمية وعييم لزيادة الموظفين بين والمعرفة المعمومات ونشر نقل

 55.والمؤسسي الفردي أدائيم لتعزيز ماركتيم
كذلك ىي فن تسيير وانسجام ووضع مختمف أشكال االتصال في المؤسسة من أجل تمبية 
األىداف ذات المصمحة العامة، وتحقيقيا يمر عبر تطوير أو تنمية عالقات إنسانية 

ؤسسة واجتماعية بين األشخاص الماديين الذين يكونون المؤسسة من جية، وبين ىؤالء والم
من جية أخرى، فيي تشمل كل الرموز المرتبطة بتاريخيا، وثقافتيا، وقيميا وحقل مرجعيا 

 56وأيضا وسائل نقميا المشتركة.
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 55المرجع نفسو ، ص   

55 Fanelly nugen thanh : la communication une stratégie au service de l’entreprise, les Edition economica, 
paris, 1991, p p 72-73  

 72ي بناء كفاءة المؤسسة االقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية مرجع سبق ذكره، ص ناصر دادي عدون : االتصال ودوره ف  56
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وفي حقيقة األمر أن إستراتيجية االتصال الداخمية يكون منبعيا من اإلدارة اإلستراتيجية التي 
المؤسسة وتساعد في تمبية أىدافيا تحمميا اإلدارة العامة، باعتبار أنيا تساعد بإعداد ىوية 

خاصة وأن االتصال  االتصال، العامة، حيث أن اإلدارة العامة ال يمكن أن تبقى خارج دائرة
داخل المؤسسة أصبح أكثر حيوية من المعمومة وأصبح معترف بو كمادة أولية التخاذ 

 57القرار.
المؤسسة من أجل تحقيق روح إذن إن إستراتيجية االتصال الداخمي عبارة عن خطط تقوم بيا 

التعاون بينيم وزيادة فاعمية أدىم الميني باإلضافة إلى تحقيق األىداف المحددة وسياسة 
 الجميور الذي تتعامل معو.

إن االتصال الداخمي في المؤسسة يأخذ عدة أشكال  ثانيا : أشكال االتصال الداخمي :
التنظيمي لممنظمة وتأخذ اتجاىات مختمفة  تتناسب عبر القنوات الرسمية والمتوافقة مع الييكل

تتوافق وتبرز أىمية ودور كل واحدة منيا بحسب طبيعة وميام عمل المنظمة وتأخذ 
 األساليب التالية:

حيث تنساب الرسائل والمعاني والتعميمات والتوجييات من المستويات االتصال النازل :  -1
ا ويستطيع المدراء االتصال بالعاممين بطرق اإلدارية العميا إلى المستويات اإلدارية الدني

ووسائل عديدة مثل الحديث المباشر أو عبر البريد االلكتروني أو غيرىا من وسائل 
 58االتصال.

االتصال النازل أو اليابط الذي يكون من المدير إلى رؤساء  أن نقولاستنادا إلى ىذا 
األقسام ثم إلى الموظفين ويكون بوسائل مباشرة أو غير مباشرة باستعمال وسائل االتصال 

 الحديثة أو التقميدية.
: ىو االتصال الصاعد من القاعدة إلى القمة، وىو االتصال المتمثل االتصال الصاعد  -2

تحصمة من المستويات الدنيا في المنظمة إلى اإلدارة العميا، وذلك في المعمومات المس
لحاجتيا إلى البيانات والمعمومات لمعرفة مستوى االنجاز والمتحقق، وما ىي المعوقات التي 

                                                           
57 Abdelkrim bouhafs : la communication de l’entreprise (comment dire aux uns et autres a l’usage des 

étudient . des professionnels et des cadres .2007.p99 
 13، ص 2007ال، دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، األردن، شريف الحموي: ميارات االتص  58
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حالت دون ذلك ويمكن أن تكون ىذه االتصاالت بشكل شفيي أو تقرير لمختمف مجاالت 
المحصل عمييا عن تنفيذ األوامر والتوجييات العمل في المنظمة وكذا تقييم النتائج 

 والتعميمات الصادرة عن الرئيس.
وىي تمك االتصاالت التي تجري مابين المستوي اإلداري الواحد  االتصال األفقي : -3

والذي يأخذ في الغالب صفة التشاور و التنسيق ما بينيا باتجاه تحقيق األداء األفضل في 
بين كافة األطراف العاممة في المنظمة لبموغ تمك األىداف العمل وبما يحقق التوافق ما

المرسومة ليا. ىذا النوع من االتصال لو دور في سرعة وصول المعمومات والقيام بالميام 
 59بسيولة.

يمكن القول أن االتصال األفقي ىو االتصال الذي يكون بين الموظفين في تجسيد عالقات 
بة والمودة بالدرجة الثانية ويمعب دور كبير في سيولة العمل بالدرجة األولى وعالقات المح

 وصول المعمومة وسيرىا المؤسسة ويساعد في تحقيق األىداف.
إن إستراتيجية االتصال داخل المؤسسة تسعى  ثالثا : أهداف إستراتيجية االتصال الداخمية :

رة والقرار مع لتحقيق اليدف العام و المتمثل في المستقبل حتى تتحقق المشاركة في الخب
المرسل، وبالتالي تحفيزه من أجل الرفع من مستوى أداء المؤسسة، ومنو يمكن ذكر العديد 
من األىداف والرىانات التي تسعى إلييا المؤسسة من خالل وضع إستراتيجية اتصال 

 داخمية:
يعتبر توضيح أىداف المؤسسة وخمق التعاون واالنسجام بين المسيرين في  اإلعالم : -1

 60مختمف المستويات ىو األسموب األنجع لضمان السير األمثل لممعمومة داخل التنظيم.
بمعنى أنو يجب عمى العاممين أن يكونوا عمى دراية بما يجري داخل المؤسسة لكي تبنى 

 ينيم.الثقة والمحبة  وفكرة التعاون فيما ب
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  45، ص2006، 1مر البركي: االتصاالت التسويقية والترويج، دار الحامد لمنشر لمتوزيع، األردن، طتا  
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تمكن االتصاالت الجيدة العامل من التعبير عن أرائو إلى اإلدارة  تحفيز المستخدمين : -2
الممثمة في رؤسائو، مما ىيئ لو فرصة الحصول عمى كل ما يمزمو من معمومات لتذليل ما 
يواجيو من صعوبات وعراقيل في التنفيذ، وىذا ما يؤدي إلى تحفيزه لمقيام بعممو عمى أحسن 

 بالتالي كسب ىذا الرىان والمتمثل في تحسين اإلنتاجية والمنافسة داخل المؤسسة.وجو.و 
ال يمكن ألي مؤسسة أن تحقق أىدافيا اإلستراتيجية إذا لم تتمكن من  تنسيق األفعال : -3

تنسيق مجمل أفعاليا ومبادرتيا، وقد يؤدي غياب المعمومة عمى المستوى العام إلى نشوء 
خمل وعدم التجانس الذي قد يؤدي إلى ظيور انقسامات بين مجموع أطراف العممية 

يق الكافي فالبد عمى المسير أن يكون قادرا االتصالية داخل المؤسسة، ولكي يتحقق التنس
 عمى بث المعمومات الضرورية لمساعديو وأن يكون قادرا عمى إعادة صعود المعمومة.

يعمل االتصال عمى مواجية التصمبات في المواقف، تغيير التصرفات و العقميات :  -4
من العممية وىو  وتقديم اإلجابات الضرورية لالستفسارات المطروحة دون إىمال أىم جانب

 61المعارضة الناتجة غالبا من الرغبة في التمسك بما اعتدنا عميو. تالتقميص من حد
يمكن من سير المعمومة عمى أكمل وجو  وتكامل األقسام مع بعضيا البعض د ياالتصال الج

يساىم في تحقيق روح التعاون بين العاممين وخمق جو حب العمل بينيم حتى يتسنى 
 ق أىدافيا المخططة ليا.   لممؤسسة تحقي

إن االتصال الداخمي في المؤسسة ييدف إلى إكساب المتدخمين فيو  التعميم والتثقيف : -5
وخصوصا العاممين معارف وميارات ومفاىيم جديدة سواء في إطار عمميم أو خارج إطار 

ة في عمميم، وىذا يؤدي بالضرورة إلى تحفيزىم لإلطالع أكثر عمى المستجدات والمشارك
 62القرارات.

إن إستراتيجية االتصال الناجحة ىي التي تسعى إلى رفع الروح  الترويح والترفيه : -6
المعنوية لدى الموظفين بالمؤسسة من أجل تحسين اإلنتاج، وىذا ما وضحو "ىالسي" في 

                                                           
 132ة شباب الجامعة، مصر، ص القرارات(،مؤسس-المعمومات -أحمد محمد المصري : اإلدارة الحديثة )االتصاالت  61
  62 133المرجع نفسو: ص 



االتصال في المؤسسة اإلعالمية إستراتيجيةالفصل الثاني                                    
 

49 

قولو بأن الروح المعنوية ىي االستعداد الوجداني الذي يساعد العاممين عمى زيادة اإلنتاج 
جادتو، دون أن يعترييم مزيد من التعب واإلجياد وىي االلتزام األدبي من قبل العاممين  وا 

 63ببذل الجيد الالزم لتأييد سياسة المؤسسة وتحقيق أىدافيا.
إن االتصال الداخمي الناجح الذي يسمح لمعاممين بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوجييات 

حفيزىم داخل المنظمة ويساىم في رفع اإلنتاج وزيادة يكسبيم ميارات في العمل ويزيد من ت
 مرودية العمل.

 رابعا: مراحل بناء إستراتيجية اتصالية داخل المؤسسة:
  تشكيل فريق عمل من داخل المؤسسة ما يسمى بفريق التخطيط االستراتيجي برئاسة

ساء المدير العام وعضويو ومساعديو والمدراء التنفيذيين في المؤسسة وعدد من رؤ 
 األقسام بما فييم رئيس قسم خمية االتصال.

 .تنظيم ورشة عمل في إعداد الخطة اإلستراتيجية 
  تحميل البيئة الداخمية من خالل تشخيص الوضع االتصالي لممؤسسة وذلك بتحميل نقاط

 القوة والضعف.
 .استخالص عوامل النجاح األساسية في تحديد مالمح الخطة االتصالية داخل المؤسسة 
  صياغة اإلستراتيجية بتحديد األىداف المؤسسية وذلك بالقيام باالجتماعات المتكررة لمجنة

 التخطيط االتصالي باالستناد إلى قانون المؤسسة والميام المكمفة بيا.
 .تعميم الرؤية والرسالة واألىداف المحددة داخل المؤسسة عمى مستوى الوحدات اإلدارية 
 طيا باألىداف المؤسسية.تحديد األىداف التنظيمية ورب 
 .بناء خطط األعمال التنفيذية لموحدات اإلدارية المختمفة 
 .تنفيذ اإلستراتيجية من خالل البرامج والخطط التنفيذية واألنشطة واإلجراءات 
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  متابعة وتقييم الخطة من خالل قياس مؤشرات األداء االتصالي والمتابعة بين مختمف
 64العيوب والقيام بتحسينات عمى اإلستراتيجية.إدارات المؤسسة وذلك لمكشف عن 

 المبحث الثاني : مدخل مفاهيمي لممؤسسة اإلعالمية:

 المطمب األول : مفهوم المؤسسة اإلعالمية : 

مجموعة من النشاطات المتميزة يقوم بيا أشخاص يؤدن أدوار وفق قواعد معينة وتتميز  ىي
 كذلك ىمزة وصل بين أفراد المجتمعكذلك بإنتاج وتوزيع المعرفة كاإلشيار والثقافة وتعتبر 

 65حيث توفر قنوات تربط فييا بين الناس و تربط كل فرد بمجتمعو.
اضحة نسبيا ويمارس وظائف عمى أسس مستمرة ىي كيان اجتماعي منسق إداريا بحدود و 

 66.تحقيق أىداف مشتركةمن أجل 
كذلك ىي مجموعة من األفراد القائمين بالوظائف والجيود في مؤسسة ويمتمكون القدرة عمى 

عمى المجال العام  التسيير وتقوم اإلدارة عمى ما يسمى بالتسمسل اليرمي لمسمطة المرسسة
 67ي قضايا عمومية التي يمتف حوليا الرأي العام.ألن القضايا التي تعالجيا ى

ىي منظمة حكومية تعمل في مجال  من خالل ىذا يمكن القول أن المؤسسة اإلعالمية
اإلعالم، دورىا األساسي نشر الوعي والثقافة واألخبار الصحيحة في المجتمع، تخدم الصالح 

 العام وتمتمك كفاءات عممية لتتحصل عمى أفضل النتائج.
 اإلعالمية :المؤسسات خصائص وسمات المطمب الثاني : 

 . منظمات موجية بالمعمومات: أي تعتمد عمييا اعتمادا كامال 
 . منظمات عضوية : من خالل التفاعل مع جميورىا 
  مؤسسات رشيقة : تعتمد عمى عدد قميل من الكفاءات بميارات عالية و تسعى إلى

 تقميل المصروفات . 
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 د و خاصة من حيث التنوع في الميارات و مستوى الحرفية , و زيادة درجة التعقي
 تتسم بالتنوع في الميارات دون التشابو فييا .

  التحول من اليياكل الرأسية التقميدية طبقا لموظائف و المسؤوليات إلى اليياكل األفقية
 طبقا لفرق العمل و الحرية في التصرف و التعاون فزادت أىمية الخبرة و المعرفة .

  تسعى لمتعمم المستمر: من حيث التكنولوجيا و المتغيرات العصرية و الثقافات
 المتباينة فيزداد عندىا رأس المال الفكري أو المعرفة .

 . 68الميل إلى التحالفات أو االندماجات بغرض المنافسة 

 :: نشاطات المؤسسة اإلعالمية  لثالثالمطمب ا

اإلنساني سؤاء كان عقميا أو عضميا و يرتبط نشاط أي إن نشاط أي مؤسسة ىو ثمرة الجيد 
مؤسسة بأىدافيا ولذا فان محصمة النشاط من المنتظر أن تكون ثمرتو النتائج التي تطمح 

 إلييا المؤسسة من خالل أىدافيا المعمنة.

و في المجال اإلعالمي فان النشاط يختمف بالوسائل و إن كان يتفق باألىداف ذلك أن 
التقنية لكل وسيمة إعالمية تفرض شكل مختمفة بعضيا عن البعض األخر.فطبيعة الطبيعة 

ومن ثم فان ىذه الوسائل اإلعالمية  الجريدة اليومية تختمف عن المجمة و عن الكتاب ...
تختمف فيما بينيا اختالفا في الدرجة و إن اتفقت في اليدف كذلك فان ىذه الوسائل 

 69ذاعية أو التمفزيونية و إن كان تمتقي في اليدف.المطبوعة تختمف عن البرامج اإل

والنشاط في أي مؤسسة ليس شكال واحد من األعمال بحيث يؤدي كل موظف فييا واجبو 
ن رؤية  حسب تخصصو نظر إلى ىذه الوظيفة من منظار األىمية أو االلتزام أو عدميما وا 

كل عامل لدوره بكفاءة مع نشاط المؤسسة عمى اعتبارية أنو عمل تكاممي يتيح فرصة تأدية 
 إحساس بالمسؤولية والتقدير لو وقد أصبحت المؤسسة اإلعالمية تمارس نشاطاتيا منيا :
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 ويقوم بو الكاتب والصحفيون والمراسمون والرسامون. نشاط صحفي :

ويتمثل في بيع المساحات اإلعالنية وتوزيع الصحف والمجالت ويتواله  نشاط صناعي :
 والعالقات العامة. خبراء في التسويق

 ويتواله المحاسبون و اإلداريون. نشاط مالي و إداري :

وىكذا نجد نشاط المؤسسة اإلعالمية قد تنوعت وتشبعت وأصبح من الضروري أن تنظم 
 70بشكل يمكنيا من انجاز ميمتيا عمى الوجو األكمل.

 التخطيط اإلعالمي في المؤسسة اإلعالمية : :المطمب الرابع 

أو التي يمكن أن تتاح  البشرية والمادية المتاحة، اإلعالمي ىو توظيف اإلمكانياتالتخطيط 
 71األمثل ليذه اإلمكانيات.االستخدام خالل سنوات البحث من أجل تحقيق أىداف معينة مع 

 ينطوي التخطيط عمى كثير من المزايا يمكن إيجازىا فيما يمي : 

 مما  بحيث يمكن توضيحيا لمعاممين، يايساعد عمى تحديد األىداف المراد الوصول إلي
 يسيل تنفيذىا.

 .يساعد عمى تحديد اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ األىداف 
  يساعد عمى التنسيق بين جميع األعمال عمى أسس من التعاون واالنسجام بين األفراد

التعارض  بعضيم البعض وبين اإلدارات المختمفة مما يحول دون حدوث التضارب أو
 عند القيام بتنفيذ ىذه األعمال.

 .يعتبر وسيمة فعالة في تحيق الرقابة الداخمية والخارجية عمى مدى تنفيذ األىداف 
  ففي ظل التخطيط يطمئن الجميع إلى أن األمور ، الجماعاتو يحقق األمن النفسي لألفراد

 .التي تيميم قد أخذت في االعتبار
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 ا يجعل اإلدارة في موقف يسمح ليا بتقدير ظروف في يتناول محاولة توقع األحداث مم
 72ذلك المستقبل وعدم ترك األمور لمحض الصدفة.

  يساعد عمى تحقيق االستثمار األفضل لمموارد المادية والبشرية مما يؤدي إلى االقتصاد
 في الوقت والتكاليف.

 لمخطط  يساعد عمى تنمية ميارات وقدرات المديرين عن طريق ما يقومون بو من وضع
 73والبرامج.

اإلعالمية كيان ييتم بنشر األخبار لمجماىير باستخدام المؤسسة ىذا نقول أن  إلىاستنادا 
يحتوي عمى وجود شخصيات قيادية ومؤثرة تتميز بالتأثيرات عدد من الوسائل اإلعالمية 

 اإلنساني. ونشاط المؤسسة يعتبر ثمرة الجيد المتعددة عمى مستوى الفرد والمجتمع والجماعة
 سواء كان عقميا أو عضميا ويرتبط نشاطيا بأىدافيا.

ولكي تتحقق ىذه األىداف يجب أن يكون لممؤسسة تخطيط إعالمي جيد يساىم في نجاح 
براز صورتيا،  الركيزة األساسية في المؤسسة ألنو يحدد ىذا األخير ويعتبر المؤسسة وا 

، وكذا يساىم رد المادية والبشرية لممنظمةأىدافيا ويوضحيا لمعاممين ويساعد في تحديد الموا
 في تنمية قدرات المدراء والموظفين.
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 :خالصة 

االتصال ليا أىمية بالغة عمى مستوى المؤسسات خاصة في  إستراتيجيةخالصة القول أن 
، فاالتصال ىو أحد العموم اإلعالميةظل المؤسسات التي تتميز بالتغيير كالمؤسسات 

، لذا فقد ارتأت المؤسسات الحديثة التركيز اآلخرين إلىاالجتماعية التي تسعى لموصول 
مختمف األسس واألساليب العممية التي  إلىعمى بناء استراتيجيات اتصالية داخمية باالستناد 

 سطرة.تحقيق األىداف الم إلىتمكن من تسطير استراتيجيات اتصالية ناجحة تؤدي 

لذلك ينبغي أن ال ننكر مدى تأثر القطاع اإلعالمي باإلستراتيجية االتصالية التي ساىمت 
 في نجاح عدة مؤسسات إعالمية. 
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 :اإلعالميةبطاقة فنية لممؤسسة 
 ة الجهوية لمتمفزيون بوهران:لممديريبطاقة فنية 

 شارع العقيد أحمد بن عبد الرزاق وىران المقر : 
 6791جوان  61 :تاريخ التدشين 

 عامل 611 عدد العمال :
 14/15/16 87 84 041 : الهاتف
 10 87 84 041 : الفاكس

 https://www.entv.dz/tvar/index.php : الموقع االلكتروني
 الجهوية لمتمفزيون بوهران :موقع ونشأة المديرية 

، قام الرئيس 6791جوان  67ه الموافق ل 6171ربيع الثاني  61يوم في  تأنشأ
لمبنى اإلذاعة والتمفزة الجزائرية بوىران،  األساسالراحل ىواري بومدين بوضع الحجر 
جوان  61ه الموافق ل 6171جمادى األولى  61وبعد مرور ثالث سنوات وفي يوم 

تقع في  ،بوىرانزة الجزائرية التمفسيد الراحل بتدشين دار اإلذاعة و م قام ال6791
 78شارع العقيد أحمد بن عبد الرزاق بوىران.

ىي مؤسسة عمومية تابعة لممؤسسة  الجهوية لمتمفزيون بوهران : لمديريةالتعريف با
الوطنية المركزية لمتمفزيون بالجزائر تضطمع بميمة التوجيو واإلعالم باإلضافة إلى 

تقوم بتغطية كل األحداث السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية  الترفيو والتثقيف
النقل المباشر لمختمف األحداث  إلى باإلضافةوالية لمغرب الجزائري  61لمجموع 

 والوقائع والمستجدات عمى المستوى المحمي. 
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طوابق مقسمة كما يمي:  4ىذا ويتكون الييكل العمراني لممؤسسة من عمارة ذات 
يحتوي عمى مخزن تقني، قسم الفرق المتنقمة، مصمحة األمن  األرضي:الطابق 

 والوقاية، حضيرة السيارات.
يحتوي عمى أستوديو التسجيل، مصمحة األخبار، قاعة التحرير،  الطابق األول:

مكتب رئيس التحرير، المديرية الفرعية لمبرامج، القسم الرياضي، مكتب تسيير 
 ، مكتب المخرجين.اإلنتاج

المديرية الفرعية التقنية، مركز الفيديو )الثابت والمتنقل(، مصمحة  الطابق الثاني:
 األرشيف. ، مركز التركيب،واإلرسالالبث 

مصمحة المالية والمحاسبة، مصمحة الشؤون االجتماعية، مصمحة  الطابق الثالث:
 الوسائل العامة.
 مكتب المدير.اإلدارة والمالية، مصمحة المستخدمين ،  الطابق الرابع:

  :نبذة تاريخية عن التمفزيون الجزائري
لقد مرت الجزائر كدولة قائمة بمجموع ىياكميا ومؤسساتيا بالعديد من المراحل 
المتعاقبة أدت لمعديد من االنعكاسات نتج عنيا تطور كبير في الكثير من المجاالت، 

واالتصال والمؤسسة العمومية لمتمفزيون الجزائري، ىذه  اإلعالمعمى غرار مجال 
ه العديد من االنجازات وعميو فيي األخيرة كانت بدايتيا قبل االستقالل لتواصل بعد

 79ومرحمة ما بعد االستقالل. 6711مرحمتين ىما : مرحمة ما قبل  إلىتنقسم 
 :2691التمفزيون ما قبل 
الفترة االستعمارية أين أقيمت  إبان 6711في ديسمبر عام  إاللم تظير التمفزة 

ويعد استحداثيا  الفرنسية المقاييس، كانت تعمل ضمن اإلرسالمصمحة بث محدودة 
، كما اقتصر بثيا عمى المدن آنذاكاىتماما بالجالية الفرنسية المتواجدة بالجزائر 
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خط عمى المدى  967ضعيفة تقدر ب  إرسالالكبرى لمجزائر أين أنشأت محطات 
 القصير موزعة عمى ثالث مراكز في قسنطينة، العاصمة، ووىران.

كانت تركز البرامج التمفزية عمى التقنية البدائية،كانت أيضا تجمب في جزء كبير منيا 
من فرنسا وتركز عمى ايجابيات المستعمر مبرزة مشاىده الثقافية وفي الوقت ذاتو 

عالقات الييمنة عمى المجتمع الجزائري مشوىة في أغمب األحيان  إبرازتعمل عمى 
 نضالو السياسي ورصيده الحضاري.

 التمفزيون بعد االستقالل:
لم تمبث الدولة الجزائرية غداة االستقالل أن اتخذت التدابير الالزمة من أجل 

ة في نقل والتمفزيون، لما يمتمكو ىذا القطاع الحساس من أىمي اإلذاعةاسترجاع مبنى 
السيادة الجديدة لدولة الجزائرية، وكذا في ترسيخ القيم الثقافية الخاصة بالشعب 

 80 عن المسخ الذي استعممو المستعمر طويال.ا بعيدالجزائري 
 اإلطاراتوتطبيقا ليذا التوجو الذي يتعمق بأداة من أدوات السيادة الوطنية قام كل 

برفع التحدي والتغمب عمى  6711وبر أكت 19والتقنيون والعمال الجزائريون في 
صعوبات التكوين وشكموا يدا واحدة تحدوىم الروح الوطنية فالتزموا بتحقيق سير 

 اإلطاراتفي حين ظن  اإلرسالاستمرار  يوالتمفزيون وف اإلذاعةالحسن ألجيزة 
 لمدة طويمة.  اإلرسالوالتقنيون الفرنسيون أن ذىابيم سيتسبب في عرقمة 

والتمفزيون الجزائري ومن أجل ىذا  اإلذاعةأست  6711وفي الفاتح أوت من عام 
ركزت الدولة عمى تجييز ىذا القطاع، فمن خالل المخططات التالية: )الثالثي 

-6794( ) الرباعي الثاني  6791-6791( ) الرباعي األول 6719-6717
والتمفزة  اعةاإلذمميون دينار لميزانية تجييز  161( خصت أكثر من  6799

مميون دينار جزائري بما  197ب 6791الجزائرية التي كانت ممتمكاتيا تقدر في عام 
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مميون دينار.                    111 إلىارتفعت  6791فييا ما خمفو االستعمار، وفي عام 
 16أما المؤسسة الوطنية لتمفزة فقد تكونت بناءا عمى المرسوم الوزاري المؤرخ في 

 إلىتم تقسيميا  OTAوالتمفزة وىي  اإلذاعةىيكمة مؤسسة  إعادةبعد  6799جويمية
 أربعة مؤسسات رئيسية:

  .المؤسسة الوطنية لتمفزة 
  إلذاعةالمؤسسة الوطنية. 
  و التمفزي.  اإلذاعيالمؤسسة الوطنية لبث 
  81السمعي البصري. إلنتاجالمؤسسة الوطنية 

وىي تحمل الشخصية المعنوية وتابعة لوزارة الثقافة واالتصال وبناءا عمى ما جاء في 
تمفزة ىي مؤسسة ذات طبيعة اقتصادية وىدف مفان المؤسسة الوطنية لىذا المرسوم 

 اجتماعي وثقافي تضمن الخدمة العمومية.
رف وكذا بث البرامج التمفزيونية عبر كامل التراب الوطني تسير المؤسسة من ط

مدير عام مدعم بمجمس استشاري متكون من ممثمين عن ىيئات مختمفة لدولة ومن 
عضوا يساعد المدير العام في أشغالو  11األحزاب السياسية وغيرىم بمجموع يقارب 

مدير عام مساعد وخمس مستشارين أما المؤسسة فتسير وفقا لمرسوم وزاري صدر 
مي والبناء الييكمي ويقسم ىذا وتم فيو تحديد النظام الداخ 6799-16-14في 

 مديريات أساسية ىي :       1 إلىالمرسوم المؤسسة 
 مديرية األخبار.

 .اإلنتاجمديرية 
 مديرية البرمجة.

 مديرية الخدمات التقنية. 
 العامة. اإلدارةمديرية 
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 مديرية العالقات الخارجية. 
 82مركز األرشيف، المحطات الجيوية، والمديريات التجارية. إلى باإلضافة

 نشاطات المديرية الجهوية لتمفزيون بوهران:
شيدت المؤسسة الوطنية العديد من التغيرات طبعا  النشاط السائد في المؤسسة :

وتماشيا والتطورات الحاصمة عمى مستوى البالد لذلك تعددت نشاطاتيا وطبيعتيا في 
 االت والتوجييات عمى سبيل المثال:العديد من المج

بحكم وأن المحطة الجيوية لمتمفزيون الجزائري  : التوجيهات السياسية لممؤسسة
تقوم بالعديد من  فإنيابوىران مرتبطة أساسا مع المؤسسة الوطنية المركزية بالعاصمة 

النشاطات والخدمات التي تيدف أساسا لتحقيق الخدمة العمومية، ومن بينيا في 
 المجال السياسي الذي يعتبر حساسا بحكم موقعو فيي تكون عن طريق: 

التغطية الشاممة لكل نشاطات السمطة الحاكمة عبر كل المناطق التي تكون مسؤولة 
  عنيا.

 ط األحزاب وخرجات السمطات المحمية في الغرب تغطية األحداث اليامة كنشا
 الجزائري.

  .تغطية المواعيد االستثنائية أو المحددة كالميرجانات أو االنتخابات 
يقتصر النشاط االقتصادي لممؤسسة عمى مجموع  النشاط االقتصادي لممؤسسة:

باختالف طابعيا سواء كانت عمومية أو خاصة وذلك في حدودىا  اإلشاراتعائدات 
 الجغرافية.

تقوم المديرية الجيوية بوىران بالعمل مع المحطة النشاط االجتماعي لممؤسسة: 
المركزية بالجزائر العاصمة وذلك بالتنسيق بينيما عن طريق الياتف أو الفاكس من 
أجل تنفيذ مجموعة من األعمال الميمة المتمثمة في انجاز مجموعة من التغطيات 
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كالتقارير  اإلعالميفي المنطقة حسب كل موضوع ووضعو في قالبو  اإلخبارية
كذلك القيام بالبث المباشر لمحصص  اجات والتحقيقات...الخ،توالروبور  اإلخبارية

 والفقرات التي تقوم بيا المؤسسة.
المدير  إلى باإلضافةعامال  611تضم المؤسسة  المكونات البشرية لممؤسسة:

 لتالي:موزعين كاالجيوي لممحطة 
  .61مصمحة األمن والوقاية: 

    1مصمحة األرشيف: 
  11 المديرية الفرعية التقنية:

  19المديرية الفرعية لمبرامج:  
  64قسم األخبار: 

 11والمالية:  اإلدارةمصمحة 
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: لممحطة الجهوية لمتمفزيون بوهران الهيكل التنظيمي:  2الشكل

 
 

بحثنا التي ليا عالقة بأبعاد اإلشكالية التي تدور لقد احتوت مقابمة  المقابمة :تحميل 
ات الداخمية في المؤسسة االتصال أن تضبط العالق إلستراتيجيةكيف يمكن  حول

 ومرتبطة أيضا بفرضيات وتساؤالت الدراسة. العمومية
مبحوث من المحطة الجيوية  61سؤال موجية إلى  69حيث تتكون المقابمة من 
 19أين تمت الدراسة الميدانية خالل الفترة الممتدة من  الجيوية لمتفزيون بوىران

 و األسئمة المطروحة ترتكز عمى : 1167ماي  19إلى  1167أفريل 

لمديرية ا
 الجيوية

 قسم األخبار

الحصص 
 المتخصصة

 القسم الرياضي

المديرية 
 الفرعية لمبرامج

 تسيير االنتاج

لمخرجين ا  

كتاب االخراج 
(سكريبت)  

الديكور 
 واألكسسوار

ألنفوغرافياا  

المديرية 
 الفرعية التقنية

 مركز الفيديو 

مركز الفيديو 
  الثابت

مركز الفيديو 
 المتنقل

مصمحة البث 
 واالرسال

 االرسال

 مركز التركيب

دائرة االدارة 
 المالية

مصمحة 
 المستخدمين

مصمحة المالية 
 والمحاسبة

مصمحة الشؤون 
 االجتماعية

مصمحة 
 الوسائل العامة

حضيرة 
 السيارات

المصمحة 
 التجارية

مصمحة 
 األرشيف

مصمحة األمن 
 والوقاية
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المحور األول من دليل المقابمة خصص لمبيانات الشخصية، والتي تتمثل في 
 الجنس، السن، الرتبة داخل المؤسسة، المستوى التعميمي.

ئمتو حول إستراتيجية االتصال الداخمية في المؤسسة أما المحور الثاني تندرج أس
أسئمة، والمحور الثالث ركزت أسئمتو عمى العالقات بين العاممين في  9واحتوى عمى 

 تحسين األداء الميني.
 السمات العامة:المحور األول : 

 الرتبة داخل المؤسسة المستوى التعميمي الجنس السن االسم والمقب
 ميندسة إعالم ألي ميندسة دولة في الصيانة أنثى  44 سعاد بومدين  -6
 صحفي قسم األخبار ليسانس انجميزي ذكر 19 سيف الدين بن زردة -1
المعيد العالي إلطارات  ذكر  11 بن براىيم محمد -1

 الشباب
 رئيس مركز الفيديو

 مساعد رئيس التحرير ليسانس أدب عربي أنثى 47 أم كمثوم قبمي  -4
 مخرج الكتروتاك  ذكر  11 سمير حميدي -1
 كاتب مخرج ماستر سمعي بصري ذكر 19 بالحة فؤاد -1
 والمالية اإلدارةرئيس دائرة   ذكر 11 برايكة رابح  -9
 أرشيفي ماستر عام المكتبات ذكر 14 جمول ىواري  -9
صحراوي مصطفى  -7

 كمال 
 رئيس مصمحة المالية محاسبة ومالية ذكر 47

 مسؤولة تسيير الموارد البشرية  ميندسة دولة أنثى 49 نبيمة شنين -61
 رئيسة مكتب المستخدمين شيادة سكريتاريا أنثى 17 خديجة بوعقمين -66
 مصور ماستر عموم اقتصادية ذكر 17 نبيل ميسوم -61

 
 
 



 اإلطار التطبيقي
 

64 
 

 إستراتيجية االتصال داخل المؤسسة : :الثاني المحور 
أغمبية المبحوثين أن عممية االتصال بالمحيط الداخمي تتم بطريقة مباشرة  أجمع* 

وجيا :" عممية االتصال بالمحيط الداخمي تكون 6وىذا ما ورد في إجابة المبحوث رقم
نا المدير ىو لي يجي ييدر معانا مباشرة أو رئيس القسم يجمعنا وييدر معا ،لوجو

نفيمو ونعرفو واش نديروا واالتصال فيما باش يفيمنا في أي حاجة نديرىا باش كامل 
نقطة  بيناتنا حنا كموظفين راه باين نخدموا خدمتنا فالمؤسسة عمى أساس عاممين

أخرى من غير ىذا االتصال عندنا اتصال مكتوب راه باين ىو الي نخدمو عميو 
 يعني الرسمي تكون وثيقة مكاشي فييا المدير يعني ىكذا عندنا االتصال ىنا فالداخل

الزمميا ىذا االتصال وباش تنجح الزمميا يكون االتصال  إعالميةمداميا مؤسسة 
 ".وكي ميكونش كاين اتصال متكونش كاينة معمومة الداخمي تعيا قوي جدا

مباشرة من المدير إلى  ةطريقبداخل المحطة  تكون عممية االتصال أن بمعنى 
االجتماعات ومقابالت  الموظفين أو من رؤساء األقسام إلى العاممين عن طريق

مومة باإلضافة إلى االتصال المكتوب الذي لضمان سير المعورسمية  العمل وشفيية
 ىو العمود األساسي لممنظمة .

المباشر من خالل  الرسمي تعتمد المديرية الجيوية لتمفزيون بوىران عمى االتصال
الفكرة لمموظفين  توصيل المعمومة أوبالقنوات الرئيسية لالتصال التي تقوم بنفسيا 

دون حدوث أي خمل اتصالي، باإلضافة إلى االتصال الشفيي المتمثل في 
والمقابالت وجماعات العمل ألنو  -التي ال تتوج بمحضر اجتماع- االجتماعات

 الرسمي الغيرواالتصال  األكثر تأثيرا واألفضل في االتصاالت الفردية والشخصية.
ة وبين مستويات إدارية مختمفة وىو بدوره يساعد الذي يتم بعيدا عن القنوات الرسمي

 في طرح األفكار الشخصية والشكاوي وحل المشاكل.
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كما تعتمد المؤسسة عمى االتصال المكتوب والمتمثل في التقارير، التعميمات 
 والمنشورات التي تمكن من شرح البيانات والمعمومات لمموظفين.

الداخمية وفق  افي تسيير شؤونيناجح إن نجاح المؤسسة يعتمد عمى اتصال داخمي 
 ضوابط وقوانين لضمان سير العمل.

وطبيعة االتصال تندرج  ن أن المؤسسة مييكمةالمستجوبو طبيعة االتصال: اتفق * 
 إعالمية" أنو بما أن المؤسسة  1المبحوث رقم  دتحت الييكل التنظيمي. حيث أك

 الموظفين إلى رؤساء يكون فييا االتصال صاعد منوىي قائمة عمى االتصال 
األقسام إلى المدير باإلضافة إلى االتصال النازل واألفقي، كذلك ىناك نقابة ىي 

 قائمة باالتصال وتنقل مشاكل الموظفين".
:االتصال الصاعد الذي االتصال الثالثة  لأن المؤسسة تأخذ أشكايتضح من ىنا 

سام ومن رؤساء األقسام من المدير إلى رؤساء األق يكون من األسفل إلى األعمى )
( واليابط الذي يكون عكس الصاعد حيث تنقل األوامر والتوجييات إلى الموظفين

الذي يتيح ليم  والتعميمات من المستويات اإلدارية العميا إلى المستويات الدنيا
التواصل ضمن اليرم التنظيمي.باإلضافة إلى االتصال األفقي الذي يساىم في 

لموظفين وحل المشكالت وتعزيز الفيم المشترك لمميام المطموب تنسيق األفعال بين ا
  تنفيذىا والحد من مشكمة النزاعات داخل العمل. 

أن المؤسسة تعتمد  : أجمع المبحوثينفي االتصال الوسائل االتصالية المستخدمة* 
الوسائل الحديثة حيث أكد المبحوث  ئل التقميدية وىي في غنى كبير عنعمى الوسا

ت لي نتاصمو بييا انتراناش التكنولوجيا حنا عندنا غير اإلزال مواكبنا حنا م"  1رقم 
عمى الموضوع لي  باش نخبره smsفيما بيناتنا وفي بعض األحيان نستعمل الرسائل

جدد وال نعيطو لممعني باألمر فالياتف المحمول بصح الموظفين ىذو ال لراني باغيو
 ." والصغار يتاصمو مع بعضاىم بالفايبر
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تستعمل االنترانت كوسيمة  لم تواكب التكنولوجيا الحديثة بل بمعنى أن المؤسسة
اتصال داخمية في االتصال بين العاممين وفي بعض األحيان يتم االتصال فييم عن 

، ولكن الموظفين الجدد وعبر الياتف المحمول طريق رسائل االتصال القصيرة
 . يتصمون مع بعضيم البعض بالفايبر) وسيمة اتصالية حديثة(

استنادا إلى ىذا نقول أن المديرية الجيوية لتمفزيون الزالت تستخدم الوسائل التقميدية 
فيي تستخدم االنترانات كأداة اتصال داخمية في تبادل في االتصال الداخمي 

ا الحديثة لسبب نقص الميزانية ولم تواكب التكنولوجيالمعمومات واآلراء وسير العمل، 
 ..وىذا ما يسبب ليا عجز في بعض األحيان في أداء مياميا الوظيفية

االتصال قائمة عمى  إستراتيجيةأكد المستجوبين أن  نوع اإلستراتيجية المتبعة:* 
" بطبيعة الحال بما أن المؤسسة  4رقم  وىذا ما جاء بو المبحوثة االتصال والتواصل

إعالمية فيي قائمة عمى إستراتيجية االتصال والتواصل وان لم يكن ىناك اتصال 
فكيف ليا أن تسمى مؤسسة إعالمية تقدم معمومة وتبمغ وتوصل المعمومة إلى 
المواطن فقبل أن تصل المعمومة لممواطن البد أن تكون بين العمال يعني ىناك 

 ية اتصال فعالة داخل المؤسسة".إستراتيج
عمى  يركزون العالقة بين الموظفين عمى مستوى المديرية الجيوية يمكن القول أن 

لتسييل الميام وسرعة  رؤساءبين العاممين وال والحواراالتصال والتواصل المباشر 
س بو من ، ولكي تحقق مجموعة من األغراض وعدد ال بأتنفيذىا وتحقيق أىدافيا

ذا كان االتصال فعاال ويوفر قدر كبير من المتعة جات وال يتم ذلك إال إاالحتيا
 إلىيشعر العامل بنوع من حب االنتماء والرضا عن النفس فنجاح االتصال 

 المؤسسة.
االتصال في المحطة مع المؤسسة األم: ىناك تناغم بين  إستراتيجيةانسجام * 

ىناك انسجام "  1أكد المبحوث رقم حيث  لوىران المؤسسة األم والمديرية الجيوية
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بازة تيبين اإلستراتيجيتين في مختمف المجاالت مثال أنا أريد تصوير حصة في والية 
ىنا يسيل عمينا حدة اشركة و ألنيا يعطوني المديرية المركزية أطمب مصورين من 

ولكن األصل أو  العمل أحيانا نقترح عمييا مواضيع وحتى تغطيات توافق عمييا
 ".الفصل يعود عمى المحطة المركزية ككل

المؤسسة األم ىي من تقوم بتحديد نقول أن من خالل إجابات المبحوثين 
وتقوم بإصدار القرارات والتعميمات  أو الخطوط العريضة االتصالية  اإلستراتيجية

فالمحطة . والبرامج اإلنمائية فما عمى المحطة إال تنفيذ ىذه األوامر والمخططات
الجيوية ىي بمثابة تمثيل إداري ال تمتمك السمطة وال القرار بل ال بد من رجوعيا 

ستراتيجية المحطة الجيوية ما ىي إال جزء من اإلستراتيجية العامة لممؤسسة األم ، وا 
 .  لممؤسسة المركزية

وعمى ىذا األساس نقول أن اإلستراتيجيتين منسجمتين أو باألحرى نقول أن 
راتيجية االتصالية التي تعدىا المحطة األم ىي التي تسير المحطة الجيوية اإلست

 لتمفزيون بوىران. 
المسؤولين ىي  إدارة: أجمع المبحوثين أن اإلستراتيجيةالكفاءات القائمة بالخطة * 

ولكن الخطوط العريضة تأتي من  لممحطة اإلستراتيجيةالخطط  بإعدادالتي تقوم 
أنو كاين كفاءات خدمتيم ىذيك ىيا في " 1حيث أكد المبحوث رقم  المؤسسة األم

مثال مكان حتى واحد دار برنامج يجي المدير يقولنا دبر راسكم الزم ديرو التسيير 
وكل مدير يجي لممحطة  حصة طرب ىذه كفاءة راه يحكما ىنا الزم نديرو الحصة

 .عنده يجيب إستراتيجية اتصالية معاه
ت خاصة ىي التي تقوم بإعداد وتسيير الخطة اإلستراتيجية داخل ىناك كفاءا"بمعنى 
مثال لم يقم أي مخرج بإعداد برنامج يأتي المدير ويقول لنا اعمموا حصة  المديرية

طة طرب ىنا ىذه كفاءة تحكمنا ويجب عمينا تطبيق قراراتيا وكل مدير يأتي إلى المح
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يضا أن ىناك خمطا بين مفيوم ىنا يتضح أ يأتي باإلستراتيجية الخاصة بو"، من
بالنسبة لبعض  وحتى فمسفة العمل استراتيجية االتصال وبين استراتيجية البرمجة

  .العاممين بالمحطة الجيوية لمتميفزيون
نظرا لمدور الذي يمعبو المورد ف ،عنصر في حياة المؤسسةيعد العنصر البشري أىم 

ككفاءات محورية ومؤىالت فردية  المسؤولين إدارةالبشري كرست المديرية الجيوية 
عداد الخطط اإلستراتيجية، حيث أن  لضمان سير األعمال والوظائف بوتيرة حسنة، وا 
لدى ىذه األخيرة معرفة معمقة وعممية، معترف بيا والتي تعطي ليا الحق بالحكم في 

من دون أن ننسى أن البنود العريضة لمخطط اإلستراتيجية تعدىا  ىذا المجال.
 ة المركزية من قبل كفاءاتيا الخاصة.المؤسس

التي تحديد األىداف عمى مستوى المحطة: أكد المستجوبين أن المحطة األم ىي * 
وىذا ما أفاده  ولكن ىناك أىداف خاصة بالمحطة تقوم بتحديد األىداف العامة

" تحدد األىداف عمى المؤسسة الوطنية باإلضافة إلى تناسق بين  9المبحوث رقم
المحطات ىناك تنافس بينيم في وضع وبث البرامج ولكن الفضل يرجع إلى التمفزيون 

    .كامال "
لدييا  المديرية الجيوية ولكن التي تقوم بتحديد األىداف العامةىي مركزية المحطة ال

يتم ذلك في كل سنة يقوم مجمس متكون من رؤساء المصالح بإعداد  يا الخاصةأىداف
خطة عمل تكون في بيان أو اجتماع يحدد فييا القواعد واألسس التي تسير عمييا 
المحطة الجيوية، تحدد ىذه األىداف حسب الوضع العام لمبالد واإلمكانيات المادية 

رب الجزائري وىذا ما تسعى جاىدة ، ىدفيا األساسي ىو تغطية كل الغوالمعنوية
 .  لتحقيقو

أجندة المحطة: استنادا ألقوال المبحوثين فان ىناك أجندة خاصة تقوم بيا *  
ىناك أجندة المحطة األم في المحاور "  7وىذا ما جاء بو المبحوث رقم  المحطة
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الكبرى مثال في صالة الجمعة المحطة األم ىي التي تسطر من أي ناحية تبث في 
مثال يوجد لدييم تصور  اإلنتاجالعام ولكن ىناك أجندة خاصة بالمحطة في قسم 

لممؤسسة األم تصادق عميو ويتم العمل بو وتدخمو في  إيداعولبرنامج سنوي يتم 
 الشبكة الوطنية." 

في قسم  ىناك أجندة خاصة تقوم بيا المحطةثين نقول أن استنادا إلى أجوبة المبحو 
تعطييا لممؤسسة األم لكي تدخميا في األجندة العامة ثم تصادق عمييا ويتم اإلنتاج 

 .،تجسيدىا في الواقع
 اإلستراتيجيةايجابيات استخدام اإلستراتيجية االتصالية: أجمع المبحوثين أن * 

من االيجابيات "  9وىذا ما أفاده المبحوث رقم  االتصالية تسيل العممية االتصالية
ليذا نتمنى من  ،المسؤول لمعاملمن أن المعمومة تصل من العامل لممسؤول و 

لتصل المعمومة في وقت قياسي المؤسسة يكون فييا نطاق اتصال متمكن وجيد 
ىذا يحدث خمل في االتصال،  والعكس انك تعطي معمومة وال يكون ليا رجع صدى

المحطة أن توفر وسائل اتصال لتسيل وصول المعمومة مثال مؤسستنا  يجب عمى
لدييا عمل خارج المبنى ليذا يجب أن يكون لدييا احتمال خروج المعمومة خارج 

 يساىم في نجاح المؤسسة." المحطة وىذا ما
والسرعة في تمقي  اإلستراتيجية االتصالية تسيل العممية االتصاليةيمكننا القول أن 

عالة ف اإلستراتيجيةة وتساىم في نجاح المؤسسة بصفة عامة وكمما كانت المعموم
 االتصالية عديدة و اإلستراتيجيةاستخدام  مجاالتومحكمة كمما كان العمل منظم، ف

 وايجابيتيا كثيرة. 
 العالقة بين العاممين في المحطة وفي تحسين أدائيم الوظيفي: :الثالث لمحورا

يجمع مساىمة إستراتيجية االتصال في تحقيق روح التعاون بين العاممين: * 
 المبحوثين أن االتصال والتواصل عنصرين ميمين في تحقيق التعاون بين العاممين
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" يجب أن تكون ىذه العالقات لينة ووطيدة حتى  61وىذا ما أفاده المبحوثة رقم 
 يتسنى لمعاممين التفاىم والتعاون فيما بينو."

إستراتيجية االتصال تساىم في تحقيق روح التعاون  من خالل ىذا يمكن أن نقول أن
ل أي كمما كان االتصال بين العاممين فعال وجيد كمما ساىم في اوزيادة مردودية العم

وكذلك تعزز من االتصال والتواصل داخل المؤسسة وتييئ لمموظفين تحقيق التعاون 
فان لم تكن ىناك إستراتيجية محكمة لن يكون  ،المنطق لالندماج مع بعضيم البعض

 تعاون وتفاعل بين الموظفين.
التواصل بين اإلدارة العميا والموظفين: استنادا إلى أجوبة المبحوثين أن اإلدارة * 

 بطريقة رسمية من خالل نقاط العمل والتكميفات واألمر بالميمة،العميا تتواصل معيم 
" أن اإلدارة تتواصل مع الموظفين عن طريق الوثائق  66حيث أكدت المبحوثة رقم 

"، حيث تخصص اإلدارة فضاءا لنشر ما يمكن نشره لعامة الرسمية واإلعالنات
ولكن المدير في  الموظفين، بينما ىناك وثائق تتطمب الحضور الشخصي الستالميا.

 المعمومة لمموظفين."   بإيداعو بعض األحيان يكسر ىذا الحاجز ويقوم ىو بنفس
االتصاالت عن طريق  مع الموظفين اإلدارة العميا تتواصلأن استنادا إلى ىذا نقول 

وذلك لمعرفة كل ما يتعمق بيا ويحدث كالوثائق والمناشير واإلعالنات الرسمية 
من أحد أسباب نجاح المؤسسة، باإلضافة إلى  داخميا، فاالتصال الرسمي ىو

الذي يكون وجيا لوجو فيو يسيل استيعاب المعمومة  المباشراستخداميا لالتصال 
، حيث أن استعمال ىذا االتصال من أي المدير يتواصل بصفة مباشرة مع العاممين

 . قبل المدير سيل عمى الموظفين العمل وكان من أحد أسباب نجاح المنظمة.
بما أن المؤسسة إعالمية فمن الطبيعي أن كامل المصالح مع بعضيا البعض: ت* 
يوجد ىناك " 61وىذا ما أكده المبحوث رقم  صالح مجبرة عمى التكامل فيما بينيامال

قسم  القسم اآلخر،  وأنيم كالجسد الواحد كل قسم يكمل تكامل فيما بيننا مثال 
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في ىذه  إذااألخبار لو عالقة مع قسم اإلنتاج  ومع فريق التصوير و التقنيين 
حدث خمل  إنالمؤسسة ال يوجد قسم معزول ويعمل لوحده كمنا جسد واد وروح واحدة 
سسة بصفة ؤ صغير في أي قسم من األقسام ىذا يؤثر عمينا كعاممين ويؤثر عمى الم

 عامة نحن مجبرين في التكامل فيما بيننا."
يمكن  يمكن القول أن المصالح في المديرية الجيوية لمتمفزيون بوىران ىي يد واحد ال

حيث يبذل الموظفين أقصى الجيود لمحفاظ  ليا أن تتخمى عمى أي قسم من أقساميا
عمى سير العمل بطريقة جيدة والتنسيق بين األعمال واألساس بين المصالح مع 

يجب مراعاتيا لذلك فيناك تنسيق بينيم  بعضيا البعض ألنيا من الضروريات التي
 من أجل إحداث تكامل بين األعمال وتحقيق النتائج المطموبة.

مساىمة العاممين في اتخاذ القرارات والتوجييات: اتفق أغمبية المبحوثين عمى أنيم * 
" ىناك ردود  1وىذا ما أفاده المبحوث رقم  يبادرون في اتخاذ القرارات والتوجييات

أفعال عند بعض العمال التي لم تصل ليا درجة الوعي ولكن نحن كعمال نساىم 
بنسبة متفاوتة حسب المسنوى والخبرة واألقدمية ولكن القرار األخير يرجع الى المدير 

مسؤولين ال يرفض ىذه القرارات والتوجييات ألننا نحن أيضا وبطيعة الحال المدير 
 عمى المؤسسة."

يمكن ليم المساىمة في اتخاذ  نيمكن القول أن الموظيفاستنادا إلى أقوال المبحوثين 
حسب الخبرة والمستوى ولكن القرار فقط التي تخص مصالحيم  والتوجييات تالقرارا

فاتخاذ القرار ليس باألمر السيل أو اليين عمى  ،األخير يعود إلى المدير الجيوي
خذ القرار يجب أن يكون مت األنو يخدم مصالحيم المينية قبل الشخصية لذ الموظفين

عمى دراية بالجوانب االيجابية والسمبية ليذا الفعل أو التوجيو ويكون متحمال 
 لمسؤوليتو وحسب تأكيدات المبحوثين أن متخذ القرار يكون ذو خبرة مينية عالية.
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 المبحوثين أن القانون الداخمي لممحطةتنسيق مختمف اإلطارات والموظفين: أكد * 
وىذا  يفرض عمييم أن يكون ىناك تنسيق متكامل بين العاممين والمرؤوسين الجيوية

 ،م األوقات نعرفو معمن نخدموظ" التنسيق باين حنا في مع 7ما أكده المبحوث رقم 
 ن يكون ىناك تنسيق فيما بيننا."كذلك ىناك قانون داخمي يفرض عمينا أ

القانون الداخمي لممحطة الجيوية يفرض عمييم أن يكون ىناك  أن نقول أن يمكننا
مسؤولين عن المصالح واألقسام، حيث ىناك سمم تنسيق متكامل بين العاممين وال

ىذا شيء ولكن بدرجات متفاوتة و  تراتبي لمموظفين حسب الرتب والصالحيات،
ىؤالء بين تنظيم المؤسسة حسب تأكيدات المبحوثين، حيث يربط موجود في 
 مردودية العمل في المحطة الجيوية. العالقات وبين

العالقة بين العمال تخضع لمييكل التنظيمي أم لإلدارة المركزية: أجمع * 
تخضع لمييكل التنظيمي واإلدارة العميا معا وىذا  المستجوبين أن العالقة بين العاممين

ات احترام وعمل بالدرجة األولى العالقات بيننا عالق "  11ما أكده المبحوث رقم
يمكن القول أن العالقات تخضع لمييكل التنظيمي ألن المؤسسة مييكمة ومقسمة إلى 
أقسام ومصالح ويمكن القول أنيا تخضع لإلدارة العميا ألنيا تسير كل شيء معناه 

 عالقة مودة وصداقة وأخوة." إلى باإلضافةتخضع إلييم في االثنين 
ة العميا معا تخضع لمييكل التنظيمي واإلدار  العالقة بين العاممين من خالل نقول أن

فيي بالدرجة األولى عالقة عمل تقوم عمى االحترام المتبادل بين الموظفين وعالقة 
ومن خالل أجوبة المبحوثين استنتجنا أن العالقات  من جانب اإلنسانية صداقة ومودة

 .في المحطة عالقات عمل
فشل اإلستراتيجية ؤثر عمى األداء الميني: أكد المبحوثين أنو فشل اإلستراتيجية ي* 

" بطبيعة الحال  14االتصالية يؤثر عمى األداء الميني وىذا ما أفاده المبحوث رقم 
يخدم  ىناك اتصال وتواصل وحوار يكون ىناك انسداد واالنسداد الأن لم يكن 
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ستراتيجية االتصال والتواصل عنصرين ميمين  المسؤول وال العامل وال الصحفي وا 
 في بناء المؤسسة وتحقيق أىدافيا."

يحدث خمل نقل المعمومات في الوقن  االتصالية اإلستراتيجيةيمكن أن نقول أن فشل 
بصفة عامة والعاممين بيا بصفة  ممؤسسةلاألداء الوظيفي  المناسب مما يؤثر عمى

تكون اإلستراتيجية االتصالية فعالة مييأة في بيئة مناسبة يجب أن عمى ىذا ، خاصة
وأن تتوفر ليا العوامل األساسية لتساىم في إنجاحيا ومن أىميا الرضا الوظيفي 

 .لمعامل
اجتمع المستجوبين عل  المشاكل التي يواجييا الموظفين داخل المحطة الجيوية: * 

"أن  11أكد المبحوث رقم  حيث أن المؤسسة تعاني من عدة مشاكل مادية وبشرية
العمل اإلعالمي صعب جدا وكل شخص لو دوره الخاص وأي شخص يتخمى عمى 
دوره يحدث خمل كذلك ىناك نقص العاممين والوسائل التقنية والتكنولوجية داخل 
المؤسسة باإلضافة إلى قمة الصحفيين وأصحاب التخصص كذلك عدم رسكمة 

  التقنيين وىذا يسبب لنا خمل كبير."
من خالل ىذا يمكننا القول أن المديرية الجيوية لتمفزيون لدييا مجموعة من المشاكل 

أوليا ليس لدييا برنامج قار ومضبوط، التي تعطل سير عمميا في أغمب األحيان 
نقص في الوسائل التقنية، نقص الموظفين، نقص في تكوين التقنيين مما يسبب ليم 

، األسباب ، عدم وفرة الوسائل التكنولوجيةمينيالعجز في بعض األحيان في أدائيم ال
 .تعددت والحمول انعدمت
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 واستخالص النتائج:مناقشة الفرضيات 
 :مناقشة الفرضية األولى 

لقد بينت نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بيا ومن خالل أسئمة المحاور التي 
أن لالتصال الداخمي  بوىرانطرحتيا عمى المبحوثين بالمديرية الجيوية لمتمفزيون 
حيث صرح أغمبية المبحوثين  ،أىمية كبيرة في المحطة الجيوية وخاصة لدى عماليا

أن عممية االتصال بالمحيط الداخمي يتم بصفة مباشرة عن طريق القانون الداخمي 
 .أفقي( -ىابط -لممؤسسة وىو يأخذ أشكالو الثالث ) صاعد

إستراتيجية االتصال المتبعة في المؤسسة ىي مباشرة تتم عن طرق  وفيما يخص
االتصال والتواصل المباشر لتسييل الميام وسرعة التنفيذ واإلشراف وىي تيدف إلى 

غ التعميمات والقرارات بكل الطرق تبميالوصول بالعممية االتصالية لبموغ ىدفيا وىي 
طريق العمل الجماعي لتحقيق  ي تساعد في إبراز صورة المؤسسة عنيف ،الممكنة

وال يكتمل ىذا  ،مصداقية المؤسسة ىذا سبب كافي لتقييم نجاح ىذه اإلستراتيجية
وىي ضرورية جدا ألنيا تساعد  اإلعالميةالنجاح إال بوجود شبكة داخمية لالتصاالت 

 في العمل اإلعالمي.
ستراتيجي  .المديرية الجيوية ةباإلضافة إلى وجود انسجام تام بين اإلستراتيجية األم وا 

ومن ىنا نستنتج أن إستراتيجية االتصال الداخمي تخضع لإلستراتيجية المعدة من قبل 
  قد تحقتت الفرضية األولى.تكون المؤسسة األم. وىنا 

 :مناقشة الفرضية الثانية
العالقات داخل المحطة من خالل األسئمة المطروحة عمى المستجوبين تبين لنا أن 

بالدرجة الثانية ألن طبيعة و  ،ومودةرجة األولى وعالقات تعاون دبالعالقات عمل 
يقوم عمى التنسيق فيما  بين األفراد ومختمف اإلطارات عمل متكامل اإلعالميالعمل 
 .بينيم
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عمى األداء الوظيفي ليم وىذا ما  تأثيرا سمبيافشل اإلستراتيجية االتصالية يؤثر و 
ورغم اتصاليا نا في المحطة دوفي خالل تواج ،يخمق مشكل كبير في المؤسسة

والمتمثل في نقص الجانب البشري من افتقادىا  الحظناالفعال والمحكم إال أننا 
يعطل  مماوالجانب المادي المتمثل في الوسائل التقنية والتكنولوجية  ،الموظفين

 مياميا الوظيفية.
المديرية الجيوية ىي من خالل ىذا يمكن القول أن العالقات بين الموظفين في 

 سبب في تحسين األداء الميني ونستنتج أن الفرضية الثانية صحيحة.
جابات المبحوثين توصمنا إلى  : استخالص النتائج من خالل الدراسة الميدانية وا 

 النتائج التالية:
لالتصال في المؤسسة فعال ومحكم بدرجة كبيرة يتم بصفة مباشرة مما أدي إلى  .6

 وتأكيد الثقة بين العاممين واإلدارة العميا.توطيد العالقات 
أفقي(  –نازل  -تعتمد المؤسسة عمى ثالثة أشكال من االتصال الرسمي ) صاعد .1

باإلضافة إلى االتصال غير الرسمي الذي كان مكمال لالتصال الذي بدوره ساىم 
 في إثراء العالقات بين العمال.

 ا عن الوسائل الحديثة.اعتماد المؤسسة عمى الوسائل التقميدية وتخميي .1
االتصال والتواصل ىما اإلستراتيجية األنسب داخل المؤسسة لتسييل الميام  .4

 ونجاح المؤسسة يعتمد عمى عمييا ألنيا تساعد في العمل اإلعالمي.
االنسجام التام بين المؤسسة المركزية والمحطة الجيوية في اإلستراتيجية  .1

 واألىداف.
 يساىم في تحقيق روح التعاون بين العاممين. كامل المصالح مع بعضيا البعض .1
 نقص الوسائل التقنية والموارد البشرية في المؤسسة. .9
 عدم تكوين التقنيين في المؤسسة مما يسبب ليم خمل في العمل. .9
 نقص اإلنترنت في المؤسسة. .7

 .الدور الذي يمعبو المدير في مراقبة الموظفين والتحاور معيم .61



 خاتمة
 

 ج
 

إن الدراسة التي قمنا بها حول إستراتيجية االتصال في المؤسسة العمومية عامة و 
المؤسسة اإلعالمية خاصة ما هي إال بداية لدراسات أخرى تتعمق أكثر في دراسة 
الجوانب االتصالية لممنظمة، ويمكن أن نقول أن االتصال هو العمود الفقري والركيزة 

عالقات االجتماعية داخل المؤسسة ويعد من األساسية لممؤسسة فهو من يضبط ال
العوامل األساسية والضرورية الموجودة فيها ويعتبر نشاط مهم جدا لقيام المؤسسة 

 بعممها عمى أكمل وجه.

 إليهاومن خالل الدراسة الميدانية وصمنا إلى  مجموعة من النتائج التي كانت تهدف 
بوهران تعتمد عمى إستراتيجية االتصال دراستنا وهي أن نجاح المديرية الجهوية لتمفزة 

والتواصل والتحاور لتسهيل المهام وتحقيق روح التعامل بين العاممين وخمق االنسجام 
طاراتها.  بين مختمف مصالحها وا 

ن هناك مجموعة من العوائق التي تواجه ى الرغم من الجهود المبذولة إال أوعم
المديرية الجهوية لتمفزيون بوهران والتي يصعب حمها بسبب تبعيتها لممؤسسة 

 .entvالعمومية لتمفزيون 

في األخير يمكننا القول أن إستراتيجية االتصال تبقى فعل ال يمكن االستغناء عنه 
التي تمثل الشريان الرئيسي نظرا لدور المهم الذي تمعبه في المؤسسات والمنظمات و 

لسير مختمف األعمال داخل المنظمة مساهمة في تحقيق أهدافها الخاصة والعامة 
 وهذا ما يساهم في نجاح وتطوير المؤسسة.
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 المقابلة : دليل

 .entvتصال المعدة عمى المستوى المركزي يخضع االتصال الداخمي إلستراتيجية اال

 ؟كيف تتم عممية االتصال داخل المؤسسة .1
 حدد طبيعة االتصال في المؤسسة؟ .2
 هي الوسائل االتصالية المستخدمة في االتصال الداخمي؟ ما .3
 ؟من قبل المؤسسةاإلستراتيجية المتبعة نوع حدد  .4
هل هناك انسجام بين إستراتيجية االتصال المعدة عمى المستوى المركزي  .5

ستراتيجية االتصال المعدة من قبل مؤسستكم؟  وا 
 هل يوجد كفاءات خاصة تقوم بإعداد الخطط اإلستراتيجية لممؤسسة؟ .6
 هل تحدد األهداف عمى مستوى المحطة وكيف يتم ذلك؟ .7
 ر عمى مستوى المحطة األم؟هل لدى المحطة أجندة خاصة أم تمتزم بما يسط .8
 االتصال داخل المحطة؟ إستراتيجيةحدد ايجابيات استخدام  .9

تساهم العالقات بين العاممين في المحطة في تحسين أدائهم  المحور الثاني :
 .المهني

 كيف تساهم إستراتيجية االتصال في تحقيق روح التعاون بين العاممين؟ .1
 بين الموظفين واإلدارة العميا؟ يتم التواصل كيف .2
 المصالح مع بعضها البعض؟هل هناك تكامل بين  .3
 هل يسمح لمعمال بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوجيهات؟ .4
 طارات و الموظفين؟هل هناك تنسيق متكامل بين مختمف إ .5
 المركزية؟ لإلدارةهل العالقة بين العمال تخضع لمهيكل التنظيمي لممحطة أم  .6
 فشل اإلستراتيجية االتصالية عمى األداء المهني داخل المؤسسة؟ هل يؤثر .7
 ماهي العوائق والمشاكل التي تواجهكم في المحطة؟ .8

 


