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:   وتقدیمبطاقة تقنیة
 لیسانس تخّصص 3هذه سلسلة محاضرات ماّدة استراتیجیات االتصال الموّجهة لطلبة سنة 

 محاضرة موّزعة في شكل عناصر مترابطة ومنسجمة بطریقة 13اتصال، والتي تتكّون من 
منطقیة، أي االنتقال بفهم الطالب من العام إلى الخاص ومن البسیط إلى األكثر تعقیدا، مع 
احترام معاییر بیداغوجیة في التحریر والشرح من أجل تسهیل عملیة اإلدراك والفهم، بحیث 
تتدّعم المحاضرات بخلفیة نظریة وكّم معرفي متنّوع إضافة إلى أمثلة تطبیقیة تساعد على 

تحقیق األهداف من الماّدة. 
   حسب المقّرر العام لماّدة استراتیجیات االتصال، فإّن الهدف األساسي هو التحصیل 

العلمي الالزم خالل الحّصة الزمنیة المخّصصة، لیخرج الطالب بمعارف عاّمة وفي نفس 
الوقت متخّصصة حول توظیف استراتیجیات االتصال في المؤّسسات، وتساعد هذه المعرفة 

الطالب أیضا في القیام بالترّبص المیداني على مستوى المؤّسسات، بحیث تّقدم له قاعدة 
معرفیة ومنطلقات تساعده في التعامل مع مختلف المواقف التي یتعّرض لها، وتهّیئه أیضا 
لسوق الشغل، على اعتبار أّنه في آخر مرحلة من الطور األّول ویحتمل التحاقه بوظیفة ما 
بعد حصوله على شهادة لیسانس، وبناء على ذلك یكون الطالب جاهزا بالقدر الكافي لولوج 

سوق الشغل بعد تلقیه لمجموعة محاضرات وتطبیقات متخّصصة حول المؤّسسة وكّل ما 
 یتعّلق بها من الجوانب االتصالیة.
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 : 01المحاضرة رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحتوى واألهداف:  

ترّكز هذه المحاضرة على تحدید ماهیة االتصال كمحور أساسي في هذه 

الماّدة، وضمن ذلك اإلشارة إلى أهمیة االتصال والغایة منه إضافة إلى 

أركان العملیة االتصال وقواعد االتصال الجّید. 

ینتظر من الطالب أن یّلم في هذه المحاضرة بمختلف مكّونات االتصال 

وأبعاده وتطویر معارفه النظریة السابقة بحیث أّن محتوى هذه المحاضرة 

یتضّمن تذكیرا بمكتسبات معرفیة سابقة إضافة إلى التركیز على األهّم في 

 العملیة االتصالیة استنادا إلى دراسات باحثین وتوّجهات مختلفة.
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 تمهید: 

   انطالقا من ثالث متغّیرات أساسیة هي االتصال والمؤسسة واإلستراتیجیة، سنصل إلى 
تحدید مفهوم اإلستراتیجیة االتصالیة وكیف یمكن بنائها وٕاسقاطها على مختلف المؤسسات 

 من أجل تحقیق أهدافها.
 

 فعل االتصال:
 nousاالتصال هو فعل نقوم به باستمرار من أجل أن یفهمنا اآلخرون بشكل أفضل

communiquons pour mieux nous comprendre ویكون االتصال بطرق مختلفة ،
 1و"التقلیل من نسبة الشك"من أجل زیادة الفهم 

écrire pour être lu . et compris et au finale pour convaincre. 
بحیثأحیانا لیس مهما ما یكتبه المرسل بل المهم أكثر ما یفهمه المتلقي أو لیس مهما ماذا 

 .قیل وٕاّنما فهم ما قیل
Ce qui est compte dans la communication. n’est pas ce qu’ est dit 

mais ce qui compris. 
 

االتصال هو تجربة مشتركة بین طرفین، وهو تبادل ونقل للمعلومات والتجارب والعواطف، 
كما یعتبر غریزة إنسانیة تجعلنا نتصل بالفطرة، وفي هذا الصدد یقول بول فاتزالفیك من 

 on peut pas ne pas" : ال یمكننا أال نتصل1957سنة 2مدرسة باولو ألتو
communiqué 

 

                                                           
1Abdelkrim bouhafs, « la communication dans l’entreprise »,Algérie, office des 
publications universitaires 2014, p 29.  
2Alex Mucchielli, « la nouvelle communication », Paris, Armand Colin, 2000, p10 
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إذن االتصال ضروري للحیاة ..كما الماء والهواء والطعام، وهو شعور بالعیش المشترك 
معناه الدخول في عالقة أو communication بالالتینیة أو  communicarوبالوجود،"

 .3االشتراك مع اآلخر"
لكن فوضى االتصال والعبثیة أو انعدام القصدیة ال تكون نتائجها إال فوضى في االنسجام 

واالتصال من دون  l'incommunication والتنسیق وفهم اآلخر، ما معناه أّن الالاتصال
 فیما تعني القصدیة والتخطیط وجود هدف معّین، هو .تخطیط ، كالهما یعطي نتائج سّیئة

غالبا التأثیر على اآلخر واإلقناع الذي یعتبر "القدرة على جعل اآلخر یعتقد...أو نوع من 
.  4الهیمنة االتصالیة الناعمة"

 
 la communication est "من جانبه كریستوف كاري یقول أّن "االتصال هو لعبة تأثیر

un jeu d'influence وقد یحدث تأثیرات مختلفة حسب أهداف المرسل والسیاقات التي ،
یتواجد فیها المتلقي، ونلحظ ذلك من خالل الممارسات االتصالیة القصدیة، إلیك مجموعة 

 من األمثلة:
 

خبرا عاجال عن هجوم كائنات فضائیة في و.م.أ، فكان CBS بثت إذاعة1938سنة  -
 !األمر مجّرد دعابة لكن صدقه الناس 

أعمال شغب في لندن وأخبارا عن تفجیر برج الساعة بینغ  bbc  بثت1926في سنة  -
 .بانغ وصدقه الناس. أیضا رغم أّنه غیر صحیح

، وقال "جوبلز وزیر الدعایة األلماني قال: "اكذب، اكذب، اكذب، حتى یصدقك الناس -
 ."أیضا: "نحن ال نتكلم لنقول شیئا وٕانما لنؤثر على الناس

 ."أفالطون قال: "البالغة هي أن تكسب عقول الناس بالكالم -
دایل كارنیجي في كتابه "كیف تكسب األصدقاء وتستحوذ على الناس"، یقول: "أنا  -

 !! "أحب الفراولة لكن إذا أردت أن أصطاد السمك أستعمل الدود

                                                           
3Abdelkrim bouhafs, « la communication dans l’entreprise »,Algérie, office des 
publications universitaires 2014, p 18. 
4François Bernard Hughe, « l’ennemi a l ère numérique : chaos, information, 
domination » Paris, presse universitaire de France, 2001, p 172.  
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الروائیة أحالم مستغانمي تقول: "عندما تحمل سالحا فأنت جندي وعندما تحمل قلما  -
 فأنت جیش أفراده عدد قراءك".

إعجاز القرآن الكریم جاء في بیان اللغة ونجاح انتشار الرسائل السماویة كان بسبب  -
 .قوة االتصال الممنوحة من اهللا

اإلمام في المسجد یملك قدرات هائلة لإلقناع والتأثیر، على األقل في تلك اللحظة  -
 .وداخل المسجد

 .في اتصالك باآلخرین إّما أن تتأّثر أو تؤّثر...علیك أن تختار إّما أن تكون مهیمنا أو تابعا
 
 

 c' est un symbole de كخالصة یمكننا القول أن االتصال ضروري وهو رمز للحداثة
modernité توظفه المؤسسات بمختلف أنواعها لتحقیق أهدافها، وأیضا ال یمكن االستغناء  

عنه في جمیع مناحي الحیاة. ویهدف إلى إحداث التأثیر واإلقناع إذ یعد اإلقناع أهّم من 
 الموضوع.
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أركان العملیة االتصالیة: 

 

توّضح الصورة أركان العملیة االتصالیة والنموذج العام لها، وهي: 

 émetteurالمرسل 

 récepteurالمتلقي 

 le messageالرسالة 

 canalالوسیلة 

 feed backرد الفعل 

بحیث یقوم المرسل بتصمیم الرسالة أو ترمیزها بمعنى تفریغ الفكرة في قالب معین (الكلمات 

 ویرسلها للمتلقي عبر الوسیلة أو القناة وحین تصل إلى المتلقي یقوم  codageالصور...)

 وعلیه یترتب اإلدراك والفهم أو عدمه وینعكس في شكل رد فعل décodageبك الترمیز 

معّین.  
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 Les lois de la bonnes communication: قواعد االتصال الجّید

من أجل تحقیق نتائج إیجابیة من العملیة االتصالیة والوصول إلى األهداف المخطط لها، 

هناك العدید من القواعد أهّمها:  

 La clarté du message وضوح الرسالة الجمالیة في التعقید أحیانا .1

 La prise en compte desالحاجات والرغبات دراسة البیئة والسیاق والنسق  .2

intérêts et les attentes de récepteur 

نوعیة العالقة التي تربط المرسل بالمتلقي أي أن االتصال هو إدارة عالقات أكثر منه  .3

 La qualité de la relation établie (relation/contenu) نقل للمعلومات.

وعلیه فإن الرسالة تتضمن شقین هما المعلومة أو المحتوى إضافة إلى العالقة بین طرفي 

 Le message contient double information : Le contenuالعملیة االتصالیة 

/la manière dans ce message est émis 
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التركیز على المتلقي في العملیة االتصالیة أو المحتوى أو الوسیلة ال یعني عدم أهمیة باقي 

العناصر، ولكنها متكاملة فیما بینها مع اختالف في الرؤى ما بین الباحثین والمدارس وحسب 

األهّمفي العملیة االتصالیة هو ثالثة الممارسات االتصالیة أیضا، فهناك من یرى مثال أّن 

 :ركائز

 Content .المحتوى أو الرسالة: ماذا تقول ؟ وهو یحتاج إلى صناعة احترافیة .1

Industrial 
 

كیف نقّدم هذا المحتوى أو طریقة العرض (كیف نقول أهّم مّما نقول)، وهو یحتاج  .2
 how you say it إلى مهارات خاّصة

 
العالقة مع المتلقي: إذا كانت العالقة جّیدة فإّن احتمال نجاح العملیة االتصالیة  .3

سیكون كبیرا، بحیث یعتبر االتصال فعل االشتراك أو المشاركة بین طرفین. 
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le contenu (le message) 
la maniéré dans ce message est émis/ la relation  

 

 

 : 02المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف:

تتضّمن هذه المحاضرة المحور الثاني المهّم في الماّدة وهو 

االستراتیجیة، وتشمل تعریفات ولمحة تاریخیة عن المفهوم 

واالستخدامات وتطّور ذلك، إضافة إلى أهمّیة االستراتیجیة في 

المؤّسسة وتحدید معنى التخطیط االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة، 

وصوال إلى لمحة عن االستراتیجیة االتصالیة لتحضیر الطالب 

 للدخول في الربط المنطقي بین االستراتیجیة واالتصال. 
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 اإلستراتیجیة:

 ."إنما یخّططون للفشل..الذین یخططون ینجحون دائما، في حین الذین ال یخّططون"
التخطیط لیومك وألسبوعك ولشهرك ولحیاتك ...یثمر دائما بنتائج مرضیة، وهناك خطط 

رئیسیة وأخرى فرعیة، أّما الخطط من حیث الزمن، فیمكن تقسیمها إلى خطط قصیرة األجل 
 سنوات، 5وهي خطط أقل من سنة وخطط متوسطة األجل یتراوح عمرها من سنتین إلى 

 سنوات فأكثر، وهي ما یعرف باإلستراتیجیة. 5وخطط طویلة األجل وهي خطط 
 préventif /curatifكما أّن هناك خطط وقائیة وعالجیة 

 

أصل كلمة إستراتجیة عسكري، أین كان العسكر أو الجیش یستعملون التخطیط في مختلف 
 عملیات الهجوم والدفاع، فكل جیوش العالم تعتمد على خطط إستراتیجیة لتحقیق أهدافها.

 وتعني الجیش ومن ثم تم اشتقاق كلمة stratoوهي كلمة مأخوذة من الكلمة االغریقیة 
strategos.وتعني فن إدارة الحروب  
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 "هي األسلوب الذي یتم اختیاره لتحقیق األهداف المحددة، وتعتبر من المراحل اإلستراتیجیة:
الحیویة في سبیل التخطیط طویل األجل، إذ توضح المؤسسة كیف تنتقل من حیث هي 

 " قائمة إلى حیث یجب أن تكون في المستقبل
c' est l'art de diriger et de coordonner les actions pour atteindre les 

objectifs 
أو هي مجموعة السیاسات واألسالیب والخطط والمناهج المتبعة من أجل تحقیق األهداف 

المسطرة في أي أقل وقت وبأقل مجهود. وتطبیق مفهوم االستراتیجیة في مجال المؤسسات 
 من قبل نیومان الذي أشار إلى أهمیتها في المشروع االقتصادي، وتم 1951منذ سنة 

اعتبارها فیما بعد كخطة موحدة ومتكاملة وشاملة تربط بین المزایا التنافسیة للمؤسسة 
ومحیطها الخارجي بمختلف تحدیاته، ویتم تصمیمها لتحقیق األهداف األساسیة مع ضرورة 

 توفیر الوسائل المناسبة.
 یقدم رؤیة مستقبلیة وأیضا یوفر مرونة كافیة إلحداث تغییرات حسب التخطیط االستراتیجي:
الظروف، ویعّرف:  

 
هو "فّن التعامل مع المستقبل ویتضمن تصمیم األهداف وتقییمها واختیار المناسب منها وهو 

عملیة احتمالیة تعتمد على االفتراضات والتكیف مع المتغیرات في بیئة المنظمة أو 
المؤسسة، بمعنى الدراسة الدقیقة للفرص والتحدیات ونقاط القوة ونقاط الضعف، مع األخذ 

تحدید األهداف بعیدة األجل من خالل رسم ."بعین االعتبار االحتماالت والتوقعات" أو هو 
. 5الخطط الكفیلة بالوصول إلیه وتخصیص الموارد المتاحة في إطار الفرص والمخاطر"

 
 من خالل هذا التعریف، أّیهما أفضل بالنسبة لك؟

 .أن تتوقع أو تتنبأ بالمستقبل وتتكیف معه .1
 أنت تصنع مستقبلك وفق أهدافك وطموحاتك؟ .2

                                                           
، سنة 1 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط"العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي"، حسن محمود هثیمي، 5

. 215، ص2015
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 هي تحدید غایة المنظمة وأهدافها وتحدید المسارات واالتجاهات لبلوغ اإلدارة اإلستراتیجیة:

األهداف في مدى زمني مناسب،. تحدد أسلوب تنفیذ أنشطة المنظمة لبلوغ هدف طویل 

األجل، یعتمد على تحدید الفجوة بین الوضع الحالي للمنظمة والوضع المستهدف والتركیز 

على التكامل ما بین مختلف الوظائف: التمویل- اإلنتاج- البحوث- االتصال- التسویق.. 

وتعتمد على التخطیط باألهداف، حیث أّن األهداف تتعّلق بالمقیاس الكمي، والزمني، 

والنوعي. والواقعیة والمشروعیة واالنسجام فیما بینها، كما ترتبط األهداف بالقیم والمثل 

والمبادئ والعادات والتقالید والقوانین، ومن أهّم وظائف اإلدارة اإلستراتیجیة في المؤسسة: 

 planingالتخطیط 

 organizationالتنظیم

 controlالرقابة

 directingالتوجیه
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 یوسف علیه السالم، قّدم حّال لمشكلة عویصةوكان الحل عن طریق خطة  النبيّ في قّصة
 سنوات، وحسب نهایة القّصة فعال الخطة كانت ناجحة وآتت 7مرفوقة بأجندة زمنیة قدرها 

والتخطیط له عالقة . planningهذا ما یعرف باإلستراتجیة وله عالقة بالتخطیط، أكلها
 :، إذن اإلستراتیجیة یمكن أن تقّدم لنا حلوال لمشاكل فهيtiming بالزمن

" مسایرة التغّیرات في النظم والقوانین الحاكمة آللیات المجتمع، والتنبؤ وتوقع ما سیحدث 

مستقبال من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وما یمكن أن یؤثر بكل مباشر أو 

 بحیث تبدو األمور أكثر "غیر مباشر من أجل تفادي عشوائیة األداء أو ردود األفعال السلبیة

توفیر درجة من المرونة (إحداث تغییرات حسب وضوحا بالتخطیط االستراتیجي مع

 الظروف).

la stratégie résoudre les problèmes efficacement 
 

 اإلستراتیجیة االتصالیة:
 

یعتبر الخطاب االتصالي أو المحتوى أو الرسالة، محّرك اإلستراتیجیة االتصالیة، وهو یحتوي 
 على أربعة أنواع من المعلومة:  

 نّص  .1
 صوت .2
 صورة/فیدیو .3
رمز   .4
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یمكن توظیف شكل واحد فقط أو اثنان أو ثالثة أو جمیعها في نفس الرسالة أو المحتوى، 
فالخطاب االتصالي للمؤسسة یأخذ عدة قوالب، مثال: اإلشهار (النصي أو السمعي أو 

حصة تلفزیونیة/ اتصال شخصي/ األلواح التوجیهیة داخل (السمعي البصري أو اإللكتروني
 المؤسسة (نّص، رمز ، صورة..)

 
في اإلستراتیجیة االتصالیة التي تعتمد على التخطیط بعید المدى ووفقا لألهداف، ترافقنا هذه 

 .األشكال األربعة للمعلومة في صناعة المحتوى
 

 information منها ما یفید في اإلعالم أو اإلخبار -
 communication ومنها ما یفید في االتصال والتواصل -

ویتعّین إعداد المحتوى جّیدا، ألن االتصال هو انكشاف الذات على اآلخر واألخذ بالمخاطرة 
مثل: 

 
 مخاطرة صعوبة إیصال الرسالة أو عدم وضوحها. •
 مخاطرة عدم فهم المتلقي أو عدم قبوله للرسالة. •

communiquer c' est toujours sortir de soi et prendre le risque de 
l'autre. 

c' est un processus de dévoilement de soi même 
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أي أّنك بمجّرد الحدیث أو الكالم ستنكشف على اآلخر ویعرف حقیقتك، وعلیه فاإلستراتیجیة 
 االتصالیة متعّلقة بكیفیات االتصال على المدى البعید وتحقیق األهداف.

La Stratégie de communication. C est l’art de diriger et de 

coordonner les actions pour atteindre les objectifs. 

 il n' ya pas de communication sans risqueال یوجد اتصال من دون مخاطر 
المخاطرة هي عدم وصول الرسالة أو عدم تحقیق أهداف العملیة االتصالیة مثل: اإلقناع 

، لذلك فإن إستراتیجیة االتصال هي الحل األمثل .والتأثیر وتغییر السلوك لدى المتلقي
 to succes لتحقیق النجاح

فهي رؤیة مستقبلیة بعیدة األجل، تعتمد على التخطیط واستغالل األفكار ووضع األهداف 
 .والعمل على تحقیقها حسب اآلجال الزمنیة المحّددة

 : 03المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف: 

یتعّلق المحور الثالث األساسي بالمؤّسسة، حیث تشمل هذه المحاضرة 

شرحا شامال وملّخصا عن المؤّسسة من حیث التعریف واألهمّیة 

واألنواع والبیئة واألهداف والمكّونات، إضافة إلى أهمّیة المعلومات في 

المؤّسسة، بحیث یمّكن هذا الربط الطالب من االستعداد لخوض مفهوم 

االستراتیجیة االتصالیة على مستوى المؤّسسة، كما تفیده هذه 

 المعطیات في الترّبصات المیدانیة.
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 المؤّسسة:

 ما معنى مؤسسة/ منظمة؟ 
entreprise/ organisme/ corprate/ company  

 
تعرف على أّنها "منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات 

وحدة لإلنتاج والتوزیع ، أو هي: ""إلنتاج سلعة ما والتي یمكن أن تباع بسعر أعلى مّما تكلفه
 ". 6وتكون مهیكلة على أساس قوانین وٕاجراءات خاصة

تهدف إلى الربح وتعتمد على ذلك عن طریق إمكانیات بشریة وماّدیة أو توفیر جملة من 
الموارد البشریة والمالیة والتكنولوجیة، وتنتهجتطویر وتحسین األداء واالرتقاء بمستوى 

 .تطویر المنتجات وتحسین االستراتیجیات واستخدام وسائل وأدوات متجّددة، واألهداف
 ویعّد االتصال الفّعال الركائز األساسیة للمؤّسسة هي "الهیكل واألفراد واألدوات والمهام"،.

 .7مفتاح التخطیط والقیادة والتنظیم وتوجیه إمكانیات المنظمة لتجاوز التحّدیات"

                                                           
. 26، ص2002 دیوان المطبوعات الجامعیة "اقتصاد وتسییر المؤّسسة"، عبد الرزاق بن حبیب، 6
 تر: سلیمان بن عبید العنزي، السعودیة الریاض، "االتصال اإلداري: استراتیجیات وتطبیقات"،جیر الدین إي.ھاینر: 7

 .73، ص 2019مركز البحوث والدراسات، سنة 
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یتعّین على المؤّسسة، مواجهة االضطرابات والتعقیدات واألزمات وتحدید أفضل الممارسات 

التي تخدمها ومواجهة التغّیرات التكنولوجیات، لذلك فإّن االعتماد على الیقظة في إدارة 

وتسییر المؤّسسة یعّد أمرا حیویا، خصوصا وأّن هذه العملیات (اإلدارة والتسییر) تحتاج إلى 

معلومات من أجل القیام بمختلف الوظائف مثل اإلنتاج والتوزیع والتسویق وتأهیل الموارد 

البشریة والماّدیة. 

 عرض هویة المؤسسة عن طریق  منها  ترتكز المؤّسسات على عّدة وظائف وأهداف

" وجعل اآلخرین قادرین على تذكرها، logoالتركیز على التعریف بها أو بالعالمة التجاریة "

وال یكون ذلك إّال عن طریق مخّطط محكم أو ورقة طریق وتصمیم حمالت للتعریف 

بالمؤّسسة والعمل على انتشار عالمتها التجاریة، بناء على تحدید األهداف والجمهور 

المستهدف على أكبر قدر ممكن، وأیضا تحدید الوسائل والمیزانیة الكافیة واستغالل األفكار 

الخالقة والمبدعة، وتحتاج المؤسسة إلى إدارة قّویة تشرف على تنسیق مختلف الوظائف 

للوصول إلى األهداف.  

تختلف األهداف من مؤّسسة ألخرى حسب طبیعتها بالدرجة األولى، أهداف المؤّسسة: 

فهناك مؤّسسات خاّصة تعود ملكیتها لفرد أو مجموعة من األفراد المساهمین ومؤّسسات 

عمومیة تكون ملكیتها للدولة، وهناك مؤّسسات كبیرة وصغیرة ومتوسطة ومؤّسسات حسب 

نوعیة النشاط، صناعیة أو تجاریة أو مالیة أو خدماتیة. لكّنها تشترك غالبا في مجموعة من 

األهداف منهاأهداف اقتصادیة، من خالل سعیها لتحقیق الربح وال یكون ذلك إّال بالتخطیط 

والصمود أمام المنافسة.  وأهداف واالتصال الجّید وضبط عملیات اإلنتاج والتوزیع والتسویق 

اجتماعیة أو ثقافیة أو تكنولوجیة من خالل إرساء عادات استهالكیة جدیدة وغیرها. 
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     تتحّدد وظائف المؤسسة في التخطیط والتنظیم واإلدارة والرقابة والتسویق،بناء على 
األهداف لضمان سیر نشاطها، حسب فلسفة التسییر التي تتبناها، فیما یعطي التسییر 

 الحدیث دفعا قویا لمختلف النشاطات بزیادة الكفاءة والفاعلیة.
 

االتصال التنظیمي والمؤّسساتي: 
"یشیر إلى كّل العملیات و، 8یعّرف على أّنه "ترحیل واستقبال المعلومات ضمن تنظیم معقد"

، ویرى الدكتور 9االتصالیة التي تهدف إلى  تطویر شهرة المؤّسسة وتحسین صورتها كمنشأة"
مصطفى عشوي، بأّن االتصال الذي یحدث في إطار منظمة ما، إّنما هو "العملیة الهادفة 

، 10التي تتم بین طرفین أو أكثر لتبادل المعلومات واآلراء للتأثیر في المواقف واالّتجاهات"
ویعرفه محمد منیر حجاب، بأّنه: "العملیة الهادفة والمستمّرة لنقل وتبادل المعلومات واألفكار 
والحقائق اإلداریة بین طرفي عملیة االتصال داخل الجماعة أو التنظیم أو المجتمع باستخدام 

وسیلة أو وسائل معینة ورموز شفهیة أو مكتوبة أو مسموعة خالل إطار موقفي محدد 
بغرض تحقیق التفاعل والتفاهم المتبادل لضمان استمرار العملیة اإلداریة وتطورها لألفضل، 
مّما یساعد على تحقیق التواصل المطلوب بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقیق أهداف 

، كما یشیر إبراهیم أبو عرقوب بأنه: "عبارة عن االتصال اإلنساني المنطوق 11محددة"
والمكتوب الذي یتم داخل المؤسسة على المستوى الفردي والجماعي ویساهم في تطویر 

. 12أسالیب العمل وتقویة العالقات االجتماعیة بین الموّظفین"

 االتصال المؤّسساتي:

                                                           
، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1 ط "االتصاالت التسویقیة: مدخل منهجي تطبیقي"، علي فالح الزعبي، 8

 .63، ص 2010سنة
. 50، ص1992، 8، العدد المجّلة الجزائریة لالتصالمختار فؤاد أبو الحیز، "التواصل و االتصال"، 9

. 17، ص1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرعالم االتصال"عزي عبد الرحمن، "10

 
. 17،  ص2007، القاهرة 1 دار الفجر للنشر و التوزیع، ط، "االتصال الفعال للعالقات العامة"،محمد منیر حجاب11

، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة "اتصال المؤّسسة: إشهار، عالقات عاّمة، عالقات مع الصحافة"فضیل دلیو، 12
 .28، ص2003



  اتصال)3مادة: استراتیجیات االتصال (سنة 
 

20 
 

 أّن االتصال المؤّسساتي "یشیر إلى كّل العملیات االتصالیة "جون میشال أوتارد"یرى 

، ویرى الدكتور مصطفى 13التي تهدف إلى  تطویر شهرة المؤّسسة وتحسین صورتها كمنشأة"

عشوي، بأّن االتصال الذي یحدث في إطار منظمة ما، إّنما هو "العملیة الهادفة التي تتم 

، ویعرفه 14بین طرفین أو أكثر لتبادل المعلومات واآلراء للتأثیر في المواقف واالّتجاهات"

العملیة الهادفة والمستمّرة لنقل وتبادل المعلومات واألفكار والحقائق :"بأّنه،محمد منیر حجاب

اإلداریة بین طرفي عملیة االتصال داخل الجماعة أو التنظیم أو المجتمع باستخدام وسیلة أو 

وسائل معینة ورموز شفهیة أو مكتوبة أو مسموعة خالل إطار موقفي محدد بغرض تحقیق 

التفاعل والتفاهم المتبادل لضمان استمرار العملیة اإلداریة وتطورها لألفضل، مّما یساعد 

، 15على تحقیق التواصل المطلوب بین األطراف المختلفة لالتصال لتحقیق أهداف محددة"

عبارة عن االتصال اإلنساني المنطوق والمكتوب الذي یتم : "كما یشیر إبراهیم أبو عرقوببأنه

داخل المؤسسة على المستوى الفردي والجماعي ویساهم في تطویر أسالیب العمل وتقویة 

االتصال المعتمد داخل المؤّسسات الذي ، بمعنى أّنه 16العالقات االجتماعیة بین الموّظفین"

یهدف إلى مزید من انسیاب وسیولة المعلومة داخل المؤّسسة بغرض زیادة اإلنتاج، وخلق 

أجواء مالئمة بین العاملین داخل المؤسسة على مستویات متعددة: هابطة، أفقیة، صاعدة. 

إّال أّن االتصال المؤّسساتي یعّد شامال لالتصال التنظیمي ومحتویا له، حیث یتعّلق االتصال 

التنظیمي باالتصال الداخلي للمؤّسسة فقط، فیما یشمل االتصال المؤّسساتي االتصال 

تلك العملیةالتفاعلیة التي تحدث بین الداخلي والخارجي. ویقصد باالتصال الخارجي، 

المؤسسة وجمهورها الخارجي العام، أي إجمالي الجماهیر المحیطة بالمؤّسسة، ویهدف إلى 
                                                           

. 50، ص1992، 8، العدد المجّلة الجزائریة لالتصالمختار فؤاد أبو الحیز، "التواصل و االتصال"، 13
. 17، ص1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرعالم االتصال"عزي عبد الرحمن، "14

 
. 17،  ص2007، القاهرة 1 دار الفجر للنشر و التوزیع، ط، "االتصال الفعال للعالقات العامة"،محمد منیر حجاب15

، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة "اتصال المؤّسسة: إشهار، عالقات عاّمة، عالقات مع الصحافة"فضیل دلیو، 16
 .28، ص2003
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تجنید أكبر عدد من األفراد للعمل على تحسین سمعة المؤّسسة وٕاقامة عالقات طیبة مع 

المؤّسسات األخرى. 

 
 

یتعّین على المؤّسسة، مواجهة االضطرابات والتعقیدات واألزمات وتحدید أفضل الممارسات 
 التي تخدمها ومواجهة التغّیرات التكنولوجیات (اإلدارة/ التسییر)

 

 

 

 

تنشط المؤّسسة وسط محیط أو بیئة معقدة سریعة التغّیر المستمر، مّما بیئة المؤّسسة: 

یفرض علیها االهتمام بمختلف مكونات هذه البیئة والعوامل الخارجیة ذات األثر الفعلي أو 

المرتقب ومتابعة مختلف التغیرات لالستفادة من بعض الفرص وتجنب المخاطر، وسرعة 

التكّیف مع مختلف التغّیرات، وتتراوح هذه العوامل بین االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

والثقافیة والتشریعیة والتكنولوجیة والبیئیة، وتعیش المؤّسسة في بیئة كثیرة التغیرات وغیر 

مستقرة، إذ تتفاعل مع مختلف مكونات محیطها الداخلي والخارجي مع هذه التغّیرات الظرفیة 

المؤّقتة أو الهیكلیة الدائمة، والتي قد تكون فرصا أو تهدیدات وضغوطات. 

    هناك ضرورة البحث عن وسائل تطور مصادر معلومات المؤسسة، لذلك فهي تولي 

اهتماما كبیرا بالیقظة، خصوصا المؤسسات الذكیة الحدیثة التي تنتهج التسییر العصري 

 .وحسن استغالل الفرص ومواجهة التهدیدات واالستغالل العقالني للموارد البشریة والمادّیة
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   تعرف البیئة الداخلیة للمؤّسسة على أّنها مختلف العناصر الفاعلة في المحیط الداخلي 

من عّمال وموّظفین ونقابة وٕادارة ونموذج التسییر المعمول به والنظام االتصالي، أّما البیئة 

الخارجیة فهي مجموعة المكونات أو العناصر المحیطة بالمؤّسسة، والتي تؤثّر فیها أو تتأثر 

بها من دون القدرة على التحّكم فیها، وتشمل مجاالت السیاسة واالقتصاد والثقافة والمجتمع 

والتكنولوجیا والتشریع..إلخ، كما تكون البیئة الخارجیة خارج السیطرة وتحاول المؤّسسة 

التكیف معها (عوامل سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة، اجتماعیة، قانونیة، تكنولوجیة، المنافسون، 

، إذ ینتج عن ذلك تفاعالت في نسق المؤسسة ما بین "المدخالت المستهلكون الموردون)

، ویمكن أن تكون التفاعالت في هذه البیئة مصدر فرص أو تهدیدات 17والمخرجات"

 للمؤّسسة. 

 

 le public interne الجمهور الداخلي للمؤسسة

تتكون البیئة الداخلیة للمؤّسسة من عدة مكّونات تتمثل في: 
 

الموارد البشریة/ اإلمكانیات المادیة/ الهیاكل التنظیمیة ونموذج التسییر الذي یضمن توزیع 
 .المهام والقیام بمختلف األنشطة والوظائف

 
 المؤّسسات التي تعرف استقرارا داخلیا (من دون إضرابات، تفاني العمال في العمل..

هي مؤسسات تملك قوة تدفعها للتطور والمنافسة ، ولتحقیق االستقرار الداخلي واكتساب هذه 
القوة یجب إتباع استراتیجیات اتصالیة تضمن التنسیق والتعاون وخلق جو من التفاهم والثقة 

 .لدى الجمهور الداخلي
 

                                                           
 عمان، دار المسیرة للنشر ،"السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة"، فاروق عبده فالیھ، محمد عبد المجید17

 .91، ص 2005والتوزیع، 



  اتصال)3مادة: استراتیجیات االتصال (سنة 
 

23 
 

 یتكون الجمهور الداخلي من

 ...اإلدارة: المدیر/ رئیس مجلس اإلدارة/ نائب المدیر/ رؤساء األقسام والمصالح .1
 الموظفون والعمال وهم الطبقة الغالبة. .2
النقابة والتي یكون لها دور الوسیط بین اإلدارة والعمال والموظفین. وتعتبر حلقة هامة  .3

 مع اإلشارة إلى أّن "ظهور النقابات العّمالیة ودورها كان .في االستراتیجیات االتصالیة
  خصوصا على المستوى الداخلي. 18عامال مهّما لظهور العالقات العامة وتطّورها"

یكون التنسیق بین مكّونات الجمهور الداخلي عن طریق االتصال الداخلي الذي یأخذ 
عّدة أشكال (صاعد، نازل، أفقي، رسمي، غیر رسمي..) وأدوات تقلیدیة (اتصال شفهي، 

بیانات، إعالنات، تعلیمات..) أو إلكترونیة (هاتف، برید إلكتروني، إنترانیت، 
 .19إنترنیت..)

 le public externe الجمهور الخارجي للمؤّسسة
 

   تعتبر بیئة المؤسسة الخارجیة معّقدة وتضّم عّدة مكّونات بحیث أّن المؤسسة تؤّثر وتتأّثر 
بها، وأبرز مكّونات البیئة الخارجیة الجمهور الذي یجب التعّرف علیه وفهمه جّیدا إضافة 

 إلى مكّونات أخرى هاّمة:

الفعلي والمرتقب (الفرق بینهما أن الزبون custmer/consumer المستهلك /الزبون .1
هو من یشتري والمستهلك من یستهلك فعال المنتوج أو الخدمة)، وعلى المؤسسة أن 

تحدد بدقة الزبون والمستهلك وهل هو فعلي. دائم ووفي ومنتظم أو متقطع في الشراء 
 .وهل هو مرتقب حتى تتوجه إلیه باالستراتیجیة المناسبة

                                                           
، 2011، األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة 1 ط"مفاهیم جدیدة في العالقات العامة"، فهمي محمد العدوي، 18

.  31ص
19Abdelkrim bouhafs, « la communication dans l’entreprise »,Algérie, office des 
publications universitaires 2014, p 119-118  
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المنافس: هناك منافس مباشر وهو المؤسسة التي تكون في نفس تخصصك والمنافس  .2
غیر المباشر مثال: مؤسسة قهوة مع مؤسسة قهوة (مباشر) / مؤسسة قهوة مع مؤسسة شاي 
(غیر مباشر) ألن الشاي قد یكون بدیال للقهوة، والمنافس قد یكون محلیا أو مؤسسة وطنیة 

 .أو خارجیا مثل الماركات العالمیة
قادة الرأي: یتواجد في المجتمع قادة رأي یتحكمون في المجموعات التي ینتمون إلیها  .3

كالطبقات االجتماعیة أو السن، أو الهوایة أو الریاضة أو الفن أو الطبخ لذلك فلهم دور كبیر 
 .في التأثیر على الزبائن والمستهلكین، وال یمكن إقصائهم من استراتیجیة المؤسسة

 
وسائل اإلعالم: تعتبر المیدیا ممثلة في الجریدة واإلذاعة والتلفزیون وكذلك المیدیا  .4

الجدیدة مهّمة جّدا في تنفیذ العملیات االتصالیة واإلستراتیجیة ألنها تخاطب عددا كبیرا من 
لذلك فإّن  media de mass الناس هم القراء والمستمعون والمشاهدون والمستخدمون

المؤّسسة تولي اهتماما كبیرا بوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها الوطنیة والجهویة 
 .والمحلیة والدولیة

 :یضاف إلى ذلك أن المؤسسة تعیش في
 

المجتمع: بحیث یجب األخذ بعین االعتبار العادات والتقالید ونمط العیش وطبیعة  .4
 ..المجتمع الذي تنشط فیه المؤسسة

 
النظام االقتصادي: نظام العرض والطلب والمنافسة ومناخ األعمال وقوانین االستثمار  .5

والبنیة التحتیة االقتصادیة والقدرة الشرائیة واألزمات كّلها عوامل مهّمة یجب أخذها 
 .بعین االعتبار ضمن التخطیط االستراتیجي للمؤسسات

 

النظام السیاسي: طبیعة نظام الحكم والقوانین التشریعیة تؤّثر على المؤسسات بطریقة  .6
مباشرة أو غیر مباشرة ألن نشاط المؤسسات بمختلف أنواعها هو انعكاس لفلسفة 

 .النظام
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النظام الثقافي: ثقافة المستهلكین والزبائن مهّمة جّدا مثل عادات الشراء، والقیم  . .7
والدین ومدى التفتح والتحّضر كّلها تؤّثر على السلوكات تجاه المؤسسات، و"تقّسم 
الثقافة إلى قسم ماّدي وهو كّل ما ینتجه اإلنسان مثل األدوات والممتلكات، والقسم 

 20"..، أنماط السلوك، اللغة.الثاني وهو ال ماّدي مثل العادات والتقالید والمعرفة
 

الشركاء: لدیهم دور مهّم في وجود المؤسسة وتطّورها أو إفالسها ویقصد بهم الممون  .8
الذي یوّفر المواد األولیة وأیضا الموّزع ونقاط البیع وأیضا المؤّسسات التي تعقد 

 بعین االعتبار الشركاء بمختلف تأخذعالقات شراكة ..لذلك فاإلستراتیجیة االتصالیة 
 .أنواعهم

التكنولوجیا: البنیة التكنولوجیة ومدى تمّلك التكنولوجیات سواء بالنسبة للمؤسسات  . .9
أو أفراد المجتمع یعّد مهّما في جمیع العملیات االتصالیة. أبسط مثال على ذلك إذا 
لم یكن لدى زبونك هاتف ذكي وٕانترنیت ال یمكنك أن ترسل له رسالة إشهاریة عبر 

 ...االیمیل
 

 

 

                                                           
، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، سنة 2 ط، "العالقات العامة ووسائل االتصال"، محمد صاحب سلطان20

. 20، ص 2015
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 cycle de vie دورة حیاة المؤّسسة
 

لكّل مؤّسسة دورة حیاة أي بدایة ونهایة...كما هي سنة الحیاة لإلنسان ولجمیع المخلوقات 
، وتتطّور startup ، إذ تظهر المؤسسة في السوق أو المجتمع فتكون ناشئة.والحضارات

تدریجیا حتى تصل إلى نقطة الذروة وهي أقصى نقطة یمكن أن تصل إلیها، وتكون خالل 
هذه المرحلة في منافسة مع باقي المؤسسات أو قد تكون محّل ریادة، بمرور الزمن تتالشى 

المؤسسة وقد تمّر بأزمات تجعلها تضعف وتنهار اقتصادیا، وقد یؤّدي ذلك إلى اختفائها 
ونهایتها (اإلفالس). 

 
دورة حیاة المؤسسات لیست ثابتة، فهناك مؤسسات تظهر سریعا وتختفي، وأخرى تعّمر 

طویال مثال كوكاكوال التي ال تزال مهیمنة منذ عقود من الزمن، وتمّر المؤسسات بأزمات قد 
 تتحّكم فیها وتعود للنشاط من جدید أو تقضي علیها.
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 SWOTالتحلیل الرباعي االستراتیجي
المؤسسة لدیها بیئة داخلیة وأخرى خارجیة، وحتى تحافظ على بقائها وتتطور وتنافس وتحّل 

األزمات علیها أن تخطط بطریقة استراتیجیة، وتمارس االتصال باحترافیة، وبالتالي علیها 
استغالل: نقاط القوة والضعف / الفرص والتهدیدات ...داخلیا وخارجیا بالنسبة لجمیع 

 .األطراف التي ذكرناها سابقا
 

 ++  قوة داخلیة / فرصة خارجیة -
 -+قوة داخلیة/ تهدید خارجي -
 +-ضعف داخلي/ فرصة خارجیة -
  (أسوء سیناریو)--ضعف داخلي/ تهدید خارجي  -

 
 SWOT لدیك األمثلة التالیة: صّنفها في مقیاس

 .إضراب العمال/ القدرة الشرائیة للزبون ممتازة .1
 .ثقافة تكنولوجیة ضعیفة لدى العمال/ تدفق إنترنیت سّيء لدى الزبائن .2
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 .تعاون وتنسیق وانسجام داخل المؤسسة/ حملة إعالمیة شرسة ضّد المؤسسة .3
 .فریق عالقات عامة كفؤ ومؤّهل/ ضعف المنافسین .4
 .المكّلف بالعالقات العامة تخّصص أدب عربي/ أزمة وباء كورونا .5
 .توقیف حركة الطیران واالستیراد/ غیاب عدد كبیر من العمال بسبب توقف النقل .6
 وجود عدد كبیر من التلفزیونات والجرائد/ ضعف میزانیة االتصال والعالقات العامة .7
عدد متابعي حساب انستاغرام المؤسسة في تزاید/ عدم وجود فریق متخصص إلنتاج  .8

 .محتوى انستاغرام
 .المؤّسسة لدیها استودیو لصناعة الفیدیو/ الفیدیو في الجزائر یحظى بمتابعة عالیة .9

مدیر المؤسسة ال یهّتم بالعالقات العامة/ الجمهور لدیه فكرة سّیئة عن  .10
 .المؤّسسات الجزائریة ومنبهر بالمؤسسات األجنبیة
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 المعلومات في المؤّسسة:

   تختلف المعلومات عن البیانات في كونها تصّنف على أّنها الشكل المعالج للبیانات، 

فبینما تعّرف البیانات على أّنها جمیع المعطیات الخام واألرقام والصور المرتبطة بالواقع كما 

یحدث، فإّن المعلومات هي "تبویب وتنظیم وجدولة البیانات بواسطة النظام إلى مجموعات 

متناسقة مختارة من البیانات مرتبة ومجمعة بطریقة معینة لیستفید منها المستخدم بسهولة 

، أو هي بالنسبة للمؤّسسة "البیانات التي تمت معالجتها لتحقیق هدف معین أو 21ویسر"

استعمال محدد ألغراض اتخاذ القرارات أي البیانات التي أصبحت لها قیمة بعد تحلیلها أو 

تفسیرها أو تجمیعها في شكل ذي معنى والتي یمكن تداولها أو تسجیلها ونشرها وتوزیعها في 

، وهناك معلومات مفتوحة ومشتركة یمكن الوصول إلیها من 22صورة رسمیة أو غیر رسمیة"

قبل الجمیع ومعلومات صعبة المنال تحتاج إلى مجهودات خاّصة، ومعلومات مستهدفة 

                                                           
 . 63، ص 1993 لبنان، دار الراتب الجامعیة، سنة  "تحلیل البیانات وتصمیم النظم"،مصطفى.ف،21
 .165 ص مرجع سبق ذكره،"مؤّسسات اإلعالم واالتصال: الوظائف، الهیاكل، األدوار"، جمال العیفة، 22
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وأخرى غیر مستهدفة، وتقوم تكنولوجیا المعلومات على مبدأ البحث عن أفضل طریقة 

 لتسهیل الحصول علیها وتبادلها وجعلها متاحة لطالبیها بسرعة وفاعلیة.  

 أهمیة المعلومات في المؤّسسة:. 

    تعتبر المعلومات ذات فعالیة كبیرة في اتخاذ القرارات على مستوى المؤّسسة واستخدامها 

في مختلف الوظائف وحل األزمات حسب تعقیداتها، وتستقبل المؤّسسات عددا كبیرا منها 

یومیا، لذلك فإّن الرهان هو كیفیة التعامل مع الكم الهائل من المعلومات المتدفقة من وٕالى 

بیئة المؤّسسة، وذلك بإنشاء نظام معلوماتي ذكي، وتكمن قیمة المعلومات في مدى 

مساهمتها في تطویر أداء المؤّسسة، حیث تعتبر  موردا استراتیجیا للمؤّسسة كون أّن لها 

دورا في تسییر النشاطات الحیویة واتخاذ القرارات. وفي الوالیات المّتحدة األمریكیة یشیر 

من % 50 إلى 10حسن عماد مكاوي إلى أّن "نسبة العمل في مجال المعلومات ارتفعت من 

 بینما تشارك تكنولوجیا % 20حجم القوى العاملة، مقابل تراجع في المهن الصناعیة بـ 

. 23المعلومات في ربع الناتج القومي الخام"

     توجد المؤّسسة في بحث دائم عن المعلومات الجدیدة سواء كانت متاحة للجمیع أو غیر 

ذلك (المعلومات الرسمیة وغیر الرسمیة، األولیة والثانویة) وبصفة دقیقة مع توفیرها في 

الوقت المناسب، ألن المعلومات لها عمر محّدد بتجاوزه تفقد قیمتها. كما تمّثل المعلومة 

موردا أساسیا ومصدر تمّیز وقّوة بالنسبة للمؤسسة، كون أّن "المعلومة مصدر لإلنتاج 

. ویعتبر التحّول نحو اقتصاد المعلومات بظهور شركات جدیدة متخصصة في 24والسلطة"

                                                           
، سنة 3"، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ط "تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات حسن عماد مكاوي، 23

 .5، ص 2003
24Coordonne par Jean Paul Lafrance, « critique de la sociétés de l’information », Paris, 
CNRS édition, HERMES, 2009, p 13 
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إنتاج المعلومات وتسویقها وبیعها والتأقلم مع إفرازات التكنولوجیا الجدیدة أهمها الكمبیوتر 

 .25 "الكمبیوتر غّیر طریقة عیشنا للمكان والحیاة""أنطونیو كاسیلي"واألنترنیت، حیث یقول 

 

 

 

 

 

 

 

 : 04المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Antonio A.Cassilli : « «les liaisons numériques, vers une nouvelle sociabilité »,Paris, 
édition seuil , 2010 , p 32. 

 المحتوى واألهداف: 

بعد حصول الطالب على المفاتیح األساسیة للتعّمق في الماّدة وهي االتصال 

واالستراتیجیة والمؤّسسة، تتضّمن هذه المحاضرة إنتقاال نحو مستوى آخر وهو 

اإللمام بمفهوم االستراتیجیة االتصالیة ولكن بخلفیة نظریة معّممة، إذ أّن 

االستراتیجیة االتصالیة المرجعیة تتكّون من خطوات عاّمة یمكن تطبیقها من 

قبل جمیع المؤّسسات، وبالتالي فإّن الطالب سیكون لدیه منطلقات أساسیة 

 وخلفیة معرفیة مناسبة تساعدها على فهم المحاضرات الموالیة.
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اإلستراتیجیة االتصالیة المرجعیة: 
 

تزاید االهتمام باالتصال في المؤسسة وزاد الوعي بأهمّیته بحیث أصبح ضروریا في جمیع 
اإلستراتیجیة االتصالیة المرجعیة خطة طویلة األجل تضّم أهّم ،  وتعتبر 26المؤسسات

الخطوات الرئیسیة في أّي إستراتیجیة، أي یمكن تكییفها حسب المؤسسة أو الظرف أو 
 الزمان أو المكان 

1. délimiter la problématique 

 تحدید اإلشكالیة

                                                           
. 11، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 26
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2. déduire l'objectif. 
 حصر األهداف
 
3. détecter la cible 
 تحدید الجمهور المستهدف
 
4. délimiter et choisir les moyens 
 اختیار الوسائل المناسبة
 
5. déterminer l’environnement déclencheur. 
 اختیار الزمان والمكان المناسبین
 
6. évaluer les risques et classifier les opportunités 
 تقییم المخاطر والفرص 
 
7. envisager l’échec et le préparer  
 تحضیر خطة بدیلة للفشل
 
8. atteindre l'environnement déclencheur 
 انتظار الزمان والمكان المناسب 
 
9. exécuter la stratégie. 
 تنفیذ اإلستراتیجیة
 
10. évaluer l’impact. 
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 تقییم األثر والنتائج
 
11. activer la stratégie d’échec si nécessaire. 
 .تنفیذ خطة بدیلة الفشل في حالة الضرورة

 

 

 

 أول خطوة في اإلستراتیجیة االتصالیة
 

 :تحدید اإلشكالیة
بمعنى أنك كمكلف باالتصال والعالقات العامة في مؤسسة، علیك أن تنطلق من هاجس أو 

إشكالیة ما تعتبر قاعدة لتخطیطك، ویتوقف ذلك على إلمامك بجمیع المعطیات الخاصة 
  :بالبیئة الداخلیة والخارجیة للمؤسسة، مثال

 le positionnement ما موقع مؤسستي لدى الزبائن الفعلیین؟ -
 إلى أي مدى تحظى مؤسستي بصورة ذهنیة إیجابیة؟ -
 هل یمكن لالتصال والعالقات العامة أن یحّسن صورة المؤّسسة؟ -

 
 وغیرها من اإلشكالیات التي تعتبر نقطة االنطالقة وفكرة عامة تتوّلد عنها باقي الخطوات 
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مباشرة بعد توظیفك في المؤسسة، ماذا سیكون انشغالك العام أو اإلشكالیة التي ستنطلق 
 منها؟

 
 GOALS حصر األهداف

ال یمكن وضع تخطیط دون أهداف ألّن ذلك یعتبر تحویال لمقدرات المؤسسة إلى برنامج 
عمل، وفي التخطیط االستراتیجي علیك وضع أهداف دقیقة ومحّددة وواقعیة یمكن تحقیقها، 
 .تتوافق مع إمكانیات مؤسستك والمجهودات الممكنة ومع مؤّشرات البیئة الداخلیة والخارجیة

 SMART ، تكون األهداف.كّلما حّددت أهدافا ذكّیة كّلما كانت نسبة تحقیقك للنجاح أكبر
 

SPECIFIC أهداف خاصة ودقیقة ولیست عامة 
MEASURABLE  قابلة للقیاس ولیس مفتوحة 
ACHIEVABLE قابلة للتحقیق ولیس خیالیة أو عبارة عن أحالم 
RELEVANCE مالئمة ومهمة وذات صلة بموضوعك 

TIME- BOUND  محددة في الزمن 
أي من األفضل تحدید الهدف كّما من حیث النسبة وتحدید األجل (الزمن)، أو االعتماد على 

، بحیث أّنك 27"المقیاس الكّمي والنوعي والزمني..مع مراعاة الواقعیة والمشروعیة واالنسجام"
بصدد وضع إستراتیجیة اتصالیة كون أن موضوعك هو االتصال واإلعالم ولیس اإلنتاج أو 

 .. التسویق
 

مثال: 
 . أشهر6 % من الجزائریین خالل 20تحسین صورة المؤّسسة لدى  -
 % من المستخدمین الجزائریین لإلنترنیت لمتابعة حساب المؤسسة على 30جلب  -

 . أشهر المقبلة3انستاغرام خالل 

                                                           
، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 27

230 .
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 قناة تلفزیونیة على األّقل لنشاطات المؤّسسة خالل سنة 15 صحف و10تغطیة  -
2021. 

% من تالمیذ الثانوي بزیارة الجامعة (مؤسسة) خالل األبواب المفتوحة 40إقناع  -
 .2021 أوت 30إلى  20المنظمة من

بحیث یظهر جلیا في األمثلة ضبط األهداف بالنسبة (كمیا) وواقعیتها ومالئمتها لمواضیع 
 .االتصال واإلعالم، وارتباطها بالزمن

 

 
 
 

 تحدید الجمهور المستهدف بدّقة. 
، وفي وضع 28یعتبر "المتلقي نقطة االنطالق الحقیقیة في العملیة االتصالیة ولیس المرسل"

 .اإلستراتیجیة االتصالیةالبد من تحدید الجمهور المستهدف بالمحتوى الذي ستنتجه وتوزعه
فالجمهور واسع ولدیه خصائص غیر منمطة (غیر متشابهة) وله سلوكات معّقدة وسیكولوجیا 

-un consomویعتبر لیس مجّرد متلقي بل متفاعال وفاعال ( ،mood متباینة ومزاج أیضا
acteur(29،لذلك على المكّلف باالتصال في المؤسسة ، ویفّكك الرسائل بطرق مختلفة 

تحدید الجمهور المستهدف من حیث "االحتیاجات، واالستیعاب والمعتقدات واالتجاهات 

                                                           
28 Francine Charest, François Bedard, « les racines communicationnelle du web et des medias 
sociaux », 2 eme édition, presse de l’université du Québec, 2009, p 130.  
29 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p13. 
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وتركز المؤسسات المتطورة على الدراسة الدقیقة ، لنجاح الخطط أو االستراتجیات.30والقیم"
 le buyer persona31لمختلف خصائص الجمهور المستهدف أو الزبون 

مثال:  
 . سنة40 إلى 18من یقیمون في المدینة الذین تتراوح أعمارهم ما بین  -
 النساء ربات البیوت في الجهة الغربیة للوطن -
 .الطلبة الجامعیون في جمیع جامعات الوطن -

 
بمعنى أن یكون لدیك تنسیق كبیر بین المراحل (اإلشكالیة/ تحدید األهداف/ تحدید الجمهور 

  your tagret المستهدف...) حتى تتمكن من تحدید جمهورك المستهدف
 .وال یكون ذلك عشوائیا وبالتالي فإّنك ستنجح إلى حّد كبیر في االستراتیجیة االتصالیة

قد یكون لدیك عدة جماهیر مستهدفة، حددها وفقا لألولویة وللخطة الزمانیة أو حسب المكان 
 .وخصائص هذه الجماهیر أو ردود أفعالهم

 

 اختیار الوسائل المناسبة في إستراتیجیة االتصال
، أین 32"حسب نظریة مارشال ماكلوهان (الحتمیة التكنولوجیة) فإن "الوسیلة هي الرسالة

یعطي قیمة كبیرة للوسیلة في العملیة االتصالیة، بحیث یظهر لها دور كبیر في إیصال 
الرسالة من المرسل إلى المتلقي، فإذا كان الطرفان ال یملكان نفس الوسیلة فال یمكن أن 

 تصل 
مثال: أنت مكلف باالتصال في المؤسسة تستخدم االیمیل إلرسال رسائل للعّمال والموظفین 

 .!!(جمهور داخلي) في حین هم ال یملكون ایمیل...وكأنك تغّرد خارج السرب 
 

                                                           
، األردن، مكتبة المجتمع الغربي 1"، ط"تصمیم اإلعالن والترویج االلكتروني فداء حسن أبو دبسة، خلود بدر غیث، 30

. 139-138، ص 2012للنشر والتوزیع، سنة 
31 Nicholas oliveri, Manuel Espinosa et autre, « la création de contenus au cœur de la 
stratégie de communication », Paris, l’harmattan communication et civilisation, 2017, p 115. 
32 Francine Charest, François Bedard, « les racines communicationnelle du web et des medias 
sociaux », 2 eme édition, presse de l’université du Québec, 2009, p 02. 
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في اإلستراتیجیة االتصالیة یجب تحدید الوسائل بكفاءة عالیة من حیث األداء والفاعلیة، 
وهي وسائل اإلعالم واالتصال ولیس وسائل اإلنتاج أو النقل، إذ تستخدم المؤسسة كل 

وسائل االتصال واإلعالم المتاحة: التقلیدیة أو الجدیدة، لذلك على المكّلف باالتصال أن 
یختار األنسب منها لتنفیذ الخطط والمهام والوصول إلى النتائج، ویمكن أن تختار بعضها أو 

أغلبها أو كّلها، التقلیدیة فقط ، الحدیثة فقط أو االثنان، وسائل اإلعالم فقط، وسائل 
 ...االتصال فقط أو االثنان

NTIC les nouvelles technologies d'information et communication 
 أو التكنولوجیات المستقبلیة ألن اإلستراتیجیة هي تخطیط على المدى البعید

FTIC les futur technologies d'information et de communication  
یشار إلى أّن اختیار وسائل االتصال واإلعالم مرتبط بالخطوات األولى في اإلستراتیجیة 

 .خصوصا األهداف والجمهور المستهدف
 
 
 
 
 
 اختیار الزمن/ المكان/ الظرف المناسب .

 لنجاح اإلستراتیجیة االتصالیة علیك أن تحتار الزمن المناسب لتنفیذ العملیات االتصالیة 
أي الزمن المناسب لتلقي الرسائل خالل الیوم أو األسبوع أو الشهر أو فترة من السنة...، 

 كما یجب اختیار المكان .حسب هدفك والمعطیات التي تجمعها عن الجمهور المستهدف
المناسب إلرسال الرسائل االتصالیة للمتلقي خصوصا فیما یتعلق باالتصال المباشر 

اختیار الظرف )، إضافة إلى ..(فضاءات االتصال الشفهي/ مكان الملصقات أو الالفتات
فللجمهور مستهلكا أو زبونا/ فعلیا أو مرتقبا، حیاة اجتماعیة the good mood المناسب

ومجموعة من الظروف منها ما هو مالئم ومنها ما هو غیر مالئم لالتصال واإلقناع وتحقیق 
األهداف، لذلك علیك اختیار الظرف المناسب الذي یسمح بتلقي الرسالة في وضع مریح 

(المزاج الجید مثال). 
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 یكون المتلقي إّما:
 occupé/ libre مشغوال أو متفرغا -
 actif/ passif نشیطا إیجابیا أو سلبیا -
 réceptif/ non réceptifمستقبال أو غیر مستقبل -

على المؤسسة أن تختار البیئة المناسبة لالتصال (الزمان/ المكان/ 
، ألن كّل الخطوات السابقة ال فائدة لها إذا لم l'environnement déclencheur(الظرف

 .تختر البیئة المناسبة لالتصال
  :لدیك مثال األخطاء التالیة

 .مؤسسة تطلق حملة إشهاریة حول التسویق ألجهزة التدفئة في فصل الصیف •
  لیال.1بّث حّصة تلفزیونیة عن المؤّسسة على الساعة  •
 .نشر روبورتاج حول مؤّسسة في غرب البالد في جریدة محلّیة في قسنطینة •
 .تنظیم أبواب مفتوحة على المؤسسة في فترة الوباء والحجر الصحيّ  •

 SWOTتقییم المخاطر وتحدید الفرص .
في البیئة الداخلیة والخارجیة للمؤسسة یوجد فرص وتهدیدات / قوة وضعف وبالتالي قد تكون 

هناك مخاطر تؤّثر على نجاح االستراتیجیة االتصالیة للمؤسسة كما یمكن أن تكون هناك 
فرص یمكن استغاللها، كما تم اإلشارة إلى ذلك في طریقة تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة 

 SWOT بنموذج
++ 
+- 
-+ 
-- 

بعد رصد الفرص والتهدیدات ونقاط القوة ونقاط الضعف، على المكّلف باالتصال ترتیبها 
 .وفق أجندة زمنیة واستعمالها في التخطیط ضمن اإلستراتیجیة االتصالیة

 
مثال: 
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في الجزائر وسیزید عدد مستخدمي الموبایل  4G ستتحسن شبكة 2022 في العام  •
 .وبالتالي یعتبر ذلك فرصة سیساعدنا على توجیه رسائل عبر اإلنترنیت المحمول

 
وهو من المخاطر  COVID20  هناك احتمال تواصل أزمة الوباء2021خالل العام  •

التي ستؤّثر على استراتیجیتنا االتصالیة ألنه لن یمكننا االعتماد كثیرا على االتصال 
المباشر مع جمهور المؤسسة من زبائن ومستهلكین أي االتصال الفیزیائي... (كحل 

لهذه المشكلة سنركز أكثر على االتصال عن بعد من خالل منصات التواصل 
االجتماعي، كذلك ال یمكننا تنظیم اجتماعات كثیرة مع الجمهور الداخلي بسبب 

الوباء والبروتوكول الصحي وصعوبة تنّقل موظفي فروعنا في الوالیات ....(كحل 
 لهذا الخطر علینا تدریب موظفینا على استعمال منصات االجتماع عن بعد مثل

ZOOM وتوفیر الوسائل المناسبة لذلك 
 

 

 
التحضیر للفشل أو الخطة الوقائیة: 

 
 préventifهناك خطط وقائیة

 curatif خطط عالجیة
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االعتماد على الخطط الوقائیة یسمح بالتنبؤ باألزمات أو األخطاء أو المخاطر التي یمكن أن 
 .)..نقع فیها مستقبال وبالتالي نحّضر البدائل، (في حالة إذا ما.....سنفعل كذا

أما الخطط العالجیة فتكون بعد وقع المشكلة إذ یتم التدّخل بناء على المعطیات الواقعیة 
 .الفعلیة الحالیة ولیس التوقعات

تحضیر استراتیجیة الفشل مهم في جمیع االستراتیجیات االتصالیة، بحیث یمكن أن تجهز 
العدید من البدائل وفي حال وجود أي مشكل ...تفّعل البدائل الجاهزة، ویسمح ذلك بالسرعة 

 .في األداء وربح الوقت وعدم المفاجأة والتحكم في األزمات
 

 انتظار التوقیت والمكان والظرف ..المناسب:
atteindre l'environnement déclencheur 
 من اإلستراتیجیة المرجعیة االتصالیة، 5سبق وأن حددنا بدقة هذه المعطیات في المرحلة 

وبالتالي ننتظر حتى یحین الزمن والمكان والظرف المناسب للشروع في تنفیذ اإلستراتیجیة 
 .االتصالیة

تنفیذ اإلستراتیجیة: 
 

بعد عملیات التخطیط عبر مختلف المراحل السابقة وانتظار الوقت والمكان والظرف 
 time for action nowالمناسب، یمكنك أن تطلق العملیات االتصالیة اآلن

بحیث یكون إطالق العملیات االتصالیة حسب الخطط المحّددة سابقا بعنایة فائقة ولیس 
 .عشوائیا

 

 التقییم:
یعتبر التقییم مهم جّدا في مختلف مراحل إعداد اإلستراتیجیة ویتعّلق بتقییم جمیع الخطوات 

 ویأخذ أشكاال ووسائل مختلفة من بینها .(تقییم األهداف/ الجمهور المستهدف/ الوسائل
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 مراحل حتى یساهم في إنجاح التخطیط 3، ویكون التقییم عبر l’audit33التقییم عن طریق 
االستراتیجي: 

 
avant  

قبل: بمعنى اختبار وسائل اإلعالم واالتصال قبل استعمالها / اختبار الجمهور المستهدف 
قبل بدء العملیات االتصالیة/ تقییم األهداف قبل الشروع في تجسیدها/ اختبار مدى مالئمة 

المحتوى من حیث الوضوح/ اللغة/ الشكل المناسب، ویندرج التقییم القبلي ضمن الخطط 
الوقائیة وأیضا االستشراف بما سیحدث مستقبال. 

 
pendant 

خالل تنفیذ اإلستراتیجیة تظهر اإلیجابیات والسلبیات/ العیوب والمیزات/ ألّنه ماكان نظریا 
أصبح میدانیا اآلن والتوّقعات التي تم تحضیرها سابقا یمكن أن تحدث فعال أو تتغّیر، لذلك 

فإّن التقییم المرحلي أو اآلن یسمح باالطالع على الواقع الفعلي لمدى نجاح العملیات 
االتصالیة والعقبات أو المخاطر التي تعیق االتصال، ویظهر ذلك تحدیدا من خالل ردود 
أفعال الجمهور بخصوص الخطاب االتصالي (مثال: السخریة من إشهار للمؤسسة، كنت 

 تعتقد أن فكرته ستكون ناجحة لكنها لم تلق قبوال لدى الجمهور)
في هذه الحالة یّتم تكییف اإلستراتیجیة االتصالیة وتعدیل العملیات بما یتوافق مع المواقف 

 .وأیضا معالجة األزمات والمشكالت في حال وقوعها
: المؤسسات التي یكون لدیها التقییم القبلي احترافیا ال تواجه صعوبات في التقییم مالحظة

المرحلي وال تحتاج إلى الكثیر من التغییرات. 
 

après 
التقییم النهائي أو البعدي یعني أّنه بعد انتهاء العملیات االتصالیة علیك أن تقّیم األداء 

والفاعلیة ومدى التطابق في النتائج مقارنة مع األهداف التي وضعتها ومدى مالئمة الوسائل 

                                                           
33Abdelkrim bouhafs, « la communication dans l’entreprise »,Algérie, office des publications 
universitaires 2014, p 157. 
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المستخدمة، مع ضرورة تسجیل النقائص واإلیجابیات لالستفادة منها في خطط استراتیجیة 
أخرى، مع اإلشارة إلى أّن كّل الثقل یكون في التقییم القبلي والمرحلي أین یمكن التدّخل 

 والتغییر أو التعدیل، لكن التقییم البعدي ال یفید إّال مستقبال في استراتیجیات أخرى.
 

 

  : واألخیرة من اإلستراتیجیة االتصالیة المرجعیة هي11لمرحلة 
 

 
 
 
 

 تفعیل الخطط البدیلة في حال فشل العملیات االتصالیة 
 

لدینا اإلستراتیجیة التي تكون على المدى البعید والتكتیك والذي یكون مرحلي أو تخطیط على 
 المدى القریب والمتوسط، بحیث أّن المكّلف باالتصال یكون قد حّضر خططا بدیلة ووقائیة

la stratégie d'échec 
أثناء تنفیذ العملیات االتصالیة قد یدرك أّن خلال ما وقع أو أّنك حّققت نتائج أضعف من 

، لذلك لدیك خطط وقائیة أو بدائل جاهزة....یقوم بتفعیلها .التوّقعات واألهداف المخّطط لها
 .فورا
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 : 05المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف: 

بدایة من هذه المحاضرة، یدرس الطالب نماذج عن االستراتیجیات االتصالیة 

في المؤسسات مع الشرح المستفیض واألمثلة والتطبیقات لتحسین الفهم، 

وفي هذه المحاضرة سیتم استعراض استراتیجیة الیقظة المعلوماتیة 

واستراتیجیة االتصال على مراحل، وهما أساسیتان وذات استخدام واسع على 

مستوى المؤّسسات، ویمكن للطالب تشكیل فهم أعمق حول استخدامات 

 االستراتیجیة وربطها بمحیطه.
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 تذكیر:

الوظیفة األساسیة للمكّلف باالتصال في المؤسسة هي االتصال ولیس إنتاج السلع أو 
  : وظیفته هي.الخدمات

اإلخبار/ التعریف/ اإلقناع/التأثیر/ التفسیر/ التوضیح/زیادة الفهم والتوافق/ صناعة محتوى 
 ... /اتصالي/ التعامل مع وسائل اإلعالم واالتصال

 . رّكز جّیدا حتى ال تختلط علیك األمور
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، مع اإلشارة إلى نستعرض بعض االستراتیجیات االتصالیة التي یمكن أن تطبقها المؤسسات
إمكانیة إحداث التكامل بین االستراتیجیات على مستوى المؤسسة الواحدة، فمثال نموذج رولر 

الستراتیجیات االتصال یقوم على فرضیة عدم إمكانیة االعتماد على استراتیجیة واحدة 
لالتصال في العالقات العامة، وأّنه ال توجد استراتیجیة مثلى وٕانما یمكن استخدام 

االستراتیجیة األنسب لكل موقف اتصالي ووضع رولر النموذج األفقي الستراتجیات االتصال 
situational model of communication strategies والذي یشیر إلى أّنه یمكن ،

استخدام استراتیجیة معینة في موقف محّدد أو استخدام مزیج من هذه االستراتیجیات في 
 موقف آخر، ونستعرض بعض االستراتیجیات االتصالیة كالتالي:

 
 
 
 

  la stratégie de la veille informationnelle إستراتیجیة الیقظة المعلوماتیة
تعتبر هذه اإلستراتیجیة مهمة لجمیع المؤسسات بل قاعدیة وضروریة بعدما تحّولت 

، 34مصدرا لإلنتاج والسلطة" و"المعلومات واقتصادیاتها شكال من أشكال الحتمیة التاریخیة
 وترتكز على النقاط التالیة:

 لدى المؤسسة محیط داخلي ومحیط خارجي. •

                                                           
34 Coordonne par Jean Paul Lafrance, « critique de la sociétés de l’information », Paris, 
CNRS édition, HERMES, 2009, p 13 
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SI (system d'information)34Fلدى كل مؤسسة نظام معلوماتي یسمى  •

35 

یتمّثل هذا النظام في موارد بشریة + أجهزة الستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزینها مثال 
 .كمبیوتر+ تنظیم الوظائف والمهام

 .المؤسسة تؤّثر وتتأثر بالمحیط الداخلي والخارجي ألنها عنصر منه •
تحتاج المؤسسة إلى معلومات عن المحیط الداخلي والخارجي التخاذ قرارات صائبة  •

 Collecte d’information interne et .في مجال تسییر مختلف المجاالت
35F

36externe 
 COMPUTS(تسّمى المعلومات الداخلة للنظام المعلوماتي للمؤسسة (مدخالت •

 OUTPUTS)والمعلومات الخارجة في شكل قرارات (مخرجات
المعلومات هي "تبویب وتنظیم وجدولة البیانات بواسطة النظام إلى مجموعات  •

متناسقة مختارة من البیانات مرتبة ومجمعة بطریقة معینة لیستفید منها المستخدم 
، أو هي بالنسبة للمؤّسسة "البیانات التي تمت معالجتها لتحقیق 37بسهولة ویسر"

هدف معین أو استعمال محدد ألغراض اتخاذ القرارات أي البیانات التي أصبحت لها 
قیمة بعد تحلیلها أو تفسیرها أو تجمیعها في شكل ذي معنى والتي یمكن تداولها أو 

 .38تسجیلها ونشرها وتوزیعها في صورة رسمیة أو غیر رسمیة"

كّلما كان تدّفق المعلومات من البیئتین الداخلیة والخارجیة، سریعا وشامال ودقیقا  •
 le....كّلما نجحت المؤّسسة في اتخاذ قرارات فّعالة وسریعة وتستجیب لتحقیق أهدافها

pilotage de système d’information38F

39 

                                                           
35 Stephan Quinn, « knowledge management in the digital news room »,first published,  
Great Britain, Focal press, 2002, p51. 
36 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p 13.  

 . 63، ص 1993 لبنان، دار الراتب الجامعیة، سنة  "تحلیل البیانات وتصمیم النظم"، مصطفى.ف،37
 .165 مرجع سبق ذكره، ص "مؤّسسات اإلعالم واالتصال: الوظائف، الهیاكل، األدوار"، جمال العیفة، 38

39Abdelkrim bouhafs, « la communication dans l’entreprise »,Algérie, office des 
publications universitaires 2014, p 117. 
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 toأحسن إستراتیجیة هي الیقظة المعلوماتیة أي أن تكون المؤسسة على علم •
know بكّل المعلومات والمعطیات في البیئتین وبطریقة سریعة، إذ تعتمد المؤسسة

على أدوات إنذار أو إخبار سریعة (الجرس في الصورة أسفله) وهي أدوات تكنولوجیة 
مثال في )تسمح لها بالتعّرف سریعا على المعلومات المستجّدة دون البحث عنها 

 .... RSS أو الرسائل اإللكترونیة عبر البرید أو خدمات (notification فایسبوك
،وهناك العدید من الوسائل التكنولوجیة المتطّورة التي تسمح للمؤسسة بأن تكون یقظة 

 .على محیطها الداخلي والخارجي
تدّفق المعلومات بسرعة یمّر إلى النظام المعلوماتي الذي یجب أن یكون سریعا في  •

توزیع المعلومات إلى المصالح حسب اختصاصها (المعلومة المناسبة لكّل 
قسم..الفلترة أو الغربلة)، ثم یتم ترتیب هذه المعلوماتومعالجتها وتحلیلها ومن ثم 

 وبناء على هذه السیرورة االتصالیة السریعة یّتم اتخاذ قرارات مناسبة .تخزینها
للمؤسسة تتعلق بمحیطها الداخلي أو الخارجي وتكون قرارات صحیحة مبنیة على 

 .معلومات جدیدة وبسرعة

یفید نظام الیقظة المعلوماتي الحدیث في التخطیط االستراتیجي/ في التعّرف على ردود 
األفعال/ التقییم المرحلي/ وضع الخطط الوقائیة أو االستباقیة/ تحدید أهداف المؤسسة/ 

، أي "التحّكم في المحیط المعلوماتي الداخلي .تفادي األزمات أو التحّكم فیها بسرعة
والخارجي مثلما یشیر إلى ذلك البرادیغم السیبرنطیقي كمدخل نسقي یهتّم بمسار المعلومات 

، ومن وظائف النظام المعلوماتي: الجمع، الترتیب، الفلترة، التحلیل، 40والتحّكم فیها"
 big data التصنیف، التخزین، االسترجاع، النشر والتوزیع،....لعدد هائل من المعطیات

  .. التي یحّولها إلى معلومات مفیدة

المكّلفون بالیقظة هم موظفون مدّربون على استخدام التكنولوجیات الحدیثة واألسالیب  •
، ویسمح نظام الیقظة المعلوماتي methods and toolsوالطرق واألدوات الالزمة 

                                                           
 مخبر علم اجتماع "البحث في االتصال: عناصر منهجیة"، أ.الرامي، ب.فالي، تر: میلود سفاري، فضیل دلیو وآخرون، 40

.    69، ص 2004االتصال للبحث والترجمة، بدون طبعة، سنة 
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 la veille interne بالتحّكم في المعلومات المتدّفقة بمحیط المؤسسة داخلیا وخارجیا
et externeوبالتالي الجاهزیة والفعالیة في اتخاذ القرارات المناسبة وبسرعة ،. 

ترویج، )هناك أیضا الیقظة التنافسیة أي أن تكون المؤسسة على علم بما یفعله المنافس 
تسویق، قرارات جدیدة، بیئتها الداخلیة...)، كما هناك یقظة تكنولوجیة للمؤسسة أي أن تكون 

على علم بمختلف التكنولوجیات واألدوات الرقمیة مثل البرامج والتطبیقات واألجهزة التي 
ویقظة .(تسمح لها بتحدیث نظامها المعلوماتي وبالتالي تحسین األداء (مدخالت/ مخرجات

...إلخ. veille tendancielle41قانونیة ویقظة حول الموضة والنزعات األخیرة
الیقظة المعلوماتیة + الیقظة التكنولوجیة+ الیقظة التنافسیة ...تسمح للمؤسسة ببناء یقظة 

 .إستراتیجیة أي على المدى البعید من خالل التحّكم في المعلومات
 

 كّل المؤسسات لدیها نظام معلوماتي منها ما هو بدائي ، تقلیدي ومنه ما هو مالحظة:
 حدیث 

المؤسسات التي تعمل بالنظام التقلیدي ال تحصل إال على معلومات بسیطة وبطیئة مثال من 
وسائل اإلعالم أو عن طریق الزبائن والمؤسسات التي تعتمد على نظام یقظة حدیث یمكنها 

  : أن تحصل على كم كبیر من المعلومات وبسرعة وبالتالي هناك إشكال
، أصبحت الیوم تعاني من la rareté فبعدما كانت المؤسسات تعاني من ندرة المعلومات

وألّن "كثرة المعلومات تقتل ;، l'infobésité الطفرة في المعلومات أو التخمة بالمعلومات
 األدوات التكنولوجیة الحدیثة التي تسمح باستقبال ، فمن األفضل استخدام42المعلومات"

ومعالجة وتحلیل وتخزین كم هائل من المعلومات المفیدة فقط للمؤسسة وبتدّخل بسیط من 
 .العامل البشري. وبنتائج أحسن وأسرع

 
في مهامك كمكّلف باالتصال في المؤسسة، علیك االستفادة من نظام الیقظة خالصة:

المعلوماتي من أجل بناء إستراتیجیة اتصالیة ناجعة وتحقیق أهدافك بنسبة مذهلة والتدّخل 

                                                           
41Jean Renaud Xech, « community manager », paris, Vuibert, 2018, p 20.  
42Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 05.  
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في حال وجود مخاطر ....ألّن لدیك كامل المعلومات التي تحتاجها وبسرعة (معلومات عن 
 .الماضي، الحاضر، المستقبل، خصوصا وأّن القوة الیوم هي أن تمتلك المعلومة في وقتها

 

 

 

 

 

 

 la communication par couche إستراتیجیة االتصال عبر مراحل
 .ترّكز هذه اإلستراتیجیة على التدّرج أو إرسال الرسالة بالتقطیر أو عبر مراحل

 )1لدینا في النموذج األّول العادي (الصورة
 sender مرسل -
 revciever متلقي -
 coding یقوم المرسل بتشفیر الرسالة -
 تكون الرسالة في شكل: نص أو صوت أو صورة أو فیدیو أو رمز  -
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 channelوٕارسالها إلى المتلقي عبر الوسیلة  -
ویكون رد الفعل في شكل رأي أو موقف أو  feedback یتفاعل المتلقي مع الرسالة -

  behavor سلوك
فینتج عن ذلك الفهم  code in common یشترك المرسل والمتلقي في الحقل الداللي

 .المتبادل، لكن في حاالت أخرى ال یشتركان في نفس الحقل الداللي فتفشل عملیة االتصال
  :من سلبیات هذا النموذج أنّ 
 le feed back est cumulé رّد الفعل یكون دفعة واحدة

 les risque est maximal خطر فشل الرسالة یكون كبیرا
 
 

 
 

  la version amélioré لتحسین هذه الوضعیة والوصول إلى نتائج أفضل
 )2 (الصورةla communication par coucheنعمل بإستراتیجیة االتصال عبر مراحل

لدینا مرسل في تصوره رسالة كاملة یرید إرسالها للمتلقي المستهدف، لكّنه ال یرسلها  -
 كاملة بل یقوم بتجزئتها.

 M الرسالة الكلّیة التي ال یعلمها إال المرسل هي -
 M1 یقوم بإرسال الجزء األول منها -
 فیكون المتلقي في االستقبال ویبدر عنه رد فعل  -
 M2 إذا كان رد الفعل إیجابیا یواصل المرسل في إرسال الجزء الثاني -
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یقوم بتعدیله أو تغییره إلى أن یلقى  M1 إذا كان رّد الفعل سلبیا على الجزء األول -
 القبول

وهكذا تّتم العملیة بالنسبة لباقي األجزاء إلى غایة إتمام الرسالة كلّیة كما كانت في تصّور 
 ویمكن تجزئة الرسالة إلى عدة أجزاء ولیس لدیها عدد محّدد كما لیس لدیها زمن .المرسل

محّدد وال مكان محّدد ....المهم أن تصل إلى النتیجة وهي إقناع المتلقي بالرسالة كّكل وأن 
 .تؤّثر علیه وبالتالي یكون االتصال ناجحا بنسبة كبیرة

 : من ممیزات هذه اإلستراتجیة
 le feed back est divisé رّد الفعل مجّزء •
 le risque est minimal الخطر ضعیف •

ألّن المرسل یتدّخل في الوقت المناسب لتحسین مستوى الفهم وضمان مواصلة خط سیر 
 وتظهر هذه اإلستراتیجیة الذكّیة والناجحة جلّیا في االتصال اإللهي .الرسالة الكلّیة

، أین أنزل اهللا عّدة رساالت سماویة (الزابور، التوراه، اإلنجیل، القرآن) ولم ینزل .باإلنسان
 واستعمل عّدة رسل وخالل عصور زمنیة .رسالة واحدة كلّیة ...مع أّنه كان قادرا على ذلك

 أیضا نزول .طویلة ولم یعتمد على رسول واحد أو زمن قصیر مع أّنه كان قادرا على ذلك
القرآن الكریم كان منّجما أي أجزاء حسب األحداث والسیاقات التاریخیة ولم یكن دفعة واحدة 

 ضف إلى ذلك أّن أحكام التحریم (مثال تحریم شرب الخمر) .....مع أّنه كان قادرا على ذلك
، وبالفعل سّجلت .كانت بالتجزئة أو عبر مراحل ولم یأتي التحریم كرسالة إلهیة مرة واحدة

الرسالة القرآنیة نجاحا خارقا وانتشرت على المعمور وال تزال بشكل مدهش لم تصل إلیه أّي 
 .رسالة إنسانیة

في المؤسسات یمكنك أن توّظف استراتیجیة االتصال عبر مراحل إلقناع جمهورك 
المستهدف برسالة ما، وستحّقق نجاحا خرافیا...فقط علیك التحّكم في ردود األفعال والتدّخل 
في الوقت المناسب وصناعة الرسالة المناسبة في الزمن المناسب والمكان المناسب والظرف 

 .المناسب
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 : 06المحاضرة رقم 
 
 

 المحتوى واألهداف:

تتضمن هذه المحاضرة استراتیجیة االتصال األزماتي باعتبارها واحدة من 

االستراتیجیات القاعدیة المهّمة في أّي مؤّسسة، إضافة إلى نوع آخر 
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 stratégie de communication.de criseإستراتیجیة االتصال األزماتي
تعرف إدارة األزمات على أّنها طریقة التغلب على األزمة والتحكم في ضغطها ومسارها 
واتجاهاتها وتجنب سبلیاتها واالستفادة من إیجابیاتها وتحقیق أقصى المكاسب والحد من 
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الخسائر وهي حسب جون لیتل "مجال دینامیكي یزید من كفاءة وفاعلیة المنظمة في التعامل 
مع كثیر من الحوادث التي تتعرض لها المنظمات، وهي تطبق طریقة إداریة صممت 

للتعامل مع مواقف األزمة أثناء تحقیق أهداف المنظمة"، أما فینك فیعرفها: "القدرة على إزالة 
الكثیر من المخاطر وعدم التأكد لتحقیق أكبر قدر من التحكم في مصیر المنظمة، وهذا 
یعني استخدام التخیل لعرض لعرض أسوأ ما یمكن حدوثه ثم تقییم القرارات البدیلة قبل 

الحدوث"، كما تعرف على أّنها "توقع األزمة ومنعها وتقلیل التأثیرات المدمرة الناتجة عن 
حدوثها، وأّن التخطیط لألزمة یجب أال یتجزأ عن حیاة المنظمة وفلسفتها بدال من أن یكون 

 مفروضا علیها".
یمكن أن تقاوم هذه األزمة وتكمل مسیرتها ، وتمّر المؤسسة خالل دورة حیاتها بعّدة أزمات

 وتترك األزمة أضرارا جسیمة غالبا ویعود .كما یمكن أن تتسبب في إفالسها وبالتالي اختفائها
) 1التحكم فیها لحسن التسییر حتى تعود المؤسسة لوضعها العادي (أنظر الصورة

 

 
 
 

 
 وفي هذه .حسن التسییر مرتبط بوضع إستراتیجیة تسمى إستراتیجیة األزمة

 :اإلستراتیجیةهناك
 

 préventifخطط وقائیة •
 curatif خطط عالجیة •
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 .الخطط الوقائیة هي السیناریوهات المحتملة لوقوع أزمة في المؤسسة أي التنبؤ والتوقع
، ألن 43 و"التقلیل من المخاطر"تسمح الخطط الوقائیة بالجاهزیة واالستعداد لألزمات مسبقا

األزمة غالبا تجعل المؤسسة في وضع مقلق إذا كانت غیر متوقعة وبالتالي االرتباك الذي 
 ویكون االستعداد .یقع بسبب عدم الجاهزیة یؤّدي إلى تفاقم األزمة وبالتالي أضرار أكبر

، ....أي في حال إذا....سأفعل كذاstratégie d'échec المسبق بإعداد سیناریوهات الفشل
وبالتالي فإن األزمة تكون اعتیادیة ومتوقعة وحلولها جاهزة بالتقریب حتى ولو لم تكن دقیقة 

 .تماما بالنظر إلى خصوصیة األزمة
 

الخطط العالجیة هي التدّخل المباشر في األزمة حسب مواصفاتها الحقیقیة ولیس المتوّقعة 
 وفي .وبالتالي التعامل میدانیا وعملیا مع مختلف المعطیات لتصحیح الوضع وٕایجاد الحلول
 )2إستراتیجیة االتصال األزماتي نعتمد على الخطط الوقائیة والعالجیة كالتالي: (الصورة

 
 x مثال: - لدینا أزمة

 p كنا قد حّضرنا لها مسبقا (توقعات) خطة -
 xحین تقع األزمة نلجأ فورا إلى سحب السیناریو المالئم لألزمة  -
 c ونقوم بتكییفه حسب خصوصیات هذه األزمة ومعطیاتها. فیتحول إلى خطة -
 to لن یكون األمر صعبا ألن الحلول كانت لدینا تقریبیة وكان العمل فقط هو التكّیف -

adapt 
 c التي قمنا بتفعیلها وأصبحتp نقوم بتقییم الخطةx بعد نهایة األزمة -

أي نقوم بتحدید اإلیجابیات والسلبیات أو العراقیل والعوائق التي حالت دون التعامل جّیدا مع 
 p هذه األزمة رغم التحضیر لها مسبقا

نرسم خّطة جدیدة (تعزیز اإلیجابیات والقضاء على السلبیات) في حالة وقوع أزمة مشابهة 
 .والتي نحتفظ بها إلى حین وقوع أزمة مشابهة مستقبال .p1  وتسّمى الخّطة الجدیدة.مستقبال

                                                           
43Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 121.  
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، نقوم بسحب الخطة الوقائیة المعّدلة x1 بعد فترة وقعت المؤسسة في أزمة مشابهة •
، x1 لیست دقیقة بالنظر إلى مواصفات األزمة الثانیة p1 ،ومع ذلكp1 أو المحّینة

 x1 ، بعد نهایة األزمةc1 إذن نقوم بتكییفها حسب معطیات األزمة میدانیا وتصبح
 c1 ، ثم نقوم بتقییمc1 والتي تحّولت إلى عالجیة p1 نقوم بتقییم الخطة الوقائیة

(اإلیجابیات والسلبیات) ونحّضر خّطة وقائیة مستقبلیة في حال وقوع أزمة ثالثة 
 p2 مشابهة وتسّمى الخطة الوقائیة

 x2 بعد فترة وقعت المؤسسة في أزمة مشابهة ثالثة تسمى
 ما الذي ستفعله؟

............ 
 y بعد فترة أخرى وقعت المؤسسة في أزمة

 ما الذي ستفعله؟
..... 

بصفتك مكّلفا باالتصال في المؤسسة، فإنه لدیك عالقة بحّل جمیع أنواع األزمات  :مالحظة
 ..التي تقع فیها المؤسسات في شّقها اإلعالمي واالتصالي فقط

 

 

 إستراتیجیة إغراق المعلومة 
ترّكز هذه اإلستراتیجیة أیضا على نوعیة العالقة بین المرسل والمتلقي: هل هي عالقة طیبة، 

 .ثقة، جیدة....أم الثقة، ضعیفة، سّیئة
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 1الرسالة الصحیحة هنا رمزها  -
 0الرسالة الخاطئة رمزها  -

في التخطیط االستراتیجي، كمكّلف باالتصال یطلب منك أن تكون ناجحا في االتصال، 
 وستتقاضى .مؤّثرا، مقنعا...(نحن ال نتصل من أجل االتصال بل من أجل التأثیر واإلقناع)

 ستصل إلى 1أجرا في المؤسسة مقابل أن تنجح في االتصال، بمعنى إذا أرسلت الرسالة 
 . وذلك في جمیع الحاالت0 ولیس 1المتلقي رسالة 

انظر ) le récepteur est réceptif في حالة وجود عالقة طّیبة بینك وبین المتلقي -
 (1الصورة

لن یكون هناك أّي إشكال ألن المتلقي یثق فیك حتى ولو خدعته، أو كذبت علیه، أو قّدمت 
 :له رسائل خاطئة،بمعنى أّن اتصالك سیكون هكذا

 ..1-1-1-1-1-1-1.......متلقي 1-1-1-0-..1-1-1-1-1مرسل:
 .سیستقبلها صحیحة جمیعها ألنه یثق فیك

 
في حالة عدم وجود عالقة طیّبة بین المرسل والمتلقي، نلجأ إلى إغراء الرسالة  -

الخاطئة، إضافة إلى أّن رسائلنا ستكون معكوسة من قبل المتلقي ألنه یرفضها بسبب 
 .عدم الثقة بیننا

 ..-1-1-1-1-1-1....المتلقي 0-0-1-0-0-0-0المرسل: 
 . ولیس هو1سیستقبل جمیع الرسائل بالشكل الذي تریده أنت 

 
السیناریو المثالي: هو أن تبني عالقات ثقة دائمة مع الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة 
أو مع المتلقي لضمان وصول الرسائل كما تخطط لها وبنسبة نجاح عالیة، حتى ولو كانت 

 .خاطئة
 

 : 07المحاضرة رقم 
 
 

 المحتوى واألهداف: 

یحصل الطالب في هذه المحاضرة على نموذجین آخرین من 
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 kol إستراتیجیة قادة الرأي
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منذ الدراسات األولى في علوم اإلعالم واالتصال التي كانت تتحدث في العشرینیات 
والثالثینیات عن التأثیر المباشر والقوي لوسائل اإلعالم (القذیفة السحریة مثال)، ظهر أّن 

هناك جماعات مرجعیة، أولیة وثانویة ینتمي إلیها األفرادوالتي تتدّخل في عملیة التأثیر 
، هذه الجماعات تفرز قائدا two step flow44)لزارسفیلد .(نظریة التدفق على مرحلتین

 .للرأي یتمّیز بمجموعة من المیزات التي تؤّهله لقیادة المجموعة
 kol إستراتیجیة االتصال الخاصة بقادة الرأي ترّكز على البحث عن مفاتیح الرأي العام

keys leaders opinion بحیث أّن التأثیر علیهم یسّهل عملیة إیصال الرسائل وٕاقناع ،
 .الجمهور العام أو القاعدة الجماهیریة التي یتحكمون فیها

 ....قادة الرأي قد یكونون مشاهیر ، ریاضیین، فنانین، سیاسیین، ناشط جمعوي، إعالمي، 
les vedettes/ les stars... ویكفي أن توّجه المؤسسة اتصالها نحو هؤالء وهم یقومون ،
 بالباقي (التدفق على مرحلتین).

 .لن یكّلف ذلك میزانیة ضخمة وال جهدا كبیرا مقارنة بالتوّجه مباشرة نحو الجمهور المستهدف
إذ علیك فقط تحدید مفاتیح قادة الرأي في الجمهور الخارجي والجمهور الداخلي (النقابة 

 داخلیا)
 

Kol: 
، 45   "أعادت تكنولوجیا االتصال تعریف حدود المؤسسات، القواعد ومعاییر القوة"

مفهوم قادة الرأي العام مع ظهور منصات التواصل االجتماعي التي تستقطب حشودا وتطّور
، وأصبح القادة الجدد الذین 46وتعتبر "مسرحا حقیقیا للتفاعل االجتماعي"كبیرة من المستخدمین

، أو روابط influencer "47خلقوا دینامیة جدیدة في االتصال ینعتون بـ "المؤّثرالرقمي 

                                                           
44Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 75.  
45François Bernard Hughe, « l’ennemi a l ère numérique : chaos, information, 
domination » Paris, presse universitaire de France, 2001, p 03. 
46 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p 07. 
47Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 05. 
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وقد یكون المؤّثر على فایسوك أو انستاغرام أو .48les relieurs d’infoالمعلومة 
 أو أّي منّصة وهو ما یعرف ...facbooker/instagrameur/ youtuber ...یوتیوب

 .e-influencersبالتأثیر على الخّط 
هؤالء هم من تبحث عنهم القنوات التلفزیونیة الیوم لتنشیط حصص تلفزیونیة فنیة أو ریاضیة 

وهؤالء هم من تبحث عنهم المؤسسات للترویج .أو ثقافیة أو في الطبخ أو الموضة واألزیاء
ألن .لمنتجاتها وخدماتها سواء عن طریق اإلشهار أو بطرق أخرى وتدیر عالقة قوّیة معهم

متابعین أو معجبین وبالتالي یعتبرون  fans / suiveurs لدیهم قاعدة جماهیریة عریضة
فاعلین وبإمكانهم إنجاح العملیة االتصالیة وٕاقناع عدد كبیر من الجمهور المستهدف أو 

 .العكس
تخطیطك االستراتیجي على المدى البعید یحّتم علیك البحث دائما عن قائد الرأي في هذه 

  (tendance) الفترة الزمنیة ألّن المؤّثر غیر دائم التأثیر
 

 

 
 
 

 stratégie de 3eme homme3Hإستراتیجیة الرجل الثالث

                                                           
48 Francine Charest, François Bedard, « les racines communicationnelle du web et des medias 
sociaux », 2 eme édition, presse de l’université du Québec, 2009, p 152.  
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. مع 3هذه اإلستراتیجیة تركز على الطرف الثالث في العملیة االتصالیة وتسمیه الرجل 
التركیز دائما على العالقة بین المرسل والمتلقي والطرف الثالث والتي "تعتبر الحامل الحقیقي 

 . 49لالتصال"
 3)، قد یكون الرجل... شخصا (صدیق المتلقي، قریبه، زمیله، قائد رأي3قد یكون الرجل

)، ...ظرفا (ظرف زماني، مكاني، قدرة شرائیة، وباء، فترة تقشف، فترة امتحانات، مناسبة
یعني جمیع األشخاص والظروف أو السیاقات التي تؤّثر على العملیة االتصالیة وتجعلها 

 ناجحة أو فاشلة. وهو مصدر التشویش على العملیة االتصالیة.
كل المجهودات التي یبذلها القائم باالتصال من صناعة الرسالة واستخدام الوسیلة المناسبة 

 3واالستهداف، ال یمكن أن تنجح إذا لم نأخذ بعین االعتبار الطرف أو الرجل 
 : حاالت مبینة في الصور3(شخص/ظرف)، وهناك 

 1: انظر الصورة 1الحالة •

 RELATION FORTE 3إذا كانت العالقة قویة بین المتلقي والرجل 
بمعنى أن الطرف الثالث یؤّثر كثیرا على قرارات المتلقي ومدى إدراكه واستیعابه للرسالة 

 + ، فإن المتلقي عالقته إیجابیة مع المرسل أي أنه یثق فیه.واقتناعه ورد فعله
 3Hفي هذه الحالة فإّن المرسل یركز استراتیجیته االتصالیة على الرجل الثالث 

ألنه ال إشكال في إقناع المتلقي بل في الطرف الثالث (شخص أو ظرف) والذي یمكن أن 
 .یفشل العملیة االتصالیة

 

                                                           
49Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 213.  
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 2: انظر الصورة2الحالة •

 RELATION FORTE إذا كانت العالقة بین المتلقي والطرف الثالث قویة
 3، في هذه الحالة فإّن التركیز یكون على المتلقي والطرف - المتلقي عالقته سلبیة بالمرسل

معا وهي الحالة األسوء واألكثر تعقیدا (یمكنك االستعانة باستراتیجیات سابقة) ..یمكن تغییر 
 . أو هما معا لنجاح العملیة االتصالیة3التأثیر في المتلقي أو في الطرف 

 

 

 3: انظر الصورة 3الحالة •

 RELATION FAIBLE في هذه الحالة العالقة بین المتلقي والطرف الثالث ضعیفة
، وهنا یكون التركیز دائما على  - إذا كانت عالقة المرسل بالمتلقي إیجابیة + أو سلبیة

هنا ألّنه  3Hیكون المتلقي (وفق االستراتیجیات السابقة)، فال داعي لالهتمام بالطرف الثالث
 .مستبعد وغیر مؤّثر
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 :08المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف:

یتلقى الطالب في هذه المحاضرة نموذجین مختلفین من استراتیجیات 

االتصال وهما استراتیجیة توزیع المحتوى االتصالي من خالل ثالث 

مستویات مهّمة وتعتبر ضروریة للتكوین في هذه المرحلة، إضافة إلى 

استراتیجیة العالقة، وعلیه فإّن الطالب من خالل الفهم الجّید لهاتین 

االستراتیجیتین یكون جاهزا لخوض التخّصص في الماستر إضافة إلى 

 تحكّمه في مواد معرفیة وتطبیقیة تفیده في الممارسة المهنیة.
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  content distribution إستراتیجیة توزیع المحتوى
 یقصد بالتوزیع في هذه اإلستراتیجیة توزیع المحتوى االتصالي أو اإلعالمي ونشره 

 حیث أّن  مهام المكّلف باالتصال في المؤسسة هي كل ما یتعلق .ولیس توزیع المنتوج
 مراحل متكاملة 3باالتصال واإلعالم ولیس البیع والشراء)، وتنقسم هذه اإلستراتیجیة إلى 

  :هي

• B2B 

business TO business 
، WIN-WIN تعقد المؤسسة عالقات شراكة مع مؤسسات أخرى في إطار عالقة رابح/رابح

الهدف من هذه العالقة هو المساهمة في نشر المحتوى إلى مختلف شرائح الجمهور 
المستهدف وبطرق أحسن و"تحقیق القبول االجتماعي للمؤسسة عن طریق إعالم الجمهور 

، ومن بین هذه المؤسسات: وسائل اإلعالم، شركات العالقات العامة واإلعالن- 50بإنجازاتها"
 ، ویمكن أیضا أن تكون مع األشخاص وهم: قادة الرأي والمؤثرین مثل .شركات االتصال

 تعود بالنفع على الطرفین. B2B ، هذه العالقة...الریاضیین، الفنانین، المشاهیر
اإلشهار في التلفزیون یكون مقابل مداخیل فتستفید المؤسسة بحیث أنها تنجح في  :مثال

، مع اإلشارة .إیصال المحتوى لعدد كبیر من المشاهدین، فیما یستفید التلفزیون من األموال
إلى أن وسائل اإلعالم أو شركات االتصال والعالقات العامة یمكنها الوصول إلى قاعدة 

 .جماهیریة عریضة

 
                                                           

، سنة 1 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط"العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي"، حسن محمود هثیمي، 50
. 21، ص 2015
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• B2C  

BUSINESS TO CONSUMER 
تعمل المؤسسة أیضا على ربط عالقات مباشرة بینها وبین الزبون أو المستهلك بحیث توّجه 

)، . له المحتوى االتصالي مباشرة ومن دون الحاجة إلى وسیط (من دون وسیلة إعالمیة
ومن فوائد هذا االتصال أّنه مباشر ویحّقق نتائج أفضل بحیث یمكن التعّرف بدّقة على ردود 

 B2B األفعال فیما یعتبر قلیل التكالیف مقابل العالقة األولى
مثال: مخاطبة الجمهور المستهدف مباشرة عبر صفحة فایسبوك الخاصة بالمؤسسة أو قناتها 

 أو . أو إرسال رسائل قصیرة عبر الهاتف أو برید إلكتروني عبر القوائم البریدیة.بیوتیوب
 .االتصال الشفهي المباشر أثناء استقبال الزبائن بالمؤسسة

كما یعتبر من التوّجهات الحدیثة للمؤسسات، "االعتماد الذاتي على إنتاج مواد إعالمیة 
 51مقروءة أو مسموعة أو مرئي من خالل إنشاء مراكز صحفیة داخلیة وتسخیر فرق مدّربة"

إلنتاج المحتوى من دون الحاجة إلى وسیط إعالمي مثلما هو موّضح في النموذج األّول. 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 مصر، مؤسسة الطویجي للتجارة والطباعة والنشر، سنة "وظیفة العالقات العامة: األسس والمهارات"، حمدي شعبان، 51

. 113، ص 2000
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• C2C  

CONSUMER TO CONSUMER 
 le consommateur s’adresse توزیع المحتوى هنا یكون قاعدیا ما بین الزبون والزبون

au consommateur52 
 وهو غالبا األكثر تأثیرا ألّن الزبائن یثقون في بعضهم ویصدقون بعضهم أكثر مما یصّدقون 

اإلشهار مثال)، إذ یقوم الزبائن بالترویح للمنتوجات والخدمات والتسویق )اتصال المؤسسة 
 من % 80 وتشیر الدراسات إلى أّن ".لصورة المؤسسة بطرق مباشرة أو غیر مباشرة

، أي 53المؤّسسات تفقد مركزها في السوق بسبب إهمال المستهلك بعد وصوله لمرحلة الشراء"
أّنه یفّضل مرافقة المستهلك بعد الشراء لینقل تجاربه وشهاداته الجّیدة عن المؤّسسة. 

هو  partager إعادة مشاركة محتوى یخّص مؤسسة على حسابك الخاص بفایسبوك :مثال
من زبون إلى زبون وسیحظى بالتفاعل من قبل أصدقائك وكأّنه توصیة منك  c2c اتصال

 .لالطالع على هذا المحتوى أو التعامل مع هذه المؤسسة بناء على منفعة وجدتها فیه
حین تحمل هاتف ذكي أیفون وتفتخر به أمام من تلتقي بهم، فذلك نوع من التسویق لعالمة 

 وحین تلتقي صدیقك وتحّدثه عن طریق االتصال .المؤسسة وتشجیع اآلخرین على اقتنائها
المباشرة عن تجربتك الخاصة مع مؤسسة ما من حیث االستقبال، الخدمات أو تجریبك 

 .c2c للمنتوج، یعتبر ذلك ترویجا لمحتوى حول المؤسسة في إطار عالقة
 

 
                                                           
52 Nicholas oliveri, Manuel Espinosa et autre, « la création de contenus au cœur de la 
stratégie de communication », Paris, l’harmattan communication et civilisation, 2017, p 16. 

، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 53
127 .
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في استراتیجیات االتصال تحاول المؤسسات توظیف األشكال الثالثة عن طریق التخطیط 
 المحكم 

B2B 
B2C 
C2C 

التكامل بین هذه الخطط یعطي نتائج قویة من حیث إیصال المحتوى االتصالي واإلعالمي 
 .للجمهور المستهدف وأیضا اإلقناع به والتأثیر وبالتالي تحقیق األهداف المسطرة
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 Stratégie. de relationإستراتیجیة العالقة
تعّرف العالقة على أنها: "إیجاد االهتمامات المشتركة والنطاق اآلمن الذي یستطیع اثنان أو 

، ویمكن أن تفّوض العالقة السلطة، بحیث 54أكثر من الناس من خالله أن یرتبطو فكریا"
 والثقة 55یقول مانویل كاستلز أّن هناك ثالث مصادر للسلطة هي "العنف أو المال أو الثقة"

تنبع عن نوعیة العالقة القائمة بین المرسل والمتلقي،  وترّكز هذه االستراتیجیة االتصالیة 
 على نوعیة العالقة التي تربط المرسل بالمتلقي 

قد تكون جیدة وقد تكون سّیئة، بحیث یهتّم بعض الباحثین بنوعیة ، وفهي عالقة متبادلة
 moins de communication plus deالعالقة أكثر من االتصال في حّد ذاته (

relation(56وتتطّرق نظریة إدارة العالقات إلى ،57 فیربطها دومینیك فولتون مثال بالثقة
وبالعودة إلى النموذج االتصالي ،58مجموعة من الشروط التي یحب أن تتوفر في المرسل

، یقوم بتشفیر الرسالة أو وضعها في كود (نص، صوت، source فإنالمصدر أو المرسل
 decode صورة، فیدیو، رمز
 channel ، عبر وسیلة مشتركة بینهماmessage إلى المتلقي x یقوم بإرسال الرسالة

 feedback ، الذي ینتج عن رد فعلreciever بحیث تصل الرسالة إلى المتلقي
 ، والتشویش قد یكون داخلیا أو خارجیا noise لكن العملیة محاطة أیضا بالتشویش

مثال: داخل المؤسسة أو خارجها أو داخل اإلنسان (تشویش داخلي ذاتي)، أو في محیطه 
الخارجي، بحیث یؤّثر هذا التشویش على مدى نجاح االتصال، وینتمي كل من المرسل 

یؤّثر في العملیة االتصالیة،  contexte والمتلقي إلى سیاق زماني ومكاني أو ظرف ما
ویمكن أن تكون العملیة متبادلة أي بتبادل األدوار بین المرسل الذي یصبح متلقیا والمتلقي 
الذي یصبح مرسال، بمعنى هناك عالقة بینهما، فإذا كانت العالقة جّیدة معناه أن المتلقي 

                                                           
. 56، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 54
 .44، ص 2014، القاهرة، المركز القومي للترجمة، سنة 1 ط"سلطة االتصال"، مانویل كاستلز، تر: محمد حرفوش، 55

56Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p05. 
57Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p 60.  
58 Francine Charest, François Bedard, « les racines communicationnelle du web et des medias 
sociaux », 2 eme édition, presse de l’université du Québec, 2009, p43. 



  اتصال)3مادة: استراتیجیات االتصال (سنة 
 

71 
 

 le récepteur یستقبل الرسالة بنجاح ألن هناك ثقة وتفاهم وتجاوب وتعاون بین الطرفین
est réceptif 1 (انظر الصورة (

 

 
 

 
إلى المتلقي أي أّنه  x فتصل نفسها الرسالة x في هذه الحالة فإن المرسل یرسل الرسالة

یفهمها كما خطط لها المرسل وبالتالي یكون رد الفعل إیجابیا وكما كان متوقعا والعملیة 
 فإذا كانت العالقة سّیئة بین المرسل والمتلقي معناه أن المتلقي ال یقبل .االتصالیة ناجحة

الرسائل أو ال یفهما كما تم التخطیط لها أو ال یتجاوب معها ولیس متعاونا وال توجد ثقة بینه 
 le récepteur est non réceptif وبین المرسل

في هذه الحالة، تذّكر أّنك دائما مطالب بإنجاح العملیة االتصالیة والتأثیر واإلقناع وفي 
 not x ولیس x جمیع الحاالت والمطلوب هو أن تصل الرسالة

 :الحل بسیط
)، ونظرا لعدم وجود ثقة 2(انظر الصورة not x هو أن یقوم المرسل بإرسال رسالة عكسیة

، وبالتالي تكون قد حققت x بین الطرفین فإّن المتلقي سیعكس هذه الرسالة ویحّولها إلى
 .المطلوب
، لكن من . هذا الحل یطبق في الحاالت التي تتوتر فیها العالقات بین الطرفینمالحظة:

األفضل أن تحافظ دائما على عالقات طیّبة مع الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة لكي 
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 وهو ما  تنجح في العملیات االتصالیة (أي كسب الثقة أّوال سیسهل لك اإلقناع مستقبال)
. 59یعرف بـ" اإلدارة اإلستراتیجیة للعالقات"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Michel Dumas, « les relations publiques : une profession en devenir », Canada, presse de 
l’université du Québec, 2010, p 28.  
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 : 09المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف: 

إلى غایة هذه المحاضرة فإّن الهدف هو التخّصص أكثر والتعّمق 

في ماّدة استراتیجیات االتصال برفق وتدّرج، إضافة إلى تقدیم أمثلة 

تطبیقیة من الواقع عن مؤّسسات جزائریة وأخرى أجنبیة لتعزیز 

الفهم، كما بإمكان الطالب إسقاط هذه االستراتیجیات على مؤّسسات 

من اختیاره، ونستعرض هنا استراتیجیة النقطة واستراتیجیة خلق 

 الحاجة وهي مفیدة للطالب في عّدة مجاالت.
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  one 2one communication إستراتیجیة النقطة
 من القرن الماضیعلى افتراض أن 20انطلقت الدراسات األولى في اإلعالم واالتصالي في 

هناك تأثیرا قویا لوسائل اإلعالم (القذیفة السحریة)، ثم راجع الباحثون هذا االفتراض بدایة 
 بعدما اكتشفوا أن هناك عوامل أخرى تتدّخل في عملیة التأثیر ولیست وسائل 30من 

اإلعالم لوحدها، من ذلك وجود جماعات مرجعیة وثانویة وقادة رأي ونسیج اجتماعي یتموقع 
فیه الفرد، بحیث أّن قراراته االنتخابیة أو الشرائیة تكون جماعیة ولیست فردیة وذلك من 

 .خالل انتماءاته لهاته المجموعات والنقاشات التي یتعرض لها یومیا
، أي أن one 2 many عّمرت وسائل اإلعالم طویال في النموذج العمودي أو األحادي

 الصحفي الواحد أو المؤسسة اإلعالمیة الواحدة كان یرسل للقراء أو المستمعین أو المشاهدین 
في كثیر من األحیان كان یوزع المحتوى الواحد على عدد كبیر من الجمهور المختلف في 

 ).الخصائص السیكوسوسیودیمغرافیة (السن، الجنس، الثقافة
مثال: الجریدة یقتنیها عدد من القراء رغم اختالف رغباتهم في المحتوى والتلفزیون الواحد 

(التلفزیون الجزائري سابقا) كان یوزع نفس المحتوى على عدد كبیر من المشاهدین المختلفین 
في رغبات المشاهدة ...وكان هؤالء یضطرون لمشاهدة نشرة األخبار والشریط الوثائقي 

 .والفیلم مرة واحدة في األسبوع والرسوم المتحركة ...ألنهم لم یكن لدیهم خیارات
 broadcasting هذا النموذج عرف باسم

أي توزیع نفس المحتوى على عدد كبیر من الناس، لكن نتائجه كانت محدودة بسبب 
االختالفات الكبیرة بین أفراد الجمهور . ثّم توّجه االتصال الحدیث نحو عزل الفرد عن 

المجموعة لزیادة التأثیر واسترجاع قوة المرسل، أي كّلما عزلنا الفرد عن محیطه الذي كان 
 .یتأثر به یمكن أن یتأثر فقط باتصال المرسل

 أي النقطة أو التحدید  point ، منpointcastiong هذا النموذج یسمى
 one 2 one أوla stratégie de pointe واإلستراتیجیة االتصالیة تسمى

communication 60 

                                                           
60 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p13. 
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، أصبح االهتمام الیوم أكثر بإستراتیجیة التقسیم  one 2 many فبعدما كان النموذج السائد
stratégie de segmentation والتقسیم الدقیق micro-segmentation 61 أو المنفرد 

 one 2one أو المرّكز 
"la personnalisation remplace la diffusion de masse"62 

الحظ أن التكنولوجیات الحدیثة كلها تركز على عزل الفرد عن محیطه أو عن االتصال 
، وبالفعل أصبح تواصلنا 63 أو ما یعرف بـ :"تفتیت االتصال الجماهیري"الواقعي الفیزیولوجي

 فوسائل اإلعالم .الفعلي نادرا مقارنة باالتصال االفتراضي عبر الشاشة المتصلة باإلنترنیت
توّجهت نحو التخصص (جریدة ریاضیة، تلفزیون أفالم، قناة طبخ، إذاعة موسیقى...) 

، والمؤسسات كذلك أصبحت تركز على target وكأنها تستهدف جمهورا محّددا بعنایة فائقة
 one 2 one االستهداف أو االتصال

 la personnalisation)  رسائل قصیرة عبر الهاتف لك أنت ولیس لغیركإرسالمثال، 
الشخصنة)، أو عبر المیسنجر، وٕارسال رسائل عبر البرید اإللكتروني قد ال تصلك مثل التي 

تصل لزمیلك، وعلى قوقل ترسل لك اإلعالنات بدقة عالیة بناء على عملیات البحث التي 
ویحاول أن یفهم ثم  tracking قمت بها خالل هذه الفترة فهو یتعقب سلوكات النقر لدیك
 la publicité أوadworsیرسل لك رسائل إشهاریة وفقا لحاجاتك اآلن ویسمى ذلك 

comportementale اإلشهار السلوكي 
على فایسبوك أیضا، هناك خوارزمیات تفهم سلوكاتك على الشاشة (ماذا تفعل، مع من 

تتواصل، ما الذي تبحث عنه...) ثم ستالحظ أن المحتوى الذي یظهر لك هذه الفترة دقیق 
جّدا وكأنه یستجیب لرغباتك ...في حین قد یكون لدیك هاتف ثاني في نفس البیت لكن 

سلوكاتك على شاشته مختلفة وبالتالي فالمحتوى الذي یظهر لك سیكون مختلفا....رغم أنك 
 .شخص واحد

                                                           
61 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p 48.  
62 Manuel Diaz, « tous digitalisés, et si votre futur avait commencé sans vous », Paris, 
Dunod, 2015,p14. 

، 2 ط"اإلنترنیت كوسیلة اتصال جدیدة: الجوانب اإلعالمیة والصحفیة والتعلیمیة والقانونیة واألخالقیة"،السید بخیت، 63
 .94، ص 2010اإلمارات العربیة المتحدة، دار الكتاب الجامعي، سنة 
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، 64الذي "یعتمد على اإلنترنیت ورقم الهاتف كهوّیة  رقمیة للمستخدم"هذا االستهداف الدقیق 
یحّقق نتائج عالیة لنجاح العملیات االتصالیة خصوصا من حیث یّتمتعّقب سلوك النقر لدیها، 

تحدید مكانك بدقة، ویمكن للمؤسسة GPSالتأثیر واإلقناع ، مثال تستطیع تكنولوجیا
 فور تعّرفها على مكان ةاالقتصادیة أن تستغّل هذه المعطیات فتوجه لك رسائل إشهاري

تواجدك، فإذا كانت اآلن موجودا قرب نقطة بیع لمنتوجاتها ترسل لك رسالة قصیرة عبر 
 بالمائة مثال إذا دخلت اآلن 20الهاتف أو عبر میسنجر وتقّدم لك عرض تخفیض بنسبة 

 !!!!....واقتنیت أحد منتوجاتها على بعد مترین فقط
 وكأّنها تعزلك عن االتصال باآلخرین وتجعلك تقّرر بمفردك تحت تأثیر اتصال المؤسسة 

un ciblage bien définiوهناك العدید من استخدامات استراتیجیة االتصال ،  one 2 
one ونتائجها أحسن بكثیر ، . 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
64François Bernard Hughe, « l’ennemi a l ère numérique : chaos, information, 
domination » Paris, presse universitaire de France, 2001, p45. 
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 création de besoin65إستراتیجیة خلق الحاجة
، 66یار فهي ما لیس ضروwant كّل ما هو ضروري أّما الرغبة need    یقصد بالحاجة 

 :لفهم هذه اإلستراتیجیة نذكر مراحل الوصول إلیهاو

دخلت المؤسسات في مرحلة إنتاج غزیر لمختلف أنواع المنتوجات بفضل  :اإلنتاج .1
تطور المصانع واآلالت، ونظرا لكثرة العرض على الطلب، تكّدست هذه المنتوجات 

بالمصانع ولحق بالمؤسسات خسائر معتبرة، أبرزها األزمة االقتصادیة العالمیة 
1929. 

التسویق: بعد هذه المرحلة تفطّنت المؤسسات إلى أهمّیة التسویق والذي ال یرّكز على  .2
اإلنتاج بل كیفیة تصریف أو بیع المنتوجات، ومن أهّم خطوات التسویق هي الدراسات 

المیدانیة قبل عملیة اإلنتاج بحیث یمكن للمؤسسات التعّرف على حاجات ورغبات الناس 
وبالتالي تقوم بإنتاج منتوجات تتوافق مع هذه الحاجات والرغبات في قطاعات سوقیة مختلفة 

وعلیه فإّن البیع مضمون...لكن ومع ذلك فإن الخطط التسویقیة لم تكن ناجحة دائما ألن 
العدید من المؤسسات لم یعد بمقدورها أن تبقى تابعة للزبون ورغباته وحاجاته فضال عن 

 .اإلشباعات التي حدثت بسبب المنافسة، فكان علیها التوّجه نحو حّل إستراتیجیة آخر
، بحیث لدى المؤسسات أفكار 2خلق الحاجة: هذه اإلستراتیجیة عكس المرحلة السابقة  .3

إبداعیة في إنتاج منتوجات وخدمات غیر متوّفرة في السوق أو متمّیزة وأحیانا كثیرة كمالیة 
ولیست ضروریة، إّال أّنها تقوم في نفس الوقت بخلق الحاجة لدى الزبائن المستهدفین 
وتستعمل هنا العملیات االتصالیة المختلفة منها اإلشهار بمختلف أنواعه، أین توحي 

للمستهدف بأّن هناك مشكلة ما في جسمه أو حیاته وهي بحاجة للحّل ویكون المنتوج أو 
 .الخدمة التي تقّدمها حّال مثالیا

                                                           
، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 65

190 .
، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 66

248. 



  اتصال)3مادة: استراتیجیات االتصال (سنة 
 

78 
 

لم یكن الجمهور یفّكر تماما في هذه النقائص وكان یعیش حیاة هادئة بدون الحمالت 
االتصالیة التي تمارسها المؤّسسات، إلى بدأ تدریجیا یكتشف ذاته وجسمه وأّنه بحاجة إلى 
 ..هذا المنتوج أو ذاك من أجل أن یظهر بشكل الئق أو متمّیز أو یعیش حیاة الرفاه والراحة
ذلك أن المؤسسات نجحت اتصالیا في خلق الحاجة وفي نفس الوقت وّفرت االشباعات 

الضروریة وهنا یبقى الزبون دائما تابعا لها ال هي تابعة له، بحیث أّنها تنتج ما ترید ووفقا 
إلمكانیاتها ومقدراتها وتخصصها في مجال ما، وما تقوم به هو فقط التركیز على بناء 

 .إستراتیجیة اتصالیة تقنع فیها الزبون والمستهلك بأّن لدیه مشكلة والحّل موجود
اإلشهار مثال یبحث عن مكامن الهشاشة في الذات ویقوم بعملیة التفكیك والتركیب 

(نقائص..حل)، ویحاول تقدیم صورة للجسد المثالي من خالل تدفق الصور واإلغراء فهو 
یبحث في السمات الكمالیة، ویخلق اإلحساس بعدم الرضا (شكل األنف، البطن، الشعر، 

)، مما ینجم عنه صورة عدائیة بینك وبین جسدك (سیكولوجیا)، وبالمقابل یقّدم ..األسنان
 )....الحلول (التجمیل، الشطف، عدسات العیون

في إستراتیجیة خلق الحاجة علیك أن تجد أفكارا إبداعیة تهّز بها عواطف الجمهور 
 كأّن تغّیر سلوكاتهم وأنماط  .المستهدف وتجعله بحاجة إلى منتوجات مؤسستك وخدماتها

االستهالك لدیهم من خالل التسویق لنماذج تتحّول إلى قدوة، إذ تشیر مثال نظریة أبرت 
باندورا حول المحاكاة أو االقتداء بالنماذج والتعّلم االجتماعي، إلى أّن األطفال والبالغین 
یكتسبون اتجاهات واستجابات عاطفیة وأنماط جدیدة من خالل النماذج التي تعرض في 

 ، كما یمكن الرجوع إلى نظریة الغرس الثقافي.  67األفالم السینمائیة والتلفزیون"
 
 

                                                           
، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، سنة 2 ط، "العالقات العامة ووسائل االتصال"، محمد صاحب سلطان67

. 104، ص2015
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 :10المحاضرة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى واألهداف: 

یحصل الطالب هنا على استراتیجیتین متقاربتین وهما استراتیجیة المحتوى والمتعّلقة 

ببناء الرسالة أو الخطاب الخاّص بالمؤّسسة إضافة إلى استراتیجیة التكرار وكالهما 

مهّم في مجال االتصال المؤّسساتي وشائع االستخدام، ومن بین أهّم األهداف أن 

یدرك الطالب أهمّیة المحتوى أي ماذا قیل؟ وطریقة العرض أي كیف قیل؟ ویبني 

تصّورا عن طبیعة مهامه على مستوى المؤّسسة كمكّلف باالتصال، كما یساعده 

 ذلك على التخّصص في طور الماستر بجاهزیة ومؤّهالت أحسن.
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  stratégie de contenu إستراتیجیة المحتوى

 content is king المحتوى ملك
 

 تركز هذه اإلستراتیجیة على تحقیق التأثیر واإلقناع من خالل بناء المحتوى ذو الجودة 
بحیث لكل مؤسسة خط إنتاج المحتوى (نص، صوت، صورة، فیدیو)، وقد یكون المحتوى 

مقاال في الجریدة أو على الموقع اإللكتروني أو منشورا على فایسبوك أو فیدیو بالتلفزیون أو 
 ..... على یوتیوب أو صوتا باإلذاعة أو على منصات اإلنترنیت

ما یهم في هذه اإلستراتیجیة هو بنیة المحتوى من حیث الحجة اإلقناعیة والشكل الموّجه 
لالستهالك، وتستعمل المؤسسات عدة أسالیب لإلقناع تكون أغلبها عاطفیة، مثال في إشهار 

 .حول معجون األسنان یظهر إعجاب اآلخرین بالممثل بسبب بیاض أسنانه الناصع
وقد تكون عقالنیة مثال في إشهار حول معجون األسنان تستعین المؤسسة بطبیب یوّضح 

 .علمیا كیف تفسد البكتیریا األسنان وكیف یقضي علیها معجون األسنان بفضل مكوناته
بمعنى استعمال میكانیزمات عقالنیة أو عاطفیة كحّجة إقناعیة في بناء المحتوى بطرق 

مباشرة أو إیحائیة، ویستعمل أیضا المحور البسیكولوجي الذي یتمركز حوله المحتوى بحیث 
  :یكون مستقطبا الفتا للنظر ودافعا للشراء أو للتعامل مع المؤسسة مثال

 .... أورو9أورو یظهر كسعر متمّیز ومحّفز بدال من  8.99
 .... یقضي على الجراثیم 99.99

  ....  مراقبة جودة ونوعیة78منتوجنا خضع لـ 
 یمكن أیضا بناء المحتوى بشكل إقناعي بسیكولوجي من خالل خلق الشعور بالندرة مثال

 7 إلى 1الكمیة محدودة.....هذا العرض محدود...في حدود الكمیة المتوفرة....من 
 ....فیفري

 
إستراتیجیة المحتوى تركز أیضا على الشكل من حیث التصویر والسیناریو وحبكة القّصة 

ونوعیة التقنیة المستعملة في التصویر واإلضاءة واإلخراج وجودة الصوت واستعمال التقنیات 
 الحدیثة المستخدمة في صناعة المحتوى بحیث یشّجع ذلك على استهالك المحتوى 
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إضافة إلى مدى توافق نوعیة المحتوى االتصالي واإلعالمي مع الوسیلة (مؤسسة إعالمیة أو 
 كما تشیر إلى أهمّیة أن یكون المحتوى خاّصا .)...موقع إلكتروني أو منصة اجتماعیة

 créer et diffuser un contenu original68بالمنتج ولیس منقوال 
بناء المحتوى بجودة عالیة من حیث المضمون والشكل یعتبر إستراتیجیة اتصالیة فعالة 

 لمختلف أنواع المؤسسات، أي ماذا قیل ؟ وكیف قیل؟
 هناك العدید من الحجج اإلقناعیة لبناء المحتوى واألشكال مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68Jean Renaud Xech, « community manager », paris, Vuibert, 2018, p 70. 
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 redondance إستراتیجیة التكرار
یقال: "ما یشغل العینین یشغل الرأس"، ویقال في المثل الشعبي :"البعید عن العین بعید عن 

، وتشیر الدراسات إلى أّنه "حتى یتحّول المستهلك المرتقب إلى فعلي، یجب أن !!"القلب
 رسائل تصل واحدة، أي أّننا نحتاج إلى تكرار 3 مّرات، ومن بین كّل 9تخترق الرسالة ذهنه 

 .69 مّرة على األّقل"27الرسائل 
من أهم االستراتیجیات االتصالیة لدى المؤسسات هي التكرار للرسائل أو المحتوى إلى حّد 

 ویّتم تكرار الرسائل أو المحتوى كما هو بنفس الصیغة (إشهار مثال)، أو .التخمة والملل
 تكرار المعنى بمحتویات مختلفة مع الحفاظ على تكرار الهویة البصریة للمؤسسة.

یتعامل اإلنسان مع الرسائل التي یتلقاها یومیا وفي كّل لحظة عبر حواسه الفیزیولوجیة وهي 
  وهذه الرسائل قد یدركها ویعیها مرة واحدة ثم یتجاهلها مرات أخرى .غالبا السمع والبصر

لكن تكرارها یؤّدي بها إلى النفاذ إلى العقل الالواعي، بحیث تترسخ في الذهن ویجد المتلقي 
نفسه یرددها بدون شعور أحیانا (مثال أغنیة إشهار)، معنى ذلك أن المؤسسة نجحت أن 

تجعل هویتها البصریة نصب عیني المتلقي طول الوقت أو أغلبه وفرضت علیه التفكیر فیها 
شعوریا وال شعوریا، ومنه فإن التذكر یعتبر سهال من كثرة التكرار. 

 
، وأیضا .الحظ مثال أن أحسن طریقة للحفظ هي التكرار والحفظ معناه النقش على الذاكرة

إستراتیجیة عرض القرآن الكریم وهي تكرار سرد القصص وتصویرها في مختلف السور، 
بحیث یمكن لمن ال یحفظ القرآن عن ظهر قلب أن یسرد كل القصص بسهولة ویمكنه أن 
یتذكر اآلیات حتى ولو لم یكن یحفظها ....فیما تالحظ أن هناك عدة تحفیزات في القرآن 

الكریم وفي الحدیث النبوي الشریف التي تحث على قراءة القرآن الكریم مقال الجزاء (التكرار 
 مفید للتذكیر).

إستراتیجیة التكرار تعّد من أفضل االستراتیجیات االتصالیة التي تحاصر بها المؤسسات 
 .المتلقي وأكثرها نجاحا في تحقیق األهداف

                                                           
، ص 2010 األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، سنة "االتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق"، أحمد النواعرة، 69

125 .
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 وفي هذه اإلستراتیجیة قد .كالمطرقة تدق رأس المسمار شیئا فشیئا حتى تصل إلى الهدف
 .نقدم نفس الرسالة عدة مرات أو معنى الرسالة في عدة محتویات على المدى البعید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  اتصال)3مادة: استراتیجیات االتصال (سنة 
 

85 
 

 : 11المحاضرة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى واألهداف: 

في هذه المحاضرة یكون تذكیر الطالب بالمسار الفكري لمحاضرات ماّدة 

استراتیجیات االتصال ومواصلة استعراض نماذج عن االستراتیجیات 

وهنا یّتم شرح استراتیجیة الهیمنة االتصالیة عن طریق وسائل االتصال 

واإلعالم مع اإلشارة إلى النماذج االتصالیة الحدیثة تحدیدا على شبكة 

اإلنترنیت، وبالتالي فإّن الطالب یأخذ أفكارا عاّمة ومتخّصصة عن تطّور 

نماذج االتصال وعن استخداماتها بالمؤّسسة على المستوى بعید 

 األجل.
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  la domination إستراتیجیة الهیمنة
المقصود بالهیمنة هو التحكم في وسائل اإلعالم واالتصال أو جمیع القنوات االتصالیة التي 

  ففي نماذج االتصال الموضحة في الصور .تتدفق من خاللها المعلومات الخاصة بالمؤسسة

  one 2 one هناك اتصال من واحد لواحد •

 .مثال: االتصال المباشر الشفهي ما بین المكّلف باالتصال وأحد زبائن المؤسسة
یكون أمام المرسل مساحة واسعة إلیصال الرسالة وشرحها وٕاعادتها وٕاقناع المتلقي والتأثیر 

 .علیه وبالتالي تحقیق األهداف من االتصال

 one 2 many اتصال من واحد لجماعة •

مثال: في ملتقى تنظمه المؤسسة یقدم المكّلف باالتصال خطابا اتصالیا موّجها لعدد من 
 الزبائن الذین یحضرون الملتقى أو یتم بّث هذه الرسالة عبر وسائل اإلعالم 

ینقص مفعول الرسالة والتأثیر ألن المرسل ال یمكنه التحكم إلى حد كبیر في جمهور المتلقین 
 .وال یمكنه االطالع على ردود األفعال

 many to one اتصال من جماعة لواحد •

عدة مؤسسات توجه خطاباتها اإلشهاریة لنفس الزبون بشكل تنافسي بحیث یتعرض  :مثال
ة المخاطرة كبیرة هنا ألن المتلقي ال ینتبه وال یهتم وال یتأثر وال بلعدة رسائل، وبالتالي فإن نس

 .یقتنع إال بالمحتوى ذو الجودة والمصنوع باحترافیة عالیة
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 كل هذه النماذج موجودة في ممارسة االتصال ولدیها سلبیاتها وٕایجابیاتها 
، أین الجمیع یعتبر مرسال many 2 many لكن االتصال في الحقیقة هو النموذج الرابع

ومتلقیا في نفس الوقت،  وبالتالي فإن نسبة المخاطرة تعّد أكبر، ویظهر ذلك على شبكة 
اإلنترنیت بمختلف تطبیقاتها منها منصات التواصل االجتماعي، مثال فایسبوك أین یمكن 

 )2للجمیع أن یرسل ویعتبر متلقیا كما یمكن تبادل األدوار  (انظر الصورة
من أجل تحقیق أداء أحسن والوصول إلى نتائج إیجابیة من الضروري تطبیق إستراتیجیة 

 الهیمنة وهي أن تحاول المؤسسة التحكم في وسائل االتصال واإلعالم 
 سواء عن طریق التملك (امتالك جریدة، إذاعة، تلفزیون) .1

. أو عن طریق إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم لضمان نشر محتویات إیجابیة عن 2
 .المؤسسة

 
على شبكة اإلنترنیت یعتبر األكثر هیمنة هو من یتحكم في إنتاج المعلومات، إذ من السهل 

)، لكن ..امتالك القناة االتصالیة (مثال حساب فایسبوك، قناة یوتیوب، حساب انستاغرام
الهیمنة تعني أن تكون المؤسسة هي مصدر المعلومة المتداولة على مختلف المنصات (هي 

المنتجة)، أّما توزیع هذه المعلومات فیخضع لمنطق الشبكة وأدوات منصات التواصل 
 partage االجتماعي مثل

المؤسسات التي ال تنتج معلومات عنها (في شكل محتوى) ستتعّرض للضرر بسبب إنتاج 
معلومات عنها من قبل مصادر أخرى وقد تكون هذه المعلومات خاطئة أو إشاعات تقدم 

 community فضال عن أهمّیة إدارة الكیانات االجتماعیة .صورة سلبیة عن المؤسسة
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management70 على منّصات التواصل من خالل التنشیط والیقظة وٕادارة حضور هوّیة 
 المؤسسة. 

على قنوات االتصال واإلعالم une position dominante 71خالصة: إستراتیجیة الهیمنة 
 :هي
 .التحكم في قنوات توزیع المعلومات بمختلف الطرق -
مركزیة إنتاج المعلومات أو التفّرد بإنتاج المعلومات الخاصة بالمؤسسة (تحدث عن نفسك -

 بدل أن یتحدث اآلخرون عنك).
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
70Jean Renaud Xech, « community manager », paris, Vuibert, 2018, p 07.  
71Stiphane Billiet, « les relations publics : refonder la confiance entre l’entreprise, les 
marques et leurs publics », 2 eme édition, Paris, 2017, p75. 
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 : 12المحاضرة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى واألهداف: 

ختاما یّتم تنبیه الطالب إلى وجود عدد ال محدود من االستراتیجیات االتصالیة وأّن 

االنطالق من االستراتیجیة المرجعیة واستعراض بعض النماذج كان فقط الكساب 

األدوات العقلیة للتفكیر، ویمكن أن ینجح المتعّلم كطالب أو كمهني في وضع 

استراتیجیات اتصالیة مناسبة إذا تحّكم في االستراتیجیة اإلبداعیة واستراتیجیة 

المصادر التعاونیة أو المفتوحة، كما یزّود الطالب في هذه المرحلة باألدوات 

 الرقمیة التي تساعده على ذلك.
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 la créativité إستراتیجیة اإلبداع
یعرف السوق تشّبعا باألفكار في مجاالت المنتوجات والخدمات، وأیضا في االتصال 
واإلعالم، أین تتشابه األفكار إلى حّد التنمیط (نفس اإلشهار، الحمالت االتصالیة، 

)، فالجمهور تائه وسط هذا التنمیط والتقلید أحیانا كثیرة، كل األمور متشابهة .االستراتیجیات
لدیه، وأصبح یبحث عّما هو جدید ومختلف ومتمّیز، وحتى الناس أصبحوا متشابهین في 

الشكل والسلوك من فرط استهالك نفس المنتوجات والخدمات ونفس الثقافة واألفكار، 
فعملیات التجمیل جعلت من الناس نماذج متشابهة في الجسم واإلشهار للمالبس والموضة 

ومختلف أنواع المنتوجات جعلهم متشابهین في المظهر، والتركیز على نفس البرامج السیاسیة 
 ویعتبر .واالقتصادیة والثقافیة وحتى الترفیهیة جعلهم یفّكرون بطریقة واحدة ....إلى حّد الملل

 أحسن حّل للخروج من مأزق التشابه والتنمیط هو االختالف والتمّیز 
 thinking outside of the box وال یكون ذلك إّال بإبداع األفكار والتفكیر خارج الصندوق

اإلبداع یحتاج إلى التحّرر من األفكار والقیود التقلیدیة، ویحتاج إلى التمّرد عّما هو سائد 
وٕاطالق العنان للعقل لیفّكر ویبدع، فالمسّلمات واألفكار الجاهزة والحلول التقلیدیة للمشاكل ال 
تفي بالغرض، لذلك علیك أن تفّكر بطریقة أوسع وتضع استراتیجیات وخطط اتصالیة متمّیزة 

 .وغیر موجودة
یمكنك ذلك، فالعقل مبني على البرمجة إذا برمجته على التقلید واالستسالم واسترجاع األفكار 

السائدة سیعمل بهذه الطریقة، أما إذا برمجته على التفكیر الحّر والواسع الذي یتجاوز 
 ومقاییس التوظیف في المؤسسات الكبرى الیوم تعتمد .الصندوق أو العلبة فسینجح في ذلك

على قدراتك اإلبداعیة في خلق األفكار وحّل المشاكل، مع اإلشارة إلى أّن األفكار اإلبداعیة 
 والیابان والصین من خالل HuweiوAppleتباع وتشترى ألّنها متمّیزة، مثال الحظ شركة

 .األفكار غیر العادیة، الجدیدة والمتمّیزة على جمیع األصعدة
 حاول أن تفّكر بإبداع وستبني استراتیجیات اتصالیة قّویة
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 crowdsourcing إستراتیجیة المصادر التعاونیة أو المفتوحة
ال یمكن القیام بجمیع المهام أو الوظائف من قبل شخص واحد على مستوى خلیة االتصال 

، إذ تخصص المؤسسات المتطّورة فریقا للعالقات العامة لتوزیع .أو قسم العالقات العامة
األعباء وضمان القیام بمختلف النشاطات على أكمل وجه، إضافة إلى االستفادة من أفكار 

 .هؤالء المتخصصین في نفس المجال
األفكار اإلبداعیة مطلوبة من الجمهور الداخلي للمؤسسة من أجل تسییر الجوانب 

 .االتصالیة
یمكن االستعانة ببعض التطبیقات التكنولوجیة لالستفادة من األفكار، وأفضل طریقة 

 ولدى الجمهور الخارجي .للحصول على أفكار جّیدة هي أن تحصل على أفكار كثیرة
 la foule للمؤسسة العدید من األفكار اإلبداعیة التي یمكن استغاللها لفائدة المؤسسة

intelligente 
 ، لكن كیف نحصل على هذه األفكار ؟smart mob أو

یمكن تشجیع الجمهور الخارجي على تقدیم اقتراحات لفائدة المؤسسة بخصوص مواضیع 
مختلفة حول عملیاتها االتصالیة واإلعالمیة ویعد االستماع لآلخرین مهما لتفادي السلبیات 

 بحیث توّفر المؤسسات قنوات اتصالیة لالستفادة من .والنقائص واستغالل األفكار الجدیدة
 :أفكار الجمهور الخارجي مثال
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 .سجل الشكاوى واالقتراحات •
 .عبر الهاتف •
 البرید اإللكتروني •
 ... االتصال الشفهي المباشر في الملتقیات والندوات والزیارات •

 .لكن هذه الطرق ال تعتبر مثالیة من أجل الحصول على أفكار اآلخرین مجانا واستغاللها
على شبكة اإلنترنیت هناك العدید من الفضاءات التي یتجمع فیها عدد كبیر من 

المستخدمین ویقّدمون فیها آراء أو أفكار أو اقتراحات ...یمكن للمؤسسة أن تستلهم منها 
 .أفكارا إبداعیة

 )..مثال على شبكات التواصل االجتماعي (المنشورات/ التعلیقات
 على المدونات/ المجموعات/ المنتدیات...عبر التشات

هناك العدید من القنوات االتصالیة التي تسمح باالستفادة من أفكار اآلخرین ومجانا من 
، فقط UGC) user generated content(72خالل المحتوى التشاركي أو المنتج جماعیا 

علیك أن تستغّل هذه المصادر المفتوحة ألّن كّل مستخدم یمكن أن ینشر في یوم ما فكرة 
 فالتجارب .تستحق االستغالل والتجریب حتى ولو كان طول الوقت ینشر تفاهات أو سذاجات

الیومیة التي ینشرها المستخدمون خصوصا في عالقتهم بالمؤسسات والجوانب االتصالیة 
واإلعالمیة ...تعتبر ملهمة لمتخصصي االتصال من أجل تطویر أفكارهم اإلبداعیة 

 وعلیه فإّن هناك ذكاء جمعي في المجتمع الواقعي وأیضا في .واالتصال بطریقة مختلفة
 ومجاني ...لما ال تستغّله.؟crowsourcing االفتراضي ومفتوح

                                                           
72 Sabrina Laroche, «  les medias sociaux : nouveaux canal d’influence dans la stratégie 
relationnelle des marques », institut d »étude politiques de Strasbourg, 2012, p61. 
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 تطبیقات تساعدك على زیادة اإلبداع 6
التفكیر اإلبداعي واألفكار الجدیدة في العمل یمكن الحصول علیه بطرق تقلیدیة أو حدیثة 

منها بعض التطبیقات المساعدة في تولید األفكار اإلبداعیة: 
 

 :TED تطبیق
واحدة من الطرق التي قد تساعدك على الوصول ألفكار جدیدة هي مخالطة الناس، 

ذلك، حیث یضم  TED واالستماع لهم، ومعرفة قصصهم وخبراتهم، ویحقق لك تطبیق
التطبیق مئات الفیدیوهات التي تحمل خالصة تجارب وقصص وخبرات عدد كبیر من 

الشخصیات في الكثیر من المجاالت، وبالتالي قد تساعدك مشاهدة بعض الفیدیوهات على 
 .استلهام أفكار جدیدة ورؤیة األشیاء من زاویة مختلفة

 
 Brainsparker تطبیق

الغرض من التطبیق هو تشجیعك لكتابة كل األفكار التي تدور في ذهنك مهما كانت تبدو 
ساذجة أو تقلیدیة بدون انتقاد أو تحلیل، ثم ربطها مًعا في محاولة لتحفیز عقلك للخروج 

بأفكار جدیدة، فهو مصمم إلثارة مخیلتك واستخراج إبداعك الداخلي، إذ یحتوي التطبیق على 
 بطاقة، تتضمن عبارات وكلمات وصوًرا وتساؤالت مثیرة للتفكیر، وهذا التطبیق مناسب 200

 .للجمیع سواء طلبة أو رجال أعمال أو الكتاب والمسوقین، فهو أداة رائعة لزیادة اإلبداع
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 Unstuck تطبیق
إذا كنت تبحث عن حل لمشكلة ما وعقلك مغلق وال تستطیع الوصول ألي شيء، فیمكنك 

، فهو تطبیق مصمم لمساعدتك على تخطي لحظات "عدم اإلبداع"، في Unstuck استخدام
البدایة یسألك عن المشكلة وعن شعورك حیالها، ثم یبدأ في طرح األسئلة وتقدیم النصائح 

والحلول، وقد تجد في التطبیق الكثیر من األمثلة لمشاهیر وشخصیات عامة مروا بمشكلتك، 
ویتضمن التطبیق الكثیر من الحلول للمشكالت الشائعة في العمل، ومشاكل التسویف، وقلة 

 .التحفیز، وسیطرة األفكار السلبیة
 

 Coffitivity تطبیق
یدعى الكثیر من المبدعین أن أفضل أعمالهم هي التي قاموا بتصمیمها أثناء تواجدهم في 

المقاهي، وهناك دراسة أجرتها جامعة شیكاجو، تثبت أن التعرض لمستویات معتدلة من 
الضوضاء یساعد بعض األشخاص على زیادة اإلبداع، لذلك إذا كنت تشعر أنك تنجز 

لیحضر لك أجواء المقهى  Coffitivity وتبدع أكثر في الضوضاء، فیمكنك استخدام تطبیق
والضوضاء إلى منزلك ویساعدك على زیادة اإلبداع، وٕاذا كنت ال تعلم هل تفكر بشكل 

  !أفضل في الهدوء أم في الضوضاء، فیمكنك تجربته لتعرف ذلك
 

 Behance تطبیق
 إذا كنت عالق أمام فكرة تتعلق بالفن أو التصمیم، فیمكنك التوجه مباشرة الستخدام تطبیق

Behance فهو واحد من أفضل التطبیقات الُملهمة في مجال التصمیم الجرافیكي واإلعالن ،
والتصویر، حیث یضم آالف التصمیمات الممیزة لمصممین وشركات من جمیع أنحاء العالم، 
مما یمنح عقلك تغذیة بصریة مجانیة تساعده على الوصول للكثیر من األفكار والتصمیمات 

 .الجدیدة
 

 Simple Mind تطبیق
أحیاًنا نمتلك الكثیر من األفكار العشوائیة والفوضویة التي ال یبدو أنها متصلة ببعضها، 

لذلك نحتاج لتنظیمها من أجل رؤیتها بشكل أفضل وتحدید إذا كانت مفیدة أم ال، ویساعد 
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على تحقیق ذلك، حیث یوفر لك إمكانیة لرسم خریطة ذهنیة  Simple Mind تطبیق
ألفكارك مما یساعدك على فهمها والتعامل معها بصورة أفضل، ویمكنك رسم خرائطك 
باستخدام الكتابة أو الصور أو مقاطع الفیدیو والتسجیالت الصوتیة مما یدعم أفكارك 

 .ویجعلها أكثر فعالیة
 

 

 

 : 13المحاضرة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى واألهداف: 

تتضمن هذه المحاضرات مراجعة لجمیع محاضرات الماّدة مع إمكانیة 

اإلجابة على مختلف األسئلة واإلنشغاالت في هذه المرحلة إضافة 

إلى خاتمة تلخیصیة عن المحتوى العام وبعض المراجع المفیدة 

للتعّمق أكثر، وبالتالي فإّن هذه المحاضرة تفید في تعزیز الفهم 

 إضافة إلى التحضیر لالمتحانات.
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 مراجعة عامة

+ 

 خاتمة تلخیصیة:

تضمنت المحاضرات عرضا ملخصا عن المحاور األساسیة وهي االتصال والمؤّسسة 

واإلستراتیجیة، إضافة إلى أهّم االستراتیجیات التي یمكن توظیفها في المشروع االتصالي 

للمؤّسسة، مع اإلشارة إلى إمكانیة إدماج عّدة استراتیجیات ضمن استراتیجیة واحدة وعدم 

الثبات أو اإللزام باستراتیجیة واحدة طول مسار المؤّسسة أو دورة حیاتها، بل یبقى ذلك 

متوّقفا على الظروف والمواقف والسیاقات والمحّطات التي تمّر بها المؤّسسة واألهداف التي 

تضعها في كّل محّطة، بحیث تعتبر اإلستراتیجیة خارطة طریق تنطلق من النقطة أ إلى 

النقطة ب التي تتوافق مع تحقیق األهداف المسّطرة في النقطة األولى، كما یشار إلى أّن 

االستراتیجیات االتصالیة لیست محدودة في عدد معّین وثابتة، بل هي كثیرة ومتعّددة 

ومرتبطة باإلبداع وانعكاس ذلك على هوّیة المؤّسسة وعملیاتها االتصالیة في المیدان، إذ ما 

تّم عرضه في المحاضرات انطالقا من االستراتیجیة المرجعیة هو مجّرد أمثلة تساعد الطالب 
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على التفكیر في إبداع استراتیجیة اتصالیة خاّصة بمّؤسسته في الزمان والمكان والموضوع 

 المحّدد.

نذّكر أّن االستراتیجیة االتصالیة مهّمة جّدا في مخّطط عمل أّي مؤّسسة وتعتبر محّركا 

لمختلف أنشطتها واستراتیجیاتها اإلنتاجیة والتسویقیة، ذلك أّن االتصال أصبح وظیفة هاّمة 

لدى المؤّسسات ویمكن من خالله إحداث الفارق ما بین المؤّسسات التي ال ترّكز على 

االتصال والمؤّسسات التي تجعله ضمن أولویاتها، بغّض النظر عن السیاسة اإلنتاجیة أو 

نوعیة المنتوج والخدمة أو السعر، فاالتصال فلسفة تشّق مستقبال معّمرا في جمیع المؤّسسات 

 وال یمكن االستغناء عنها أو تهمیش العاملین في هذا الحقل.
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 قائمة المراجع 
 مراجع مقترحة للتعّمق في استراتیجیات االتصال

 تساعد على إنجاز البحوث في التطبیقات
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