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 األمين وخليله حبيبه على والسالم والصالة وتوفيقه نعمه تمام على وحده هللا الحمد

  ...وبعد والسالم، الصالة أزكى عليه

 لتفضله "طالبي زوبيدة" الفـاضلة لألستاذة وتقديري شكري بجزيل تقدمأ

  . البحث هذا على باإلشراف

أتقدم بخالص الشكر إلى كل الصحفيين الذين ساهموا بإنجاز هذا البحث، ألن لوال  

 .   نجالء، سامية، سفيان، آسيا، رزيقة، عتيقة: مساعدتهم

 .الذين لم يبخلوا علي بالمساعدة الكرام األساتذة لكل بالشكر أتقدم كما

 انجاز في العون يد بخلت بمد ما التي على وجه الخصوص" سيدي موسى ليلى"

 .والثواب الصبر لها اهللا وأسأل البحث

 المذكرة هذه وتقييم قراءة على لتفضلهم المناقشة لجنة كذلك وأشكر

 هذا إعداد في أعانني من ولكل الدفعة في زمالئي لجميع بالشكر وأتقدم

  العمل
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 :المقدمــة

  

تعد المؤسسة الصحفية من ضمن القطاعات الفاعلة واألكثر نشاط بذات المجتمع، خاصة 

ومما يعزز مصداقية وأّن اإلعالم يمثل السلطة الرابعة، لما له من نفوذ وسلطة قادرة على التغيير، 

هذا التأثير تواجدها بالحياة المؤسساتية من جهة، والتسجيل الدائم لحضورها بالحياة االجتماعية، هذه 

بالطاقم األخيرة األكثر ديناميكية، و الميكانيزمات العملية التي تعتمد عليها في أداء المهام المنوطة 

ة بمستلزمات األداء المهني الصحفي من جهة الصحفي المشتغل بها، طاقم على دراية كافية ووافي

تضمن إلى حد ما نجاعة تقديم الخدمة للجمهور على وجه مقبول يسهم ولو أخرى، هذه الدراية 

  .بصورة نسبية في كسب ثقته وٕاقباله على المنتج اإلعالمي

تحاول على مضض  فالمؤسسة الصحفية باعتبارها صورة مصغرة عن المجتمع المنتمية إليه،

ولكن لعكس صورة ما يحدث بين جنباته؛ فإنها تعتمد على توظيف تقرب من هذا المجتمع، ال

تحقيق األهداف العامة اتصالية تكن بمثابة الوقود األساسي الذي ينعش إمكانية إستراتيجيات 

من منطلق أن الدعامة واللبنة القاعدية لعمل المؤسسة، ، إستراتيجيات تمثل للمؤسسة الصحفية

إستراتيجيات االتصال وجه تخطيطي ألوتار األهداف المحددة وفقا الستعمال وسائل تضمن تطبيق 

  .طويل األمد لهذه األهداف لتوسيع حجم الثقة بالمؤسسة أكثر

حتى ولو واحترافية،  إستراتيجيات تضمن فعاليتها من خالل تكرار استعماليتها بكل مرونة

هذا الخير  داء الصحفي،إال أّن الغاية واحدة وهي ضمان نجاعة صيرورة األتميز بالتنوع والتعدد، 

تساند أدائه أو أنها ثرات خارجية وحتى داخلية، يا إما ؤ الذي يتأثر عبر دورة حياته المهنية بم

ولهذا فإن الحديث عن موضوع تأثير إستراتيجيات االتصال على األداء الصحفي بالمؤسسة  .تضعفه

السيما مع موجة التغير التي أضحت تالزم األداء الصحفي في كل الموضوع الهين، الصحفية ليس ب

 .حركاته التنقلية

لهذا الموضوع دون سواه مجموعة من األسباب نوجزها بالنقاط  اختيارناولقد كان من وراء 

  :اآلتية

  



  ب

 

 .الرغبة في التقرب عن كثب من عمل المؤسسة الصحفية - 

  .الصحفيالتعرف على بعض مالمح األداء  - 

القيام بدراسة علمية قائمة على تطبيق مجموعة من اإلجراءات المنهجية للتوصل لمعرفة -

  .أهمية إستراتيجيات االتصال في األداء الصحفي

  .أو العكس في مدى إمكانية تفعيل األداء الصحفي نولوجيةرصد تأثير التغيرات التك- 

  :فهي كاآلتيأهداف الدراسة  أما عن

  .اإلستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسة الصحفية في أدائها المهني التعرف عن أهم- 

  .معرفة درجة تأثير هذه اإلستراتيجيات على األداء الصحفي- 

  .كيف يستفيد الصحفي من هذه اإلستراتيجيات- 

    .التعرف عن مختلف اإلستراتيجيات التي تستعملها المؤسسة الصحفية- 

فكونه ليس مجرد عملية تكرار بل يحاول أن يسلط الضوء ، األهمية العلمية للموضوعأما عن 

على زاوية محددة في األداء الصحفي، أال وهي تأثير اإلستراتيجيات االتصالية به من جهة، والتعرف 

على مختلف اإلستراتيجيات المستخدمة بذات المؤسسة إن وجدت، ودرجة االستفادة منها بالعمل 

  .الصحفي

إلطار :"ـمنه ل األولالفصل  ، قد خصص أربعة فصولالعمل إلى وعليه فقد تم تقسيم هذا 

د واألسس المنهجية التي تم االعتماجراءات والذي تضمن بدوره مجموعة من اإل ،"ةالمنهجي للدراس

استراتيجيات : "فقد عنون بـ الفصل الثانيصبغة علمية، أما بعليها إلنجاز هذا العمل ولجعله يصطبغ 

من  األخير  لالفص، أما "لصحافة المكتوبةا: "ـل الفصل الثالث خصص في حين ،"المؤسساتي االتصال

المتوصل إليها بالدراسة  النتائج، مع إدراج "اإلطار الميداني للدراسة"الدراسة فقد تمحور حول 

          .المالحق، وقائمة المراجعكر ذمع ،  الخاتمةو
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  :اإلشكاليـة

  

االتصال العصب الحيوي الذي ُيضمن من خالله تحقيق أداء فعال ألي منشأة من  يعتبر

لكن هذا العصب يتغذى جسده على آليات . الخارجي سواء أكان على المستوى الداخلي أو المنشآت،

في تحقيق الوجود االجتماعي الفعلي لمركزية  ، وتساهم بشكل أو بآخرتزكي أداء فاعليهوٕاستراتيجيات 

ت قوام وظيفة وجودها المتميز وجودها بساحة المنافسة المؤسساتية، هذه األخيرة التي ال يمكن أن يثبّ 

العمود الفقري إلستراتيجية إّال إذا ُعزي لفاعليها مؤشرات عملية تمثل إلى حد ما  بدينامكية نشطة

  .االتصال

وبما أن الصحافة المكتوبة ميدان خصب، بقوم بالدرجة األولى على مدى اتساع نطاق شبكة 

نة لهذا الجهاز، فإنها تحتاج إلى تطبيق  التفاعل المستمر والغير ناضب بين العناصر المكو

الة التمثل التطبيقي الال جيد لهذه عليها؛ ألنه في حأداء فاإستراتيجيات تضمن إلى حد ما نجاعة 

اإلستراتيجية فإنه يؤثر على أداء فاعليها، الذي بدوره ينعكس على مدى قابلية اإلنتاج الصحفي 

      .بالمؤسسة الصحفية

بدرجة ما في ضمان نجاح فعالية إستراتيجيات االتصال بذات المؤسسة الصحفية يساهم  فتواجد

ورائه إلى تحسين صورتها لدى جمهورها الداخلي منه  هم منالذي تسأدائها وجودة منتوجها، 

األمر الذي من شأنه دعم المكتسبات العملية للصحفي،  ، فضال عن أنها تزيد من اتساعوالخارجي

ى نمط إذ تعد إستراتيجيات االتصال بمثابة ميكانيزم حيوي قائم علالتواجد االجتماعي للمؤسسة؛ 

العناصر المكونة للعملية االتصالية، وفقا لهدف محدد وواضح، هذا بين ما  مستمر من التفاعل

دورة عمل المؤسسة الصحفية، هذا التجديد بدوره هو اآلخر ينعكس  األخير الذي يحافظ على تجديد

   :نثير التساؤل األساسي اآلتي على المشتغلين بذات المؤسسة، وعليه
  

  .   تساهم إستراتيجيات االتصال في تفعيل األداء الصحفي بذات المؤسسة الصحفية؟ كيف
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  :التساؤالت الفرعية

  .كيف تؤثر إستراتيجيات االتصال على األداء الصحفي بالمؤسسة؟

  .المستخدمة بالمؤسسة الصحفية؟ االتصاليةستراتيجيات ما هي اإل

  

  :الفرضيات

تتوقف  الصحفية يتأثر بمؤثرات، سواء أكانت داخلية أو خارجيةاألداء الصحفي بذات المؤسسة 

جمهورها حدود تواجدها على طبيعة اإلستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسة لضمان كسب ثقة وتأييد 

فإن  الداخلي أو الخارجي على حد سواء، وبما أن الفرضية مجرد إجابة مؤقتة للتساؤالت محل الطرح؛

  :ضوع بحثنا هي كاآلتيالفرضيات المعتمدة بمو 

 .تساهم إستراتيجيات االتصال في تحسين األداء الصحفي بوتيرة مستمرة - 

 .على األداء الصحفي بالمؤسسةتؤثر إستراتيجيات االتصال تأثيرا إيجابيا  - 

  .كلما اتسع نطاق استخدام إستراتيجيات االتصال كلما زاد األداء الصحفي نجاحا - 
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I( تحديد المفـاهيم : 

  :المفـاهيم النسقية) 1

  :إستراتيجية االتصال )1.1

والربط بين الموارد لتحقيق  ،باختيار الوسائل" مجموعة من القرارات والتصرفات المتعلقة

األهداف  ةاألهداف، ومنه فاإلستراتجية في المؤسسة هي التعبير عن الخطوات التي تجعلها مسير 

طويلة األجل، ويحلل بها وضعية المؤسسة ويختار بموجبها السياسات التي تمكنه من تحقيق أهدافه 

  .1المنوطة، وتخصيص الموارد البشرية والمادية، واستعمالها بالطريقة األكثر فعالية

  :2األداء )1.2

  : التعريف اللغوي

  .إليه الخير، األداء هو إيصال الشيء إلى المرسل إليه ىأدى، تأدية، أدى الشيء، أوصله، أد

  :التعريف االصطالحي

هو مجموعة من المعايير المالئمة للتمثيل والقياس التي يحددها الباحثون، والتي تمكن من 

  .  إعطاء حكم قيمي من األنشطة والنتائج والمنتجات وعلى آثار المؤسسة على البيئة الخارجية

  :3العمل الصحفي )1.3

   :لـالعم

  :التعريف اللغوي

  .العمل هو الفعل بقصد المهنة أو ما يتولد عليه العمل، جمعه أعمال

  :التعريف االصطالحي

  .العمل هو مجهود يبذله اإلنسان لتحصيل المنفعة

  

                                                           
1
 -Papin R, Part de diriger, Tomel : Management et stratégie, Dunid :Paris, 1995, p 217 . 

2
�دام ���و�و��� ا����ل ا��د��� وأ�رھ� �� ا�
	ل ا�������
	� ��واش،  -  ��، ر���� �����
ر �� ��وم ا���م وا����ل، ��
� وا � ا

�

� وا����������  .1، ص 2012 -���2011�� ���رة، : ا���وم ا�
3
  .1، ص ��س ا�	ر�� - 
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  :الصحفي

ــــــق    فيا، عرضــــــا صــــــحفيا، حفيقــــــال أســــــلوبا صــــــبمهنــــــة الصــــــحافة، ويتصــــــل بهــــــا هــــــو مــــــا تعل

  .و أداء صحفياأ

  :الصحفيالعمل  

  .هو مسؤولية مهنية لها قواعد وأساليب، ولها أعراف تحكم طبيعة العمل ونتائجه
  

 :تحديد المفـاهيم اإلجرائية )2

 

  :إستراتيجية االتصال )2.1

هي مجموعة من الوسائل االتصالية المستخدمة من قبل المؤسسة الصحفية، والتي يتم بها 

  .تنشيط فعالية نقل المضامين االتصالية
  

  :الصحفياألداء   )2.2

هذه الطريقة التي يعني الطريقة التي يتم من خاللها نقل المضامين اإلعالمية للمرسل إليه، 

تساهم في تنشيط صيرورة األنشطة والمهام التي يتم وفقها إنتاج المضامين االتصالية، التي يتم نقلها 

  . إلى الجمهور الخارجي، استنادا على  استخدام وسائل االتصال الجماهيري
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II( الدراسات السابقة:  

الســـــابقة النقطـــــة المهمـــــة التـــــي ينطلـــــق منهـــــا أي باحـــــث فـــــي الدراســـــة، حيـــــث  تعتبـــــر الدراســـــات

أن التــــــراكم النظــــــري فــــــي مجمــــــل التخصصــــــات بمثابــــــة القاعــــــدة الصــــــلبة ألي بحــــــث علمــــــي حتــــــى 

   .ال ينطلق من الفراغ

الصــــــحفي، مــــــن بــــــين اإلرهاصــــــات وتعتبــــــر دراســــــة تــــــأثير إســــــتراتيجية االتصــــــال علــــــى األداء 

األولــــى التــــي تشــــغل بــــال المؤسســــة الصــــحفية، إذ يعــــد هــــذا الجانــــب الدراســــي محــــل اهتمامهــــا فــــي 

حـــــــد ذاتهـــــــا مـــــــن جهـــــــة، والجمهـــــــور الخـــــــارجي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى؛ ألن أي مؤسســـــــة لكســـــــب ثقـــــــة 

ــــــــى منتجهــــــــا؛ فإنهــــــــا تســــــــعى جاهــــــــدة الســــــــتقطاب كــــــــم هائــــــــل مــــــــن  ـــا زيــــــــادة اإلقبــــــــال عل جمهورهـــــ

هــــــذا المــــــأرب ال يمكــــــن بــــــأي شــــــكل مــــــن األشــــــكال أن يحقــــــق ثمــــــار فعاليتــــــه إال مــــــن الجمــــــاهير، و 

ــــــائمين بالعمــــــل الصــــــحفي  ــــــى  تطــــــوير الق ــــــي مقــــــدمتها العمــــــل عل ــــــب عــــــدة، ف خــــــالل مراعــــــاة جوان

وتحســـــين أداءاتهـــــم فـــــي ظـــــل تطبيـــــق جملـــــة مـــــن االســـــتراتيجيات التـــــي تعمـــــل بشـــــكل أو بـــــآخر فـــــي 

ــــالي إعطــــاء صــــورة إيجابيــــة لهــــا، ومــــن بــــين الدراســــات  رفــــع معنويــــة اإلقبــــال علــــى المؤسســــة، وبالت

  :التي يمكن أن نعتبرها منطلقا موجها لدراستنا ما يلي

مــــن بــــين الدراســــات األجنبيــــة التــــي تقتــــرب مــــن مجــــال بحثنــــا، والتــــي اهتمــــت بتغيــــر الســــلوك 

ـــــــة دراســـــــة كـــــــل مـــــــن  ـــــي إطـــــــار وضـــــــع خطـــــــط وحمـــــــالت اجتماعي ــ ـــــــوعي االجتمـــــــاعي ف ـــــــة ال وتنمي

Miche Net وDenis Lindon و pierre rôlet الـــــذين اهتمـــــوا بدراســـــة المجتمـــــع

ـــــــــتالءم  ـــــــــة والتخطـــــــــيط لوضـــــــــع اســـــــــتراتيجيات ت ـــــــــه مـــــــــن أجـــــــــل تصـــــــــميم حمـــــــــالت اجتماعي وتكوين

ـــــي تصــــــميم الحمــــــالت فــــــي إطــــــار  والجمهــــــور المســــــتهدف فــــــي ســــــبيل تحقيــــــق التقنيــــــات الالزمــــــة فـ

  .ذي يدرسهالخدمات االجتماعية التي تساعد على حل المشكالت القائمة في المجتمع ال
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ـــــدرجها         ـــــي ســـــوف ن ـــــا والت ـــــة مـــــن موضـــــوع بحثن ـــــى بعـــــض الدراســـــات القريب باإلضـــــافة إل

ــــــي تمحــــــورت حــــــول كــــــل مــــــن  إســــــتراتيجية اإلعــــــالم "بســــــبب قربهــــــا مــــــن موضــــــوع دراســــــاتنا، والت

مــــن  ،"2010إلــــى  2008المحلــــي فــــي الحفــــاظ علــــى الثقافــــة المحليــــة فــــي ظــــل العولمــــة مــــن 

إســـــتراتيجية "ضـــــف علــــى ذلـــــك دراســـــة أخــــرى تمحـــــورت حــــول  "أســـــمهان جبـــــالي"إعــــداد الباحثـــــة 

إســــماعيل " مــــن إعــــداد الباحــــث، "االتصــــال الثقــــافي فــــي درامــــا المسلســــالت التلفزيونيــــة العربيــــة

ـــــا أال وهـــــي ، "عبـــــد الحـــــافظ العبســـــي واقـــــع "ودراســـــة أخـــــرى تـــــم االســـــتفادة منهـــــا بموضـــــوع بحثن

، ودراســــة أخــــرى بعنــــوان "الصــــحفي اســــتخدام تكنولوجيــــا االتصــــال الحديثــــة وأثرهــــا علــــى العمــــل

صــــليحة "مــــن إعــــداد الباحثــــة  "تقيــــيم إســــتراتيجية االتصــــال مــــن منظــــور أداء المــــوارد البشــــرية"

  . "شلواش

كـــــل هـــــذه الدراســـــة كانـــــت بمثابـــــة ســـــندا معرفيـــــا وٕاطـــــارا مرجعيـــــا تـــــم االســـــتفادة منـــــه ســـــواء مـــــن 

ـــــــدان(الناحيـــــــة المنهجيـــــــة  االســـــــتفادة مـــــــن الدراســـــــات ، و )المـــــــنهج، أدوات جمـــــــع البيانـــــــات مـــــــن المي

  .السابقة التي وظفت بهذه الدراسات، أو استثمارها باإلطار النظري
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III( اإلجراءات المنهجية:  

يتطلب البحث العلمي أو أي دراسة مهما كان انتمائها إلى أي حقل علمي إلى قاعدة منهجية 

تسمح للباحث بمعالجة موضوع دراسته بطريقة علمية وموضوعية، لذلك سنعمل ببحثنا على إتباع 

  . مجموعة من اإلجراءات المنهجية ليتخذ بحثنا صبغة علمية ذات نتائج بحثية أكثر صدقية

المعرفة العلمية ال يتم إال بإتباع قواعد وخطوات متسلسلة منطقية، بهدف تحقيق إن تحصيل 

أهداف العلم التي تشترك فيها كل العلوم كعلوم اإلعالم واالتصال، حيث توصل العلماء إلى تحديد 

وذلك عن طريق الدراسة، حتى يستعين بها الباحث في اإلحاطة بالظاهرة موضوع وسائل وأدوات 

ددة قصد الكشف التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناهج علمية مح: "مي الذي يعرف بـالبحث العل

يمثل و ، 1"أو بقصد التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها ،بعد عن ما لم يكشف عنه

التنظيم من المتطلبات األولى في إنجاز البحث العلمي لضمان الوصول إلى األهداف المسطرة من 

    .قبل الباحث

   

   :منهج الدراسـة )1

المنهج العلمي بالدقة والتنظيم، مما يساعد الباحث على تأطير أفكاره وتوجيهها بالطريقة  يمتاز

التي تسمح له بالوصول إلى تفسيرات وتحليالت منطقية وموضوعية تضيف شيئا جديدا للعلم أو تعيد 

د في بحثنا المعتم "المنهج الكيفي"النظر في نتائج سابقة، وينقسم المنهج العلمي إلى أنواع من بينها 

فهو الدراسة الكيفية التي تحاول التعمق في األسباب والحقائق من منظور أوسع وأشمل، هذا العمق 

الذي يكون له الفضل في الغوص في أغوار الظاهرة المحل دراسة، بغية الكشف عن جوانب قد 

ي، وهذا مما يتيح يصعب الوصول إليها باستخدام الدراسة الكمية التي تعتمد على الجانب الكمي الرقم
                                                           

1

��ت ���ر ، �و	وش  - �
�ا�
�	� وطرق إداد ا�#�وث	��ھ$ ا�#�ث �	�د �	�ود ، ذ�
�، د
وان ا��ط�و��ت ا�����: ، ا�ط��� ا�&�

  .12، ص 1999ا��زا'ر، 
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فرصة الوصول إلى دراسة أغوار الظاهرة، فيصبح من الممكن الوصول إلى تنبؤات بخصوص 

قوم بتقديم الحقائق في يالبحث الذي "الظاهرة أو الظواهر قيد الدراسة، بحيث أن البحث الكيفي هو 

  .1"صورة تعبيرية سردية

حث، وتعدد األهداف والنوعية التي المتبعة تختلف باختالف مشكلة الب إن الطرق والمناهج

هو الطريق المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة بصفة عامة والمنهج  ،2يستهدف البحث تحقيقها

طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير عقل العلوم بمختلف أنواعها، فاتخاذها المنهج 

 "محمد الغريب عبد الكريم"فالمنهج كما يعرفه المناسب لدراسة ما يكون على حساب الموضوع ذاته، 

؛ فأي دراسة لموضوع ما 3"الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة: "بأّنه

نتائج موضوعية ولو بصورة  يجب أن يستعمل فيها المنهج لكي يتمكن الباحث من الوصول إلى

  .نسبية

وليس ... لمناهج المختلفة التي تطبق في مختلف العلوميعد المنهج تلك الدراسة الفكرية لو 

بدراستها إلى أن يصل إلى  المنهج سوى منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم

   .4وهو مجموعة العلميات الذهنية التي نسلكها من أجل التعرف على خواص الظواهر... نتيجة،

منظمة من العمليات التي تهدف للوصول إلى نتيجة مجموعة : "بأنه  موريس أنجرسويعرفه 

، وقد تم اختيار هذا ة العالقة التي تربط بين المتغيريساعد هذا المنهج على معرفة طبيع، 5"معينة

                                                           
1
ا�ط��� ا,و�+، ���م ا���ب ����ر وا��وز
(  	�,��� ا�#�ث ا��ر#وي وا����� 	ن ا�	�ظور ا��	� وا�����،��د ا�	�
د ز
�ون ���ل ،  - 

  .451، ص 2004ا�.�ھرة، : وا�ط����
2
   . 177، ص �1976�ر، : ، دون ط���، دار ا���ر ا���	دةا��ظر�� وا�	�,�ج:  راءات 	
��رة .� �م ا���	�ع��ري ��
�ء،  - 

3
، ص �1986�ر، : دون ط���، ا����ب ا������ ا�	د
ث، ا���	�م وا�	�,$ وا�3راءات: ا�#�ث ا�
�	��	�د ا�1ر
ب ��د ا��ر
م،  -  

20.  
4
  .23، ص 2006ا��زا'ر، : دون ط���، �و�م ����ر داد ا�#�وث ا�
�	��،	�,��� إ���ر ����ح،  - 

5
  - Maurice Angers, initiation pratique a la méthode des sciences humains, université Alger : Alger, p 

3-5.   
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ما يتماشى وأهداف لالمحل دراسة، وفقا الظاهرة دراسة  التعمق فيوهو  ،األخير وفقا ألهداف دراستنا

  .ةفييالبحوث الكج، فالهدف األساسي من المنه

  :تقنيات البحث )2

تقنيــة البحــث تــرتبط أساســا بالمســافة التــي مــن المفــروض أن يقيمهــا الباحــث بينــه وبــين الظــاهرة "

 .1"المراد دراستها، فأداة البحث تمكننا من إحداث قطيعة بين آرائنا وأفكارنا

إن البحوث العلمية تستلزم إيجاد وتوظيف تقنيات وأدوات معينة قصد جمع المعلومات األساسية 

حــول الموضــوع المــراد دراســته، فــأي دراســة موضــوعية لموضــوع معــين تتطلــب إتبــاع منهجيــة معينــة، 

والتـي تكون تحتوي على تقنيات وطـرق توظـف للحصـول علـى المعلومـات التـي تثـري ذلـك الموضـوع، 

ســنقوم ببحثنــا وبنــاءا علــى طبيعــة موضــوعنا فإننــا تحــدد أســاس طبيعــة ونوعيــة الموضــوع المــدروس، 

لمقابلة، ة يستلزم عدد من التقنيات الخاصة كافييحيث أن إجراء البحوث الك، "المقابلة"باستخدام تقنية 

باحـث علـى اكتشــاف وهـي تقنيـة تســمح بـالتعمق أكثـر فــي أغـوار الظـاهرة المحــل دراسـة، ممـا يســاعد ال

بعـض الجوانــب التــي ال يمكـن للمبحــوث أن يصــرح بهـا مــن خــالل اسـتعمال تقنيــة االســتمارة، والمقابلــة 

أداة لجمـــع " كــأداة مـــن األدوات التــي يعتمـــد عليهــا الباحـــث فـــي جمــع البيانـــات مــن الواقـــع، فإنهــا تعـــد 

يحــاول فيــه  ،موقــف مواجهــةالبيانــات الالزمــة للبحــث االجتمــاعي، وتعــد تفاعــل لفظــي يــتم عــن طريــق 

أو آراء أو معتقــدات شــخص آخــر أو أشــخاص آخــرين،  الشــخص القــائم بالمقابلــة أن يســتثير معلومــات

ومحادثــة موجهــة يقــوم بهــا فــرد مــع آخــر أو أفــراد آخــرين الســتغاللها فــي البحــث العلمــي، أو لالســتعانة 

ــو شــنب"، أمــا 2"بهــا فــي التوجيــه والتشــخيص والعــالج عبــارة عــن تبــادل لفظــي بــين :"نهــافيعرفهــا بأ" أب

                                                           
1
 -Henry Mendras, élément de sociologie, Armand : Paris, 1989, p 12. 

2
، ص 1995دون ��د ��ر، : دون ط���، دار 6ر
ب ��ط���� وا���ر وا��وز
( أ����ب وأدوات ا�#�ث ا���	��،�ط�5،  إ�راھ
مط��ت  - 

85- 86.  
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أما . ويعبر المجيب عن األجوبة كتابيا .1"السائل والمجيب، أو عملية من عمليات التكامل االجتماعي

الـذين تـم سـحبهم  تقنيـة مباشـرة للتقصـي العلمـي، تسـتعمل إزاء األفـراد: "يعرفها بأنهـا" موريس أنجرس"

الحــاالت إزاء المجموعــات مــن أجــل اســتجوابهم بطريقــة بكيفيــة منعزلــة، غيــر أنهــا تســتعمل فــي بعــض 

وسنســـتخدم ، 2"نصـــف موجهـــة، والقيـــام بســـحب عينـــة كيفيـــة بهـــدف التعـــرف بعمـــق علـــى المســـتجوبين

��8 وأ�8'�� ��5و	�8 أو  "، والتي هي عبارة عـن المقابلة النصف موجهة��.���� ����8ل ��8+ أ�8'�� �.

��ت أ;رى 9�
��8، 	رة، ذ�ك أن ا��و=وع 9د 
�ط�ب ��د � ����ن �ن ا��
طرة ��
@� �?�داد أ�'�� �.


88ر ��@�88 �ط88رح أ�88'�� 	88رة��ــةوقــد تــم اختيــار تقنيــة ، 3"���ر�@�88 ��	88وار وا�� نظــرا لطبيعــة  المقابل

، ولـيس أرقـام ية؛ أي التعامـل مـع أقـوال أو نصـوصمعها، والمتمثلة في البيانات الكيفالبيانات المراد ج

الوســائل التقنيــة لجمــع المعلومــات والبيانــات مــن الميــدان االجتمــاعي، إذ وباعتبــار المقابلــة مــن أبــرز 

يمكن للباحث االقتراب من المبحـوث والتحـاور معـه بسـهولة، كمـا تسـمح لـه أيضـا بـاإلدالء بآرائـه بكـل 

 ل علـــى الباحـــث تحديـــد وجهـــات نظـــر صـــراحة وحريـــة التعبيـــر عـــن شـــعوره بـــدون أي عقـــدة، ممـــا يســـه

  .ة الحديثالمبحوثين على مواصل

  

  

  

  

  

                                                           
1

�ا�	��ھ$ وا�طرق وا5دوات، : ا�#�ث ا�
�	����ل أ�و ��ب،  - �  .148، ص 2007ا,زار
ط�، : دون ط���، دار ا���ر�� ا����

2
دون ط���، دار  ،)�وز
د �	راوي وآ;رون: �ر( ،�در�#�ت 	���: �#�ث ا�
�	� .� ا�
�وم ا�3�����	�,��� ا�ور
س أ��رس،  -  

  .197ص  ،2004 ا��زا'ر،: ا�.��� ����ر
  .65، ص1999، ا��زا'ر : ، دار ا�1رب ����ر وا��وز
(	#�دئ .� ا�#�ث ا����� وا��ر#وي�	�د �ز
�ن،  - 3
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  :تحديد عينة البحث )3

غالبـــــا مـــــا يلجـــــأ البــــــاحثون إلـــــى اســـــتخدام أســــــلوب المعاينـــــة بـــــدال مــــــن الحصـــــر الشـــــامل فــــــي 

لدراســـــــة إنـــــــه لـــــــيس مـــــــن حاجـــــــة "البحـــــــوث العلميـــــــة، فهـــــــي طـــــــرق علميـــــــة وذات نتـــــــائج صـــــــحيحة، 

ـــــة كبيـــــرة نســـــبيا ومختـــــارة بشـــــكل يمثـــــل  المجتمـــــع المجتمـــــع األصـــــلي، إذ أمكـــــن الحصـــــول علـــــى عين

ــــتنبطة مــــــن دراســــــة العينــــــة ســــــتاألصــــــلي المــــــأخوذة منــــــه، فالنتــــــ مــــــع طبق إلــــــى حــــــد كبيــــــر ائج المســ

ـــــائج المستخلصـــــة مـــــن دراســـــة المجتمـــــع األصـــــلي ـــــة ، 1النت ـــــر المعاين ـــــات "وتعتب مجموعـــــة مـــــن العملي

ـــــع البحــــــث بهــــــدف تكــــــوين عينــــــة مجموعــــــة "وتعــــــد ، 2"تســــــمح بانتقــــــاء مجموعــــــة فرعيــــــة مــــــن مجتمـ

ـــة مـــن عناصـــر مجت جـــزء مـــن : "بأنهـــا" جـــودت عـــزت عطـــوي"، كمـــا يعرفهـــا 3"مـــع بحـــث معـــينفرعي

مجتمـــــع البحـــــث األصـــــلي، يختارهـــــا الباحـــــث بأســـــاليب مختلفـــــة وبطريقـــــة تمثـــــل المجتمـــــع األصـــــلي، 

  . 4"ويحقق أغراض البحث، وتغني الباحث من مشتقات دراسة المجتمع األصلي

 وقــــت أقصــــر وبتكلفــــة أقــــل، ل أســــلوب المعاينــــة علــــى الباحــــث جمــــع البيانــــات فــــي حيــــث يســــه

حيـــــث يختـــــار  ؛)الغرضـــــية( العينـــــة القصـــــديةتـــــم اختيـــــار قـــــد و  ،وهـــــو يناســـــب طبيعـــــة هـــــذا البحـــــث

بــــــين  ير إجــــــراء المقارنــــــاتيوتســــــالباحــــــث األفــــــراد الغنيــــــين بالبيانــــــات والمعلومــــــات بشــــــكل مقصــــــود، 

ـــــة ـــــى  ،5المجموعـــــات المختلف ـــــراد عل ـــــار عـــــدد مـــــن الحـــــاالت أو األف ـــــا باختي ـــــوم الباحـــــث هن ـــــث يق بحي

وبطبيعـــــة الحــــــال أســـــاس أنهـــــم يحققـــــون غـــــرض أو بعـــــض األغـــــراض الدراســـــية التـــــي ســـــيقوم بهـــــا، 

                                                           
1
  .82ص  ا�	ر�� ا���#ق،���د �	�د ا�;
�ط،  - 

2
  .301، صا�	ر�� ا���#ق�ور
س أ��رس،  - 

3
  .301، ص ا�	ر�� ��س   - 

4
، ا�ط��� ا,و�+، دار ا�&.��� ���ش وا��وز
( و ا�دار 	��ھ�	8، أداو�8، طر 8 ا��7���3: أ����ب ا�#�ث ا�
�	��ودت �زت �طوي،  - 

)
��ر وا��وز�� �

� ا�دو����  .85ص  ،���2000ن، : ا�
5
  .85ص  ا�	ر�� ا���#ق،���د �	�د ا�;
�ط،  - 
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ــــة مــــن الموضــــ ــــييجــــب أن يتمتــــع هــــؤالء األفــــراد بدرجــــة مقبول ، 1هموعية فــــي أقــــوالهم وآرائهــــم والثقــــة ف

، لخصـــــــائص التـــــــي تـــــــتم تحديـــــــدها فـــــــي أفـــــــراد العينـــــــةوقـــــــد تـــــــم اختيـــــــار هـــــــذه العينـــــــة تماشـــــــيا مـــــــع ا

ــــــة الدراســــــة فقــــــط فــــــي  ـــــار عين ــــــة فــــــي انحصـ ــــــداخلي للمؤسســــــة يالصــــــحفي والمتمثل ن أي الجمهــــــور ال

  .الصحفية واستبعاد الجمهور الخارجي

  

  :مجاالت الدراسـة )4

  :المجال المكاني) 4.1

دار  الواقعة يومالمؤسسة  ،الجزائر العاصمة بمدينة الميدانيةدراستنا تم إجراء الدراسة 

ماي، شارع بشير عطار، الجزائر  الصحافة طاهر جاووت، محطة عيسات إيدير، ساحة أول

  .العاصمة

  : المجال البشري) 4.2

فيين، وقد اقتصر العملي البحثي لموضوع دراستنا على هذه صحثمانية تم إجراء المقابلة مع 

من روح العمل العينة نظرا لصعوبة تحديد المجال التواجدي للصحفي، وهذا لما يعرف به الصحفي 

  .ناهية والمقترنة بالميدان بالدرجة األولىتم امية الالذات الحركية والدين

  :المجال الزمني) 4.3

ــــــــــــــــدأت مــــــــــــــــ ــــــــــث ابت ــــــ ــــــــــــــــي شــــــــــــــــهر، حي ــــــــــــــــت ف ــــــــــــــــى  17/05/2014نأجري               03/06/2014إل

فــــــي جمــــــع تــــــم مــــــن خاللهــــــا استكشــــــاف طبيعــــــة الميــــــدان واستقصــــــاء مــــــدى مالئمــــــة تقنيــــــة المقابلــــــة 

                                                           
1
  .93ص   ، ا�	ر�� ا���#ق�ودت �زت �طوي،  - 
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 فــــــي المقــــــابالت بعــــــد تجريبهــــــا بصــــــورة نهائيــــــةقــــــد تــــــم إجــــــراء و معطيــــــات حــــــول موضــــــوع الدراســــــة، 

 .)دراسة استطالعية ( 2014  مايشهر  األسبوع األول من

 : يدانيةمالصعوبات التي واجهتها الدراسة الأهم   )5

ــــــث  ــــــة، حي ــــــة خاصــــــة بحجــــــم العين ــــــرض الدراســــــة الميداني ــــــي اعت ــــــين الصــــــعوبات الت إن مــــــن ب

ــــد المكــــاني، وهــــذا  ــــق بعــــدد الصــــحفيين صــــعوبة االلتقــــاء بهــــم أي التحدي كــــان فيــــه صــــعوبة فيمــــا يتعل

 .بمكان محدد نظرا لطبيعة العمل الصحفي المتميز بالحركية الواسعة وعدم المكوث
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  :تمهيـد

ال يمكــن بــأي شــكل مــن األشــكال أن تحقــق أي منشــأة مــن المنشــآت مخرجاتهــا إال إذا تــوفرت 

ــديها قاعــدة إســتراتيجية قائمــة بالدرجــة األولــى علــى توظيــف آليــات تســمح لهــا بإنتــاج أدائــي يتماشــى  ل

المــدى ومخططاتهــا، وهــذا مــن خــالل العمــل علــى توســيع نطــاق تطبيــق إســتراتيجيات تكــون ســواء علــى 

  ، فـــــــي ظــــــــل مـــــــا يعــــــــرف باالتصــــــــال المؤسســـــــاتي الــــــــذي ال يخلـــــــو مــــــــن تطبيــــــــق البعيـــــــد أو القريــــــــب

  .إستراتيجية  ذات مميزات تجعل من مستويات أدائها أكثر فعالية
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 :)Strategy(اإلستراتيجية مفهوم )1

   :اإلستراتيجية لغة

ـــــتقت مــــــــن الكلمــــــــة الالتينيــــــــة  اف تعنــــــــي القائــــــــد العــــــــرّ ، التــــــــي كانــــــــت Strategusكلمــــــــة اشـــ

عنـــــــد تحديـــــــدها لمفهـــــــوم  "دائـــــــرة المعـــــــارف البريطانيـــــــة"والعلـــــــيم بقيـــــــادة الجيـــــــوش، كمـــــــا ورد فـــــــي 

الـــــذي تطـــــور بتطـــــور المجتمعـــــات البريـــــة فتوســـــع ليـــــدخل فـــــي كـــــل الحقـــــول المعرفيـــــة،  اإلســـــتراتيجية

  .1بعد أن كان مقتصرا على العلوم العسكرية

  

  :اإلستراتيجية اصطالحا

مجموعــــــة األهــــــداف : "اإلســــــتراتيجية فــــــي معجــــــم مصــــــطلحات العولمــــــة بأنهــــــاجــــــاء تعريــــــف 

أحيانــــا علــــى الغايـــــات ذات والغايــــات طويلــــة المــــدى التـــــي يبتغيهــــا المجتمــــع أو الفــــرد، وهـــــي تطلــــق 

اإلســـــــتراتيجية  علـــــــى  المحـــــــددة، وقـــــــد تركـــــــز) Objective(وعلـــــــى األهـــــــداف الطبيعـــــــة األساســـــــية، 

أســــــــاليب الحركــــــــة فــــــــي شــــــــكل متعاقــــــــب الحلقــــــــات أو  وهــــــــي ترســــــــمأو كلهــــــــا، ) Targets(أحــــــــدها 

ـــــة علـــــــــى مســـــــــتوى الدولـــــــــة، ، )Goals(المراحـــــــــل  وتشـــــــــمل الوســـــــــائل وذلـــــــــك وفقـــــــــا للمرامـــــــــي العامــــ

ــــوغ الغايــــات،  ــــادة فــــي وتتضــــمن تكامــــل الرئيســــية لبل ــــن القي الحــــرب تنظيمــــي مجتمعــــي، وقــــد تعنــــي ف

األهــــــداف وتحديــــــد القـــــــوة نـــــــي تحديــــــد تع الشــــــاملة علــــــى مســــــتوى الدولـــــــة، ومــــــن الناحيــــــة السياســــــية

 .2"الضاربة، وتحديد االتجاه الرئيسي للحركة

ــــرت شــــلبزغر"كــــل مــــن  يعرفهــــا  Jan""جــــان ســــومان"و"Robert chelbezgher""روب

Somain "ــــــام مـــــــــن األهـــــــــداف والخطـــــــــط فـــــــــي  "Wagnelez" "واغنـــــــــالز"، ويعرفهـــــــــا "بأنهـــــــــا نظـــ
                                                           

1
، 2010األردن، : الطبعة األولى، دار النفائس للنشر والتوزيع اإلعالم اإلسالمي متصال،: إستراتيجية االتصال مع اآلخرفاروق ناجي محمود،  - 

  .17 – 16 ص ص
2
، ا���ن، ا��زا ر، �ر، �ور�� ��وذ��: ا������ت ا����ز�و��� ا��ر���إ��را����� ا���ل ا�
	��� �� درا�� إ�����ل ��د ا���
ظ ا�����،   - 

  .11، ص 2013 -3،2012����� ا��زا�ر : ر���� ������ر 
� ��وم ا���م وا����ل، ���� ا���وم ا������� وا���م
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األغـــــراض، وتشـــــمل أربعـــــة نـــــواح هـــــي فـــــن اســـــتخدام الوســـــائل لتحقيـــــق : "القـــــاموس اإلنجليـــــزي بأنهـــــا

  :كاآلتي

 .اختيار األهداف وتحديدها -1

 .اختيار األساليب العملية لتحقيق األهداف وتحديدها -2

 .وضع الخطط التنفيذية -3

 .تنسيق النواحي المتصلة -4

األهداف العامة إلى أولويات طبقا للمبادئ والقيم والحاجات ترتيب :" كما تعّرف على أنها

    ".األساسية

ط مفهوم اإلستراتيجية من الميدان العسكري، والذي يمثل فن التهيئة وتحريك أدوات اسقتم إلقد 

التي تم استخدامها بعد ذلك في بقية فروع  الحرب، إذ يعتبر مفهوم اإلستراتيجية من المفاهيم العسكرية

  . الخ...التسويق االجتماعي وغيرهاكالّتسويق، و :تحقيقا لظاهرة إنسانية المعرفة المعرفة

ستراتيجية المناسبة يد اإلقف تحدإلستراتيجية، ويتو كما تعتبر التكتيكات عملية الحقة ل

من حيث المال والبشر والوقت في ضوء  والمفاضلة من بين اإلستراتيجيات المتاحة على تكلفتها

تهتم بالوسائل وتحديد فاإلستراتيجية ، وٕاذا كانت السياسة هي التي تحدد األهداف، 1العائد المتوقع

    .2البدائل وتعبئة الموارد المتاحة واستخدامها أفضل استخدام لتحقيق هذه األهداف

 :بتركيزه على الغاية منها فاعتبرها J.A. ANGELIEN "أنجيليان"وقد عّرف اإلستراتيجية 

المنافسة المفروضة على مجموعة من القرارات والوسائل المستخدمة بغرض التخلص من ضغوط "

فقد  P .ANSOFF" أنصوف"، أما "المؤسسة، وهي رؤية مستلهمة من مفهوم اإلستراتيجية العسكرية
                                                           

1
، دون ط���، ا���ل و�*(�ص ا�����' �"وث - ا%��را�����ت -ا����ھ�ت ا����رة: ����� ا�������ت ا��"���&�طر أ��د ��ط#"،  - 

   24، ص 2005: ا���*در��: ا����ب ا������ ا��د�ث
2
ا�/�ھرة، : ا�ط��� ا-و�"، �ر�ز ا-ھرام ���ر��� وا�*+ر ا��وازن ا%��را���� �� ا�*رق ا,و�ط ودور �ر،��ط#" ���ل ���د،  - 

  . 23، ص 1995
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، وبذلك يكون قد حصر اهتمام اإلستراتيجية "كل قرار يدور حول اختيار الزوج"اعتبر اإلستراتيجية 

  .في عالقة المؤسسة بمحيطها

فقـــــد بـــــين أن اإلدارة اإلســـــتراتيجية تهـــــتم بالكفـــــاءة التشـــــغيلية كموجـــــه  Potter "بـــــوتر"أمـــــا 

، وسلســـــــلة مختلفـــــــة مـــــــن األنشـــــــطة إن اإلســـــــتراتيجية هـــــــي اختيـــــــار مـــــــدروسإســـــــتراتيجي، وبـــــــذلك فـــــــ

لتكــــــوين مــــــزيج اســــــتثنائي مــــــن القيمــــــة المنظمــــــة، فــــــاإلدارة اإلســــــتراتيجية تهــــــتم بالكفــــــاءة التشــــــغيلية 

ـــــ ـــــين التفكي ـــــربط ب ـــــة وضـــــرورة ال ـــــق وبأهمي ـــــاءة التطبي ـــــين صـــــياغة اإلســـــتراتيجية وكف ـــــذ؛ أي ب ر والتنفي

وذلــــــك مــــــن منظــــــور ) التكتيكيــــــة(اليــــــومي، وهــــــي بــــــذلك تــــــربط مــــــن ناحيــــــة بــــــين الخطــــــط الوظيفيــــــة 

  .1اإلستراتيجي باألداء الكلي للمنظمةاالهتمام 

 "مجموعة من القرارات والتصرفات المتعلقة: "بأنها فيعرفها A.MAERTINET "مارتن"أما 

، ومنه فاإلستراتجية في المؤسسة هي التعبير "باختيار الوسائل والربط بين الموارد لتحقيق األهداف

ويحلل بها وضعية المؤسسة ويختار األهداف طويلة األجل،  ةعن الخطوات التي تجعلها مسير 

ية، بموجبها السياسات التي تمكنه من تحقيق أهدافه المنوطة، وتخصيص الموارد البشرية والماد

    .2واستعمالها بالطريقة األكثر فعالية

ــــــب العلــــــوم االجتماعيــــــة، وأصــــــبح  ــــــد تــــــم تعمــــــيم اســــــتخدام مفهــــــوم اإلســــــتراتيجية فــــــي أغل وق

، وأنهـــــا تبحـــــث فـــــي ...العســـــكرية، االقتصـــــادية، السياســـــية: بـــــذلك التمييـــــز بـــــين أنـــــواع اإلســـــتراتيجية

ــــق األهــــداف، وهكــــذا وبعــــدما ا ــــق بكيفيــــة تحقي تســــع مجــــال اإلســــتراتيجية وغطــــت الوســــائل التــــي تتعل

كــــــل الميــــــادين احتلـــــــت الحيــــــز األول واألكبـــــــر مــــــن اهتمـــــــام القيــــــادات العليـــــــا فــــــي الدولـــــــة، قــــــد تـــــــم 

علــــــم وفــــــن اســــــتخدام القــــــدرات السياســــــية واالقتصــــــادية والعســــــكرية والنفســــــية لدولــــــة : "تعريفهــــــا بأنهــــــا

                                                           
1
  .15، ص 1999عمان، : ، دون طبعة، دار زهران للنشر والتوزيعإستراتيجيات التسويققحطان عبدلي وآخرون،  - 

2
 -Papin R, Part de diriger, Tomel : Management et stratégie, Dunid :Paris, 1995, p 217 . 
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ـــــدعم للسياســـــات التـــــ ي تتخـــــذها فـــــي أو مجموعـــــة مـــــن الـــــدول، لتحقيـــــق أقصـــــى قـــــدر ممكـــــن مـــــن ال

  .1"زمن الحرب أو السلم

ويمكـــــن اعتبـــــار جملـــــة مـــــن القـــــرارات التـــــي تخـــــتص بتحديـــــد األهـــــداف علـــــى المـــــدى الطويـــــل 

ـــــــق األهــــــــداف المختــــــــارة فــــــــي  فــــــــي مجــــــــاالت النشــــــــاط الحاليــــــــة والممكنــــــــة، وكــــــــذا التحركــــــــات لتحقيـ

يمكــــــن ، وفــــــي نفــــــس التصــــــور فــــــإّن خصــــــائص القــــــرارات اإلســــــتراتيجية 2"مجــــــاالت النشــــــاط المنتقــــــاة

  :إيجازها بالنقاط األتي ذكرها

مع، والذي يمثل ت؛ أي تحديد المشكل المطروح في المج)التنظيم(تحديد أهداف المؤسسة - 

 .هدف عمل المؤسسة

 .تعريف مجاالت النشاط اإلستراتيجي - 

وخطة عمل والتي من خاللها يمكن تحقيق األهداف  كما تنجر عنها سياسات أساسية - 

الصادرة عن  السلوكياتالشامل لمختلف  اإلطارهي  باإلستراتيجية بهنعني  ولذلك فان ما المسطرة،

فالقرار االستراتيجي يدمج عدة عوامل مالية تجارية  المؤسسة في جميع الجوانب والمواقف االتصالية،

ؤسسة على هي رد فعل للم أي؛ األهدافتحقيق جملة من  إلىنفسية اجتماعية سياسية يصبو بها 

مالئمة مع  أكثرتعمل على تعديل اتجاهات المؤسسة بحيث تصبح  والقرارات اإلستراتيجية محيطها،

 . فاعلية ونجاحا أكثرالخالية و المتوقعة للمحيط و بالتالي يصبح عملها التغيرات 

 أوفي موقف معين  إتباعهالواجب  األسلوب أوفي معناه العام هي التكتيك  واإلستراتيجية

 .3التقدير والتنسيق السليم للهدف والوسيلة المتاحةهجوم معين، فهي منهاج للتفكير يعتمد على 

                                                           
1
، 1994ا�/�ھرة، : ، دون ط���، �ر�ز ا�درا��ت وا-���ث ا�������أ���د ����0 �را/�� ا���ح �� ا�*رق ا,و�ط���د ا���د ���م،  - 

  .12ص 
2
 -  Tarondeau JG, Stratégie industrielle, Ed Vuibert : Paris, 1998 , p 26 . 

3
  .153، ص 2002ا�/�ھرة، : ، ا�ط��� ا-و�"، دار ا�#�ر ��*+ر وا��وز�1ا0%�م ا����"����ب ���د �*�ر،  - 



 ات االتصالستراتيجيإ                            :                              ثانيالفصـــــل ال  

- 23 - 

 

أنها المنهج العام المحدد ألي نشاط من األنشطة يتضمن األهداف بكما تعرف اإلستراتيجية 

مة للدولة المختلفة لتحقيقها، وتحدد اإلستراتيجية بصورة عامة في ضوء السياسة العاالعامة واألساليب 

االتصال  ةيإستراتيجالممارسة اإلعالمية ب وفي مجال التسويق االجتماعي تتأثرأو القطاع أو المنشأة، 

لمؤسسة المعنية، وترتبط هذه اإلستراتجية بالسياسة التي تتبعها المؤسسة لكسب ثقة الجمهور، وتنمية 

وأهميته بالنسبة للجمهور العام،  هذه الثقة، وتتناسب في الوقت نفسه مع دور المؤسسة وحجم نشاطها

االتصال التي تأخذ بها المؤسسة االجتماعية باألهداف التي تسعى إلى تحقيقها  إستراتجيةكما تتأثر 

والسياسات التنفيذية لإلدارات المساعدة والمرتبطة بالموقف الراهن، وباألنشطة المختلفة للمنشأة وأيضا 

من حيث فئات جمهوره سماته المختلفة، لمشتري الجزائري، بالمعلومات المتوافرة عن المستهلك وا

ندة الخبير لكسب ثقته وتأيد الجمهور، وبأساليب اوباألساليب المتعددة لدعم االتجاهات وتغييرها وبمس

االتصال والوسائل االتصالية المتاحة، وباإلمكانيات المادية والبشرية والمحتوى أو األفكار التي 

وطريقة معالجتها وصياغتها بما في ذلك اإلجراءات التنفيذية إلقرار السياسات  ستوصلها إلى الجمهور

  .1وتنفيذها

تحديد حيث تعني ، ومنه سنقدم بعض المالحظات حول استراتيجيات االتصال اإلعالمي

الهدف العام األسمى واألعلى للمؤسسة أو النشاط التسويقي، أما التخطيط اإلعالمي االجتماعي بما 

، دعائية و إشهارية وحمالت للعالقات، فتعتبر الترجمة العملية الدقيقة من حاالت إعالميةيتضمنه 

واألمنية لهذه اإلستراتجية من إستراتجية اإلعالم االجتماعي هي نفسها جزء من إستراتيجيات االتصال 

بائع بين الأو التسويق االجتماعي؛ باعتبار أن التسويق االجتماعي يقصد به عمليات االتصال 

ألخير، والتأثير عليه للقيام بالشراء أو تبني الفكرة، وتشمل عمليات االتصال اوالمشتري إلقناع هذا 

ولذلك فهناك تالزم بين  ،وعلى االتصال الشخصي اإلعالم والدعاية واإلعالن والعالقات العامةهذه 

                                                           

��155ر�1 ا����ق، ص ا0%�م ا����"�، ا���ب ���د �*�ر،  - -
 1

  



 ات االتصالستراتيجيإ                            :                              ثانيالفصـــــل ال  

- 24 - 

 

المستخدمة للتسويق االجتماعي ينبغي أن تكون هي نفس اإلستراتجية  فاإلستراتجيةاإلستراتيجيتين، 

هو في حد ذاته المي االجتماعي، حيث أن التسويق المستخدمة على مستوى التخطيط اإلع

  .1إستراتيجية اتصال

اإلستراتيجية، الشعار، والرمز؛ : تستند عملية االتصال على تقنية تعتمد على ثالث مكونات

اإلستراتيجية تقوم بوظيفة عملية تنظيم العملية االتصالية وٕاعداد الرسائل اإلعالمية التي حيث أن 

  .2اإلعالنات، األفالم، اإلنتاج اإلذاعي أو التلفزيوني :تبثها النصوص

 تخطيط وتعديل الجهود لتحقيق هدف محدد، :" ومنه يمكن تعريف اإلستراتيجية بأنها

  ".لها تحقيق األهداف طويلة األمدأو أنها الوسائل التي يتم من خال

تخطيط وتنفيذ اتصاالت مقنعة مع :" ف بشكل عام أنهاأما إستراتيجية االتصال فتعرّ 

  . 3"المستهلك أو المستهلكين المحتملين

محدد على أنها برنامج متكامل ومسيطر عليه من أساليب االتصال  كما تعرف بشكل

  .ومنتجاتها للمستهلكين المحتملينوالموارد المصممة بتقديم المنظمة 

وتعرف إستراتيجية االتصال في إطار إستراتجية التسويق والمزيج التسويقي من خالل ما 

  :تشمله وهي

 .تعريف أهداف االتصال - 1

 .تحديد الجمهور المستهدف - 2

 .االتصال تقنيات ووسائلتحديد  - 3

 .تقديم الميزانية - 4

                                                           
1
 -Djith Med Seghir, marketing ,  Bertied : Alger, 1998 , p 3  

2  -  Net Michel, Petat annonceur, technique doctrine et normale de la communication sociale, collection 
management publique , les éditions d’organisation, 1985, p 145. 

3
���ن، : ، �دون ط���، دار ا����د ��*+ر وا��وز����1ھ�م وإ��را�����ت: ا���و�ق ا�ط���0، �و�" �و�دان *ظ�م ا����دي �ز�ز، - 

  .295-294، ص ص 1999
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 .1)اتصال العالمة مقارنة انطباعية ،(المحاور الكبرى المتبنية  - 5

 

   :)Communication Strategy( تحديد مفهوم إستراتيجية االتصال )2

 عبارة عن نمط يتعلق بفاعل: "بأنها 2ورد تعريفها في موسوعة علوم اإلعالم واالتصال

: الرمزي للفضاء العام، وهي نسق منظم مبني على عمليات رمزية عديدة لتنظيمااجتماعي يهدف إلى 

ومن ثم التعبير عنه بسلوك ، قرارتخاذ ، تهدف إلى السماح للمتلقي باخطاب، صور، تظاهرات مختلفة

تضح أهمية الوظيفة التي يقوم بها الفاعل االجتماعي، سواء كان يفمن هذا التعريف  ."فعلي في الواقع

كما حدد دور القائم باالتصال في تنظيم العمليات . أم شركة، أم مجموعة من األفراد ولة،هو مؤسسة د

بأنه قد بّين أن  وأن الهدف من وراء االتصال هو اإلقناع، كما يتميز هذا التعريفاالتصالية المختلفة، 

وٕانما يمكن أن يكون في المجال السياسي أو االتصال ليست محدودة في مجال معين، إستراتيجية 

  .3أو الثقافي، وغيرها التجاري 

اتصالية البد أن تكون واضحة الهدف ومن هذا التعريف يمكننا استنتاج بأن أية إستراتيجية 

بكفاءة،  االتصاليةوهو الجمهور الذي يجب أن تصله مضامين الرسالة الذي وضعت من أجله، 

  .4على أن يتخذ قرار إيجابيافيكون على إثرها قادرا 

إستراتيجية االتصال   J . Lendrevie "لندرفي"و B .Brochand بروشند عرف كل من

، األساسية التي يجب أخذها بعين االعتبار لتحقيق األهداف المرجوةمجموعة من القرارات : "أنها ىعل

 . 5"واستعمال الوسائل الضرورية لتحقيق هذه األهداف

                                                           
1
 - Decaudin Jean ; Marc, Glossaire de la communication Marketing Ed  Economica :Paris ,1996, p 99 . 

2
، ا���ن، ا��زا ر، �ر، �ور�� ��وذ��: إ��را����� ا���ل ا�
	��� �� درا�� ا������ت ا����ز�و��� ا��ر��� إ�����ل ��د ا���
ظ ا����"، - 

  .12، ص 2013 -3،2012����� ا��زا�ر : ر���� ������ر 
� ��وم ا���م وا����ل، ���� ا���وم ا������� وا���م
3
  .12، ص��س ا��ر�' إ�����ل ��د ا���
ظ ا����"، - 

4
  .71، ص ��س ا��ر�' إ�����ل ��د ا���
ظ ا����"، - 

5
 -Lendrevie Jacques Et Brochand Bernard , publication, ed  dalloz : Paris , 2001, p 134 . 
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المتعلقة باالتصال والمرسل، تعرض أو تضبط االختيارات األساسية  االتصالفإستراتيجية 

ويجب أن تكون متالئمة ومنسجمة مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة أو الحركة االجتماعية، وبذلك 

  : هي بمثابة اإلجابة عن سؤالين أساسيين هما إستراتيجية االتصالف

  :؟إلى ماذا تهدف •

  ما هي األهداف؟- 

  الجمهور المستهدف؟ ما هو- 

 ؟كيف يمكننا تحقيق هذه األهداف •

  ما هي الوسائل المستعملة؟ - 

  ما هي إستراتيجية اإلبداع؟ - 

  ما هي إستراتيجية اإلعالم؟- 

  ما هي الميزانية الالزمة؟- 

  ما هو النطاق الزمني؟- 

والمتمثلة لك لبناء إستراتيجية االتصال المالئمة توجب على المعلن اتخاذ بعض القرارات وذ

   .ي إستراتيجية االتصال الالزمةفي اإلجابة عن األسئلة السالفة الذكر التي يمكن من خاللها أن نبن

عنصر  كونها تعتبر ننطلق من إستراتيجية التسويق بما أن سياسة االتصال تحت تصرفها

  :من عناصر المزيج التسويقي وهي تتضمن

  .أهداف التسويق- 

  .الجمهور المستهدف- 

  .الوضعية- 



 ات االتصالستراتيجيإ                            :                              ثانيالفصـــــل ال  

- 27 - 

 

  .مخطط التسيير- 

  ...).االتصال أوالسعر  أوالتوزيع، (اختيار العنصر المحرك -  

  .صياغة المزيج التسويقي- 

  .القيام بتحليل وفحص وضعية المعلن والسوق المستهدفة- 

  .الحصول على بناء إستراتيجية االتصال- 

يف مختلف البرامج نقوم بتطبيق إستراتيجية االتصال بإتباع مخطط الحملة وذللك بتعر - 

  .المتعلقة باإلشهار، ترويج المبيعات، التسويق المباشر

رضية نقوم بتغيير نراقب النتائج المتحصل عليها، وفي حالة عدم الحصول على نتائج مُ - 

  .ذةالمتخالقرارات 
  

  :1مميزات استعمال إستراتيجية االتصال) 3

  :بثالثة مميزات هيتستخدم إستراتيجية االتصال ألنها تتصف على األقل 

  :اإلستراتيجية كوسيلة1)  

 ،إستراتيجية االتصال هي بمثابة وسيلة تعمل على الترابط و التوافق واالستمرارية •

إستراتيجية االتصال تربط القرارات المتعلقة باإلشهار وبإستراتيجية التسويق وهي التي تشرف على 

كما تعتبر إستراتيجية االتصال كعامل أساسي للترابط بين  ،انجاز اإلشهار الذي بدوره يخدم التسويق

إستراتيجية االتصال هي نتيجة  ،وكذا بين القرارات المختلفة لالتصال اإلشهارسياسة التسويق وسياسة 

ويجب أن تصل إلى التوافق لكي تأخذ االتجاه المناسب الذي ) النظام(رد فعل جماعي داخل المؤسسة 

 .ال يمكن تغييره

                                                           
1
 Lendrevie Jacques Et Brochand Bernard , publication, ed  dalloz : Paris , 2001, p145 
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دين داخل وخارج المؤسسة الذين و إستراتيجية االتصال أداة تجانس بين األفراد الموج وتعد

تعمل على  يقومون بأعمال مختلفة تهدف إلى تحقيق الحملة اإلشهارية، لذلك فإستراتيجية االتصال

اء توجيه األعمال والخطط في نفس االتجاه والمعنى في كل األفراد العاملين تحت هذه اإلستراتيجية سو 

 الخ...مختصين في وسائل اإلعالم، الفن،اإلبداع، التسويق، العالقات العامة

بمثابة وثيقة مرجعية  ألنهاللمراقبة  كأداةاالتصال  إستراتيجيةنعتبر  أنيمكن  األخيروفي 

 .في العمل لتحقيق األهداف المرجوةو االستمرارية  وعامل للوحدة

  :اإلستراتيجية كطريقة بيداغوجية)2

أهداف تعمل إستراتيجية االتصال على فحص وضعية المعلن، حل مشاكل االتصال، وضع 

االتصال المرجوة، والمحاور التي يجب إتباعها لتحقيق األهداف، وهذا ما يؤدي إلى معرفة األسباب 

ع هذه األفكار، فإعداد إستراتيجية االتصال هي محصلة عمل يلتي تساعد على تحقيق جماوالعوامل 

التوفيق في بناء إستراتيجية  نّ ، كذلك هي عامل في تكامل اإلشهار عند المعلن والوكالة، كما أجماعي

  .فعالة يفرض اإلجابة عن األسئلة السالفة

  إلــى ماذا تهدف؟ •

 كيف يمكن تحقيق هذه األهداف؟ •

الميزة  ومن خالل ذلك يمكن أن نعتبر أن إستراتيجية االتصال هي ذات بعد تربوي، وهذه

  .كافية لتبيان فائدتها في تحقيق األهداف المرجوة

ولذلك فإستراتيجية االتصال تشرح منطق وترابط المهام المرتبطان بدرجة أخذ القرار الصحيح 

بحكم  - إستراتيجية االتصال - في الوقت المناسب من طرف القائم باالتصال الذي يعمل على إعدادها

في النظام  وبمركزه -القائم باالتصال–والثقافي التي تؤثر فيه طبيعة عالقته بالنظام االجتماعي 

االجتماعي والثقافي؛ أي البيئة المحيطة به، ولكي يتوصل إلى حقيقة التأثير المرتقب، لذا يجب للقائم 
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م االجتماعي ته في النظاباالتصال أن يعرف أنواع النظم االجتماعية التي يعمل في إطارها ومكان

والوضع الذي يراه أفراد المحيط الذي ينتمي إليه، وكذا معرفة ي يقوم بها، واألدوار والمهام الت

المضمون واإلطار الثقافي الذي يعمل فيه، فالنظم االجتماعية والثقافية تحدد إلى حد ما نوع اللغة 

التي يربطونها برموز معينة واألمثلة التي  التي يستخدمها األفراد وأهدافهم من االتصال، والمعاني

يقدمونها للشرح، كما يحدد اختيار المتلقين والوسائل التي يستخدمونها لنقل هذه الرسالة أو تلك وردود 

   . 1أفعالهم
  

  :أسس ومراحـل إستراتيجيات االتصال)3

  :إستراتيجية االتصالإعداد  مراحـل  )3.1

من قبل إن اإلستراتيجية االتصالية تهتم بكل أشكال االتصال داخل المؤسسة، وتوضع 

اإلدارة المتخصصة لالتصال وتتطلب مشاركة متوازية على مستوى اإلدارات واألقسام األخرى 

  .والتنسيق بينهما لمعرفة تطلعات هؤالء وآرائهم
  

  :المرحلة التمهيدية )1

 ةحيث يتم فيها تشخيص لكل العوامل الداخلية والخارجي :دراسة وضعية المؤسسة �

نة التي تفرضها بيئة المؤسسة المكو.  

البد وأن تكون رسالة المنظمة منسجمة ومتوافقة مع البيئة الداخلية  :البيئة الداخلية �

واإلمكانات الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف في المنظمة ومواردها المالية والبشرية 

  .مكانيات المتاحة لديهاواإل

  .األولى فهو يعتبر صورة المؤسسة الظاهرةيحتل المكانة : الجمهور الداخلي �

                                                           
1
  .  78، ص 2004القاهرة، : ، الطبعة األولى، الدار المصرية اللبنانيةاإلعالم والمجتمعالحديدي منى سعيد، سلوى إمام علي،  - 
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تؤلف قاعدة إستراتجيتها االتصالية مثلها مثل اإلستراتيجية التسويقية،  :مكانة المؤسسة �

  .إداري قصدي تعرف بالمكانة التي ترغب المؤسسة في تثبيتها لدى المستهدفينفهي فعل 

األمر بهوية صورية مثالية بحقيقة المؤسسة، فالقيمة المكانية تدخل في جذورها  وهنا يتعلق

وكذا عناصر رمزية نشاط المؤسسة، هيكلها، وظائفها، : ، مثللمدرجة ضمن عناصراحقيقة الفي 

   . 1تتمثل في القيم وثقافة المؤسسة

    :ةـالبيئة الخارجي �

  :التغيرات المحيطة بالمنظمات كثيرة ومتعددة ومنهانعني بها : البيئة الكلية :أوال

  :البيئة االقتصادية �

رتفاع أسعار ا: وتشير إلى خصائص وعناصر النظام االقتصادي تعمل فيه المنظمة مثل 

  .المناخ العام لالستثمار... إنتاج السياسات النقدية والمالية للدولة،الطاقة، مدى عوامل 

  :البيئة االجتماعية �

وأن أثرها إما على جانب الطلب على منتجات المؤسسة، وكذلك  ،هام وخاصة ذات تأثير

  :وعن دراسة متغيرات البيئة االجتماعية نالحـظعلى القيم والقواعد والممارسات للعاملين داخلها، 

   .المنتوج، وكذلك فتح أسواق جديدة زيادة على طلبفال الزيادة السكانية، - 

وتطلعات األفراد سواء نحو المنتجات أو نحو  وحاتزيادة مستوى التعليم أدى إلى طم - 

  .العمل، وكذلك توفر بيئة عمل جيدة ومستقرة

يها اتجاهات إستراتيجية لبمفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات يفرض ع زيادة االهتمام - 

 .معينة لموضوعات اإلدارة واالتصال، وكذا جمالية البيئة، ونحو الجمهور الخارجي

                                                           
1  - Christian lobuy, la communication d’entreprise et publicité, centre 1 français de copy light:Paris,1992,p 
8 .  
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البيئة التكنولوجية من التغيرات العامة والمؤثرة على عمل المنظمة هي تلك التغيرات  - 

الحديثة في المستوى التكنولوجي مثل زيادة االعتماد على الجانب اآللي والتكنولوجيات الحديثة 

   .  ديثةوالمتطورة، وهذا له تأثيرا على العمليات اإلنتاجية وضرورة التكوين الستخدام عدة تكنولوجيات ح

البيئة السياسية، تعتبر من العناصر الهامة لما فيها من تأثير للقوانين على المنظمات،  - 

 :حيث أن هذه األخيرة ال تعمل بمعزل عما يحدث في البيئة السياسية المحيطة بها على سبيل المثال

 .قرارات التحول إلى الخوصصة - 

 .قوانين حماية البيئة - 

 .ومنح التسهيالت والقروضقوانين تشجيع االستثمار  - 

ها ذاتها، كيفية التمويل ، فالصناعة تتأثر بالتغيرات التي تحدث في هيكل1البيئة الصناعية

قية، ويتم التركيز على عوامل ي، مدى دخل الدولة، المنتجات المستخدمة، الدراسات التوثالصناعي

  :هي محددة

لمعرفة عدد المنتجين لتحديد ناع يجب البدء بدراسة وتوصيف الصّ : عدد المنتجين - 

 .درجة المنافسة

فكلما كانت المؤسسة ذات منتجات متمايزة عن غيرها  :درجة التمييز بين المنتجات - 

 .أمكنها أن تكون في موقف أكبر تنافسي في السوق

يجب المرور بكل أنواع الجمهور المعني  :2"الرسالة"و"الجمهور"تحليل ودراسة ثنائية  - 

     .ختيار المبدئي الذي تبنى عليه اإلستراتيجية المؤقتةباألمر، وتحديد اال

                                                           
1
  . 98، ص 1999ا���*در��، : دون ط���، ا�دار ا������� (ط� �(طوة �� ا%دارة ا%��را�����، د��ل ا��د�رأ��د ��ھر،  - 

2
 - Christian Schneider, Opcit, p 89. 
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ف هذا الجمهور بدقة؛ حيث أن لكل جمهور هدفه الجزئي يتبع بشكل عرّ ويجب أن يُ  

تمريرها، والتي ينبغي أن تغير أو تشجع عادات الجمهور أي المعلومات التي ينبغي " الرسالة"حتمي 

  .رسالةلتحصل في األخير على ثنائية الجمهور وال

ففي معظم األحيان تكون هناك عدة استراتيجيات تهدف منها إلى التحكم في درجة 

  :االنسجام والتوافق المتواجدة بين كل من

  ).جوانب القوة والضعف(اإلمكانيات وموارد المؤسسة - 

  .الفرص والتهديدات التي تتعرض لهما- 

  .نظام القيم واإليحاءات الشخصية للمسيرين- 

  .ين على محور الزمنلالعامتوزيع خطوات - 

ذ خالحالية، ويمكن األفإن كان هناك انسجام ال شيء يعمل على تغيير اإلستراتيجية 

  .طفيفة، فإن لم يكن هناك انسجام هذا يؤدي إلى تكوين إستراتيجية جديدة بتعديالت
  

     :مرحلة التقرير )2

كتابتها بطريقة نتجنب فيها إلستراتيجية األقرب إلى أهداف المؤسسة، يتوجب بعد اختيار ا

كل شيء غير مفهوم، وتتم المصادقة عليها كوثيقة رسمية يعتمد عليها لتسطير خطة االتصال 

  .الداخلي
  

   :المرحلة التحضيرية )3

يتم فيها تحضير برنامج خطة االتصال، والمعني هو الداخلي، حيث تتطلب الرجوع إلى 

  :1تي يتم ترجمتها واقعيااإلستراتيجية؛ ألنها توضح الخطوط العريضة ال

 . الموضوع المطروح للنقاش مع الجمهور، لضمان وحدة انسجام الحوار - 

                                                           

100ا��ر�1 ا����ق،ص د��ل ا��د�ر (ط� �(طوة �� ا%دارة ا%��را�����،أ��د ��ھر،  -
1 
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األخذ بشكل االتصال الموجه للجمهور إن كان هناك اتصال أفقي، وبالتالي يجب اختيار  - 

 ).الحوار، االجتماع، توزيع الوثائق(

 .تحديد مهام إدارة االتصال - 

 .الزمنيالوسائل المختارة وتحديد الفضاء  - 

 .تحديد الميزانية الالزمة لتطبيق خطة االتصال - 

 

  :المرحلة النهائية )4

، تبعا للخطوات السابقة، فإن برنامج اإلستراتيجية أصبح مادة موثوقة توزع على كل اإلدارات

  :والتي يجب أن تكون بسيطة تطبيقية ومختصرة تضم

 .األهداف المسطرة - 

 .الجمهور المستهدف - 

 .والميزانية المرصودةالوسائل المختارة،  - 

 .الوصف السريع والعام للنشاطات االتصالية المقترحة من قبل اإلدارة - 

ما الذي نتوقعه من : إن المسألة األساسية التي يجب طرحها على أنفسنا هي مسألة األهداف

  .التصال الداخلي؟اجهاز 

  :1لبعض المقاييس توضيح ذلك في جملة من النقاط كالتالي يمكن

 .االتصال الداخلي باإلدارة العامة، اتصال داخلي استراتيجيربط  - 

 .يعتبر االتصال الداخلي أكثر قربا من االختيارات اإلستراتيجية - 

 .يرتبط بكل الخطوات أو العمليات ذات البعد اإلداري أو االجتماعي - 

 .ةسرعة أكبر في اتخاذ القرار، وفعالية أكثر في مجال اإلعالم ونشر قيم وأهداف المؤسس - 

                                                           
1
 - Claude lobuy, la communication d’entreprise et publicité, centre français de copy right :Paris,1992, p06 . 
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ومبدأ العمل بين تعود مسؤولية إعداد إستراتيجية االتصال إلى المعلن ومسؤول اإلشهار   

الذي يقوم به المعلن، فالمسؤول عن اإلشهار الطرفين يعود إلى درجة التكامل بين التسويق واإلشهار 

يجب عليه إما أن يعين اإلستراتيجية بصفة ضمنية أو أن يقوم بإعدادها بصفة كاملة وجعلها متأقلمة 

هو عنصر من عملية تتميز بالتواصل والتفاعل مع المعلن، ولذلك فإن القائم على بناء اإلستراتيجية 

ضرورة تحديد الميزانية تراتيجية والمحيط المستهدف، باإلضافة إلى بين المسؤولين عن إنجاز هذه اإلس

  :1المخصصة إلعدادها، ويمكن تلخيص مراحل إعداد إستراتيجية االتصال كما يلي

  . تحديد الوسائل الالزمة - . تحديد الرسائل - . الجمهور المستهدف- . أهداف االتصال

  .مراقبة اإلستراتجية و الحملة الترويجية –. الحملة الترويجية تحديد- . تقدير الميزانية - 

  

  :أسس إستراتيجية االتصال)2

  :االتصال التي لها عالقة بالتسويق االجتماعي سما سبق ذكره سنحاول التركيز على أس

تحديد الجمهور المستهدف بعملية اختيار الوسائل الالزمة  يرتبط: تحديد أهداف االتصال •

إذ تستوحي أهداف االتصال من أهداف التسويق التي تكون والمناسبة لالتصال، وتحديد أهدافه، 

 .مندمجة في إطار اإلستراتيجية العامة للتسويق

حجم السوق : األهداف العامة إلستراتيجية االتصال هي متكونة من اعتبارات مثل إذن

كما يجب أن تكون أهداف االتصال تتوافق مع اإلستراتيجية العامة ... المبيعات، ورقة األعمال

   . للمؤسسة

 ونقصد به مجموع األفراد الذين يريد المعلن الوصول إليهم: تحديد الجمهور المستهدف •

 :عن طريق عملية االتصال ويوجد نوعين

  .يجب طرح السؤال إلى من يبيع؟عن طريق التسويق، ولفهمه  الجمهور المستهدف-
                                                           

1
 -Decaudin Jean - Marc, la communication de marketing, concept, techniques, stratégies, 2 éd économica : 

Paris, 1999, p 40.   
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إلى من يجب : ولفهمه يجب أن نطرح السؤال ،االتصالعن طريق  الجمهور المستهدف -

  .أن نتوجه؟

الجمهور له مفهوم واسع مقارنة بالنوع األول ألنه يربط بين المؤسسة والمشتري وبذلك  وهذا

ن تحديده يؤدي األساسية إلستراتيجية االتصال أل فان تحديد الجمهور المستهدف يعتبر من المكونات

  .اختيار وسائل االتصال الالزمة للتواصل معه وتحقيق التفاعل والتأثير المراد إلى

 :1تعدد وسائل االتصال •

وأخرى ال  فمنها ما يتحكم فيها كاإلشهار، يتواجد في المجتمع وسائل اتصال متعددة ومتنوعة،

كما يوجد وسائل اتصال غير شخصية كاإلشهار عن ... الجرائد ،األذنكالفم، : يمكن التحكم فيها

 .طريق وسائل اإلعالم وأخرى شخصية مثل قوة البيع

  :خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةتترجم من : إستراتيجية اإلبداع- 

  .كيف تتم الجملة اإلشهارية؟

  .ما هي أهداف المستهلك؟

  .أهداف المستهلك؟ما هي الدعائم التي يجب وضعها لتحقيق 

  بأي طريقة يمكن إيصال الرسالة؟

نابعة وصادرة عن إستراتيجية التسويق من خاللها يمكن ن ذلك فان إستراتيجية اإلبداع وم

وبذلك تتضح لنا الخصائص الواجب إتباعها في تكوين الرسالة  توظيف صورة المنتج لدى المستهلك،

تهلك وٕاقناعه بمميزات المنتج وبضرورة شراء المنتج، اإلشهارية التي يحاول من خاللها تحفيز المس

  :كون منتومنه فان منبع إستراتيجية اإلبداع ي

                                                           
1
 - Decaudin Jean - Marc, la communication de marketing, concept, techniques, stratégies  , p41  
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معرفة نوعية السوق ، و تقبل المستهلك للمنتج أي ؛المنتج نفسه: إستراتيجية التسويق - 

  .المستهدفة والمؤسسة

يمكن التمييز بين عدة أنواع من االستراتيجيات وذلك وفقا للمعايير  :إستراتيجية اإلعالم - 

  : اآلتية

  .األساس الزمني- 

  .النطاق الذي تشمله الخطة- 

  .1طبيعة النشاط المستهدف- 

فإستراتيجية اإلعالم هي اختيار الوسائل االتصالية اإلعالمية التي يمكن استعمالها من  

  :طرف المعلن وتتميز بثالثة ميزات هي

  .تتميز بسهولة اإلعالم: من الجهة التطبيقية- 

عاليتها إلى مدى تغطيتهم ترجع مهام وسائل اإلعالم وف: من الجهة الكمية الفعالة - 

  .القدرة على تكرار اإلشهارو  للجمهور،

أي يجب معرفة قدرة كل وسيلة من وسائل االتصال على : من الجهة الكيفية النوعية - 

  .بطريقة صحيحة وفعالةإيصال الرسالة االشهارية 

يرتبط اختيار وسيلة اإلعالم إلى حجم اإلعالم، وطبيعة : القرارات اإلستراتيجية واإلعالم- 

  .محتوى الرسالة االشهارية

وعند اختيار وسيلة من بين وسائل اإلعالم يجب تحديد الميزانية آخذا بعين االعتبار ما 

  :يلي

  .يجيةالدور المناسب لكل وسيلة في الحملة الترو - 

                                                           

156،ص 2002ا�/�ھرة، : ، دار ا�#�ر ��*+ر وا��وز�1ا-و�"، ا�ط��� ا0%�م ا����"� ،���ب ���د �*�ر -
1 
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  .تكلفة كل وسيلة من بين الوسائل المستعملة- 

يخص الوقت المحدد للحملة ستراتيجية الخاصة بوسائل اإلعالم وأخيرا فالقرار المتعلق باإل

  .عند وضع السياسة التسويقيةلالتصال الميزانية الكلية  .اإلشهارية

  . يجب تحديد الميزانية العامة لنفقات االتصال- 
  

  :استراتيجيات االتصالأنواع  )3

قصيرة المدى وطويلة المدى وكل منها يتطلب وجود وسائل  يوجد استراتيجيات اتصال

  .1وتحديات معينة

  :عـإستراتيجية الدف- 3.1

تعبر عن السياسة المتبعة لدفع المنتج نحو المستهلك والموزعين، ومحاولة الضغط على 

الفكرة، وتعمل هذه السياسة في ظل نشاط ترويج المستهلك إلقباله على شراء السلعة أو تبني 

اتصالي على البيع يكون التركيز األساسي في مزيج  المبيعات، تستخدم هذه اإلستراتيجية عندما

الشخصي وال يستخدم اإلشهار، وتناسب هذه اإلستراتيجية المنتجات الجديدة التي تقدم إلى السوق 

  .جألول مرة، وأثناء صغر حجم ميزانية التروي

  

  

  

  :إستراتيجية الجذب - 3.2

الجذب على احتياجات المستهلك، حيث نقطة انطالقها تكون من دراسة  إستراتيجيةتعتمد 

  .ألنها تعمل على أساس إقناع المستهلك النهائي بشراء المنتج حاجيات وأذواق المستهلك،

                                                           
1
   158-156، ص ا��ر�' ���ق���ب ���د �*�ر،  - 
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على اإلشهار واسع عند استخدام إستراتيجية الجذب يتم التركيز أساسا في المزيج االتصالي 

النطاق الموجه إلى المستهلك النهائي، وتعتبر إستراتيجية الجذب مناسبة في حالة المنتجات التي 

  .تتميز بانخفاض سعرها

  :ويتوقف استخدام إستراتيجية الدفع أو الجذب على العوامل التالية

حسن استخدام ته في حالة محدودية الميزانية يسنّ حيث أ الميزانية المتوفرة لالتصال،- 

ولذلك فكيف يمكن  ،ل إستراتيجية الجذب خاصة على المنتجات االستهالكيةإستراتيجية الدفع بد

  .التصدي لمثل هذه االستراتيجيات التي نجحت على كسب مستهلكين دائمين لها
  

  :العوامل المؤثرة في إستراتيجية االتصال)4

االعتماد عليها لتحقيق األهداف هناك عوامل تؤثر على اختيار إستراتيجية االتصال الواجب 

  1المرتقبة

 .طبيعة المنتج �

 .حجم ميزانية االتصال �

 .المرحلة التي يمر بها المنتج في دورة الحياة �

 :االتصال إستراتيجيةوالشكل التالي يلخص لنا العوامل المؤثرة في اختيار 

 

 

  

 

  

 

                                                           
1
   .42ص ،1993ا�/�ھرة،:ا�دار ا��ر��� ��*+ر وا��وز�1ا0%�ن و ا��رو�4، ��د ا����م ���د ھ*�ء،  - 

  إ��را����� ا���ل ا��ؤ
رة �� ا(���را��وا�ل 
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  إستراتيجية الجذب     إستراتيجية الدفع       إستراتيجية الدفع          إستراتيجية الجذب               إستراتيجية الجذب         إستراتيجية الدفع  

  

  1يبين العوامل المؤثرة في اختيار إستراتيجية االتصال) األول(الشكل  

والتفاعـــــــل مـــــــع وٕاذا كانـــــــت إســـــــتراتيجية االتصـــــــال وفعاليتهـــــــا تبنـــــــى علـــــــى مـــــــدى التواصـــــــل 

المســـــتهلكين فـــــان سياســـــة االتصــــــال المتبعـــــة بصـــــفة عامـــــة تعمــــــل علـــــى تحريـــــك ســـــلوك المســــــتهلك 

ـــــه، ولكـــــي تحقـــــق الجهـــــات  ـــــة من ـــــى اســـــتجابة معين ـــــب الخدمـــــة أو الحصـــــول عل لشـــــراء الســـــلعة أو طل

المعنيـــــــة ســـــــواء الحكوميـــــــة أو غيـــــــر الحكوميـــــــة أهـــــــدافها فيمـــــــا يخـــــــص نوعيـــــــة الجمهـــــــور يســـــــتوجب 

ــــ ــــاة المن ــــة وكــــذا مراعــــاة ومعرفــــة حــــدود كــــل عامــــل مــــن العوامــــل المــــؤثرة دراســــة حي تج فــــي كــــل مرحل

حقيقـــــــة المنـــــــتج ومميزاتـــــــه  إلـــــــىفمعرفـــــــة المســـــــتهلك والتوصـــــــل  فـــــــي اختيـــــــار إســـــــتراتيجية االتصـــــــال،

  .تشكل األرضية الالزمة لبناء إستراتيجية اتصال فعالة

  :التاليةوبصفة عامة يمكن تحديد سياسة االتصال باالعتماد على الجوانب 

  .تحديد األهداف األساسية و الفرعية القصيرة والطويلة األجل- 

  .تحديد ميزانية االتصال- 

  .الخدمة المقدمة أوبيعية المناسبة للسلعة مالجاذبيات الأو اختيار الجاذبية - 

  .تحديد القطاعات السوقية المستهدفة- 

الوسائل في  أودام الوسيلة تحديد واختيار وسائل الترويج المالئمة وتحديد تكاليف استخ- 

  .ضوء ميزانية االتصال أو اإلمكانيات المحدودة
                                                           

،��1999�ن، : ، �دون ط���، دار ا����د ��*+ر وا��وز����1ھ�م وإ��را�����ت: ا���و�ق ا�ط���0، *ظ�م �و�" �و�دان ا����دي �ز�ز،  -
1
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  :1خصائص اإلستراتيجية)5

تعتبـــر اإلســــتراتيجية عمليــــة تخطــــيط عقالنيــــة فهــــي تصــــور بواســــطة مجموعــــة مــــن القــــرارات 

التخطيط ن كل العمليات اإلستراتيجية هي نتيجة لممارسات سقة في شكل نموذج، وال يعني ذلك أالمتنا

ـــــــــن توجهـــــــــــــات المســـــــــــــيرين ـــــــــــمي، إذ عـــــــــــــادة مـــــــــــــا تنبعـــــــــــــث االســـــــــــــتراتيجيات مــــ   االســـــــــــــتراتيجي الرســ

  .    خصائصها عود إلى أهمورغباتهم، وللتمكن من فهم اإلستراتيجية ن 

اإلســــتراتيجية هــــي اختيــــار المؤسســــة لســــلوكها علــــى المــــدى الطويــــل اتجــــاه  :الشــــمولية)5.1

ات الصـادرة عـن المؤسسـة فـي ياإلطـار الشـامل لمختلـف السـلوكهـي  محيطها ما يعني أن اإلستراتيجية

تــوازن مــالي، التســعير، : جميــع الجوانــب، كمــا تــنجم علــى القــرار االســتراتيجي آثــار علــى كــل مؤسســة

  .الخ...الرقابة

للقــرارات اإلســتراتيجية أثــار طويلــة األمــد تصــدرها شــموليتها وتحــدد أبعادهــا  إن :االلتــزام)5.2

هــــا، فقــــد رهــــا وينميالتزامــــا علــــى المؤسســــة حيــــث ترســــم الخطــــوط العريضــــة ليطو  اإلســــتراتيجيةفتكــــون 

أشــعة لنمــو المؤسســة علــى المــدى الطويــل لفتــرة  اإلســتراتيجيةقــرارات ال"  ANSOFF"أنســوف"اعتبــر

  .قرارات التشغيليةالطويلة، ويصعب تغييرها بدون تكلفة عالية إذا ما قورنت ب

قرارات التشغيلية فان القرار االستراتيجي يتعامل مع العكس  على: يكيةالمرونة والدينام)5.3

الـزمن والمحـيط كمتغيـرات ال ثوابــت ويجعلهـا فـي قلــب عمليـة اتخـاذ القــرار، فاإلسـتراتيجية كمـا ســبق رد 

بحيـث تصـبح أكثـر  ؛قـرارات اإلسـتراتيجية تعمـل علـى تعـديل اتجاهـات المؤسسـةال فعل على محيطها و

موائمـــة مـــع التغييـــرات المتوقعـــة للمحـــيط، فاالســـتراتيجي الـــذي يتعامـــل مـــع البيئـــة أعمـــال يســـودها عـــدم 

                                                           

297، ا�5ر�1 ا����ق، ص ���ھ�م وإ��را�����ت: ا���و�ق ا�ط���0، *ظ�م �و�" �و�دان ا����دي �ز�ز،
1
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يحتاج حتمـا لمجموعـة مـن األدوات  االستقرار واالرتياب حيث أن المعلومات عادة ناقصة وغير كافية،

  .1مجال الحلول الممكنة والطرق االستكشافية المرنة التي تساعد على ضبط اإلشكال واكتشاف 

ـــــــة إذ ـــــــر أ أن تـــــــوفر عنصـــــــر المرون ـــــــات لمواجهـــــــة ظـــــــروف عـــــــدم التأكـــــــد يعتب حـــــــد المتطلب

ــف إلــــــــى حــــــــد كبيــــــــر علــــــــى  األساســـــــية للفكــــــــر االســــــــتراتيجي الحــــــــديث، ففاعليــــــــة اإلســــــــتراتيجية تتوقــــــ

مرونتهــــــا؛ ويقصــــــد بالمرونــــــة قابليــــــة اإلســــــتراتيجية للتعــــــديل علــــــى ضــــــوء مــــــا يســــــتجد مــــــن الظــــــروف 

ــــــم تكــــــن متوقعــــــة،والتغيــــــرا ــــــي ل ويمكــــــن اعتبــــــار اإلســــــتراتيجية مرنــــــة إذا كــــــان مــــــن  ت المســــــتقبلية الت

  .تعديلها لمواجهة التغيرات الممكن تغييرها أو

كمـــا يعتمـــد الفكـــر االســـتراتيجي علـــى الســـرعة فـــي اتخـــاذ القـــرار والقـــدرة علـــى وضـــع األفكـــار 

ة ب تطبيقهـا بصـفة سـريعة وشـاملنجـاح اإلسـتراتيجية يتطلـ أنموضع التنفيذ، حيـث أدركـت المؤسسـات 

الوضعية هـي المعيـار الـذي مـن خاللـه يسـتطيع ومتكاملة، وهذا وفقا للوضعيات التي تكون فيها إذ أن 

العمــالء التمييــز بــين مؤسســة وأخــرى فــي أســواق تحتــدم فيهــا المنافســة، فســعي اإلدارة لإلســتراتيجية إلــى 

بزيــادة  إليــهطريــق زيــادة المنــافع التــي تقــدمها  زيــادة إرضــاء العمــالء وجــذبهم إلــى المؤسســة وذلــك عــن

تهدف القرارات اإلستراتيجية عادة إلى حيازة ميزة ما ويكـون ذلـك علـى ثـالث مسـتويات،  درجة إشباعه،

االقتصــــادي بالنســــبة لمنافســــيها،على المســــتوى االجتمــــاعي والسياســــي بالنســــبة للمجتمــــع وأخيــــرا علــــى 

  .التنظيميلداخلي بالنسبة لهيكلها المستوى ا

الوضــعية، يبحــث االســتراتيجي عــن أفضــل توليفــة بــين فــرص وتهديــدات  وللــتمكن مــن تحديــد

فـي تقـاطع أجوبـة هـذه األسـئلة  مكن مـن ذلـك حصـر اإلسـتراتيجيةيفـ المحـيط وقـدرات ومـوارد المؤسسـة،

 .2ةالثالث

 

                                                           
1
 -Alouche J ,Smith G, Les Outils De La Discision Stratégique,  La Découvert: Paris ,1995, p  34 . 

2
 -Charron JL, Séparé _ S, Organisation Et Gestion De L’entreprise, Manuel Et Application, Dunod : Paris 

2001, P327. 
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 :مراحل مخطط اإلستراتيجية) 6

تراتيجية االتصالية داخل نموذجا لإلس "Argent- Forman" "أرجونت فورمان" لقد حدد

حيث ركز على عامل الجمهور المستهدف للمؤسسة، وتحديد هذه األخيرة ألهدافها بما يتوافق  المؤسسة؛

ورغباته وٕامكانياتها المادية والبشرية المتاحة لها، واختيار عامل الوقت لتنفيذ هذا المخطط ومن ثم تقسيم 

الشكل و  .مناسبة نشاطات المؤسسة، وصورتها لدى جماهيرها ثم بلورة الرسائل االتصالية ضمن قنوات

 . 1اإلستراتيجية االتصالية" Argenti -Forman" يوضح مخططاآلتي 
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 ما جماهير المؤسسة؟                        ماذا تريد المؤسسة من كل جمهورها أن يفعل؟ •

 هل لدى الجماهير                                                         ما الموارد المتاحة؟ •

  حاجات متعارضة؟                      موارد مالية                                       - 
  موارد بشرية - 
  ما سمعة المؤسسة؟ •

  

  

  هل كل جمهور استجاب بالطريقة التي أرادتها المنظمة؟   •

1المنظمة تعديل الرسالة في ضوء استجابات الجمهور؟ هل يجب على •
 

  :المؤسساتي مفهوم االتصال)7

يعتبر االتصال أداة من األدوات الفعالة التي تساهم في تحقيق مبدأ التواصل وتنشيط 

العالقات بين الفاعلين االجتماعيين من جهة والعمل المؤسساتي من جهة أخرى، لذلك نجد العديد من 

  مؤسسات المجتمع تحرص الحرص الشديد على ترصيع هذا المبدأ في عملها سواء أكان خدماتي 

  .أو اقتصادي

  بأنه عملية نقل األفكار واآلراء من شخص آلخر: االتصال Brown" بروان"يعرف 

ويركز هذا االتصال ، أو داخل نفس الشخص بغرض خلق الفهم لدى الشخص الموجه إليه االتصال 

  :على األمور اآلتية

  .تأكيد الفهم كعامل ضروري في عملية االتصال - 

  .االتصال يمكن أن يتم داخل شخص واحد- 
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أن االتصال هو عملية تمرير المعلومات والفهم من فرد يرى  David vari" دافيد فيري"أما 

  : آلخر، ويركز هذا التعريف على األمور التالية

  .1االتصال يتم بين المرسل و المرسل إليه- 

هذين التعريفين يستخدمان فكرة الفهم لتحقيق فاعلية االتصال، والفهم موضوع نسبي إلى حد 

لناس الذين يتحدثون لغات مختلفة، ورغم هذا فإن ضعف كفاية كبير، ويقال أن صعوبات الفهم تقوم بين ا

الفرد المرسل إليه، قد تضيف عوامل تؤدي إلى سوء فهم أداة االتصال المستخدمة كاللغة مثال، ومع ذلك 

؛ ألن )السببي(ة إلى إيجاد درجة من الفهم العلي ففي جميع مبادئ االتصال المؤسساتي هناك حاج

  .تصرفات اإلنسانية لتحقيق الهدف، وبذلك تتحسن التصرفات وتتحقق األهدافاألعمال تعتمد على ال

واالتصال من الناحية اإلدارية هو عملية تتضمن النقل والترديد الدقيق لألفكار بغرض اختيار 

التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف بفاعلية، حيث أن االتصال اإلداري يرتبط أساسا بالناس، فإن 

  .2السابقة تنطوي عل ضرورة توفر درجة عالية من الفهم بين أطراف االتصالالعبارة 

 

 

  

  :وسائل االتصال المؤسساتي )8

ــــن عــــــرض موضــــــوع االتصــــــال لـــــــيس هــــــو المعالجــــــة التفصــــــيلية لــــــه، وٕانمـــــــا  إن الغــــــرض مــ

تحديـــــد الوســـــيلة التـــــي تســـــتخدمها عـــــن طريـــــق االتصـــــال لتحقيـــــق األهـــــداف القصـــــيرة األجـــــل والطويلــــــة 

  .لهما

  : االتصال الشفوي )8.1
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يكــــــــــون عــــــــــادة فيشــــــــــكل اجتماعــــــــــات أســــــــــبوعية أو شــــــــــهرية أو دوريــــــــــة أو ســــــــــنوية تجمــــــــــع 

المـــــــوظفين والمشـــــــرفين لمناقشـــــــة بعـــــــض المســـــــائل المتصـــــــلة بتأهيـــــــل المـــــــوظفين للعمـــــــل، وينفـــــــذ األداء 

وبتعليمــــــــات التنفيــــــــذ وبإصــــــــدار األوامــــــــر وبغيرهــــــــا، وتحتــــــــاج هــــــــذه المســــــــائل إلــــــــى اجتماعــــــــات لتفهــــــــيم 

ات المـــــــوظفين والعمـــــــال وواجبـــــــات األفـــــــراد أو بالتعليمـــــــات العامـــــــة لنظـــــــام العمـــــــل فـــــــي األقســـــــام جماعـــــــ

  : 1المختلفة، ويعتمد في هذا النوع على الوسائل التالية

      :االتصال الصوتي )8.2

ويشمل األحاديث واللقاءات الفردية والجماعات والطب العامة واإلذاعة، بواسطة الراديو 

  .2الخ... يةواالتصاالت الهاتف

  :الوسائل الصوتية المرئية )8.3

وينـــــــــــدرج تحتهـــــــــــا األفـــــــــــالم الســـــــــــينمائية وهــــــــــي التـــــــــــي تجمـــــــــــع بـــــــــــين الصـــــــــــوت والصــــــــــورة، 

مـــــــن الوســـــــائل الســـــــابقة اســـــــتخدمتها المعنيـــــــة، وتختلـــــــف عـــــــن والمســـــــرحيات والتلفزيـــــــون، ولكـــــــل وســـــــيلة 

ـــــق  ـــــذين تبالوســـــائل األخـــــرى، فيمـــــا يتعل ـــــة العـــــاملين ال كـــــل وســـــيلة منهـــــا لهـــــا مميزاتهـــــا  تصـــــل بهـــــمنوعي

ـــــنفس مـــــن اســـــتخدام  ـــــك أوقـــــع فـــــي ال الخاصـــــة، فـــــإذا اجتمعـــــت الصـــــورة والصـــــوت فـــــي الوســـــيلة كـــــان ذل

ـــــنفس إذا صـــــحبتها الصـــــورة الفوتوغرافيـــــة أو  ـــــي ال ـــــع ف ـــــل فالكلمـــــة المطبوعـــــة تكـــــون أوق إحـــــداهما، وبالمث

   .الرسم التوضيحي

، رسالة كاملة كما تريد اإلدارة توصيلهومن المحتمل أن ال تكفي وسيلة واحدة لحل وتوصيل 

وعلى هذا األساس ينبغي استخدام كل أو معظم الوسائل المتاحة إذا أرادت المؤسسة الحصول على نتائج 

فعالية االتصال وذلك نتيجة لتداخل مجموعات ومستويات العاملين مع بعضها بالشكل الذي يجعل 

                                                           
1
  .317، ص ��1970روت، : دون ط���، دار ا�*5>� ا��ر�����ظ�م إدارة ا,��0ل، ��د ا�;#ور �و*س،  - 

2
  .431، ص ا��ر�' ا����ق��� ا�+ر9�وي،  - 



 ات االتصالستراتيجيإ                            :                              ثانيالفصـــــل ال  

- 46 - 

 

إليه ويرضيه، ويحقق الغرض من االتصال والقرار الخاص الوسائل المتنوعة المختلفة تحاول الوصول 

على ضوء الهدف من إتمام االتصال،  د، سيحدالذي تتخذه اإلدارة باستخدام أي وسيلة من هذه الوسائل

ويؤثر على اختيار الوسيلة التي يتم استخدامها عددا من العوامل، والتي تشمل أيا من العوامل التالية أو 

  :1مجموعة منها

   :ة الوسيلةـسرع )8.4

حيث أن كل وسيلة من الوسائل تختلف عن األخرى في سرعتها في إيصال الرسالة، فإذا 

كانت الرسالة أو المعلومات أو األوامر المراد إبالغها تتصف بضرورة سرعة وصولهما إلى المرؤوسين، 

في التوقيت  إليصال الرسالة فلتحقق فعالية االتصال إذا تم استخدام الوسيلة التي تحقق السرعة المطلوبة

    .المحدد

  :درجة سرية المعلومات) 8.5

ــــى ســــرية الرســــالة  ــــل الحفــــاظ عل ــــي تكف ــــة اســــتخدام الوســــيلة الت ــــي هــــذه الحال ــــب األمــــر ف يتطل

  .المراد إبالغها

  :تكلفة الرسالة) 8.6

تعتبـــــر الرســـــالة مـــــن العوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي تحديـــــد الوســـــيلة التـــــي ســـــيتم اســـــتخدامها، وتـــــرتبط 

  .تكلفة الوسيلة بالسرعة ودرجة أهمية الرسالة المطلوبة إيصالها والمدى الذي تعطيه الوسيلة

  :عدد من ترسل لفهم الرسالة) 8.7

ـــــــه ونوعيـــــــة والخصـــــــائص  ـــــــوب توصـــــــيل الرســـــــالة إلي يـــــــرتبط اختيـــــــار الوســـــــيلة بالعـــــــدد المطل

ــــي تغطــــي  المــــدى الــــذي ترغــــب الشخصــــية التــــي يتمتــــع بهــــا وبطبيعــــة الحــــال ســــيتم اختيــــار الوســــيلة الت
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ــــــه لــــــن يكــــــون مــــــن المجــــــدي اإلدارة فــــــي توصــــــيل الرســــــال ــــــا لنوعيــــــة هــــــذا العــــــدد؛ حيــــــث أن ة إليــــــه، ووفق

فـــــي توصـــــيل رســـــالة إلـــــى عـــــدد محـــــدد اســـــتخدام وســـــيلة ذات مـــــدى انتشـــــار واســـــع عنـــــدما ترغـــــب اإلدارة 

ة وتقبــــل مــــن األفــــراد، حيــــث أن ذلــــك باإلضــــافة إلــــى التكلفــــة المرتفعــــة ســــيؤثر مســــتقبال علــــى مــــدى غايــــ

   .العاملين لرسائل تخصهم إذا كانت اإلدارة ترسل ما يخصهم وما ال يخصهم

  :نوعية الرسالة) 8.8

تحتــــــاج بعــــــض الرســــــائل إلــــــى الشــــــرح كنتيجــــــة لعــــــدم وضــــــوحها أو أهميتهــــــا أو رغبــــــة اإلدارة 

فــــي معرفــــة ردود الفعـــــل بالنســــبة لهـــــا، ومــــن ثــــم فإنـــــه يــــتم اختيـــــار الوســــيلة التــــي تكفـــــل تحقيــــق وضـــــوح 

  .لرسالة لمن يتلقوها وتحقيق هدا االتصالا

  :فـالهات) 8.9

يعتبـــــر الهـــــاتف مـــــن الوســـــائل الهامـــــة فـــــي الوقـــــت الـــــراهن، ويتميـــــز باســـــتخدام هـــــذا األســـــلوب 

ــــــــب ســـــــــــــــرعة إبالغهـــــــــــــــا  ـــــــ ــــــــــــــة إذا كانـــــــــــــــت تتطل   بانخفـــــــــــــــاض تكلفتـــــــــــــــه وبالســـــــــــــــرعة والفعاليـــــــــــــــة؛ خاصـ

ـــــذه الوســــــــيلة بأنــــــــه اســــــــتخدم أو تتطلــــــــب الحصــــــــول علــــــــى رد فعــــــــل ســــــــريع،  كمــــــــا يتميــــــــز اســــــــتخدام هـــ

النتبــــــاه ال يمكــــــن الوصــــــول إليــــــه باســــــتخدام الكلمــــــة ااالســــــتخدام الســــــليم، فإنــــــه يحقــــــق قــــــدر أعلــــــى مــــــن 

ــــــه والنغمــــــة ــــــرا ل ــــــث أن لصــــــوت اإلنســــــان وتعبي ــــــة، حي ــــــي يتحــــــدث بهــــــا رد ف المكتوب ــــــى الت عــــــل قــــــوي عل

فــــم فــــي أقــــل وقــــت وبأقــــل تكلفــــة ممكنــــة ســــوء كمــــا أنهــــا تســــاعد علــــى تبــــادل الــــرأي وٕازالــــة أي المســــتمع، 

أي خطـــــأ فـــــي المحادثـــــة مـــــن جانـــــب المـــــتكلم  ه ينبغـــــي الحـــــرص فـــــي اســـــتخدام هـــــذه الوســـــيلة؛ ألننــــإّال أ

ــــك بســــبب الطــــابع الشخصــــي  ــــه أثــــر كبيــــر فــــي نفســــية المــــتكلم معــــه، يصــــعب عليــــه إزالتــــه، وذل يكــــون ل

  .فيها
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لالتصـــــــال تســـــــتخدمها اإلدارة هنـــــــاك عـــــــدة وســـــــائل تحريريـــــــة  :االتصـــــــال التحريـــــــري) 8.10

  :1ونذكر البعض منها

  :الخطابات والنشرات والتقارير) 8.11

وهــــي وســــيلة مـــــن وســــائل نقــــل األفكـــــار بالكلمــــة المكتوبــــة وتســـــتعمل بــــدرجات متفاوتــــة وفقـــــا 

ووفقـــــا لنوعيـــــة األفــــراد الـــــذين ســـــتتم مخــــاطبتهم، والخطـــــاب كـــــي يكـــــون لنوعيــــة الرســـــالة المـــــراد إبالغهــــا، 

ـــــره ينبغـــــ ـــــا شخصـــــيا، لـــــه أث ـــــه يوجـــــه لفـــــرد واحـــــد، ي أن يكـــــون خطاب ـــــك أن ـــــي ذل ـــــه قـــــد يوجـــــه وال يعن ولكن

يشـــــعر أنـــــه خـــــاص بـــــه، ومـــــن تـــــم فيجـــــب أن تراعـــــى  ألفـــــراد، وبالتـــــالي يجعـــــل متســـــلمهلمجموعـــــة مـــــن ا

الموضــــــوعات التــــــي تثيــــــر اهتمــــــام مــــــن توجــــــه لهــــــم الخطابــــــات، كــــــذلك مراعــــــاة ثقــــــافتهم وخصائصــــــهم، 

مشــــــتركة بــــــين كتابــــــة وكلمــــــة، ويتحقــــــق ذلــــــك عــــــن طريــــــق أســــــلوب كــــــوين صــــــلة توبمــــــا يســــــاعد علــــــى 

  .صياغته وتوقيت وصوله

الرســـــائل، ولكنهـــــا تزيـــــد فـــــي حجمهـــــا عـــــن الحجـــــم والنشـــــرات والتقـــــارير هـــــي نـــــوع آخـــــر مـــــن 

ـــــل ـــــة تســـــتميل العق و القلـــــب، ويراعـــــي فـــــي إعـــــدادها الجاذبيـــــة واإلخـــــراج، بحيـــــث  المـــــألوف، وتعـــــد طريق

ـــــ ـــــى قراءتهـــــا، ويتطل ـــــع عل ـــــك بطبيعـــــة الحـــــال أن تحـــــوي النشـــــرة أو التقـــــارير موضـــــوعا  بتجبـــــر المطل ذل

  .أو تعليمات جديدة حتى تجذب اهتمام متلقيها

    :الصحف) 8.12

وتكـــــون هـــــذه الوســـــيلة مجديـــــة وذات  بوعـــــة،طوتعتبـــــر وســـــيلة هامـــــة أخـــــرى مـــــن الوســـــائل الم

ام هــــذه الوســــيلة اســــتخد وقــــد يكــــونفائــــدة إذا كــــان المــــدى المرغــــوب فــــي توصــــيل الرســــالة إليهــــا واســــعا، 

تــــوزع بنشــــر الرســــالة فــــي شــــكل خبــــر أو فــــي شــــكل إعــــالن مــــدفوع، والصــــحف قــــد تكــــون صــــحف يوميــــة 

                                                           
1
  .433، ص �ر�' ا����ق��� ا�+ر9�وي،  - 
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ـــــة تـــــوزع فـــــي أقـــــاليم محـــــددة،   ون صـــــحفاوقـــــد تكـــــفـــــي جميـــــع أرجـــــاء الـــــبالد، وقـــــد تكـــــون صـــــحف إقليمي

ــــــات أو جماعــــــات مهنيــــــة أو أحــــــزاب،  ـــــم فيجــــــب مراعــــــاة طــــــابع هــــــذه متخصصــــــة تصــــــدرها هيئ ومــــــن ثـ

  .ها واتجاهاتها عند استخدامهايولمالصحف و 

  :تالّ ـالمج) 8.13

ــــــة،  ــــــى الكلمــــــة المكتوب ــــــي تعتمــــــد عل ــــر أيضــــــا ضــــــمن الوســــــائل الت ــــــر المجــــــاالت وتعتبــ وتعتب

ولــــذا فــــإن تأثيرهــــا يكــــون أعمــــق فــــي مــــن الصــــحف اليوميــــة علــــى تقــــديم الموضــــوعات المدروســــة، أقــــدر 

مــــن  اإلخــــراجن إمكانياتهــــا تمكنهــــا مــــن إعطــــاء تــــأثير أكبــــر نظــــرا إلمكانياتهــــا فــــي ائهــــا، كمــــا أنفــــوس قرّ 

ــــذه المجــــــــــــــــاالت عامــــــــــــــــة  ــث اســــــــــــــــتخدام الصــــــــــــــــور والرســــــــــــــــوم واأللــــــــــــــــوان، وقــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون هــــــــــــ   حيــــــــــــــ

، كمـــــا قـــــد تكـــــون خاصـــــة بمؤسســـــة نفســـــها، )مجـــــالت متخصصـــــة(أو خاصـــــة بهيئـــــة أو جماعـــــة معينـــــة 

  .1سالة والمدى المرغوب نشرها فيهويتوقف استخدام هذه الوسيلة أيضا على طبيعة الر 

  

  

  :الموظفونكتيبات ) 8.14

تلجــــــأ معظــــــم الشــــــركات إلــــــى إعــــــداد الكتيبــــــات للمــــــوظفين تبــــــين فيهــــــا المهــــــام وتصــــــنيفاتها 

الشـــــركة، و السياســــــات التـــــي تتبعهــــــا واإلجــــــراءات  وتـــــدرجها ووصــــــف الســـــلعة أو الخدمــــــة التـــــي تنتجهــــــا

ومســـــــالك الموضـــــــوعية، وقواعـــــــد العمـــــــل والتـــــــدريب ووســـــــائل تحســـــــين المراكـــــــز التـــــــي يشـــــــغلها األفـــــــراد، 

ـــــــذلك تعطـــــــي للموظـــــــف  ـــــــة، وب الترقيـــــــة وفكـــــــرة عامـــــــة عـــــــن التنظـــــــيم اإلداري ومســـــــتويات اإلدارة المختلف

                                                           
1
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ت واإلجــــراءات التــــي يعمــــل فــــي ظلهــــا، صــــورة واضــــحة عــــن المؤسســــة التــــي يعمــــل فيهــــا وعــــن السياســــا

   . 1وعن األجور والمكافآت التي ينتظر أن يتحصل عليها

  

يصنف االتصال داخل المؤسسة إلى أربع أنواع هي : مستويات االتصال المؤسساتي) 9

  :2كاآلتي

  :االتصال الصاعد) 9.1

  بـــــــاألفرادالبيانـــــــات، المقترحـــــــات والشـــــــكاوى وردود األفعـــــــال الخاصـــــــة  يتضـــــــمن المعلومـــــــات،

  .اتجاه تلك األوامر أو التعليمات التي يتم استقبالها بمعرفتهم) العاملين(

وتعـد هــذه الـردود بأهميــة مـا كــان؛ حيــث يمكـن مــن خاللهـا الحصــول علـى بيانــات والمعلومــات 

باإلضــافة إلـى أنهـا تمثــل أيضـا عصـب متابعــة التـي تعـد المــادة الخـام األساسـية التخــاذ القـرارات الصـائبة، 

  . ر العمل، وبالتالي فهي ُتستخدم بكفاءة وفعالية في عملية التقييم والمتابعةسي

  

  

  :االتصال النازل) 9.2

هذا االتجاه غالبا ما يأخذ صورة القرارات، أو التعليمات أو األوامر أو النصائح التي دائما 

ومن ثم تتضمن سياسات العمل وتترجم برامج الخطة في صورة تعليمات أو أوامر تنفيذية قابلة لتنفيذ، 

  .لضمان مصلحة العمل، وتحقيق أهدافه فهي هامة جدا ومحورية

  :االتصال األفقي) 9.3
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وهـــــي االتصـــــاالت التـــــي تـــــتم بـــــين أجـــــزاء المؤسســـــة التـــــي تعمـــــل فـــــي مســـــتوى إداري واحـــــد 

ــــــذ ــــــين المنف ــــــين اإلداري ــــــة االستشــــــارية كاالأو ب ــــــين إدارة البحــــــوث ين وأعضــــــاء الهيئ ــــــتم ب ــــــذي ي تصــــــال ال

ـــــــعة التســـــــويق أو بـــــــين مهنـــــــدس اإلوٕادار  هـــــــذه االتصـــــــاالت إلـــــــى تحقيـــــــق  وتهـــــــدف...نتـــــــاج ومـــــــدير البي

كمـــــــا تهـــــــدف إلـــــــى تقـــــــديم المنشـــــــورة والتوصـــــــيات فـــــــي المســـــــائل ت المتخصصـــــــة، التنســـــــيق بـــــــين اإلدارا

  .1الفنية

  

  :أهداف االتصال المؤسساتي) 10

إن أهــــــداف االتصــــــال اإلداري تشــــــتق مــــــن أهــــــداف التوجيــــــه؛ ألن االتصــــــال فــــــي اإلدارة مــــــا 

ـــــا البــــــد مــــــن تحديــــــده وتفصــــــيلههــــــو إال أحــــــد أدوات التوجيــــــه، إال أن وجــــــود الهــــــدف غيــــــر كــــــاف،   وٕانمـ

ـــــد أهـــــداف االتصـــــال ـــــي لتحدي ـــــه وحـــــدها ال تكف ـــــه، كمـــــا أن أهـــــداف التوجي ـــــذه ومتابعت ـــــى يســـــهل تنفي  .حت

  :2أن أهداف االتصال يمكن تصنيفها في األنواع التالية "سكوت"ويقول 

  .األهداف الوظيفية �

  ).االستمالية(األهداف التوجيهية  �

  .األهداف الحسية �

    .األهداف التوكيدية �

بمعنـــــى أنهـــــا  ؛هـــــي األهـــــداف الرســـــمية التـــــي تـــــرتبط بعمليـــــة االتصـــــالإن األهـــــداف الوظيفيـــــة 

تخـــــــتص بالهـــــــدف المطلـــــــوب تحقيقـــــــه، فمـــــــثال عنـــــــدما يقـــــــوم المـــــــدير باالتصـــــــال برجـــــــل البيـــــــع لتفســـــــير 

ــــإن هــــدف االتصــــال فــــي هــــذه الحالــــة يصــــبح  ــــى صــــفقة معينــــة، ف ــــاره بالموافقــــة عل سياســــة البيــــع أو إخب

  . هدفا وظيفيا

                                                           
1
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ــــــى أهــــــداف االتصــــــال الــــــذي يســــــعى إلــــــى اســــــتجابة فأمــــــا األهــــــداف التوجيهيــــــة  هــــــي تشــــــير إل

م، فمـــــثال همـــــدى ارتبـــــاط هـــــذه الفكـــــرة باتجاهـــــاتهم وقـــــيمالغيـــــر لقبـــــول فكـــــرة معينـــــة بصـــــرف النظـــــر عـــــن 

تتضـــــــمن الرســـــــالة اإلعالنيـــــــة فـــــــي الصـــــــحف أو المجـــــــاالت والتلفزيـــــــون اتصـــــــاال لـــــــه أهـــــــداف اســـــــتمالة 

  ).توجيه(

ــــــى أهــــــداف االت تتضــــــمن األفكــــــار صــــــال ذو الطبيعــــــة الخالقــــــة، وتشــــــير األهــــــداف الحســــــية إل

ـــــى حساســـــية اتجاهـــــا للواقـــــع،  ـــــة التـــــي تمكـــــن المـــــدير مـــــن التعبيـــــر عل وتعكـــــس القـــــيم الوصـــــفية والجمالي

التــــي يــــؤمن بهــــا، فمــــثال نجــــد أن األوامــــر التــــي يــــؤمن بهــــا والتــــي تصــــدر فــــي إطــــار القــــيم واألخالقيــــات 

  .السائدة مراعية للنظام العام واآلداب

ـــــرا فـــــإن ـــــة ال وأخي ـــــي تنمـــــي ثق ـــــة هـــــي أهـــــداف االتصـــــال الت ـــــاألهـــــداف التوليدي ـــــة ن اس فـــــي البيئ

ــــــــون بهــــــــا،    فمــــــــثال القيــــــــام بدراســــــــة الكتشــــــــاف ظــــــــاهرة طبيعيــــــــة، اجتماعيــــــــة أو اقتصــــــــادية، التــــــــي يعمل

  .أو مادية، ونقل نتائجها تحمل في طياتها اتصاال له أهداف توليدية

  :أخرى مهمة نذكر منها افلمؤسساتي أهدااالتصال اوباإلضافة إلى هذا يحقق 

 .نشر أهداف المؤسسة وقيمها وفلسفتها �

 .إعالم أعضاء المؤسسة بخطط المؤسسة وٕامكانيتها وتطلعاتها �

 .إبالغ التعليمات والتوجيهات واألوامر إلى العاملين �

ــــــــات والبيانــــــــــــات واالستفســــــــــــارات والتوقعــــــــــــات، والمقترحــــــــــــات  � الحصــــــــــــول علــــــــــــى المعلومــــ

 .والمشكالت والشكاوي

 .التغيرات والتجديدات واإلنجازاتتوضيح  �

 .ديل االتجاهات واستقصاء ردود األفعالعتطوير األفكار، ت �
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ــــق األهــــداف، وخدمــــة مصــــالح العمــــل مــــن  ــــي اتجــــاه تحقي ــــة ف ــــي النهاي ــــذي يصــــعب ف األمــــر ال

 .1خالل التأثيرات في األفراد ودفعهم في اتجاه تحقيق الهدف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معوقـات االتصال المؤسساتي) 11

أو صـــــــعوبات إنســـــــانية أو تنظيميـــــــة أو غيرهـــــــا يقصـــــــد بمعوقـــــــات االتصـــــــال ظهـــــــور حـــــــواجز 

بحيـــــــث يـــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى تشـــــــويه المعـــــــاني أو توقـــــــف فـــــــي واحـــــــد أو أكثـــــــر مـــــــن عناصـــــــر االتصـــــــال، 

                                                           
1
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االتصـــــال أو انحـــــراف االتصـــــال عـــــن مســـــلكه، وبعبـــــارة أخـــــرى التـــــأثير علـــــى فعاليـــــة االتصـــــال، ويـــــذكر 

  :1حواجز يمكنها أن تؤثر في فعالية االتصال وهي ثمانية Ivan Switch" إيفان سفتش"

 .تعارض األطر المرجعية �

 .اإلدراك االنتقائي �

 .األحكام الذاتية �

 .مصداقية المصدر �

 .المشاكل اللغوية �

 .ضغط الوقت �

 .التحميل الزائد �

 .التقنية المستعملة �

 

 

 

 

  

  :ملخـص الفصــل

 

أثنـــاء أداء المهـــام المنوطـــة بهـــا بالجهـــاز العامـــل بهـــا علـــى تطبيـــق إســـتراتيجيات  جريـــدةتعتمـــد ال

اختبـــار مـــدروس لسلســـلة مـــن التشـــغيلية كموجـــه إســـتراتيجي، إذ تعـــد اإلســـتراتيجية  اتصـــالية، تهـــتم بالكفـــاءة

                                                           
1
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المختلفـــة لتحقيـــق هـــذه المنظمـــة بـــذات المؤسســـة لتضـــمن تحقيـــق األهـــداف العامـــة واألســـاليب  اتطاالنشـــ

  .دافاأله

إذ تتأثر الممارسـة اإلعالميـة بإسـتراتيجية االتصـال للمؤسسـة المعنيـة مـن جهـة، وبالسياسـة التـي 

عـل هـذه اإلسـتراتيجيات ذات شـرعية فّعالـة جتنتهجها المؤسسة لكسـب ثقـة الجمهـور المتعامـل معـه، وممـا ي

المعتمــــد علــــى تطبيــــق أســــاليب اتصــــالية علــــى نطــــاق التخطــــيط والتعــــديل  مــــن الناحيــــة العمليــــة اعتمادهــــا

تضبط االختبـارات األساسـية المتعلقـة باالتصـال والمنسـجمة مـع الحركـة فاإلستراتيجية االتصالية ممنهجة، 

بهـا هـذه اإلسـتراتيجية، االجتماعية، واإلستراتيجية العامـة للمؤسسـة مـن دون إهمالهـا للمميـزات التـي تتميـز 

نــاك جملــة العوامــل بيــد أّن هل األســس والمراحــل التــي تبنــى عليهــا، مميــزات ترســخ ذاكــرة وجودهــا مــن خــال

           ....طبيعة المنتج، حجم ميزانية االتصال: تيجيات االتصال منهاار المؤثرة في إست

إلنعـاش العمـل الصـحفي بـذات المؤسسـة شـريطة وتبقى إستراتيجيات االتصال كدعامة انطالقية 

اف العامـة لهـذه المؤسسـة، وفقـا لمـا ترتضـيه متطلبـات الجمهـور المتعامـل االلتزام بتحقيـق متطلبـات واألهـد

   .  معه
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  :دتمهي 

تعتبر الصحافة المكتوبة الوسيلة االتصالية األقدم من كل من الراديو والتلفزيون، تنشر 

  .ن القرّاءيالكلمة والخبر والصورة، وتحمل الفكرة إلى مالي

  :تعريف الصحافة المكتوبة لغة )1

  : بأنها أكسفورداستخدمت الصحافة المكتوبة في القاموس اللغوي  اللغويةمن الناحية 

 Newشيء له صلة ومرتبط بالطبع ونشر األخبار والمعلومات باختالف التعبير اإلنجليزي " 

Paper  والتعبير  الفرنسي  Journal 1"الذي هو مرتبط بالناحية الزمنية لصدور الصحف.  

الكتاب وجمعها "بالصحافة  يقصد" الفيروز بادي"أما في قاموس المحيط لمؤلفه 

صفحات تصدر يوميا، والصحفي "هي " بن علي المقري"، وفي المصباح المنير لصاحبه "الصحائف

   .2"من يأخذ العلم من الصحيفة ال من األستاذ

ـــــوب؛ أي  ـــــا كـــــذلك هـــــي جمـــــع الصـــــحائف والصـــــحف هـــــي القرطـــــاس المكت والصـــــحيفة لغوي

  . 3هاالورقة من الكتابة بوجهي

ـــــب حـــــداد"ويعـــــرف  ـــــازحي"و" نجي ـــــد الشـــــيخ الن ، وهـــــو أول مـــــن الصـــــحافة المكتوبـــــة "حفي

، كمــــــا تعــــــرف بأنهــــــا وســــــيلة اســــــتعمل كلمــــــة الصــــــحافة بمعنــــــى صــــــناعة الصــــــحف و الكتابــــــة فيهــــــا

ــــــــى عإعالميــــــــة جماهيريــــــــة ذات طــــــــابع تــــــــوجيهي تحمــــــــل الرســــــــالة  ــــــــى شــــــــكل كلمــــــــات مكتوبــــــــة إل ل

  . 4الجمهور
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التي يعمل بها المختصون في  ، هي المؤسسةJournalismeوبصفة عامة الصحافة 

صناعة األخبار، كما تسمى الصحيفة كذلك الوقائع، وهي التسمية التي كانت تطلق عليها في بداية 

الصحافة المكتوبة ركن من األركان التي تشتد " نابليون بونا برت"القرن التاسع عشر، وقد عّرفها 

  .1عليها الحضارة والعمران

: أحد زعماء الحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي سابقا أنها" خروتشوف"عرفها حين يفي 

سالحنا الفكري؛ حيث تعتبر ضرورة اجتماعية فبدونها تفقد الجانب األكبر من المعلومات التي نعتمد "

مطبوع دوري ينتشر في مختلف المجاالت " :، وهي عادة ما تعّرف بأنها"عليها في حياتنا اليومية

  .2"ويكون ذلك عن طريق الصحف والمجالت العامة ومنها الخاصة... ويشرحها ويعلقه عليها

  :نجد هناك تعريفين أساسيين للصحافة المكتوبة وهما، 3أما من الناحية اإليديولوجية

ـــــف االشـــــتراكي)1.1 ـــــى فكـــــرة المشـــــاركة الجماعيـــــة،  :التعري ـــــوم عل بمـــــا أن هـــــذا النظـــــام يق

مــــــع، وهــــــذا يــــــنعكس جليــــــا فــــــي تعريــــــف هــــــذا النظــــــام للصــــــحافة، توتســــــخير اإلمكانــــــات لخدمــــــة المج

ـــد"حيـــث يعرفهـــا  ـــو زي ـــاروق أب ـــم الصـــحافة" فـــي كتابـــه" ف ـــى عل : علـــى أن الصـــحافة هـــي" مـــدخل إل

ــــى نشــــر المعلومــــات التــــي تهــــتم " ــــى نشــــاط جمــــاعي يقــــوم عل ــــالرأي العــــام، وأن الصــــحافة تحتــــاج إل ب

   ".وسائل إعالمية للنشر والتوزيع، وهذه الوسائل في الصحف

إن التعريف الليبرالي يجعل من الصحافة منبر للحريات كحرية : التعريف الليبرالي)1.2

لتسعير، الكالم واالستمتاع والتفكير، وهذا النظام ينظر إلى الصحافة بمنطق الوظيفة التي يقوم بها ل

الصحافة هي األداة للتعبير عن الحرية من خالل : "الليبرالي كاآلتي ولهذا جاء تعريفها في النظام

  ".حقه في ممارسة حريته السياسية
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هي صناعة أصوار الصحف على اختالف أنواعها وانتمائها، وذلك باقتناء األنباء  والصحافة

ليم والتسلية، كما أنها واسطة تبادل اآلراء واألفكار ونشر المقاالت بهدف اإلعالم وتوجيه الرأي والتع

بين أفراد المجتمع، وبين الهيئة الحاكمة و الهيئة الحكومية، كما أنها من أهم وسائل توجيه الرأي 

  . 1"العام

والصحافة هي المؤسسة التي عمل بها المتخصصون في صناعة األخبار؛ ولقد أطلق عليها 

الخ، حيث كانت الوسيلة ...مدى التاريخ الجرائد والمجالت لصحف تضمنت علىاألن  ؛صحافة

ف الصحافة وهناك من يعرّ . األساسية التي عمل فيها ألربعة عقود ونصف عقب اختراع الطباعة

أي مؤسسة فوتوغرافيا وٕاذاعتها، أو إدارة مهنة تغطية األخبار وكتابتها وتحريرها وتصويرها " :بأنها

وسيلة إعالم جماهيرية مطبوعة، تعتمد "صحافة من الناحية الفنية فهي أما ال. إخبارية كعمل تجاري

على مزيج من كلمة وصورة ورسوم يدوية ساخرة أو توضيحية أو تعبيرية، يتم عرضها على صفحات 

  .2"الجرائد والمجالت بشكل بسيط وجذاب

: محددةكل مطبوعة دورية يتكرر صدورها في مواعيد : "ف الصحافة المكتوبة بأنهاوتعرّ 

  .3"كالصحف والمجالت والتراث

  

  

 

  :4تعريف الصحافة المكتوبة من الناحية القـانونية )2
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بشأن المطبوعات حيث عّرف الصحيفة في مادته مصر  صدر قانون في 1936 في سنة

الجريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد، بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة، ويشمل هذا " :األولى كاآلتي

 وبالخصوص هذه المادة الجرائد والمجالت وسائر المطبوعات التي تصدرها الهيئات العامةالقانون 

  ."والهيئات العلمية النقابية

  : أما في القانون اللبناني فقد عّرف الصحافة المكتوبة في مادته التاسعة كاآلتي

  ".أنها مهنة إصدار مطبوعات الصحيفة"

: العاشرة من هذا القانون الصحافة المكتوبة كما يليوفي القانون الجزائري فقد عرفت المادة 

الصحف والمجاالت بكل أنواعها التي تصدر على فترات منتظمة،  تعد بمثابة نشرة دورية، ومأل"

  .الصحف اإلخبارية العامة، والنشرات الدورية الخاصة: وتصنف النشرات الدورية إلى صنفين

  :الجريدة الرسمية للقانون العضوي

وهي سجل مرآة للحياة في المجتمع بجميع أنشطته، " :فت الصحافة المكتوبة بأنهالقد عرّ 

ية، وقد تظهر نللوقائع يوما بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع أو غير ذلك، الصحافة تتناول األحداث اآل

شخصية المؤرخ أكثر من شخصية الصحافي الذي يطرح األحداث في كتاباته الصحفية في بساط 

  . 1"ف نتائج هذه األحداثيس له وسع ليعرّ الصحيفة، ول

  

  

II( تاريخ تطور الصحافة:    
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تعتبر الصحافة المكتوبة من أقدم وسائل اإلعالم على اإلطالق، وارتبط تطورها خاصة مع 

؛ حيث أصبحت تمثل إحدى خصائص السابع عشر ميالديتطور الحضارة الغربية في بداية القرن 

 " جوتنبرغ"الصحافة المكتوبة آفاقا واعدة بعد اختراع األلماني  ، وعرفتيوسمات المجتمع الصناع

jotanbargh لآللة الكاتبة وتطور تقنيات الطباعة حتى صار المنتج اإلعالمي سلعة استهالكية يومية

على نطاق واسع؛ بل تعدى اإلقبال على المنتج اإلعالمي إلى نوع من السلوك االجتماعي والتقاليد 

اكتسبها الناس، ليصبح بذلك اإلعالم أداة رئيسية في الثقافة االجتماعية وتثمير المثاقفة، الجديدة التي 

ومع مر السنين أصبحت الصحافة المكتوبة تمثل ذاكرة المجتمع، وناقلة لثقافته وتقاليده، ورصيد 

  .   1جيل، بل أصبحت المادة األولية المفضلة للباحثين والمؤرخين في مجاالت شتى

قول أن الجذور األولى البدائية للصحافة شرعت في الرسوخ بتربة الوجود البشري ويمكن ال

  .2منذ أن أحس اإلنسان بضرورة التواصل مع القبيلة أو الجماعة التي ينتمي إليها

ـــدقومنـــذ آالف الســـنين وســـكان األدغـــال فـــي إفريق ـــار عـــن طريـــق ال ـــا يتنـــاقلون األخب ـــ ي  ىعل

فقد كانت األخبار تنتقل بالكلمة الشفوية أو األغنية، الروايـة أو م، الطبول، وفي أنحاء متفرق من العال

بالقصص الشعرية أو البالغات أو اإلشارات، الملصقات أو النشرات، وقد ظهرت الصحافة المطبوعـة 

 الصـينفـي القـرن السـابع مـيالدي، حيـث عرفـت " تـانغ"فـي عهـد حكـم أسـرة  الصينألول مرة في بـالد 

في الفترة الممتدة " غوتنبرغ"فنون الحفر والطباعة، وقد كان اختراع الطباعة بالشكل المتحرك على يد 

وصــدرت أول جريــدة بعــد المــيالد منســجما مــع عصــور النهضــة فــي أوروبــا، " 1450-1430"مــا بــين 

 إنجلتراالطباعة في   رتهوقد ظ ،Nane Teytung، وكانت تسمى 1502عام  ألمانيامطبوعة في 

، 1624عـام  إيطاليـا، وفي Weekly News، وظهر ذلك من خالل األخبار األسبوعية 1622عام 
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 المعسـكرات األمريكيـة ظهـور أول مطبعـة فـي 1638، وقـد شـهد عـام 1631فكـان سـنة  فرنساأما فـي 

، ولكنهــا ألغــت العــدد األول، ثــم ظهــرت محاولــة ثانيــة 1690، وظهــرت الصــحيفة عــام "كــامبردج"فــي 

، واســتمرت اثنــان وســبعون  letter boston News، وذلــك بظهــور1704إلصــدار صــحيفة عــام 

 The Pennyتغيـرات هائلـة فـي مجـال الصـحافة؛ إذ بـدأ بصـدور صـحيفة  1830وشـهد عـام  سـنة،

presse أعـــداد كبيـــرة، ثـــم ظهـــرت صـــحافة تـــي يســـتطيع الجمهـــور العـــادي شـــرائها، إذ طبـــع منهـــا وال

ثــم أعقــب ذلــك مرحلــة الصــحافة الصــفراء ومــا صــاحبها مــن  ،Journalisme  Editorialالمقــال

   .1صراع صحفي للسيطرة على سوق نيويورك

انتشار الصحافة بسرعة بالغة في شتى أنحـاء العـالم دلـيال دافـع علـى كونهـا حاجـة  ولقد كان

تـه؛ حيـث يـراه المجتمـع مـرآة البشري بين مختلف قطاعاتـه وفئا ملحة وضرورة حتمية لتواصل المجتمع

لتشـــمل التفســـير والتحليـــل واالنطـــالق إلـــى آفـــاق وتمتـــد ، ...إيجابياتـــه وســـلبياته، آالمـــه، وآمالـــهتعكـــس 

وفــي  لحــد األدنــى،االمســتقبل لــتلمس مالمحــه، وقــد بلــغ توزيــع الصــحف الكبــرى فــي المــدن األمريكيــة 

لجـأ الـبعض اآلخـر إلـى انـدماج صـحيفتين ، فالكثير من الصـحف المحليـة المدن الصغرى أغلق أبواب

 ر، وبعــد ذلــك بعشــ1957كانــت هنــاك أربــع صــحف كبــرى عــام  "لــوس أنجلــس"أو أكثــر، ففــي مدينــة 

ســنوات لـــم يتبقــى ســـوى صــحيفتين، فـــي حــين ازدادت الصـــحف اليوميــة المحليـــة، فبلــغ عـــددها ثمانيـــة 

فقد ازدهرت فيها الصحافة وال تـزال الصـحف القوميـة الكبـرى التـي  بريطانياوعشرون صحيفة، أما في 

  . 2فرضت سيطرتها منذ البداية اعتمادا على نظام عملي ومحكم التوزيع
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مركــزا رئيســيا لطباعــة عــدد كبيــر مــن الصــحف القوميــة، أمــا مــن حيــث " مانشســتر"وتعتبــر 

علـى مسـتوى العـالم، حيـث توجـد بهـا مائـة السـويد بأكبر عدد من القراء بعـد  بريطانياالجمهور فتتمتع 

  .وتسعة وثالثين يومية، وألف ومائة واثنان وثمانين أسبوعية، وأكثر من خمسة آالف دورية ومجلة

عانت الصحف الباريسية من مأزق مالي بالرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومـة،  فرنساوفي 

إلـــى ثالثـــة عشـــر  1945ة عـــام وبالتـــالي تنـــاقص عـــدد الصـــحف اليوميـــة مـــن ثمـــان وعشـــرين صـــحيف

الصدارة، هذا وقـد خضـعت الصـحافة فـي  تحتل le monde، وقد بقيت صحيفة 1990صحيفة عام 

ـــا ـــين تلعـــب دورا وأ لنفـــوذ رجـــال األعمـــال إيطالي ـــة المثقف صـــحاب الشـــركات الضـــخمة؛ بحيـــث تكـــاد فئ

المباشـر والصــريح  باعتبارهـا الصـوت" أوزيـر فـاتوري رومــانو"هامشـيا، وقـد أصـدر الفاتيكـان صــحيفة 

  .1"للبابا يهتم بها ذوي الميول الدينية ورجال المؤسسة الكنسية

بالصـين لسـان حـال الحـزب الشـيوعي  بكـيناليومية التي صـدرت فـي  "الشعب"وتعد صحيفة 

كتابـة الخـط الصـيني، وتحديثـه بـالرغم مـن  الصيني والحكومـة الصـينية، كانـت رائـدة فـي مجـال تطـوير

صـــعوبة تكوينـــه فضـــال عـــن أنهـــا صـــحيفة جذابـــة نظـــرا لتنـــوع موادهـــا وتعـــددها ســـواء علـــى المســـتوى 

   .السياسي أو االجتماعي أو الثقافي

ذلــك أن نســبة توزيــع صــحفها ظــاهرة فريــدة مــن نوعهــا،  اليابــانهــذا وأن تشــكل الصــحافة فــي 

نظـر عـن التفرقـة الكائنـة بـين الكـم والكيـف أو بـين التحريـر ذي المسـتوى حققت أرقاما قياسـية بغـض ال

 ةمــن أوســع الصــحف اليابانيــة انتشــارا، تأسســت بمدينــ" أســاهي"، وتعــد صــحيفة ...الرفيــع والضــعيف

ويزيد توزيعها عـن إحـدى عشـر مليـون طوكيو قبل أن ينتقل مكتبها الرئيسي إلى  1979عام " كااأوس"

صباح ثماني طبعات من العدد الواحـد كـل مسـاء بـأربع طبعـات ويـتم طبعهـا  تصدر مرتين كلنسخة، 
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كتــــب متنوعــــة وتســــاهم فــــي مشــــروعات  ،تقــــوم بإصــــدار مجــــاالت عديــــدة الكترونيــــا فــــي خمــــس مــــدن،

اقتصـــادية عمالقـــة تمـــدها بمـــوارد ومـــداخيل؛ فـــإذا اختلفـــت وســـائلها وقنواتهـــا فـــإن األهـــداف والغايـــات 

   .1اإلعالمية واحدة

الســتعماري افــي العــالم العربــي هنــاك مالحظــة أساســية تتمثــل فــي أن الصــحافة وليــدة التواجــد 

ل على التحكم في الرأي العام المحلي بغرض خدمة األهداف االستعمارية، عن طريق إنشـاء مالذي ع

كمـا عمـل علـى تكـوين صـحفيين محليـين، وكـان للمـدارس المسـيحية صحف ومجالت بأكثر مـن لغـة، 

فـي معبـد رومـاني  1789التـي تأسسـت عـام  "عـين ورقـة"ا أشهر وأقدم هـذه المـدارس مدرسـة دورا هام

يعيــد انطالقــه لملحمــة الصــحافة بجبــل لبنــان؛ حيــث تكــّون الجيــل األول مــن الكتــاب الصــحفيين الــذي 

 لرواد األوائل فـياالعربية، باإلضافة إلى بعض العناصر من الحركة القومية في البالد العربية، معظم 

المشرق العربي والمغرب األقصى فريـق مـن مشـاهير الصـحفيين اللبنـانيين المسـحيين تخرجـوا علـى يـد 

الــذي كــان يتــولى إدارة المطبعــة األمريكيــة التــي جلبــت " كــور نبليــوس. د"المبشــر األمريكــي المعــروف 

      .18342إلى لبنان عام 

  :أنحاء العالم العربيوفيما يلي لمحة تاريخية عن أهم الصحف والمجالت في مختلف 

؛ حيــث أصــدرت جريــدتين 1798عــام " نــابليون بونــابرت"الصــحافة مــع حملــة  مصــرعرفــت 

، وجريدة بالعربية بعد إحضار آلة الطباعة العربية في جريدة المنبـه، "Egyptienne"باللغة الفرنسية 

توقفــت هــذه الصــحف عــن الصــدور إلــى  1801مــن مصــر عــام  "نــابليون"وبخــروج . 1800ذلــك عــام 

المطبعـة الوطنيـة للبـوالق التـي سـّلم إدارتهـا للمسـيحي  1821الـذي أنشـأ عـام "محمد علـي"غاية ظهور 

، تلتهــا 1828عــام " الوقــائع المصــرية"؛ حيــث ســمحت لهــا بإصــدار صــحيفة "نقــوال مســابكي"اللبنــاني 
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 "سـليم"أنشأ اإلخـوان  1876أخرى بمختلف اللغات، لكنها لم تعمر طويال، وفي صيف  عشر صحف

  .1"األهرام"إحدى أقدم الصحف العربية وأطولها عمرا وهي صحيفة " شارة تقال"و

، واســتمرت فــي الصــدور حتــى بعــد 1889" المقطــم"وقــد ظهــرت بمصــر عــدة صــحف أهمهــا 

، 1892" الهـــالل"، صـــحيفة )1952 -1876" (مقتطـــفال"، صـــحيفة 1952الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

، 1924" كوكــب الشــرق"، صــحيفة 1923" االســتقالل والــبالغ"، صــحيفة 1922" السياســة"صــحيفة 

  .2، وهي الصحف التي كيفت مع الوضع السياسي الجديد1931" الجهاد"صحيفة 

ــار"صــحيفة  تفصــدر  3أمــا فــي لبنــان ــة األخب ، ثــم 1907، اســتمرت إلــى غايــة 1858" حديق

صـــدرت عـــدة  1870، وفـــي ســـنة 1863" النشـــرة الشـــهرية"، 1860" نفيـــر ســـورية"صـــدرت جريـــدة 

  .1874عام " التقدم"ثم ..." الجناح، الجنة: "صحف منها

، ثـــم بيـــروت، وتعـــد أّول جريـــدة إســـالمية فـــي "ثمـــرات الفنـــون"جريـــدة  1875وظهـــرت ســـنة  

ظهرت عدة  1943سنة  لبناناستقالل  ، وبعد1939سنة " هلاأل"صدرت يومية سياسية تحت عنوان 

" النهـار"، 1946" بيروت المسـاء"، والصحيفة األسبوعية "الحياة"، 1945" الديار"صحف نذكر منها 

1963.  

ـــات البصـــرية"نجـــد يوميـــة سياســـية أال وهـــي  4العـــراقأمـــا فـــي  : الصـــادرة بـــأربع لغـــات" األوق

" جريــدة العــرب"العربيــة، اإلنجليزيــة، الفارســية، التركيــة، وبعــد االحــتالل أصــدرت الســلطات اإلنجليزيــة 

بالعربيـة والتركيـة،  1869" الـوزراء"من إصدار أول جريدة عراقية وهي " مدحت باشا"، وتمكن 1917
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، لكنهــــا لــــم تعّمــــر طــــويال، ومــــن 1908" بغــــداد"، 1895" البصــــرة"، 1885" الموصــــل"تلتهــــا جريــــدة 

   .1937" األخبار"، وجريدة 1929" البالد"الصحف التي استمرت في الصدور نجد صحيفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III (تطور الصحافة المكتوبة بالجزائــر:  



 الصحافــة المكتوبـــة                                       :     لثاالفصــل الث

- 67 - 

 

ــربــدأت الصــحافة العربيــة فــي  " المبشــر"الحقبــة االســتعمارية، وقــد كانــت جريــدة  بدايــة الجزائ

فـــي بالدهـــم، وفـــي ســـنة  ةالصـــادرة عـــن الواليـــة العامـــة أول مـــا عرفـــه الجزائريـــون مـــن الصـــحافة العربيـــ

ملــك فرنســا بتأســيس هــذه الصــحيفة التــي لــم تكــن صــدورها باللغــة العربيــة " فيليــب"أمــر الملــك  1847

آنــذاك، فهمهــا الجزائــري يلوحيــدة التــي كــان الشــعب واللغــة العربيــة كونهــا اللغــة ا .1)الدارجــة(المكســرة 

إضافة إلى إطالع الجزائريين من خالل صـفحات هـذه الجريـدة علـى التعـاليم والقـوانين الصـادرة، لتخلـد 

   .2بها الروح الثورية المقاومة التي ما انفلت تتقد بها قلوب المواطنين ضد عدوه

فقــــــد كانــــــت مخاطبــــــة  1898أمــــــا الصــــــحف األخــــــرى؛ والتــــــي صــــــدرت خاصــــــة بعــــــد ســــــنة 

هـــــــالي، وتتوجـــــــه إلـــــــيهم باعتبـــــــارهم المســـــــلمين الفرنســـــــيين، أمـــــــا الصـــــــحافة الموجهـــــــة للمعمـــــــرين لأل

ـــــدرت منـــــــــذ بدايـــــــــة االحـــــــــتالل ـــــــن خـــــــــالل إصـــــــــدار صـــــــــحيفة  -1830-والمحتلـــــــــين، فصــــ بريـــــــــد "مــ

   . الموجهة للجنود الفرنسيين 3"الجزائر

ولقـــــــد كانـــــــت الصـــــــحيفة تقـــــــوم بتقـــــــديم المعلومـــــــات حـــــــول المعـــــــارك والتعليمـــــــات الموجهـــــــة 

، "جريـــــدة بريـــــد الجزائـــــر"للجـــــيش الفرنســـــي، وبعـــــد أن أقـــــام االحـــــتالل الفرنســـــي قواعـــــده بـــــالجزائر 

ــــري"ليعوضــــها بجريــــدة  التــــي كانــــت ُتكتــــب بلغــــة عربيــــة ركيكــــة، وتّبلــــغ قــــرارات إدارة " المرشــــد الجزائ

  .4االحتالل لألهالي

ة أهــــــداف كمــــــا اســــــتخدمت الثــــــورة الجزائريــــــة شــــــتى أنــــــواع وســــــائل اإلعــــــالم المتاحــــــة لخدمــــــ

الثـــــورة، فمـــــن جانـــــب الصـــــحافة المكتوبـــــة ظهـــــرت أول صـــــحيفة ناطقـــــة باســـــم الثـــــورة التحريريـــــة ســـــنة 

أصـــــــبحت هـــــــذه الصـــــــحيفة " الصـــــــومام"تحمـــــــل اســـــــم المقاومـــــــة الجزائريـــــــة، وبعـــــــد مـــــــؤتمر  1955
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ـــــوطن"، وٕالـــــى جانـــــب هـــــذه الصـــــحيفة صـــــدرت جريـــــدة "المجاهـــــد"تحمـــــل اســـــم جريـــــدة  بـــــاألوراس " ال

  .1بالوالية الثالثة" الجيل"بالفرنسية و 1955سنة 

وبعـــــد أن تخلصـــــت الجزائـــــر مـــــن قيـــــد المســـــتدمر الفرنســـــي وحصـــــلت علـــــى اســـــتقاللها فـــــي 

ـــهر جويليـــــة مـــــن عـــــام ألـــــف وتســـــعمائة واثنـــــان وســـــتين واصـــــلت صـــــحافة  " الثـــــورة"الخـــــامس مـــــن شــ

أن غـــــادر صــــدورها تعبئــــة الجمــــاهير لاللتفـــــاف حــــول الســــلطة لخــــوض مســـــيرة البنــــاء والتشــــييد بعــــد 

، 2المعمـــــرين مـــــن إطـــــارات وأعـــــوان مـــــن مختلـــــف المؤسســـــات واإلدارات تـــــاركين ورائهـــــم فراغـــــا كبيـــــرا

، وباإلضـــــافة إلـــــى صـــــحافة الثـــــورة التحريريـــــة المجيـــــدة اتخـــــذت المؤسســـــات يخاصـــــة الفـــــراغ القـــــانون

صــــــــحف وطنيــــــــة جديــــــــدة اإلعالميــــــــة ومطــــــــابع الصــــــــحافة االســــــــتعمارية أمــــــــاكن لمــــــــيالد وتأســــــــيس 

ــــــر فــــــــــي عهــــــــــد االســــــــــتقالل" يوميــــــــــة الشــــــــــعب: "ومنهــــــــــا و جريــــــــــدة ، أول جريــــــــــدة بالعربيــــــــــة ظهــــ

بقســـــــــنطينة، كانـــــــــت هـــــــــاتين الصـــــــــحيفتان تصـــــــــدران  "النصـــــــــر" وجريـــــــــدة ،بـــــــــوهران "الجمهوريـــــــــة"

بالفرنســــــية، وتعــــــززت الصــــــحافة الوطنيــــــة أيضــــــا فــــــي بدايــــــة االســــــتقالل بعــــــودة اليوميــــــة الصــــــباحية 

ـــــةالجزائـــــر  ، بالفرنســـــية le peuple لفرنســـــيةبا   Republican Algérieالجمهوري

Algérie Soir التي كانت تهتم خاصة بالمواضيع االجتماعية والثقافية.  

  :فبعد االستقالل قد عرفت الصحافة الجزائرية أربع مراحل

تـاريخ االنقـالب العسـكري  ألف وتسعمائة وخمسـة وسـتينامتدت حتى صيف :المرحلة األولى

، la résolution africain، وتــأميم اليوميــات الفرنســية وظهــور أســبوعية "بــن بلــة"علــى الــرئيس 

 Le Peuple, La République, Oran République, Le Soir: وخمس يوميات بالفرنسية

d’Alger, En  Nasr »    
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  ."Alger République"إضافة إلى يومية الحزب الشيوعي في أول يوم من االستقالل 

ظهور الئحة خاصة باإلعالم، وتوقف يومية الحزب  ):1979 - 1965(المرحلـة الثانية 

 Algérie"، وظهور أسبوعية "Le Peuple"إلى " El Moudjahid"الشيوعي وتحويل يومية 

Actualité " ووضع جميع الصحف تحت وصاية ألف وتسعمائة وخمسة وستينفي أكتوبر ،

  .ة وسبعونألف وتسعمائة وستعام  "الجمهورية"اإلعالم، ومهدت بالتدريج لجريدة 

تميزت هذه المرحلة بتوضيح الوضع القانوني لإلعالم ): 1989- 1979(المرحلة الثالثة 

وخمسة  ألف وتسعمائة مسية عابالفرن" آفاق"بالعربية ويومية " المساء"، وظهور يومية )1982قانون (

  .1وثمانين

نشأت  وخمسة وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة ثر دستور فيفريعلى إ: المرحلة الرابعة

  .2الصحف الخاصة والحزبية والمتخصصة بل والساخرة، إال أنها لم تعمر طويال

فـــــي العمليـــــة " هـــــواري بـــــودين"مـــــن قبـــــل " أحمـــــد بـــــن بلـــــة"بعــــد اإلطاحـــــة بنظـــــام الـــــرئيس 

ــــــذاك  ــــــق عليهــــــا آن ــــــي أطل ــــــوري"الت ــــــدة اهتمامهــــــا بالصــــــحافة " التصــــــحيح الث ركــــــزت الســــــلطة الجدي

المحلــــــي : علــــــى الصــــــعيدينالوطنيــــــة، وتوجيههــــــا لمــــــا يخــــــدم أهــــــداف وٕايديولوجيــــــة القيــــــادة الجديــــــدة 

ــــدولي،  ــــب األمــــر إحــــداث تغييــــر فــــي الخــــط االفتتــــاحي للصــــحافة وال وطبقــــا لهــــذا التوجــــه لجديــــد تطل

وٕاحـــــداث صـــــحف لتحقيـــــق هـــــذه وتوقيـــــف الـــــبعض منهـــــا التـــــي ال تتناســـــب مـــــع التوجهـــــات الجديـــــدة، 

ألـــــــف األغـــــــراض، ومـــــــن بـــــــين الصـــــــحف التـــــــي تـــــــم توقيفهـــــــا بعـــــــد التاســـــــع مـــــــن شـــــــهر جـــــــوان عـــــــام 

، أمـــا الصـــحافة Algérie Soir و le peupleالجزائـــر جمهوريـــة  وتســـعمائة وخمســـة وســـتين

بالفرنســــــية التابعــــــة لحــــــزب " المجاهــــــد"التــــــي تــــــم إحــــــداثها بعــــــد التاســــــع عشــــــر جــــــوان فمنهــــــا يوميــــــة 
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ــــم جبهــــة  ــــي تهــــتم بالقضــــايا الثقافيــــة " جزائــــر األحــــداث"التحريــــر الــــوطني، ث الناطقــــة بالفرنســــية؛ والت

  .واالجتماعية والسياسية

وتميـــــزت هـــــذه الفتـــــرة بضـــــعف التكـــــوين لـــــدى الصـــــحافيين العـــــاملين باللغـــــة العربيـــــة؛ لكـــــون 

ــالم كانـــــــت تعمـــــــل علـــــــى تهمـــــــيش  ــن قبـــــــل المســـــــؤولين علـــــــى اإلعـــــ السياســـــــة اإلعالميـــــــة المتبعـــــــة مـــــ

ـــــة،لالمحـــــررين بال ـــــازات التكـــــوين والمهـــــام بال غـــــة العربي ـــــاطقين بالفرنســـــية، وقـــــد وتـــــوفير امتي خـــــارج للن

ــــدأ ــــي اهــــذا التوجــــه يــــزول فــــي  ب ــــة الصــــحافة ف ــــق لحري ــــا االنعــــدام المطل ــــت الحــــالي، ويتضــــح جلي لوق

الجزائـــــر منـــــذ بدايـــــة االســـــتقالل مـــــن خـــــالل األخبـــــار المتعارضـــــة التـــــي نشـــــرت بالصـــــحافة الوطنيـــــة 

ـــــة"الـــــرئيس حـــــول  ـــــن بل ، وهكـــــذا أصـــــبحت الصـــــحافة 1ويـــــوم بعـــــد اإلطاحـــــة يـــــوم قبـــــل اإلطاحـــــة،" ب

ــــــه  ــــــي خدمــــــة وتوجي ــــــوطني واإلعالمــــــي، وف ــــــرأي العــــــام ال مجــــــرد وســــــيلة لتكــــــريس أمــــــر ومغالطــــــة ال

فلســـــــفة فئـــــــة مـــــــن المجتمـــــــع، فأصـــــــبحت الصـــــــحافة تقـــــــوم بـــــــدور سياســـــــي فـــــــي المقـــــــام األول علـــــــى 

 .2تحــــــظ باالهتمــــــام الكــــــافي فــــــي السياســــــة اإلعالميــــــة حســــــاب الــــــدور اإلعالمــــــي التنمــــــوي التــــــي لــــــم

ـــــــوبر  ـــــــة بعـــــــد أحـــــــداث أكت ـــــــة الحزبي ـــــــر عهـــــــد التعددي ـــــــف وتســـــــعمائةومـــــــع دخـــــــول الجزائ ـــــــة  أل وثماني

أصــــــبحت الــــــبالد  وتســــــعين ألــــــف وتســــــعمائةوالمصــــــادقة علــــــى قــــــانون اإلعــــــالم فــــــي ســــــنة  وثمــــــانين

ضـــــافة إلـــــى صـــــحافة القطـــــاع الخـــــاص، باإل ةصــــحاف: تتــــوفي علـــــى نـــــوعين مـــــن الصـــــحافة أال وهـــــي

  .األحزاب التي نشأت بتشيع مادي من قبل السلطة

فمنــــــذ ظهــــــور الصــــــحافة المســــــتقلة فــــــي الجزائــــــر وانتهــــــاج الــــــبالد أســــــلوب اقتصــــــاد الســــــوق 

أصــــــبح المنتــــــوج اإلعالمــــــي ســــــلعة تجاريــــــة تخضــــــع فــــــي تصــــــنيفها إلــــــى نفــــــس الخصــــــائص الســــــلع 

مؤسســـــة تجاريـــــة تبحـــــث عـــــن الـــــربح االســـــتهالكية األخـــــرى، ولـــــم تعـــــدو المؤسســـــة اإلعالميـــــة ســـــوى 
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، أمــــــــا صــــــــحافة 1المــــــــادي والمــــــــالي فــــــــي المقــــــــام األول علــــــــى حســــــــاب قــــــــيم المجتمــــــــع وآالم النــــــــاس

ــــة  ــــى تجرب ــــرا إل ــــر كثي ــــالغ فيهــــا ألصــــحابها فكانــــت تفتق ــــي انتهجــــت أســــلوب الدعايــــة المب األحــــزاب الت

ولــــــم العمــــــل اإلعالمــــــي، فلــــــم تعــــــرف رواجــــــا فــــــي الســــــوق، وتوقــــــف الــــــبعض منهــــــا عــــــن الصــــــدور، 

وقــــد غلــــب علــــى الصــــحافة . تعتمــــد فــــي هــــذا النــــوع مــــن الصــــحافة ســــوى الجرائــــد األكثــــر موضــــوعية

ـــــق أهـــــداف  ـــــدافع عـــــن آراء وأهـــــداف أصـــــحابها، وتســـــعى لتحقي الخاصـــــة خاصـــــية صـــــحافة الـــــرأي وت

ماليـــــة فـــــي المقـــــام األول لمجموعـــــات المصـــــالح التـــــي تمولهـــــا وتـــــارة إيديولوجيـــــة لـــــبعض التيـــــارات أو 

  .   2قف وراءها أو تساندهااألحزاب التي ت
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إن للصــحافة المكتوبــة عــدة وظــائف تؤديهــا داخــل المجتمــع، وقــد نمــت هــذه الوظــائف وزادت 

بتعــدد المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا المجتمــع الــذي تصــدر فيــه الصــحيفة؛ حيــث تصــنف كمرحلـــة 

للصــحافة تلبــي احتياجــات التطــور الــذي تحققــه للمجتمــع خــالل هــذه المرحلــة تاريخيــة وظــائف جديــدة 

  :1يتالتاريخية، ومن أهم وظائف الصحافة المكتوبة نذكر اآل

ويقصد بما أّن تزود الصحافة القارئ باألخبار الداخلية والخارجية التي : المـاإلخبار واإلع) 1

م القـــدر الكـــافي مـــن هـــذه المعلومـــات حتـــى تهـــم بـــالده بصـــفة عامـــة، وبتعيـــين علـــى الصـــحافة أن تقـــد

يسـتطيع النــاس أن يكونــوا رأيــا عامــا ســليما فـي شــؤونهم الداخليــة والخارجيــة، وبــذلك يســتطيعون تحقيــق 

الديمقراطيــة الســليمة، ومــن ثــم فإنــه ينبغــي عــرض األخبــار بــالطرق المبســطة واألشــكال الميســرة حتــى 

فـــق العلمـــاء علـــى أن نشـــر األخبـــار البـــد وأن يتصـــف يســـهل علـــى القـــراء متابعتهـــا واالهتمـــام بهـــا، ويت

بالموضـــوعية الثقـــة واألمانـــة، والبـــد أن تكـــون األخبـــار حديثـــة الوقـــوع، ومهمـــة للجمـــاهير وذات مغـــزى 

  .   2بالنسبة لهم

فالصــحافة الحديثــة مســؤولة عــن تقــديم معلومــات إلــى الجمــاهير بصــورة : الشــرح والتفســير)2

العادي، ولما كان األصل في تكوين الرأي العام مرتبط ارتبطا وثيقـا بمـا تقدمـه مبسطة ومألوفة للقارئ 

الصحافة من معلومات، وما تزود به قرائها من بيانات وأخبار، فقد أصبح من الضـروري بيـان طبيعـة 

وشـــتى فنــون الطباعـــة الصـــحية، وال شـــك أّن الحقــائق والمعلومـــات، مـــع االســتعانة بالصـــور والعنـــاوين 

لفقري للفـن الصـحفي الحـديث هـو عنـد التبسـيط والتجسـيد والتصـوير، الـذي يحـاول تقـديم أعقـد العمود ا

    .  3المشكالت السياسية واالقتصادية وغيرها باصطالحات اإلنسان العادي
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يحتـاج الصـحفي إلـى أكثـر مـن مهمـة لنقـل أفكـاره وتفسـيرها؛ ألنـه ينقـل  :التوجيه واإلرشـاد)3

ا اإليمــان ال ينتقــل بمجــرد حــرارة العاطفــة، ولكنــه يــؤثر ويــدوم إذا مــا تعلــق اإليمــان بهــذه األفكــار، وهــذ

م يعد مجرد مقاالت بالغية أو خطب، إنه على العكس مـن ذلـك بحرارة الفكر، ولكن التوجيه اإلرشاد ل

يتطلب منهجا خاصا في التحريـر يقـوم علـى الـدليل والبرهـان، ويعتمـد علـى الحقـائق واألرقـام والبيانـات 

ر واإلحصــاءات الدقيقــة، وهــذه وســائل اإلقنــاع والتوجيــه واإلرشــاد، وهــي التــي تعطيــه مــن القــوة والصــو 

  .1والتأثير ما ال يمكن أن تحققه األلفاظ الضخمة الجوفاء

وهي وظيفة قديمة قدم البشرية نفسها، فعندما كان المغنـي والـراوي يقـوم  :اإلمتاع والتسلية)4

بتســـلية النـــاس أو إمتـــاعهم برؤيـــة الغريـــب والطريـــف والعجيـــب مـــن القصـــص الواقعيـــة والخياليـــة علـــى 

السواء، وقد ورثت الصحافة المهمة الخطيـرة التـي تخفـف العـبء عـن النفـوس والعقـول، وتجعـل الحيـاة 

   .  2ها من متاعب، وهكذا تصبح التسلية ذات أثر نفسي فريدمحتملة رغم ما في

سعى الفن الصـحفي لتكامـل المجتمـع بتنميـة االتفـاق العـام : التثقيف والتنشئة االجتماعية)5

ووحــدة الفكــر بــين أفــراد وجماعاتــه، ويقــوم بتثبيــت القــيم والمبــادئ واالتجاهــات والعمــل علــى صــيانتها 

ك توعية المـواطنين بالسياسـات واإلجـراءات ودعـم قـوى الـدفاع بـإعالم ويدخل في ذلوالمحافظة عليها، 

لداخليــــة علــــى األمـــن القــــومي، ويوســــع مجـــال الحــــديث والمشــــاركة االمـــواطنين بالتهديــــدات الخارجيـــة و 

والمناقشة بترويح اصطالحات جديدة متعلقة بالنواحي التكنولوجية والثقافيـة، بطريقـة التفسـير والتبسـيط 

إذا كانت الصحافة تعمـل علـى دعـم العـادات االجتماعيـة السـائدة، فإنهـا ترحـب بالتعـديالت والتغييـرات 

ة أن تطبقهــا وتقبلهــا، وتنطــوي عمليــة التثقيــف والتنشــئة االجتماعيــة علــى التوعيــة التــي يمكــن للجماعــ

 ميقـو لعميـق لألمـة، و واإليقاظ والتنشئة وبث روح المسـؤولية واإليمـان بـالقيم والمبـادئ والشـعور بـالوالء ا

                                                           
1

 ا� ھرة �&#�&�م ا��$#وح��د�� �� ��م ا
�������د أ�و ز�د،  - ��  .63-60ص ص ،1999ا� ھرة، : ، دون ط��
، �ر!ز ��

2
�م و�طورھ����د ا�$وزي،   - ��  . 54، ص ��2006روت، : ، ا�ط��
 ا/و�.، دار ا���9
 ا��ر�-�45ة و���ل ا



 الصحافــة المكتوبـــة                                       :     لثاالفصــل الث

- 74 - 

 

الفــن الصــحفي بتجســيم األهــداف وشــرح الخطــط وٕاعــداد المــواطن علــى العمــل فــي الحــرب والســلم علــى 

  . 1سواءال

ــة)6 ــة اإلخباري فهــي تعتبــر مــزود رئيســي للمجتمــع باألخبــار والمعلومــات الصــحيحة : الوظيف

  .والحقائق، تقدم القضايا البناءة في مختلف المجاالت التي تهم المواطن العادي خصوصا

الرأي العام هو الهدف من كل وسيلة إعالمية، والصحافة : الوظيفة التوجيهية للرأي العام)7

ومــؤثرة فيــه، وكــذلك مكونــة لــه، فهــي تســتطيع تحريــك الــرأي العــام  المكتوبــة تعتبــر موجهــا للــرأي العــام

والجماهير لصالح المجموعة التي تمتلكها أو تمولها، أو لفائدة السلطة، وتتغير درجة التـأثير والتوجيـه 

وٕابــراز الــرأي العــام حســب درجــة القــدرة علــى اإلقنــاع والتــأثير، حيــث يمكــن للصــحافة المكتوبــة توجيــه 

  . 2الكامن إزاء تعديله، كما يمكنها أن تضلل الرأي العام

      :الوظيفة السياسية)8

تلعـــب الصــــحافة المكتوبـــة فــــي المجتمعــــات المعاصـــرة دورا فعــــاال فـــي التكــــوين اإليــــديولوجي 

السياسـي فـي حالـة والسياسي لألفراد، وتظهر فيه كأداة للترابط االجتمـاعي والـدفاع عـن شـرعية النظـام 

سلطة الحزب الواحـد، كمـا تلعـب دور الوسـيط بـين قـادة األحـزاب والمناضـلين والمنظمـات الجماهيريـة، 

خاصــة عنــدما يتعلــق األمــر بمناقشــة القضــايا ال السياســة لنشــر آرائهــم وأفكـارهم، فهـي تعتبــر منبــرا لرجــ

التـي تهـم المجتمـع، بـين الجمهـور  بين الحكام والمحكومين من جهة، وتبادل األفكار ومناقشـة القضـايا

ورجـال السياســة مـن جهــة أخـرى، ولهــذا سـميت بالســلطة الرابعـة، ولكــن تتـأرجح هــذه السـلطة بــين القــوة 

  : والنفوذ في مثل هذه الحاالت
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أن يكــون حــق وســائل اإلعــالم فــي نقــد ومحاســبة ومراقبــة الســلطة حقــا كــامال شــامال لكافــة  -1

    .القاعدة إلى القمةقوى السلطة ولجميع مستوياتها من 

أن يكــون فــي قــدرة وســائل اإلعــالم أن تمــارس دورا فعــاال فــي اتخــاذ القــرار فــي المجتمــع،  -2

وٕانمـا يكـون لهـا دور فعـال فـي وليس مقصودا بالطبع أن تكون وسائل اإلعالم هي التي تصدر القرار، 

للســلطة فــي المجتمــع،  صــنع القــرار قبــل إصــداره، وذلــك بمــا لهــا مــن تــأثير علــى كافــة القــوى المشــكلة

ية إعالمووسائل  The New York Times بحيث سجل التاريخ لصحيفة نيويورك تايمز األمريكية 

  . 1أخرى الدور الفعال التي لعبته في تعجيل إنهاء الحرب الفيتنامية

تعمل الصـحافة المكتوبـة علـى محاولـة تكـوين الشخصـية للمـواطن  :وظيفة التربية والتثقيف)9

وتطـــوير ســـلوكه بمـــا يتماشـــى وقـــيم وعـــادات المجتمـــع، وترقيـــة وتثميـــر الجانـــب التربـــوي، ويكـــون الـــدور 

التربـــوي فعـــاال إذا حرصـــت الصـــحافة علـــى تزويـــد المجتمـــع بالمعلومـــات واألخبـــار الجيـــدة والصـــحيحة، 

الصحافة هذه المجال تصبح أداة لنقـل تـراث األمـة مـن جيـل آلخـر، كمـا وٕاظهار الحقيقة، فكلما سلكت 

أن للصحف دور ال يسـتهان بـه فـي محاربـة األميـة؛ وذلـك عـن طريـق تعلـيم اللغـات مـن خـالل البـرامج 

ـــدة فـــي هـــذا المجـــال  ـــد الرائ ـــين هـــذه الجرائ ـــدة الشـــعب"التـــي تقـــدمها، ومـــن ب ـــدة التعـــاون"و" جري  "جري

  .المصريتين

  

  

V (  الصحافة المكتوبـةخصائص:  

  :تتميز الصحافة المكتوبة بعدة خصائص منها
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 .تزويد القراء بالمعلومات المتعددة واألخبار المختلفة -1

 .تحتوي على مقاالت ومعلومات متعددة تتناسب مع متلف األذواق -2

 .نقل األخبار والمعلومات بالكلمة والصورة -3

تمنحـــه الوقـــت الكـــافي الســـتيعاب تمـــنح القـــارئ إمكانيـــة قراءتهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، حيـــث  -4

 .المعلومات

 .منح القارئ حق المساهمة في طرح أفكاره ومختلف وجهات نظره -5

 .تعد بمثابة أرشيف تلجأ إليها لدراسة وكتابة التاريخ -6

 .وسيلة من وسائل اإلعالم المكتوبة الجماهيرية ومعرفة مضمونها عن طريق القراءة -7

 .كما يمكن أرشفتهايمكن استرجاعها وقراءتها عّدة مرات،  -8

 .تعتبر من أقدم وسائل اإلعالم مما يؤهلها بأن تأخذ صفة السلطة -9

    ). يومية، أسبوعية، شهرية، صباحية، مسائية( تختلف من حيث اإلصدار - 10

 .تختلف في االهتمام من صحافة الخبر، الرأي، صحافة اإلثارة - 11

 .تصدر بلغات مختلفة، وهذا بحسب مكان تواجدها - 12

 .هذه الصحافة واحد، لكن التعاليق مختلفة  بقاء الخبر في - 13

اســم الجريــدة، (مــن حيــث الشــكل نجــد جــّل هــذه الصــحف مــن صــفاتها األولــى الواجهــة  - 14

 ).العدد، التاريخ

 .التسييس؛ أي سياسة الجريدة، لكل صحيفة إيديولوجيتها - 15

 .تعتبر وسيلة من وسائل نقل المعلومات إلى الجمهور - 16
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ة شـــاملة بكافـــة األخبـــار مـــن سياســـية، اقتصــــادية، التنـــوع، ويقصـــد بـــه تغطيـــة إخباريـــ - 17

  .1وغيرها... اجتماعية، رياضية ثقافية

 .يعتبر اإلشهار مصدر دخل لكل الصحف التي هي موجهة لمختلف شرائح المجتمع - 18

 .تعتبر منبر الجمهور ومرآة المجتمع - 19

 .تعتبر نشاط حرفي؛ حيث يتخذها الصحفي مهنة وكحرفة - 20

 ...األخبار، المقاالت، اإلشهار، الصور، الفكاهةمعظم هذه الصحف تحتوي على  - 21

شرح وتحليل (تعتبر نشرة مطبوعة متعددة المصادر، نشر األخبار بالتفاصيل  - 22

   .2)اإلحصائيات

وممـــا ســـبق ذكـــره فإننـــا نعتبـــر أن الصـــحافة تعـــد كـــأداة مـــن األدوات المهمـــة فـــي عمليـــة نقـــل 

هتــه الوســيلة الخاضــعة فــي كينونــة األخبــار، فــالخبر صــناعة، والصــحف وســيلة لنقلهــا إلــى الجمهــور، 

وجوها إلى اعتبارات تمارس سطوتها ونفوذها عليها، خاصة ما تعلق منها بمسألة الوقت، فالخبر يفقد 

  . صداقيته و روح تأثيره مع مرور الوقتم

  

  

  

  

  

VI (أهداف الصحافة المكتوبة:  
                                                           

1
 -  ،-�(�� 
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 وا(ر'د ا� و�-ا
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إن الكثيــر مــن المختصــين يقولــون بــأن الصــحافة هــي كــالمرآة العاكســة للوضــعية التــي يكــون 

  :ولهذا يمكن تلخيص أهداف الصحافة المكتوبة في النقاط اآلتية، 1عليها المجتمع

الناس، وكذا نقـل واقـع الحـال الـذي  واألخبار التي تهمنشر ومحاولة توصيل المعلومات  -1

 .يعيشه المجتمع الذي تعمل فيه

تعـد الصـحافة المقيـاس الـذي يمكـن مـن خاللـه معرفـة مقـدار مـا عليـه ذلـك المجتمـع مــن  -2

حرية، ويتناسب طرديا مع حرية الصحافة؛ أي كلما كان المجتمـع يمـنح أفـراده حيـزا كبيـرا مـن الحريـة 

الصــحافة مــرآة صــافية تعكــس هــذا الواقــع المعــاش فــي أوضــح صــورته لتضــع ذلــك الواقــع كلمــا كانــت 

 .نصب األعين بدون القراء، الذين يمكن أن يصلحوا ذلك الواقع

إّن الصــحافة المكتوبــة وســيلة مــن الوســائل اإلعالميــة األكثــر أهميــة، نظــرا لتحكمهــا فــي  -3

 .األوضاع وتوجهها لخدمة المواطن

كتوبـة تســعى هادفـة لتـوفير الوسـائل للشــعب إلجـراء اختيـاراتهم عــن كمـا أن الصـحافة الم -4

 .دراية وقناعة

ن أهدافها األساسية تحليل ومراقبة األحداث من أجل المصلحة العامـة والـدفاع مكما أن  -5

عــــن المــــواطنين العــــاديين، والكشــــف عــــن مكــــامن الفســــاد، وتحليــــل وتســــليط األضــــواء علــــى مختلــــف 

 .ادية، االجتماعية، والحقوقية التي يعاني منها المواطنالسياسية، االقتص: الظواهر

وبهذا نجـد أن الصـحافة المكتوبـة تلعـب دور الحـارس بهـدف مراقبـة األفـق مـن أجـل اإلعـالن 

    .   عن األخطار المحدقة بالمجتمع أو البالد أو فئة أو قطاع ما

  

 :ملخـص الفصـــل

                                                           
1

م وا�د، 'ون �ك �راد،  - �&
  . 198، ص 1981دون �&د �'ر، : دون ط��
، ا�'ر!
 ا�وط��
 �&�'ر وا�#وز�,أوات ��&ددة وا



 الصحافــة المكتوبـــة                                       :     لثاالفصــل الث

- 79 - 

 

  

ونقـــل  مـــرتبط بـــالطبع والنشـــر واإلخبـــاروبهـــذا نجـــد أن الصـــحافة المكتوبـــة كجهـــاز إعالمـــي 

قائمة لتحقيق هـذا المسـعى علـى تطبيـق جملـة اإلمكانـات لتقـديم هـذه الخـدمات، مـن دون المعلومات، 

، والتـــي تعتبـــر كقـــوام تســـهيلي ألداء الوظـــائف ىإهمـــال دور الســـائل المســـتخدمة لتحقيـــق هـــذا المســـع

  .  المتعلقة به

بقد مـا تعـد مـن أقـدم وسـائل اإلعـالم علـى اإلطـالق،  والصحافة المكتوبة ليست وليدة اللحظة

ابع عشــر، إّال أنهــا أصــبحت حتــى ولــو كــان قــد ارتــبط ظهورهــا بالحضــارة الغربيــة فــي بدايــة القــرن الســ

نــــة تمثــــل إحــــدى خصــــائص المجتمــــع الصــــناعي،  غيــــر قائمــــة بمعــــزل عــــن المجــــاالت الحيويــــة المكو

ا، وبمـا أّن المجتمـع الجزائـري مجتمعـا منفتحـا علـى مــا هـي فـي دورة ارتبـاط دائـم معهــ مـاللمجتمـع، وٕانّ 

يحــدث مــن تغيــر الســيما التكنولــوجي منــه فــي العــالم الخــارجي، وكونــه قــارة مفتوحــة لآلخــر، فإنــه قــد 

تأثيراتها على المستوى استفاد كثيرا من موجة التطور التي مست الصحافة المكتوبة العالمية، لتزحف 

في حقب تاريخية توالت على المجتمع الجزائـري ة الصحف والمجالت المحلي من خالل تكاثر إنتاجي

  .التغير الحادثة به سة لوجهاكلتكون صورة ع

اإلخبار : دائرة الوظائف التي تقوم بها منهااقية ما تقدمه الصحافة المكتوبة ومما يعزز مصد

هـــذه الـــخ، ... التوجيـــه واإلرشـــاد، التســـلية، التثقيـــف والتنشـــئة االجتماعيـــةالشـــرح والتفســـير، واإلعـــالم، 

الوظائف المساهمة إلى حد ما في دعم تطبيق األهـداف التـي تسـعى الصـحافة المكتوبـة إلـى تحقيقهـا 

         .في ظل عالم أكثر تعقيدا وتغيرا
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  :دــتمهي

  

يفند جزء من  أويدحض  إماخصص للجانب الميداني يا الذي  يتناول هذا الجزء من الدراسة

يتناول هذا الجانب بالنقاش  إذ، اإلستراتيجيةالدراسة المعنية بموضوع  وأدبياتالنظري  اإلطار

والتحليل والتفسير الفرضيات البحثية التي تم االرتكاز عليها بدراستنا الميدانية، كما يحاول هذا الجزء 

الت التي مثلت العمود الفقري المترجم واو بصورة نسبية ال قطعية على مجموعة التساؤ  اإلجابة

ع دون سواه من خالل التطرق لجملة العناصر شد انتباهنا لمعالجة هدا الموضو لإلرهاص العلمي 

التي تمثل خريطة عمل سوف يعتمد عليها بالجانب التحليلي،فضال عن االستدالل بمقوالت 

المادة الحيوية لعملية التحليل والفهم واستقراء واقع العمل  أمرهالمبحوثين، مقوالت تمثل في حقيقة 

- اإلستراتيجية–يتعلق بجزء منه  سحنة شمولية بقدر ما يتخذالصحفي حتى ولو كان هذا االستقراء ال 

، من خالل العناصر المعتمدة بالتحليل قصد اإلجابة عن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة  والمتمثل 

  :في

جريدة ( في تفعيل األداء الصحفي بذات المؤسسة الصحفيةاالتصال  إستراتيجيةتساهم  كيف

  ؟)اليوم
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  :حفيةالتعريف بالمؤسسة الص

  :بطاقة فنية عن المؤسسة

شارع بشير عطار، دار 1هي جريدة إخبارية يومية أسسها نصر الدين علوي الواقعة ب 

 انطلقت، يديرإالصحافة طاهر جاووت ساحة أول ماي ،الجزائر العاصمة قرب محطة عيسات 

 01/02/1998بتاريخ  وهي شركة ذات مسؤولية أنشئت،ألف نسخة  20ببطاقة سحب قدرت ب

رأسمالها االجتماعي  4/02/1998عدد لها بتاريخ  كأولتحت المجمع الدولي لالتصال وصدر 

مراسل  12 مصور، 1صحفي دائم،  35: عامل  68دج، وتضم هذه الجريدة  12.100.000

، صفحة على األكثر 32إلى  24وتتكون عدد صفحتها من . إداريين 10تقنيين،  10، صحفي

  .لديها مكتب وحيد بقسنطينة يديره محمد بوحصاندج  %5،0ب الواحد يقدر خول بيع الجريدة مد

  .مسعود حاجي: المالك

  .حاجي مزيان محفوظ: المسير

  .وهو نفسه مدير التحرير أألخضريخالد : مدير مسؤول النشر

 youm.info-www.el: الموقع االلكتروني

www.elyoum.dz 
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I(  للمستجوبين  افيةالخصائص السوسيو ديمغر:  

تعد كل من الخصائص االجتماعية والثقافية والمهنية لكل ممتهن بمثابة القواعد المعيارية في 

الذي  األساستشكل السيما الخصائص المهنية منها الحجر إذ المهني،  األداءتفعيل وتحديد نمط 

عليه قابلية زيادة تطوير المسار المهني،خصائص ليست من الثوابت بل من المتغيرات كونها تبني 

ليست بمعزل عن جملة المؤثرات الخارجية التي إما تصقل صقال ايجابيا هذه المهارة أو أنها تعرقل 

اق تتفاعل مع بعضها البعض داخل نط خصائصالصيرورة المهنية للفاعلين، عضدمسيرتها 

التي تحوي الصحفي،متغيرات قد ال تبدو واضحة للوهلة األولى لكن تظهر تبعاتها المؤسسة الصحفية 

على مجرى األداء الصحفي أي عندما يحاول هذا التفاعل أن ينقل لنا صور الواقع من خالل محاكاة 

  .قلمه له

  سواء من حيث الجنس أو العمر  ،ولنا الجمع بين عدة حاالت متنوعةوفي دراستنا حا

أو الخبرة المهنية، هدا التباين واالختالف لم يمنع من وجود وجه مشترك بين الحاالت المسحوبة 

  .خاصة بما يتعلق منها بالمستوى التعليمي، وفي األتي وصف لعينة البحث

لتين حا )2(حاالت أنثى و) 6(ستة :حاالت منهم) 8(ثمانيةب ةبتوجسقد قدر عدد الحاالت الم

سنة، هذا وأن أوجه التباين فرض  36سنة إلى  30ذكور، من فئات عمرية مختلفة، تراوحت بين 

نفسه على عينة البحث، تباينا من شأنه إثراء الجانب الدراسي، السيما فيما تعلق بالخبرة المهنية 

سنة، أما عن للصحفيين المستجوبين، إذ تراوحت خبرتهم المهنية من خمسة سنوات إلى ثالثة عشر 

المؤهل العلمي فقد اشترك فيه معظم المستجوبين عدا حالتين، فالحاالت األولى كان مؤهلها العلمي 

، أما الحالتين المتبقيتين فقد كانا ليسانس في العلوم السياسية ليسانس علوم اإلعالم واالتصال

       .والعالقات الدولية
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II( اقتناء الخبر الصحفي  إستراتيجية :  

هذا الخبر  ،في والجمهور الخارجيالخبر الصحفي الوسيلة الوسيطة الرابطة بين الصحيعد 

كان هذا الخبر  إنمر جسور الثقة بين الطرفين ،السيما  إلىمصداقيته  الذي يهم انطالقا من طبيعة

عاكسة لما يحدث بالمجتمع بكل تجلياته وفي كل جوانبه، لكن في حالة ما حمل هذا الخبر بذور  مرآة

قطة لهذا الواقع من جوفه فسوف تخلخل تلك الثقة، وعليه يحرص الصحفي شوهاء غير عاكسة ومس

الحرص الشديد على التأكد من مصداقية الخبر هذا التأكد يكون عن طريق العملية االنتقائية 

صادر التي يعتمد عليها في جمع الخبر، هذه المصادر تعتبر خزينة الثقة التي يبنيها الصحفي مع للم

  . العالم الخارجي المستهلك والمنتج في نفس الوقت للمادة الخام المعتمدة بدورة حياة العمل الصحفي

 ثناءأالصحفي في عمله ال يعتمد  أنفمن خالل استنطاقنا لجوف مقوالت المبحوثين وجدنا 

 :" 1"على مصدر واحد بل على عدة مصادر وهذا في قول المبحوثة - الخبر–جمعه للمادة الخام 

  :في قوله )سنوات 10: سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 34أنثى، (

الروبورتاجات، المكالمات الهاتفية، اإلنترنيت،  ، الندوات الصحفية، الملتقيات،من الميدان" 

، face bookلصحفي، فضال عن شبكة التواصل انتحصل على الخبر جميع هذه األدوات 

twitterالبريد اإللكتروني ،".   

في  ومن خالل قول المبحوثة يتضح لنا جليا أنه يوجد مجموعة من المصادر القتناء الخبر

   .البريدي اإللكتروني، الروبورتاجات، الملتقيات ،المكالمات الهاتفية، شبكة التواصل: مقدمتها

  

سنة، أعزب، ليسانس العلوم السياسية والعالقات الدولية،  36ذكر،  "(2"المبحوث رقم أما 

  :في قولها )سنوات 10: الخبرة المهنية
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الصحفية التي ترسل من طرف  مصدر الخبر الصحفي يوجد خمسة مصادر، البيانات"

  ". ...مؤسسات اقتصادية من طرف منظمات، نقابات، أحزاب مؤسسات الدولة،

  :من هذا نجد أن المبحوث يوجز لنا مصادر الحصول على المعلومات في النقاط اآلتية

  : البيانات الصحفية: المصدر األول

من طرف منظمات،  والتي ترسل من طرف مؤسسات الدولة من مثل مؤسسات اقتصادية،

  .نقابات، أحزاب

  

  :التغطية الصحفية:  المصدر الثاني

مدير ما،  نشاطموقع الحدث بناءا على طلب من هيئة معنية بتغطية  إلىوهي تنقل الصحفي  

  .مهمة بالهرم االجتماعي شخصيةرئيس نقابة  أورئيس  أووزير  أو

  :العمل الصحفي: المصدر الثالث

 يتخذالتي تجعله  وأساليبهامسؤولية مهنية لها قواعدها   ذاتههذا العمل الذي يعتبر في حد  

خاصة بالصحفي وهي عبارة عن شبكة  يولد مصادرتنظيما، ومقاليد تحكمه، هذا العمل  أكثرطابعا 

عالئقية يكونها الصحفي خالل مساره المهني، وهذا يحكم طبيعة العمل الصحفي التي تفرض على 

إن يتسم بالمرونة في المجال التعاملي وحتى الحركية وتوسيع نطاق الشبكة القائم بالعملية االتصالية 

ومفعلة  لنشاط الصحفي، هذه  العالئقية التبادلية الن مجال التواصل ألعالئقي يعتبر حلقة مفعمة 

مل الذي يعتبر في الشبكة التي تترسم خيوط فعاليتها من خالل العمل الذي يقدمه الصحفي، هذا الع

، وهذه الشبكة التواصلية الذي يصنعه الصحفي ألعالئقيناتجة عن مجال التفاعل  بذرة أمرهحقيقة 

تصبح هذه المصادر  إذنوعية وجودة العمل المقدم  إيجابايخدم  األخيرتتسم بالتنوع والتعدد وهذا 
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الخاصة مصدرا يعتمد عليه بشكل قاعدي في التقاط المعلومة، الن هذا المصدر الخاص ال يبني 

المتعامل معهم، ومسالة الثقة تعتبر منطلق  األطرافيحاك بعد كسب ثقة  وٕانمابطريقة جزافية 

 إمكانيةمصدر فيه اع نطاق دائرة دورة حياة المعلومة، وفيما يخص هذا التسهيلي جوهري في اتس

اكتساب الخبر من نفس المصدر لكن للحصول على معلومة تتعلق بحدث أو وقع منطلق  إلىالرجوع 

  .أخر

  

  :وسائل االتصال الحديثة: المصدر الرابع

يوي مساهم في تطور أي حولوجيا االتصالية واقعا حقيقيا في حياة اإلنسان كفاعل أمست التكن

لمجتمع من جهة أخرى، كونها االخاصة ب وبدورة حياة التطورمجتمع من المجتمعات من جهة، 

، وتدخل ضمن دية وتقنيةسياسية، اجتماعية، ثقافية، اقتصاتمارس أدوار مهمة تختلف أبعادها من 

إطار األدوات والمقتنيات التي يتطلع كل من  الفرد والجماعة  إلى استهالكها اليومي، إذ أضحت 

  . مفر لها بحياة الفاعلين والمجتمعمنبعا ضروريا وحتمية فعلية ال

وفي ظل التطور التكنولوجي أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة نتجول بين جنباتها بكل 

وٕامكانية التطلع على تفاصيل مجريات الحياة بالرغم من درجة التعقيد سهولة دونما قيد أو صعوبة، 

 لنا فرصة رؤية العالم بمجهر صغير هذا التطور أتاح ،مرسومة بخريطة جد مصغرة عتريهاتالتي 

أو بقعة من بقاعه، وما تتميز به هذه الوسائل من سرعة يلتقط الحدث في وقته وفي أي مكان، 

صّعبت  دين منها، وسائل حتى ولو يوٕامكانية تدفقها على أكبر قدر من المستف وصول المعلومة

إال أنها ساهمت بشكل كبير في التعرف على  ها،حوعّقدت الحياة االجتماعية في بعض أوجه مالم

 سيما المجال العلمي، وحتى المجال الصحفي، إذمجال من المجاالت، الآخر ما يحدث في أي 

التي  ة كبيرة على الشبكة العنكبوتيةبتهتم بنس ()الدولية أصبح هذا األخير وحتى وكاالت األنباء
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عالم لتجعل من الحركة والتنقل تتم بشكل يك خيوطها بكل وثاق بمختلف نقاط هذا الأصبحت حُ 

أصبحت تعتمد الشبكة العنكبوتية في اإلطالع على الصحف الدولية، ووكاالت األنباء؛ أي أسرع، و 

  .التواصل معها، واإلطالع على المواقع اإلخبارية

ولم يقتصر االعتماد فقط على االنترنيت كمنظومة معلوماتية بل على المناطق التبادلية في 

التي هي منظومة من " مواقع التواصل االجتماعي"على مستوى هذه الشبكة أال وهي  ال المعلومةمج

الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به، ومن ثم ربطه من خالل 

، أو جمعه مع أصدقاء نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات

  .الجامعة أو الثانوية

أصبح مرتعا خصبا لتبادل المعلومات والوصول وٕايصال  فاستخدام هذا الفضاء التواصلي الممتد

، فضاء أصبح وسيلة فعالة في التعبير وفي تفجر كل المستويات، ويمكن لها الخبر بأسرع ما يمكن

  .أن تكون وتنشط النشاط الصحفي على وجه التحديد

التي يمكن أن تسهل التفاعل النشط بين ماعية هي صفحات الواب فمواقع الشبكة االجت

، األعضاء المشتركين في هذه الشبكة االجتماعية الموجودة بالفعل على األعضاء الناشطين

بين  ، وتهدف إلى توفير مختلف وسائل االهتمام، والتي من شأنها المساعدة على التفاعلاالنترنيت

الفيديو، الدردشة، تبادل : أن تشمل هذه المميزات المراسلة الفوريةاألعضاء بينهم البعض، ويمكن 

   .1مجموعات نقاش البريد االلكتروني، المدوناتالملفات، 

كمنظومة معلوماتية بل على بعض المناطق التبادلية  على االنترنيتاالعتماد فقط  ولم يقتصر

 إلىوهي مواقع التواصل االجتماعي التي ساهمت  أالفي مجال المعلومات على مستوى هذه الشبكة 

                                                           
1
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مجال من مجاالت هذه  أيحد كبير في خلق صورة اشهارية للعديد من الشخصيات والبزوغ في 

مصدرا من المصادر  وأضحتاالتصالية ساهمت في تفعيل العمل الصحفي  اإلعالميةالوسيلة 

 أضحى إذالرغم من البعد المكاني، الرئيسية في الحصول على الخبر من مناطق ومواقع مختلفة ب

  .)بكة التواصل االجتماعيمعلومات نظرية في ش(يقفز على الزمن االجتماعي اإلعالميالزمن 

  

  وكاالت األنباء: المصدر الخامس

التي تعتبر مصدر من مصادر الحصول على الخبر، بحيث يوجد العديد من الجرائد التي  

تشترك وهذه االشتراكات محددة بمدة معينة مع هذه الوكالة، إذ يمكنهم هذا االشتراك من سهولة 

  . وٕامكانية الحصول على الخبر

   شهود العيان  :المصدر السادس 

وهذا نتيجة الرتباطيه طبيعة عمله بمواقع متعددة،  هي غالبا ما يكون الصحفي بقلب الحدث

 أيوقع  إذاانه  إذة التي يتوفر على الصحفي در الخاصافهنا نجد تداخل بين هذا المصدر والمص

مثال  حادث مهما كان نوعه الشبكة العالئقية ينسجها هذا الصحفي تساعده في توصيل الخبر،

عين المكان ويجري مقابالته  إلىشخص يتصل بالصحفي ليخبره عن مكان الحادث فينتقل الصحفي 

  .وتحقيقاته الصحفية مع الشهود العيان

إضافة إلى كل المصادر السابق ذكرها هناك مصادر أخرى يمكن تلخيصها انطالقا مما أشار 

  :إليه المبحوثين في األتي
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وهو قلب الحدث ومحركه بالرغم في الغالب ما يعتري هذا الواقع إذ يعد سيد الموقف : الميدان

 من تناقضات يمكن إلى حد ما أن نتجاوزها لنصل إلى الخبر حتى ولو لم يتخذ هذا الخبر صفة 

  .األكيدةاليقينية 

الندوات الصحفية، الملتقيات التي تعد مصدر يوحي بالمستجدات، وحتى على مستوى هذه 

التي تحضرها شخصيات وطنية الملتقيات يتم اتصال الصحفي بالمشاركين بفعاليات الملتقيات 

، وانطالقا من خبرته المهنية ينتج من خالل الملتقيات على أسلوب الحوارودولية، إذ يعتمد الصحفي 

فن  إتقان" :يعني الحوار الذيقائم بالدرجة األولى على السرعة في إتقان إدارة كنهه  صلينص توا

يكون الصحفي مثقفا،  أنلنجاح المقابلة الصحفية فال يكفي المهمة  األمورالحديث ويعتبر من  إدارة

، وان يكون الموضوع مهما بل البد األسئلةوان يكون ضيفه في المقابلة متجاوبا وان يجيد صياغة 

الجيد لمعرفة الموضوع الذي يشار في  اإلعدادالحديث ويجب  إدارةديه القدرة على ليكون  أنمن 

  .1"عنها اإلجابةالمناسبة التي تحتاج  األسئلةالمقابلة وتحديد ظروفه وبالتالي تهيئة 

من الوسائل "الهاتف يعد بحيث  ؛"المكالمات الهاتفية"و "الروبورتاجات"ذلك كل من  إلىضف 

هذه الوسيلة  أنة، ذلك أاالتصالية المهمة جدا، ويجب أن تكون هناك خطوط كثيرة في كل منش

والرسائل  في الحياة وعن طريقها تحدد المواعيد وٕابالغ األخبار األساسيةأصبحت من المستلزمات 

باإلضافة إلى استخدام التلكس  .2"لسرعة في التوصي إلىالتي تحتاج  األموروالبيانات وغيرها من 

فالتلكس وسيلة من االنترنيت، الفاكس واكتشاف استخدام الوصول إلى لكن في وقت قد مضى قبل 

 الممثل مصدر من المصادر الحيوية للحصول على وسائل نقل المعلومات والرسائل إلى الطرف

  :المبحوث في قولهأال وهي وكالة األنباء الدولية، ما أشار إليه نفس  األخبار

                                                           
1
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في نهاية التسعينات،  1999في وقت مضى كان يتم على التلكس، اندثر تقريبا في "... 

، فالتلكس كان من الوسائل االتصالية "...كان ينقل برقيات لوكالة األنباء االعتماد على التلكس

ا بوسيلة أخرى ، لكن هته الوسيلة تم استبدالهالمهمة في عملية الحصول ونقل الخبر في آن واحد

والتكنولوجي، هذا  ، بفضل دينامية عجلة التطور العلمياألدائي تفوقها من حيث السرعة والتفوق

بعض االستفادية منها بالحياة االجتماعية  التطور الذي من شأنه تسهيل العمل المهني وٕاسقاط

  .والمهنية معا

مراكز : خاصة شبكة العنكبوتهذه أهم المصادر المعتمدة في جمع البيانات ولكن فيه مصادر 

الحوارات ونقل المعلومات لكن  إلجراءنقد ما تستخدم  األكثرالتواصل االجتماعي في المجتمعات 

 إلىالصحفي بالجريدة الجزائرية لم يصل  أنأدلو به الصحفيين بالمجتمع الجزائري وانطالقا مما 

 35ذكر، ( "3"مستوى استعمال هذه الوسيلة في نقل المعلومة، حسب ما أشار إليه المبحوث رقم 

  :في قوله) سنة 13: سنة، متزوج، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

 face  ماعي لم نصل بعد إلى استعمال واالعتماد بشكل رئيسي على مواقع التواصل االجت"...

book- twiter"... ، مجانا  إليهموقع ويب للتواصل االجتماعي يمكن الدخول يعد الذي هذا األخير

من اكبر واشهر المواقع العالمية  أالنوهو موقع للتعارف والدردشة والتكلم مع المعارف، ويعتبر 

الموقع ليس حكرا على  اإلطالقوبناء الصدقات على  المتخصصة في العالقات االجتماعية والتعارف

خمة ض إعالمية آلةيستخدمه هذا الموقع  أنشخص  أيحد فالتسجيل فيه مجانا وسهل ويستطيع أ

لطالما استخدمها الكثيرين في تنفيذ حمالت إعالنية أو ترويج لمنتجات معينة كتسويق واكبر 
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األحداث التي تم االستفادة فيها عبر الموقع نذكر منها قيام رجال السياسة األمريكيين الجتذاب 

  .1"اموات الناخبين في االنتخابات فيكفي أن أنصار مرشح الرئاسة األمريكية وقتها أوباأص

فمواقع التواصل االجتماعي تساهم في بناء هوية تواصلية مع أطراف المجتمع، السيما المجتمع 

التماشي الذي يقو به الفرد لبناء مختلف مظاهر " المدني والمؤسسات الكبرى، فالهوية هي ذلك 

وفي المظاهر التي يحدد بها الفرد ته سواء كانت هذه المظاهر حالية أم ماضية أم مستقبلية، شخصي

  .2"ذاته أو يقبل أن ُيحدد بها

شبكة التواصل االجتماعي في نقل الخبر  استخداميهولكن ما كشف عنه الميدان أنه بالرغم من 

سنة،  35ذكر، (" 3"والحوارات، إال أن أحد المبحوثين أقر عكس ذلك، خاصة المبحوث  رقم 

  :في قوله )سنوات 13: متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

ل االجتماعي  لم نصل بعد إلى استعمال واالعتماد بشكل رئيسي على مواقع التواص... "

face book-twitter  يستعمل لنقل المعلومة وليس للحوارات، هذه الوسائل يعتمد عليها بالشكل

في الصحف العالمية، مثال إجراء حوار من مسافة بعيدة، صحفي من أمريكا يجري حوار مع  الكبير

ة إلجراء هذا قليلة وبسيط لكن في الجزائر عندنا عقدة من هذا النوع، هناك تجارب، ...شخصية

  ."النوع من الحوارت تقريبا تكاد تكون شبه منعدمة في الوسط الصحفي

كما تعتبر العالقات العامة هذا الجهاز اإلعالمي الغني بمقدرة التعامل الثري مع األطراف 

فالعالقات  المساهمة في العملية االتصالية، والزيادة من دائرة الثقة بين الجمهورين الدالي والخارجي، 

جهود مخططة يقصد من ورائها إقامة التفاهم  "احسب ما يعرفه المعهد البريطاني على أنهالعامة 

                                                           
1
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ت العامة تعتبر مصدرا من مصادر الحصول على اولذلك فالعالق ،1"بين المنظمة وجماهيرها المستمر

ليسانس علوم اإلعالم سنة، متزوجة، 34أنثى، ( "4"المعلومات حسب ما أشارت إليه المبحوثة رقم 

  :في قولها) سنوات 8: واالتصال، الخبرة المهنية

ن مصادر تزوده بمعلوماتالصحفي دائما تكون عنده عالقات "    يكو."  

متعـــــــــددة وواســـــــــعة النطـــــــــاق  اســـــــــتعماليهوبـــــــــالرغم مـــــــــن أن الصـــــــــحافة هـــــــــي دار الســـــــــتقطاب 

ـــــــ ـــــــي ب ـــــــة، هـــــــذا مـــــــا يجســـــــد روح تواجـــــــده الفعل ـــــــدور الصـــــــحافية ألحـــــــدث الوســـــــائل التكنولوجي ذات ال

ـــــة، لكـــــن بصـــــحيفة  ـــــوم"العالمي ـــــى درجـــــة االرتقـــــاء " الي ـــــتم بعـــــد الوصـــــول إل ـــــم ي لمجـــــال  اإلســـــتعماليل

ـــــات االتصـــــال ـــــاط تكنولوجي ـــــه ارتب ـــــدة، هـــــذه ، وهـــــذا ل ـــــة للجري ـــــدرة المادي ـــــدة بالمق ـــــدة جري ـــــوم"الجري " الي

الوســـــائل التكنولوجيـــــة بوجههـــــا المتقـــــدم كـــــون أن المؤسســـــة الصـــــحفية  اســـــتخداميهتقـــــع تحـــــت ظـــــل 

ـــــــانون البيـــــــع والشـــــــراء  مؤسســـــــة تنافســـــــيةأصـــــــبحت عبـــــــارة عـــــــن  ـــــــى معـــــــايير الســـــــوق، ق تعتمـــــــد عل

وأصــــــبحت بــــــالمجتمع والمنافســــــة الحــــــادة وتحقيــــــق أكبــــــر قــــــدر مــــــن المبيعــــــات والمــــــداخيل الماديــــــة، 

    .مثل الشروق، الخبر، النهار الجزائري بعض الصحف التي تحتل الصدارة والواجهة

  

  

  

  

  

  

  

  

III  (إستراتيجية التعامل مع الخبر :  
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ـــــا للخبـــــر نجـــــد  ـــــي تمييزن ـــــواعف ـــــع خـــــارج  أخبـــــار خارجيـــــة: أنـــــه يوجـــــد عـــــدة أن وهـــــي التـــــي تق

وهــــــذا التقســــــيم نســــــبي، فــــــالخبر الــــــذي يحــــــدث فــــــي مصــــــر التــــــي تصــــــدر فيــــــه الصــــــحافة،  المجتمــــــع

، ولكنــــه يعتبــــر خبــــرا خارجيــــا بالنســــبة للصــــحف المصــــريةمــــثال هــــو خبــــر داخلــــي بالنســــبة للصــــحف 

التـــــي تقـــــع داخـــــل المجتمـــــع  أخبـــــار داخليـــــةالجزائريـــــة مـــــثال، أمـــــا النـــــوع الثـــــاني مـــــن األخبـــــار فهـــــي 

ــــر متوقعــــةوع الثالــــث فهــــي األخبــــار نــــأمــــا الالــــذي تصــــدر فيــــه الصــــحيفة،  وهــــي التــــي ال يعلــــم  الغي

ـــــك  ـــــي تفـــــاجئ الصـــــحفعنهـــــا الصـــــحفي شـــــيئا وال يتوقـــــع حـــــدوثها؛ أي تل ـــــار الت ـــــوع األخب ، وهـــــذا الن

 خبــــر ســــقوط طــــائرة أو حصــــول زلــــزال: مثــــل مــــن األخبــــار نجــــده يعتمــــد مــــن قبــــل الصــــحف الحديثــــة

ـــــار فيتمثـــــل فـــــي  ، أمـــــا النـــــوع الرابـــــعأو وقـــــوع حـــــرب بـــــين دولتـــــين، أو انتقاليـــــة زعـــــيم أو وزيـــــر األخب

ــــر الصــــحفي بموعــــد وموهــــي تلــــك األخبــــار ال المتوقعــــة ، كــــل 1كــــان وقوعهــــا مســــبقاتــــي يعلــــم المخب

يؤخــــذ  هـــذه األخبــــار يــــتم التعامــــل معهــــا وفقــــا لطــــرق معينـــة، فلــــيس كــــل خبــــر يتــــوفر عليــــه الصــــحفي

كونـــــه مختبــــــر  بعـــــين االعتبـــــار، ألن فيـــــه عمليــــــة غربلـــــة وتصـــــفية لألخبـــــار المســــــتقاة مـــــن الميـــــدان

ــــــــاجئ  ــــــــاعلي ومف ــــــــاليتف ــــــــت، وبالت ــــــــرات ال الثواب ــــــــد مــــــــن المتغي ــــــــه العدي ــــــين جنبات ــ يســــــــعى  يحمــــــــل ب

الصــــــحفي فــــــي عمليــــــة انتقــــــاءه ألخبــــــاره إلــــــى معيــــــار ترتيبــــــي؛ أي ترتيــــــب الخبــــــر الــــــذي يــــــتم علــــــى 

ـــــــم  ـــــــه، فحســـــــب المبحـــــــوث رق ـــــــر، ( "2"أســـــــاس أهميت ـــــــوم  36ذك ســـــــنة، أعـــــــزب، ليســـــــانس العل

  :في قوله ).سنوات 10: السياسية والعالقات الدولية، الخبرة المهنية

ـــل تنظيمـــي بالنســـبة لل" ـــاك هيك ـــدة هن ـــي أي جري ـــيس ف ـــدير النشـــر، رئ ـــه م ـــر يجـــي في تحري

التحريــــــر، رئــــــيس القســــــم، الصــــــحفي، أهميــــــة الخبــــــر يحــــــددها رئــــــيس القســــــم مــــــع رئــــــيس 

ــــر ــــه معــــايير أخــــرى لترتيــــب الخبــــر الســــيما "... التحري ــــى ، وحتــــى في إذا تــــوفرت هــــذه المواضــــيع عل
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 ســـــنة، متزوجـــــة، ليســـــانس34أنثـــــى، (" 4"مـــــواطن الجـــــدة، هـــــذا مـــــا أشـــــارت إليـــــه المبحوثـــــة رقـــــم 

  :في قولها )سنوات 8: علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

الجديــــدة اللـــي أول مــــرة  األهـــم ثـــم المهــــم، حنـــا نركــــزوا عـــل الحاجـــة الجديــــدة والمعلومـــة"

، والحاجـــــــة نشـــــــوفوا مـــــــدى اهتمـــــــام النـــــــاس اللـــــــي تطـــــــرق عليهـــــــا المصـــــــدر أو المســـــــؤول

  ..."بالمعلومة

علـــــى نمـــــط الهـــــدف مـــــن الخبـــــر، والـــــذي  ألولـــــىقـــــى عمليـــــة ترتيـــــب الخبـــــر قائمـــــة بالدرجـــــة اوتب

  :اختلف من مبحوث إلى آخر، ويمكن إيجاز الهدف من الخبر بالنقاط اآلتية

ـــــي المجتمـــــع )1 ـــــارئ بمـــــا يحـــــدث ف ـــــى، ( "6"، فـــــي قـــــول المبحوثـــــة رقـــــم إعـــــالم الق  31أنث

 :في قولها) سنوات خبرة مهنية 09 ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، سنة، متزوجة،

  ."الناس بما يحدث في الساحة المحلية والوطنية والدوليةهو إعالم "

 :في قول نفس المبحوثة :من أجل التثقيف )2

اإلطـــــار قـــــد كنـــــا أشـــــرنا فـــــي  "...التثقيـــــف ولـــــيس فقـــــط إيصـــــال المعلومـــــةمـــــن أجـــــل ... " 

        .وظيفة التثقيفقدمها االتصال السيما النظري إلى الوظائف التي ي

ســــــنة،  35ذكــــــر، " (3"مــــــا أقــــــره المبحــــــوث رقــــــم ، فــــــي صــــــفحات الجريــــــدة مــــــأل فــــــراغ )3

 :في قوله) سنة خبرة مهنية 13، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال ،متزوج

هــــي أغلــــب الجرائــــد اآلن الوطنيــــة تجمــــع المعلومــــات لكــــي تمــــأل الفــــراغ مــــن جهــــة، ألن "

بالحـــد األدنـــى، عــــدم المقـــدرة للوصـــول إلـــى مصـــادر الخبـــر جعلــــت دفعنـــا الوصـــول إلـــى الخبـــر 

الحلقـــة المفرغـــة، مـــا يهـــم اآلن كيـــف تمـــأل مـــن الصـــحافة والصـــحافة الوطنيـــة تـــدخل فـــي دوامـــة 

  ."صفحة للجريدة، تقريبا أصبحنا المهم تكون الصفحة جاهزة 24
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ــــة الصــــحفية )4 ــــر، " ( 2" فــــي قــــول المبحــــوث رقــــم: التغطي ســــنة، أعــــزب، ليســــانس  36ذك

 :في قوله )سنوات خبرة 10في العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

ـــة الصـــحفية يكـــون " ـــثال التغطي ـــة الجرائـــد م ـــاح لكاف ـــر مت ـــر، هنـــاك خب ـــن خب ـــر م يوجـــد خب

ـــــد،  ـــــة ويوجـــــد جهـــــد الصـــــحفي مصـــــدر عنـــــد كـــــل الجرائ وهـــــو الســـــبق  SKOOPخـــــاص بتغطي

ــــر الصــــحفي،  ــــي الجزائ ــــد ف ــــد الصــــغرى  Baséيوجــــد جرائ ــــا الجرائ ــــد، أم ــــى الصــــحفي كالجرائ عل

  ".sayerو journalالمهم يخرج عندها ليست مهمة، 

ــــام )5 ــــرأي الع ــــة ال ــــم: توعي ــــة رق ــــى، " (1" مــــا أشــــارت إليــــه المبحوث ســــنة، متزوجــــة،  34أنث

  :في قولها) سنوات خبرة مهنية 10ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، 

ــــــرأي العــــــام"  ظــــــاهرة اجتماعيــــــة وسياســــــية، فــــــالرأي العــــــام "إذ يعــــــد الــــــرأي العــــــام ، "تنــــــوير ال

بالنظــــــام السياســــــي الـــــذي يســــــود المجتمـــــع، وتأخــــــذ أشــــــكال  المجتمـــــع ويــــــؤثر ويتـــــأثر  يتكـــــون داخــــــل

تشــــكله مــــن طبيعـــــة المجتمــــع الــــذي يتكــــون فيــــه، وهــــو كظــــاهرة لهـــــذه التعبيــــر عنــــه، والعوامــــل التــــي 

وجهـــــة نظـــــر األغلبيـــــة "، وهـــــو عبـــــارة عـــــن ..."،مـــــالزم لنشـــــوء الدولـــــة والســـــلطة السياســـــيةالصـــــفات 

ي زمـــــن معـــــين، تهـــــم الجمـــــاهير وتكـــــون مطروحـــــة للنقـــــاش والجـــــدل، فـــــ تجـــــاه قضـــــية عامـــــة ومعينـــــة

   ،1"يحقق الصالح العام بحثا عن حل

ســــــنة، عزبــــــاء،  32أنثــــــى، ( "4" قــــــول المبحوثــــــة رقــــــم: جمــــــع الخبــــــر وتقــــــديم الجديــــــد )6

 :في قولها )سنوات خبرة مهنية 05ليسانس علوم سياسية وعالقات دولية، 

ــــه، تخــــدم اســــمه " ــــا، هــــذا يخــــدم الصــــحفي بحــــد ذات ــــدة طبع ــــر بالنســــبة للجري جمــــع الخب

ــــدة، لمــــا  ــــي معلومــــة ويخــــدم الجري ــــدة، ويعن ــــون معلومــــة جدي فمــــن ، "يقراوهــــا، ولمــــا skoopيك

خـــــالل قـــــول المبحـــــوث نالحـــــظ أن اســـــم ونوعيـــــة العمـــــل الـــــذي دأب تقديمـــــه الصـــــحفي لـــــه دور كبيـــــر 
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المهنيــــة التــــي ُتكســــب الصــــحفي تمرســــا يمكنــــه مــــن زيــــادة  علــــى الخبــــر، وحتــــى الخبــــرةفــــي الحصــــول 

ــــى شــــبكة المصــــادر المعتمــــد عليهــــا بجمــــع  فــــرص الحصــــول ــــار جديــــدة، طبعــــا اســــتنادا عل ــــى أخب عل

  .أخباره

 :في قول نفس المبحوثة :تحقيق أكبر قدر من المبيعات )7

 يروحـــــوا يشـــــروا يتفـــــاجئوا يقرؤوهـــــاالنـــــاس يكونـــــوا مـــــا يعرفـــــوش المعلومـــــة، ولمـــــا ... "

  ."...هذيك الجريدة، وبالتالي تزيد مبيعات الجريدة

ــــى، ( "5"رقــــم فــــي قــــول المبحوثــــة  :الســــبق الصــــحفي )8 ســــنة، متزوجــــة، ليســــانس  31أنث

 :في قولها) سنوات خبرة مهنية 09سمعي بصري، : في علوم اإلعالم واالتصال

  قــــــدر مــــــن المتابعــــــة  الجريــــــدة أكيــــــد تبحــــــث عــــــن الســــــبق، وهنــــــا تكــــــون لهــــــا أكبــــــر"

  ."من القرّاء، وبالتالي مبيعات أكبر، وبالتالي ربح أكبر المقروئيةأو 

ـــــــا نالحـــــــظ أن الســـــــبق الصـــــــحفي؛ أي البحـــــــث  ـــــــي اقتنـــــــاء الخبـــــــر فهن عـــــــن َمـــــــَواطن الجـــــــدة ف

 اإلقبـــــاليســـــاهم بدرجـــــة كبيـــــرة فـــــي زيـــــادة مردوديـــــة  كشـــــكل مـــــن أشـــــكال درأ أوجـــــه الملـــــل مـــــع القـــــارئ

ـــــم  ـــــى الجعليهـــــا، ومـــــن ث ـــــادة مبيعاتهـــــا انعكاســـــية هـــــذا األمـــــر عل ـــــب االقتصـــــادي للمؤسســـــة؛ أي زي ان

وتحقيـــــــق مكاســـــــب تمكنهـــــــا مـــــــن حســـــــين األداء المهنـــــــي، مـــــــن خـــــــالل تـــــــوفير الظـــــــروف المالئمــــــــة 

  .المادية منها والمعنوية للصحفي
  

IV (إستراتيجية اإلنتاج الصحفي:   

إن الطــــــــاقم الصــــــــحفي هــــــــو سلســــــــلة مــــــــن الصــــــــحفيين المنســــــــقين فــــــــي العمــــــــل فيمــــــــا بيــــــــنهم، 

ـــــى حســـــب تخصصـــــهواألشـــــبه  ـــة النحـــــل كـــــل عل ــ ـــــديم عمـــــل بخلي ـــــى تق ـــــة المطـــــاف إل ـــــدون بنهاي ، ليهت

ــــــرة ــــــة والواجهــــــة المعب ــــــة الهوياتي ــــــل البطاق ــــــي لهــــــذا الطــــــاقم،  يمث األمــــــر عــــــن درجــــــات التمــــــرس المهن



 اإلطار الميداني للدراســة                                                        :   الفصل الرابع

- 97 - 

 

وبــــالرغم مــــن اعتباريــــة أن الــــذي مــــن شــــأنه تعزيــــز بــــادر اإلقبــــال علــــى المنــــتج الــــذي تقدمــــه الجريــــدة، 

وهنــــــــا صــــــــغرها مقتــــــــرن بحجــــــــم لمؤسســــــــات الصــــــــحفية الصــــــــغرى، جريــــــــدة اليــــــــوم تصــــــــنف ضــــــــمن ا

ــــن الناحيــــــــة الماديــــــــة الســــــــيما  فيمــــــــا تعلــــــــق بعــــــــدد الصــــــــحفيين الميزانيــــــــة المخصصــــــــة لهــــــــا،وحتى مــــ

 35ذكــــر، ( "3"الــــذي يكــــاد يعــــد عــــل األصــــابع، مــــن خــــالل مــــا أقــــره المبحــــوث رقــــم المشــــتغلين بهــــا، 

  :في قوله) سنوات 13: المهنيةسنة، متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة 

، فقلــــــة العــــــدد "...وعنــــــدنا مصــــــورة واحــــــدة فقــــــط...قلــــــة عــــــدد الصــــــحفيين بالجريــــــدة..."

الصــــــحفي ال يــــــؤدي إلــــــى جــــــودة ونوعيــــــة الــــــردود المقــــــدم ويعتبــــــر مــــــن العراقيــــــل التــــــي تقــــــف بوجــــــه 

  . العمل اإلعالمي

ــــى مجــــال االشــــتراك مــــع  ــــة، وحت ــــالرغم مــــن محدوديــــة الميزاني ــــة لألنبــــاء ولكــــن ب ــــة الوطني الوكال

ــــار وتغطيــــة ــــر قــــدر مــــن األخب ــــة الحصــــول علــــى أكب ــــة جــــاالحتيا لــــه دور فاعــــل فــــي إمكاني ات الخبري

ـــــادةللجريـــــدة ـــــي تســـــاهم فـــــي زي ـــــذكر ، الت اإلشـــــارة  فـــــي المحـــــور الســـــالف فـــــي المبيعـــــات كمـــــا ســـــبق ال

ـــــــه، فـــــــإن معظـــــــم ـــــــة  إلي تـــــــاج ال لعمليـــــــة اإلنالمؤسســـــــات الصـــــــحفية تتبـــــــع معـــــــايير وميكانيزمـــــــات آلي

تختلـــــف قيمـــــا بينهـــــا، وٕان كـــــان االخـــــتالف ففيمـــــا تعلـــــق منهـــــا بعـــــدد النســـــخ، فعمليـــــة اإلعـــــداد للعـــــدد 

     :لآلتيالصحفي تتم وفقا 

 .جمع المعلومات من الصحفيين بعد عقد اجتماع الصباح )1

 .ورئيس التحرير االجتماع مع رؤساء األقسام )2

 .التخصصيتوزيع المهام والمواضيع على الصحفيين كل حسب مجاله  )3

 .النزول إلى الميدان، وبعدها إدخال المواضيع )4

 .التي تم جمعها من الميدان مراقبة مدير النشر للمادة الخام )5
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 .تركيب الصفحات )6

  :هذه العناصر تم ضبطها انطالقا من أقوال المبحوثين، وهذه عينة من أقوالهم

والعالقات الدولية،  سنة، عزباء، ليسانس العلوم السياسية 32أنثى، (" 5"المبحوثة رقم 

  :في قولها )سنوات 5: الخبرة المهنية

واضــــيع، فيــــه نــــاس تــــروح ملمــــا نجــــوا صــــباحا المــــدير أو مــــدير التحريــــر يــــوزع علينــــا ال"

ــــاتف،  ــــاس تتصــــل باله ــــي ن ــــة، وف ــــت، للتغطي ــــع االنترني ــــن مواق ــــار م ــــاس تســــتقي األخب ــــي ن وف

ـــيس ـــداخل يجمعهـــا رئ ـــاك ت ـــان هن ـــروا الويشـــوف إذا ك ـــد يخي ـــن بع ـــي ، وم ـــي تخـــرج ف مواضـــيع الل

    ".وفي المساء يختار الصفحة األولى االفتتاحالجريدة، 

سمعي بصري، :سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال 31أنثى، " (6" المبحوثة رقم

  :في قولها) سنوات 9: الخبرة المهنية

هنــــــاك أول شــــــيء جمــــــع المعلومــــــات مــــــن الصــــــحفيين، هــــــم الــــــذين يقومــــــون بجمــــــع "

ــــدنا  ــــوطني، القســــم الرياضــــي، قســــم المجتمــــع، المعلومــــات، عن القســــم عــــدة أقســــام، القســــم وال

كامـــل بعـــد مصـــادقة مـــدير  جمـــع المعلومـــات أوال ثـــم هـــذه المعلومـــات ولي،دالثقـــافي والمحلـــي والـــ

ثـــم تنقـــل إلـــى ... ،تـــع الصـــفحات ذي يقـــوم بالمونتـــاجهـــو الـــالتحريـــر تـــروح إلـــى القســـم التقنـــي، 

  ".المطبعة لتصبح جريدة يتم نشرها في الغد أكيد

: سنة، متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 35ذكر، " (3" المبحوث رقم

  :في قوله )سنوات 13

ـــدة أوال باالجتمـــاع الصـــباحي، " ـــاة فـــي الجري ـــدأ الحي ـــتم عـــادة تب ـــذي ي ـــع المهـــام ال فـــي توزي

للصـــحفيين، وٕاعـــداد خريطـــة الطريـــق التـــي علـــى أساســـها يـــتم إعـــداد المحـــاور الكبـــرى للجريـــدة، 

وقـــت دخـــول المواضـــيع ثـــم يـــأتي  ...)التغطيـــة، التحقيـــق،( ثـــم ينطلـــق الصـــحفيين إلـــى مهـــامهم 
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ـــــى  بالنســـــبة لكـــــل قســـــم وتســـــلم المواضـــــيع لرؤســـــاء األقســـــام يقومـــــون بتصـــــحيح وتعـــــديل عل

ــــي تبقــــى مســــتوى مــــدير ــــرر مــــا هــــي المواضــــيع الت ــــي القســــم االقتصــــادي  النشــــر يق خاصــــة ف

ـــى  ـــل المواضـــيع إل ـــم تنق ـــاعي، ث ـــدقيق الواالجتم ـــي للتصـــفيف والت ـــوي، لالقســـم التقن ـــى غ ـــذهب إل ت

ـــم صـــفحات اإلشـــهار ـــب الصـــفحات، ث ـــتم تركي ـــب، وي ـــتم إرســـال نســـخة جهـــاز  قســـم التركي  pdfوي

  ."إلى المطبعة للنشر

ســــــنة، أعــــــزب، ليســــــانس العلــــــوم السياســــــية والعالقــــــات  36ذكــــــر، " (2"والمبحــــــوث رقــــــم 

،  يـــــوجز كـــــل العناصــــــر والنقـــــاط الســـــالف ذكرهـــــا مــــــن ).ســـــنوات 10: الدوليـــــة، الخبـــــرة المهنيــــــة

  :خالل قوله

ـــيس التحريـــر " ـــع رؤســـاء األقســـام ورئ ـــومي للصـــحفيين م ـــاع ي ـــي الصـــباح عنـــدنا اجتم ، ف

يعـــرف خدمتـــه مـــع الصـــباح،  كـــل واحـــد، تتـــوزع المواضـــيع، التغطيـــات، تتـــوزع البيانـــات حســـب

ـــــة ـــــي كـــــاين الصـــــفحات الميت ـــــي يتخـــــدموا  ألل ـــــة، المجتمـــــع، صـــــفحة المحل هـــــي صـــــفحة الثقاف

الصـــــفحات الحيــــة مــــع الصــــفحة األولـــــى  يبقــــواومــــن بعــــد  les pages morteالصــــباح 

ــــرة،  ــــات ودار اتصــــالواألخي ن أدبي ــــو ــــي يك ــــي هــــو الحــــدث، الصــــحفي الل ــــى آخــــر حاجــــة الل  يبق

يــــدخل، ومــــن بعــــد تبــــدأ تــــدخل المواضــــيع  couvertureوالــــي يكــــون خــــرج بعــــثهم، يكتــــبهم وي

المواضـــيع تصـــحح وتـــنقح، تبعـــث للتركيـــب تركيـــب المواضـــيع وتحـــدد  وترســـل إلـــى القســـم التقنـــي

 24ومـــن بعـــد تجـــي آخـــر حاجـــة اللـــي هـــي الواجهـــة، والصـــفحة ...مـــن قبـــل رئـــيس التحريـــر، 

حــــدثت حادثــــة والصــــحف  par exempleتحســــبا ألي طــــارئ  تبقــــى مفتوحــــة آلخــــر لحظــــة

ـــي يحـــدوا  يكتـــب ومـــن بعـــد تجـــي الواجهـــة ـــر همـــا الل ـــيس التحري ـــين رؤســـاء األقســـام ورئ تجـــي ب

 فـــي المجتمـــع نجـــد موضـــوع مهـــم فـــي المخـــدرات، فـــي المحلـــي عنـــدي موضـــوع فمـــثال ،المواضـــيع

ـــار ـــة األبي ـــيح ببلدي ـــى الموضـــوع نتعـــه، القـــرار األول وا... مل ـــدافع عل ـــوطني كـــل واحـــد وي ـــر ال ألخي
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وتغلـــق الجريـــدة يجـــي مـــدير النشـــر يعـــاود طلـــة أخيـــرة بـــش مـــا تكـــونش يـــولي لـــرئيس التحريـــر، 

  ."تجاوزت لها مساس بأمن الدولة، ومن بعد تبعث للمطبعة

تــــــتم وفـــــق المشــــــاركة الجماعيــــــة لكــــــل طــــــاقم دونمــــــا  فعمليـــــة اإلعــــــداد للعــــــدد الصــــــحفي عمليــــــة

ــــروح الجماعيــــة فــــي األداء الصــــحفي ــــى استحضــــار قــــوام ال ، وهــــذا مــــا أكــــدت اســــتثناء، وهــــذا يــــدل عل

ســــــنة، متزوجــــــة، ليســــــانس علــــــوم اإلعــــــالم واالتصــــــال،  34أنثــــــى، (" 1"عليــــــه المبحوثــــــة رقــــــم 

  :في قولها) سنوات 10: الخبرة المهنية

مـــن مختلـــف األقســـام، وطنـــي اقتصـــادي إعـــداد هـــذه الجريـــدة هنـــاك طـــاقم صـــحفي يقـــوم ب"

  ".سياسي مجتمعي، متفرقات، دولي

ــــى معــــايير تجعــــل مــــن  لكــــن اإلعــــداد للعــــد الصــــحفي ال يــــتم بطريقــــة اعتباطيــــة وٕانمــــا يقــــوم عل

ــــالعــــدد  ــــى ق ــــر ديســــتند عل ــــار الموضــــوع محــــل ر كبي ــــار اختي مــــن المصــــداقية، الســــيما مــــا خــــص معي

  :سة الميدانية وجدنا اختيار مواضيع العدد الصحفي تتم عن طريقانطالقا من الدراالنشر، 

ســـــنة،  30أنثـــــى، (" 7"مـــــا وجـــــدناه بقـــــول المبحوثـــــة رقـــــم : حســـــب أهميـــــة المواضـــــيع )1

 :في قولها )سنوات 7: متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

القراء مثال  أكثربالنسبة للقسم الوطني يتم اختيار الموضوع الذي يجذب  األهميةيتم حسب  "

هنا .. ن يكتب حول التربيةحنا في هذا القسم يوجد من يكتب موضوع حول السكن، ويوجد م

يختاروا السكن الن الناس مهتمون بقطاع السكن لهذا ربما هو ليخرجوه في الصفحة ين المسؤول

 بعد يجو االختيار للمواضيع األخرى يعني المحلي او الرياضي وأحيانااألولى تاع الجريدة ومن 

تاع الرياضي الن مشاركة المنتخب الجزائري لكرة القدم في كاس العالم  في الصفحة األولى تكون

  ". هنا تكون اختيار هذا الخبر
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ســــــنة، متزوجــــــة، ليســـــانس علــــــوم اإلعــــــالم واالتصــــــال،  32أنثــــــى، " (8"والمبحوثـــــة رقـــــم 

  :في قوله) سنوات 8: الخبرة المهنية

موضوع يخضع لمقياس العمل كان موضوع يسهل نشاط مثال  إذا األهمية على حساب "

تكون مواضيع بزاف مهمة  défionsالصحفي ينشر وٕاذا كان موضوع ما يسهلش ما يتنشرش، و

  ".وحجم الجريدة ما يكفيش هنا يتم االستغناء عن البعض منها

ســـــــنة،  34أنثـــــــى، (" 1"حســـــــب مـــــــا أشـــــــارت إليــــــه المبحوثـــــــة رقـــــــم : التوقيـــــــت الزمنـــــــي )2

ـــــة ـــــرة المهني ـــــوم اإلعـــــالم واالتصـــــال، الخب فـــــي ) ســـــنوات 10: متزوجـــــة، ليســـــانس عل

 :قولها

ـــــار " ـــــي الموضـــــوع يخت ـــــي، فف ـــــت الزمن ـــــه، حســـــب التوقي ـــــك حســـــب أهميت ـــــرة هنال كـــــل فت

القســــم  مــــثالمعلومــــات تفــــرض نفســــها، مــــثال نحــــن ربمــــا نقــــوم بإعــــداد ملــــف علــــى المونــــديال 

ـــاك إذا طـــرأ الرياضـــي يتحـــدث عـــن المونـــديال، هـــو موضـــوع الســـاعة ، وملـــف الســـاعة، لكـــن هن

ــــديال، يصــــبح ال أهميــــة له ،تقــــدر طــــارئ ســــواء علــــى المســــتوى السياســــي يلغــــى موضــــوع المون

  ."في آخر لحظة يتغير الموضوع، يعني التوقيت المعلومات هي اللي تتحكم

اإلعالميـــــة ليســـــت موجهـــــة بالدرجـــــة األولـــــى واألخيـــــر كـــــون أن المـــــادة  :األســـــلوب البســـــيط )3

ـــــــى كافـــــــة شـــــــرائح المجتمـــــــع، لـــــــذلك بســـــــاطة ووضـــــــوح  إلـــــــى فئـــــــة النخبـــــــة بشـــــــكل محـــــــض، وٕانمـــــــا إل

الهــــــدف الــــــذي يختلــــــف لتحقيــــــق مخرجــــــات المؤسســــــة،  األســــــلوب يعتبــــــر إســــــتراتيجية بغايــــــة األهميــــــة

ــــــى أخــــــرى ــــــت أهــــــدا مــــــن مؤسســــــة إل ــــــة أو سوســــــيو ســــــواء أكان . اقتصــــــاديةف اقتصــــــادية أو اجتماعي

ســـــنة، متزوجـــــة، ليســـــانس علـــــوم اإلعـــــالم  31أنثـــــى، (" 6"هـــــذا حســـــب مقولـــــة المبحوثـــــة رقـــــم 

 ):.سنوات 9: سمعي بصري، الخبرة المهنية:واالتصال
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بــــش النـــاس يفهمــــوا إذا ... نحـــن نتبـــع األســــلوب يكـــون بســــيط أي شـــيء يكــــون بســـيط؛"

هـــو العيـــار العـــالمي الـــدولي، هـــو أنـــك تجيـــب  ريقـــة بســـيطة جـــدا، هـــذانقلنـــا المعلومـــة ننقلهـــا بط

  ."...المعلومة وتوصلها للناس بطريقة بسيطة

  

 :إستراتيجية الجذب )1

ســــــتراتيجية علــــــى احتياجــــــات المســــــتهلك، حيــــــث نقطــــــة انطالقهــــــا هــــــذا النــــــوع مــــــن اإلعتمــــــد ي

ــــاع  ــــى أســــاس إقن ــــات وأذواق المســــتهلك، ألنهــــا تعمــــل عل المســــتهلك النهــــائي تكــــون مــــن دراســــة حاجي

  .، وقد أشرنا إلى هذا العنصر بالتفصيل باإلطار النظريبشراء المنتج

 إليـــــــهشــــــيء يقــــــع  أوليعــــــد العنــــــوان مصـــــــيدة جــــــذب االهتمــــــام الن : عــــــرض العنــــــاوين  ) أ

ســـــلبية والعنصـــــر الوســـــيطي  أوايجابيـــــة  إمـــــاللبصـــــر ضـــــرورة عكســـــية يـــــا  أيالقـــــارئ هـــــو العنـــــاوين 

ـــــــين العمـــــــل الصـــــــحفي والجم األول ـــــــار العنـــــــاوين هـــــــب  أوالمـــــــرور  تأشـــــــيرةور الخـــــــارج، ويمكـــــــن اعتب

ـــــــتج المؤسســـــــة ـــــــور مـــــــن من ـــــــين االنســـــــحاب، و النف ـــــــين والفني ـــــــذلك الطـــــــاقم الصـــــــحفي وكـــــــل التقني ، فل

والمشــــــرفين علــــــى إنتــــــاج العــــــدد يحرصــــــون حرصــــــا شــــــديدا  علــــــى إعطــــــاء األهميــــــة الكبيــــــرة لعمليــــــة 

، المقــــــدم مــــــن قبــــــل القــــــائمين بعمليــــــة االتصــــــال انتقــــــاء البنــــــود العريضــــــة، والتحقيقــــــات الموضــــــوعاتية

وتمريـــــر الرســـــالة ففـــــي طريقـــــة عـــــرض العنـــــاوين يـــــتم عمليـــــة االنتقـــــاء لعـــــدم الوقـــــوع بمغبـــــة العكـــــوف 

 :عن االقتناء، فهذه عينة من  المبحوثين يوضحون طريقة انتقاء العناوين لشد انتباه القارئ

اإلعــــــالم واالتصــــــال،  ســــــنة، متــــــزوج،  ليســـــانس علــــــوم 35ذكــــــر، (" 3"المبحـــــوث رقـــــم 

  :في قوله) سنوات 13: الخبرة المهنية

ــــن " ــــو م ــــاحي وه ــــا االفتت ــــدة او خطه ــــار الجري ــــوان الرئيســــي يخضــــع الختي بالنســــبة للعن

ـــه يحـــدد  ـــدير النشـــر ألن ـــود لم ـــرة تع ـــة األخي ـــن الكلم ـــر ولك ـــيس التحري ـــدير النشـــر ورئ صـــالحية م
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اء علـــى الموضـــوع يتماشـــى مـــع سياســـة الجريـــدة، بـــاقي العنـــاوين الصـــحفي يقتـــرح العنـــوان بنـــ

الموضــــوع، ولكــــن مــــن يملــــك حــــق التصــــرف فــــي العنــــوان دائمــــا مســــؤول النشــــر،مثال الصــــفحة 

الرئيســـية للقســـم الـــوطني الموضــــوع مهـــم وهـــذا العنــــوان يحـــدد كـــذلك نوعــــا مـــا، ويتماشـــى مــــع 

  ".    الخط االفتتاحي للجريدة

ـــــى، (" 5"المبحوثـــــة رقـــــم  ـــــوم 32أنث ـــــاء، ليســـــانس العل ـــــات  ســـــنة، عزب السياســـــية والعالق

  :في قولها) .سنوات 5: الدولية، الخبرة المهنية

الدقــــة واإلثــــارة همــــا أهــــم عــــاملين المركــــزة عليهــــا فــــي العنــــاوين الن اإلثــــارة تجلــــب  "

  ".القارئ والدقة حتى توصلي المعلومة اللي في العنوان وشيء يجذب

ـــــم  ـــــة رق ـــــى، " (1"المبحوث ـــــوم  34أنث اإلعـــــالم واالتصـــــال، ســـــنة، متزوجـــــة، ليســـــانس عل

  :في قولها )سنوات 10: الخبرة المهنية

إخباريــــة وليســــت جريــــدة صــــفراء، العنــــاوين اإلخباريــــة  الطريقــــة إخباريــــة ألننــــا جريــــدة""

  ".وفي بعض األحيان عناوين تحليلية مثال في المقاالت السياسية

ـــــم  ت ســـــنة، أعـــــزب، ليســـــانس العلـــــوم السياســـــية والعالقـــــا 36ذكـــــر، (" 2"المبحـــــوث رق

  :في قوله) .سنوات 10: الدولية، الخبرة المهنية

) 2(على حسب أهمية الموضوع، المعيار) 1(المعيار: تختار على أساس معايير العناوين "

االعتماد في صياغة العناوين ) 3(المعيار ، الخاص بك journalمن اجل جلب القارئ لكي يقرا 

  ".لجلب القارئ agressifمثال يوجد اللي يدير مواضيع استفزازية 

  :ومنه نجد أن طريقة عرض العناوين يمكن اختصارها بالنقاط اآلتي ذكرها

 .خط افتتاح الجريدةالخضوع إلى  - 1

 .الدقة واإلثارة - 2
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 .الطريقة اإلخبارية - 3

 .أهمية الموضوع يجذب القارئ - 4

  

  :إستراتيجية اإلبداع )2

وهي تلك اإلستراتيجية النابعة والصادرة عن إستراتيجية التسويق من خاللها يمكن توظيف 

يفرض ذاته في عملية تحرير وعليه فإن تجسيد روح هذه اإلستراتيجية صورة المنتج لدى المستهلك، 

ما ، بل وحتى الدولي،وهذا ليس فق على المستوى المحليالذي يتم وفقا لقواعد معمول بها، الموضوع 

سنة، أعزب، ليسانس العلوم السياسية والعالقات الدولية،  36ذكر، (" 2"أشار إليه المبحوث رقم 

  :في قوله) .سنوات 10: الخبرة المهنية

العرض، الخاتمة، الهرم المقلوب، من أكثر أهمية  ،المقدمة: القواعد الصحفية العادية"...

  ".إلى أقل أهمية

متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة  سنة، 35ذكر، (" 3"والمبحوث رقم 

  :في قوله )سنوات 13: المهنية

  ". تحري الحقيقة والمصداقية.. الموضوع يختار حسب األهمية"

وهو البحث عن المصداقية والحقيقة، مع العلم  أال األهميةعامل بغاية  إلىومنهم من يشير 

عوالم  أمام ألنناالواقع،  بأرضية األوجهوال يمكن استحضار كل هذه  أوجهللحقيقة عدة  أنالجيد 

، فدائما الحقيقة لها طريقا نسبيا، تحمل ثمرات التناقض واالرتيادات بين أصدافها متعددة ومختلفة

وتحرير الموضوع الصحفي يعتبر عين من أعين تسليط الضوء على جانب من الحقيقة فالمصداقية 

، اليومالثقة تجاه العمل الذي تقدمه الجريدة، والسيما جريدة  لزرع بذات القارئ ينانوالحقيقة مكسبان ثم
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سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال،  34أنثى، (" 1"وهذا ما أشارت إليه المبحوثة رقم 

  :في قولها )سنوات 10: الخبرة المهنية

  ."والمصداقيةالمعايير اللي نعتمدها وهي تحري الحقيقة ..."

  

  :إستراتيجية االستمالة )3

 :ضمان اإلقبال على جريدة اليوم  ) أ

التي  كسب ثقة وٕاقبالية الجمهور الخارجي تعد مطلب ثمين ورأس مال للمؤسسة الصحفيةإن 

 تعزيز وجودية هذا المطلب لفترة طيلة من الزمن أوجهومن تسعى جاهدة للمحافظة عليه بشتى الطرق،

األمر  ، وهذا بعد دراسة كطافية ووافية له،استمالة الجمهور المتعامل معه كان البد من، إن أمكن

وبصورة ويظهر هذا األمر جلي الذي من شأنه تحقيق أكبر قدر ممكن مما يبغيه هذا الجمهور، 

، التي ما هي في حقيقتها إال درب من عملية واضحة المعالم من خالل المواضيع الكاسحة للجريدة

المواضيع المركز عليها بجريدة هي  ، فمن خالل الدراسة الميدانية وجدنا أنّ الجمهوردروب رغبات 

" 2"صورة اتجاهيته في قول المبحوث رقم ، وهذا ما اتضحت الجانبين السياسي والجانب االجتماعي

  ).سنوات 10: سنة، أعزب، ليسانس العلوم السياسية والعالقات الدولية، الخبرة المهنية 36ذكر، (

، وكاين اللي تركز على الجانب اين بعض الجرائد التي تركز على الجانب السياسيك"

االجتماعي، نحن نرتكز على جانب الجبهة االجتماعية، كل ما تعلق بالشغل، السكن، األسعار، 

  ."نحن الذي يهمنا هو المواطن... الصحة، للتربية

اهتمام الجريدة تعتمد على الجانب االجتماعي؛ أي كل ما تعلق هذا بالنسبة لالتجاه 

تهتم بهذا الجانب،  ال وفئات اجتماعية أخرىالمواطن، لكن هناك شرائح  وٕارهاصاتبانشغاالت 

، فإنها بالرغم من اعتمادها على هذا الجانب فإن هذا لم يمنعها من "جريدة اليوم"ولتحقيق هدف 
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ما أشارت ، هاب قساماأل وفقا لتعددمع أذواق ومتطلبات هذه الفئة، تتالءم وتتجاوب تخصيص مساحة 

: سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 34أنثى، (" 3"إليه المبحوث رقم 

    :في قولها )سنوات 10

كل قسم ولديه المواضيع الكاسحة له، قسم السياسي سبق وأن ذكرت لنا األحداث السابقة "

ناك نقاش حول استخراج الغاز  التي يجب أن تنصب نحو تعديل الدستور، القسم االقتصادي

، االجتماعي الصخري، يجب أن تكون المواضيع تدور بنفس المنحنى، القسم الرياضي كأس العالم

، فظاعة الحوادث، ، المعيشة، حوادث المرور، دائما تصلنا تقارير من مواقع مختلفةعندنا رمضان

  والمحاور يفرضها الواقع  يكون هذه المواضيع المحاور الكبرى يجب أن

، أو األحداث المعاشة، القسم الدولي، هناك دول الحوار، القضايا اإلقليمية كالربيع العربي ومخلفاته

أغلب الصحف العالمية تؤكد على الجانب االجتماعي، وأغلب الصحف الجزائرية تغلب الجانب 

  ".... ؛ السياسي على االجتماعي

 :المساحة اإلشهارية  ) ب

؛ ألنها تعزز أي جريدة من مساحة اشهارية يتم إعدادها يولى لها أهمية كبرى ال تخلو

مع الوكالة الوطنية للنش واإلشهار  االشتهار، بحيث تتعامل جريدة اليوم إلنتاج الجريدة مداخيل

L.N.M  متعاملي الهاتف النقال وفي بعض األحيان مع المؤسسات االقتصادية السيما بشكل يومي

سنة،  34أنثى، " (7"جازي، نجمة، ومؤسسات السيارات ما أكدت عليه المبحوثة رقم : من مثل

  :في قولها )سنوات 10: متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

بشكل يومي، وفي بعض  اإلشهارفي  واإلشهارالتعامل مع الوكالة الوطنية للنشر ... "

  "األحيان المؤسسات االقتصادية متعاملي الهاتف النقال، مؤسسة السيارات
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 سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، 34أنثى، ( "8"وتشير المبحوثة رقم  

نمط جاد جدا "التي تعد  في الوجود الفعلي للجريدة اإلشهارإلى أهمية ) سنوات 10: الخبرة المهنية

   1..."معينةن المجاالت التي تصدرها الجماعات م

الجرائد، ألن بدون اشهار ال يمكن أن تستمر الجريدة، ألنه المصدر الوحيد  هو سبب وجود"

يمكن ، ...، لذلك أغلب صفحات الجريدة لالشهار، للتمويل خاصة ألن الصحف ال تسحب عدد كبير

إذا جاءت صفحة االشهار في الدقائق  االستغناء على صفحة كاملة من المعلومات واألخبار

ملونة، االشهار يتطلب صفحة ملونة، إذا جاءنا اشهار يتم  12ملونة، صفحة  24األخيرة، صفحة 

إلغاء الصفحة مباشرة بدون تردد ألن األخبار التي تدر نقود، واالشهار يدر النقود هذه هي 

   ..."المعادلة

لضمان  ألشوكيفمن خالل قول المبحوثة نجد أن اإلشهار يمثل العصب الحركي والنخاع 

  .، بل وحتى وقودها المحرك لكل أقسام جريدة اليومضرورة صيرورة ومسيرة عمل المؤسسة

سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم  34أنثى، " (1"لكن حسب ما أقرته المبحوثة رقم 

، فإن جريدة اليوم تعاني من بعض المشاكل فيما يخص إنتاج )سنوات 10 :واالتصال، الخبرة المهنية

  :االشهار

المهنيين لغاية اللحظة ما زالوا ينتظروا المعايير اللي تعتمدها في طريقة توزيع هذا "

رها تعاني وتحوس على االشهار، خاصة الجريدة الصغيرة منها، حيث االشهار، ومعظم الجرائد 

نظرا لمحدودية التوزيع،محدودية النشر،  وما يلجأش لها، هي تخدم االشهارالمواطن ما يقتنهاش 

  "....في جلب االشهار لهذه األسباب إذن اإلستراتيجية دائما نعتمد على العالقات الشخصية

  

                                                           
1
  .147، ص 2010ا%ردن، : ، دار أ���� ا���رق ا�#"�!�، ا����م ا������
�د ���ل ا���ر - 



 اإلطار الميداني للدراســة                                                        :   الفصل الرابع

- 108 - 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI( االستراتيجيات الموظفة في المؤسسة الصحفية وتأثيرها على األداء الصحفي:  

يعني الطريقة التي  واألداء الصحفي ،"نظام من األهداف والخطط اإلستراتيجيةكانت  إذا     

يتم من خاللها نقل المضامين اإلعالمية للمرسل إليه، هذه الطريقة التي تساهم في تنشيط صيرورة 

ارجي، األنشطة والمهام التي يتم وفقها إنتاج المضامين االتصالية، التي يتم نقلها إلى الجمهور الخ

نجد أن هناك تداخل وثيق بين كفتي معادلة  فإننا ستخدام وسائل االتصال الجماهيري،استنادا على  ا

حلها يؤدي إلى نجاعة وضمان استمرارية هذا األداء، فمن خالل العمل الميداني اتضح لنا أن جريدة 

على إستراتيجية متابعة الخبر والبحث عن الجدة في المواضيع ونقل المعلومة  اليوم في عملها ترتكز
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سمعي : واالتصال ، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم31،أنثى" ( 6"هذا ما أكدته المبحوثة رقم

  :في قولها )سنوات خبرة مهنية 9بصري،

ديدة ونقل المعلومة اعتمادا هي متابعة الخبر والبحث عن المعلومة الج األكثر اإلستراتيجية"

  ".بدقة، لما تلحقك معلومة تنقلها بدقة ومصداقية

المبحوث رقم  إليه أشارهناك إستراتيجية عملية روتينية ما  أن إلىوالبعض من المبحوثين يشير 

 هناك )سنوات 13: سنة، متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 35ذكر، ( "3"

أنثى، ( "1"المبحوثة رقم  أما..."إستراتيجية روتينية، االكتفاء باإلشهار وبالتوزيع الضئيل وبالسحب

 أن إلىفتشير  )سنوات 10: سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 34

يكون االتصال مباشرا حين  المباشر بحيثاالتصال  إستراتيجيةجريدة اليوم تعتمد على توظيف 

قناة اتصال بين  أوخدام وسيلة تمجموعة من المستقبلين دون اس أويتواجد المراسل مع المستقبل،

  1الطرفين حيث يكون وجها لوجه

كما أشارت إليها  اإلبداع إستراتيجيةأخرى يتم االعتماد عليها أال وهي  إستراتيجيةوهناك 

سمعي بصري، الخبرة :متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصالسنة،  31أنثى، (" 6"المبحوثة رقم 

كاين اغلب الصحف يستعملوا استراتيجيات اإلبداع من اجل اإلشهار " في قولها )سنوات 9: المهنية

  ."والتسويق لجرائدهم، الن اإلشهار مهم جدا من اجل التسويق، وكذلك اإلبداع من اجل جلب القراء

  

VII (  اإلستراتيجية على األداء المهنيفعالية:  

في حين  دانية وجدنا أنها ساهمت بشكل نسبي في تفعيل األداء المهنيمن خالل دراستنا المي

 والحس الصحفي واإلبداعتقتل الموهبة  أنهابل  فعالية اإلستراتيجيةأقلية أي حالة واحدة اقروا بعدم 

                                                           
1
  .193 – 192، ص ا��ر�� ا���#ق�
�د ���ل ا���ر،  -  
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انه  أيهذه المادة،  أجزاء وٕانماليس بشكل عام  أمامهالمادة التي  بأهميةالمحرر  إحساسهو الذي 

ليست قائمة بذاتها وٕانما يصنعها  األخبارصلح وان يال  أوهذا الحدث يصلح الن يكون خبرا  أنيرى 

سنة، متزوج،  ليسانس علوم اإلعالم  35ذكر، (" 3"في قول المبحوث ما جاءهذا  ،1الصحفي بنفسه

يقتل اإلبداع ويقتل الحس الصحفي، يقتل الرغبة في "... )سنوات 13: واالتصال، الخبرة المهنية

سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم  34أنثى،  ( "1"أما المبحوثة رقم  ..."ممارسة العمل

األداء المهني إلى حد ما المها طريقة  اإلستراتيجيةفعيل ت"  )سنوات 10: واالتصال، الخبرة المهنية

  ...."أخرى متبعة للصحفي

في قول أخرى أال وهي العالقات العامة   إلى اعتماد جريدة اليوم على إستراتيجية  باإلضافة

 7: سنة، متزوجة، ليسانس علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية 30أنثى، ( "7"المبحوثة رقم

  :في قولها )سنوات

ممكن تكوين عالقات تتعدى العمل  األخرىفقط العالقات العامة بين الصحفي والجهات " 

  .وبالتالي تمتن العالقات بين الجريدة والمؤسسة التعامل معها ومما تكون توصل إلى صداقة

  

VIII (اإلستراتيجية االتصالية:  

جسر تواصلي مهم إلزكاء منتوج المؤسسة، فمن خالل الدراسة اإلستراتيجية االتصالية تعتبر 

الوسيلة األكثر استخداما في العملية االتصالية كل من الندوات الصحفية، الميدانية اتضح لنا أن 

المقابالت، شبكة التواصل االجتماعي التي أخذت حصة األسد، وأصبحت تمثل المرجعية األولى 

  .والخزينة المعلوماتية

                                                           
1
  .147،ص  ا��ر�� ا���#ق�ر، �
�د ���ل ا��  -  
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 أهدافإستراتيجية تحضنها هي والتي تضمن من ورائها تحقيق فكل مؤسسة أال وتستخدم 

 36ذكر، " (2"المبحوث رقم  أكدهالصحفي وهذا ما  واإلنتاجوتوسيع نطاق فعالية العمل  المؤسسة

"  :في قوله )سنوات 10: سنة، أعزب، ليسانس العلوم السياسية والعالقات الدولية، الخبرة المهنية

  " marketingلي يركز على المعارض، كاين اللي يركز الكل جريدة وعلى ما ترتكز، كاين 

مبحوث أشار انه ال توجد خطة عمل،الن هذه األخيرة تدخل في نطاق إستراتيجية العمل وفي 

سنة، متزوجة، ليسانس  34أنثى، ( "1"التنظيمي للمؤسسة، وخاصة ما أشارت إليه المبحوثة رقم 

  :في قولها )سنوات 10: علوم اإلعالم واالتصال، الخبرة المهنية

ال توجد خطة عمل، بل المدير هو المسؤول األول في وضع خطة عمل، الصحفي الجزائري " 

  ."في الجزائر يمشي بشكل روتيني

  

  

  

  

IX (  1لمؤسسةاأهداف:  

  ):قصيرة المدى( األهداف الحالية )1

 .االرتقاء بالجريدة من مجرد صحيفة إخبارية إلى تسميتها مجمع إعالمي - 

 .عالية السحب والتوزيع والمبيعات أرقام إلىالوصول  - 

 .تحقيق أرباح عالية مما سمح لها باالستثمار في عمل اإلشهار والطباعة والتوزيع - 

 .األلوان والجودة والنوعية واإلخراج\إصدار جريدة في مستوى تطلعات القراء من حيث - 

                                            .توسيع مجال الطباعة - 

                                                           
1
 -05 - �29دار ا�*
�!� ط�ھر ��ووت �وم  14:30ا���
وث ا�����، �
	ل و�
��� ،ط��ب ����در�� ا��	�� �	*
�!�  ا��و/�ت ( أ
د ا���
و#�ن - 

  .°)�م �د�� ��������ت ا��)*�� ا�)�*� �6 2014
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  :المستقبليةاألهداف    )2

 .أكثر لمواكبة الجرائد الكبيرة اإلداريتحسين التنظيم  - 

 .العمل على إنشاء مقر جديد يفوق مساحة المقر المحلي حوالي ثالث مرات - 

 .تدعيم الجريدة بالمالحق - 

بالنسبة لموقع الجريدة على النات وفي مواقع :مواكبة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال - 

 .ة الفايسبوك، التوتيرالشبكات االجتماعي

 .تحديث وسائل العمل - 

  .مضاعفة طاقم العمل المهني من صحفيين،محررين،ودعم جهاز اإلشهار - 

 ).المسؤولين عامل كل من يساهم في تقديم المعلومة( تجديد العالقات الخارجية - 

  

 

  :المصادر المالية للجريدة) 3

  .إلشهارا-

  .إيرادات المبيعات- 

  .إيرادات التوزيع - 

  .عبارة عن مساعدة سلبية: مساعدات الدولة- 
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  :ملخــص البحث

تعد هذه الدراسة دراسة وصفية استطالعية ميدانية تهدف إلى التعرف عن أهم اإلستراتيجيات 

  .التي تستخدمها الجريدة أثناء األداء المهني للطاقم المشتغل بها، ووصف وتفسير هذه اإلستراتيجيات

  .معتمدين في تحليلنا

فالجريدة تعتبر مؤسسة قائمة بذاتها تعمل على تحقيق مخرجاتها من خالل قاعة اعتبارية قائمة 

يكون لها الفضل الواسع في تحقيق نجاعة على مستوى  إستراتجيةبالدرجة األولى على تطبيق آليات 

اية تلف في تطبيقاتها لكنها تجتمع في نهى ولو كانت هذه اإلستراتيجيات تخحتاألداء المهني، 

  .المطاف لتحقق أهداف المؤسسة

للبحث ومدخال أساسيا يمكننا من نا على تطبيق المنهج الكيفي كونه طريقة لمعتمدين في تحلي

  .كانية الحصول على تصوير وصفي لواقع الذي نحن بصدد دراستها حتى ولو في صورته الجزئيةإم

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

  :القتناء الخبر أهمهاهنالك مصادر - 

  .البيانات الصحفية، العمل الصحفي، وسائل االتصال الحديثة، شهود العيان

  :توظيف عدة إستراتيجيات منها- 

  .العالقات العامة في مجال التواصل وتوصيل الرسالة

  .إستراتيجية االتصال المباشر

  :المؤسسة فهي تنحصر في اآلتيأما عن مخرجات 

  .ث من مستجدات في المجتمع، أي مواكبة الراهنية االجتماعيةإعالم القارئ بما يحد

  .التثقيف، ومأل فراغ صفحات الجريدة

  .توعية الرأي العام

لتفعيل نشاط الجريدة تعتمد جريدة اليوم على التعامل مع المؤسسات االقتصادية إلزكاء 

  :المساحة اإلشهارية في ظل استعمال إستراتيجيات منها

  .الجذب الستمالة المستهلك والمساهم توظيف إستراتيجية- 

  .توظيف إستراتيجية الدفع القائمة على ترغيب المستهلك في اقتناء الخبر من جريدة اليوم- 
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  :نتائج الدراسة

لدراسة الميدانية التي قمنا بها ما سوف ندرجه أهم ما تم التوصل إليه من خالل امن إن 

  :تيباآل

 :هناك العديد من المصادر التي يعتمد عليها الصحفي لجمع مادته الصحفية: اقتناء الخبرمصادر 

   ،عيانالشهود ، وسائل االتصال الحديثة ، العمل الصحفي، البيانات الصحفية التغطية

التي أضحت عصب  الندوات الصحفية، الملتقيات، شبكة التواصل االجتماعيكل من  إلى باإلضافة

  :أهمهاالصحفي  األداءفي  عدة استراتيجياتاستخدام ، وكدا حيوي لألداء الصحفي

مع  التعاملفي مجال التواصل وتوصيل الرسالة، وٕاستراتيجية االتصال المباشر، و  العالقات العامة

  :تيأما عن مخرجات المؤسسة فهي تنحصر في اآل.الخبر

والتثقيف، ومأل ؛ أي مواكبة الراهنية االجتماعية، يحدث من مستجدات في المجتمععالم القارئ بما إ

والحرص على تقديم كل  جمع الخبرفراغ صفحات الجريدة، والتغطية الصحفية، وتوعية الرأي العام، و 

 .السبق الصحفيالمبيعات ، در من تحقيق أكبر قما هو جديد، 

  :أما عن إستراتيجية االنتاج الصحفي، فإن عملية االعداد للعدد الصحفي فإنها تتم وفقا لما يلي

مع رؤساء األقسام ورئيس التحرير  االجتماعالصحفيين بعد عقد اجتماع الصباح، ثم  جمع المعلومات من

ل إلى الميدان والعودة بالمواضيع النزو لمهام على الصحفيين كل حسب تخصصه ثم توزيع المواضيع واو 

 .تركيب الصفحاتالعمل المنشور من قبل مدير النشرمع مراقبة و 

تعتمد جريدة اليوم على التعامل مع المؤسسات االقتصادية إلزكاء المساحة  ولتفعيل نشاط الجريدة

  .الجريدةاإلشهارية التي تعتبر سببا فعليا لوجود 
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الدفع  إستراتيجيةالمستهلك والمساهم، إضافة إلى توظيف  الستمالةالجذب  إستراتيجيةتوظيف الجريد 

 .القائمة على ترغيب المستهلك في اقتناء الخبر من جريدة اليوم، فضال عن استخدام إستراتيجية اإلبداع

ومنه نجد أن فرضيات البحث  .إلى حد ما إستراتيجيات االتصال فّعلت األداء الصحفيوفي االخير فإن 

  .قد تحققت نسبيا



  :قـائمــة المراجــع

I( باللغة العربيــة: 

، الطبعة األولى، دار الشروق للنشر االتصال الجماهيريأبو أصبع صالح خليل ،  - 1

 .1999عمان، : والتوزيع

دون طبعة، دار المعرفة المناهج والطرق واألدوات، : البحث العلمي، جمالأبو شنب - 2

 .2007األزاريطة، : الجامعية

: ، دون طبعة، عالم الكتبإعالم السلطة وسلطة اإلعالم وسلطة إلعالم، فاروقأبو زيد  - 3

 .2007القاهرة، 

القاهرة، :المفتوح عة، مركز لجامعة القاهرة للتعليم ، دون طبمقدمة في علم الصحافة، ــــ ــــ-         4

1999.  

دون طبعة، دار غريب للطباعة  أساليب وأدوات البحث االجتماعي،، طلعتإبراهيم لطفي     5-  

، الطبعة األولى، دار اإلعالم السياحيحجاب محمد منير، .1995دون بلد نشر، : والنشر والتوزيع

  .2002القاهرة، : الفجر للنشر والتوزيع

، الطبعة األولى، الدار المصرية اإلعالم والمجتمعالحديدي منى سعيد، سلوى إمام علي، 6 -

 .2004القاهرة، : اللبنانية

: ، الطبعة األولى، دار النهضة العربينشأة وسائل اإلعالم وتطورهاالفوزي محمد،  - 7

 .2006بيروت، 



مفـــــــــــاهيم : ، التســـــــــــويق االصـــــــــــطناعيالعبـــــــــــادي عزيـــــــــــز، نظـــــــــــام موســـــــــــى ســـــــــــويدان -8

 .1999عمان، : ، بدون طبعة، دار الحامد للنشر والتوزيعوٕاستراتيجيات

، دون طبعـــــــة، دار الجامعـــــــة ووظـــــــائف المـــــــديرينالعمليـــــــة اإلداريـــــــة الشـــــــرقاوي علـــــــي، 9-

 .2002اإلسكندرية، : الجديدة

دون طبعة، الدار  دليل المدير خطة بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجية،أحمد ماهر، 10 -

 .1999اإلسكندرية، : الجامعية

: الجامعية، دون طبعة، ديوان المطبوعات الصحافة المكتوبة في الجزائر، زهيرإحدادن  -         11

 .2007الجزائر، 

الجزائر، : دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعيةمدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ، ـــ ـــ -12

2002. 

، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ذنيبات محمد محمود ، بوحوش عمار -13

  .1999الجزائر، : الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية

، الطبعة األولى، عالم الجغرافيا الصحفية وتاريخ الصحافة العربية، عبد العزيزبوشرف 14- 

 .2004القاهرة، : الكتب

، الطبعة  1954 – 1947الصحف العربية الجزائرية من ، محمدبن صالح ناصر  -15

   . 2006الجزائر، : الثانية، ألفا ديزاين

، لطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر واإلعالمدراسات في الصحافة تيسير أبو عرجة، 16-

  .2000عمان، : والتوزيع



القاهرة، : ، الطبعة األولى، دار الفكر العربيأزمة الضمير الصحفي، عبد اللطيفحمزة  -17

1965. 

 -االتجاهــــــات المعاصــــــرة: تنميـــــة المجتمعــــــات المحليــــــةخــــــاطر أحمـــــد مصــــــطفى، 18 -

: ، دون طبعـــــة، المكتــــب الجـــــامعي الحـــــديثالمجتمـــــعبحـــــوث العمـــــل وتشـــــخيص  -اإلســــتراتيجيات

   .2005: اإلسكندرية

: ، الطبعة الثانية، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القوميالصحافةخير الدين عبد الصمد، -19

 .1976دمشق، 

 .2001الجزائر، : دون طبعة، دار الكتاب سلطة الصافة في الجزائر،عباسة جياللي،  -20

، الطبعة مفاهيمه، أداوته، طرقه اإلحصائية: أساليب البحث العلمي، جودتعزت عطوي 21 -

 .2000عمان، : األولى، دار الثقافة للنش والتوزيع و الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع

، دون طبعة، مركز أبعاد عملية مراقبة السالح في الشرق األوسطمحمد السيد سليم، -22

  .1994القاهرة، : السياسيةالدراسات واألبحاث 

، دون طبعة، التصميم والمنهج واإلجراءات: البحث العلميمحمد الغريب عبد الكريم، -23

  .1986مصر، : المكتب الجامعي الحديث

: ، دون طبعة، دار الفكر العربيلغة الصحافة المعاصرةمحمد حسن عبد العزيز، -24

  .2002القاهرة،

القاهرة، : ، دون طبعة، عالم الكتبإلى علم الصحافةمدخل ، محمد فريدمحمود عزت  -25

1986 .  



دار الغرب للنشر : ، الجزائرمبادئ في البحث النفسي والتربويمحمد مزيان، - 26

  .1999 والتوزيع،

الطبعة  التوازن اإلستراتيجي في الشرق األوسط ودور مصر،مصطفى كامل محمد، -27

  . 1995القاهرة، : األولى، مركز األهرام للترجمة والنشر

الجزائر، : دون طبعة، موفم للنشر منهجية إعداد البحوث العلمية،، عامرمصباح  -28

2006.  

بوزيد : تر(، تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس، -29

  .2004الجزائر، : القصبة للنشر، دون طبعة، دار )صحراوي وآخرون

ـــــــاذ ، -30 ـــــــرت معـــــــوض عي ـــــــةراســـــــم محمـــــــد الجمـــــــال، خي ـــــــات العام المـــــــدخل : إدارة العالق

   .2005القاهرة ، : ، الطبعة األولى، دار المصرية اللبنانيةاالستراتيجي

منهجيـــــة البحـــــث التربـــــوي والنفســـــي مـــــن المنظـــــور الكمـــــي ، زيتـــــون كمـــــال عبـــــد الحميـــــد  -31

  .2004القاهرة، : الطبعة األولى، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة والكيفي،

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية، فضيلدليو 32-

 .1998الجزائر، : الجامعية

: للنشر والتوزيع ، دون طبعة، دار زهرانإستراتيجيات التسويققحطان عبدلي وآخرون،  -33

، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية تاريخ الصحافة في الجزائرسيف اإلعالم الزبير،  .1999عمان، 

 .الجزائر، بدون سنة: للنشر والتوزيع

 القـــاهرة،:الـــدار العربيـــة للنشـــر والتوزيـــعاإلعـــالن و التـــرويج، ســـعيد هنـــاء عبـــد الحلـــيم ،      34-  

1993. 



، طبعة أولى، دار المجد للنشر )دراسة في التواصل االجتماعي: (ثقافة االنترنيت، حلميساري - 35-

  2005عمان، : والتوزيع

، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تمظهرات أزمة الهوية لدى الشبابسلطان بلغيث، 36 - 

  .2011ورقلة، 

، دون طبعة، دار النشر والمنهاجالنظرية : قراءات معاصرة في علم االجتماعشكري علياء، 37 -

   . 1976مصر، : المتحدة

دون بلد : دون طبعة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعأصوات متعددة والعالم واحد، شون ماك براد، -38

 .1981نشر، 

 .1999مصر، : ، الطبعة األولى، الشركة العالمية للنشرالعمل الصحفينبيل راغب،  -      39

الطبعة األولى،  اإلعالم اإلسالمي متصال،: إستراتيجية االتصال مع اآلخر، فاروقناجي محمود     40 -

  .2010األردن، : دار النفائس للنشر والتوزيع

  1970بيروت، : دون طبعة، دار النهضة العربيةتنظيم إدارة األعمال، ، عبد الغفوريونس 41-

األردن، : الثانية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة مئة سؤال عن الصحافة، طلعتهمام  -42 

1988  

: ، دون طبعة، المكتبة الجامعيةمفاهيمه، أساليبه مهاراته: االتصال الفعالهالة منصور، -43

  .2000اإلسكندرية، 

 2010، مدونة شمس النهضة، مصر، أثر الفايسبوك على المجتمع، ارك خضروائل مب-44

  



  

II( المعاجم والقواميس: 

  2010األردن، : ، دار أسامة المشرق الثقافي، المعجم اإلعالمي الفار محمد جمال -45

  .1991بيروت، : ، الطبعة الرابعة، منشورات دار المشرقمنجد في اللغة واإلعالم-46

III( رسائل الماجستير والدكتوراه: 

إستراتيجية االتصال الثقافي في دراما المسلسالت إسماعيل عبد الحافظ العبسي، - 1

، رسالة ماجستير في علوم اإلعالم اليمن، الجزائر، مصر، سوريا نموذجا: التلفزيونية العربية

  .2013 - 3،2012جامعة الجزائر : واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم

، واقع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وأثرها على العمل الصحفيصليحة شلواش، - 2

جامعة بسكرة، : اإلعالم واالتصال، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةرسالة ماجستير في علوم 

2011 - 2012.  

  

  

IV( المجالت والدوريات: 

  .2005الجزائر، :  ، دار هومة19د العد المجلة الجزائرية لالتصال،جمال العيفة، 1-

  

 :المراجــع باللغة الفرنسية

 



-1 Alouche J ,Smith G, Les Outils De La Discision Stratégique, Paris : 

La Découvert ,1995. 

-2 Charron JL, Séparé _ S, Organisation Et Gestion De L’entreprise, 

Manuel Et Application, Dunod : Paris 2001. 

 -3 Christian lobuy, la communication d’entreprise et publicité,centre  

français de copy light:Paris,1992 

 -4 Claude lobuy, la communication d’entreprise et publicité, centre 

français de copy right :Paris,1992 

5-Decaudin Jean - Marc, la communication de marketing, concept, 

techniques, stratégies, 2 éd économica : Paris, 1999.   

 -6 Decaudin Jean ; Marc, Glossaire de la communication Marketing 

Ed  Economica :Paris ,1996 . 

 -7 Djith Med Seghir, marketing ,  Bertied : Alger, 1998 .  

-8 Henry Mendras, élément de sociologie, Armand : Paris, 1989. 

 -9 Lendrevie Jacques Et Brochand Bernard , publication, ed  dalloz : 

Paris ,2001 .  

-10 Maurice Angers, initiation pratique a la méthode des sciences 

humains, université Alger : Alger.   

 -11 Net Michel, Petat annonceur, technique doctrine et normale de la 

communication sociale, collection management publique , les éditions 

d’organisation, 1985. 

 -12 Papin R, Part de diriger, Tomel : Management et stratégie, 

Dunid :Paris, 1995. 



-13 Papin R, Part de diriger, Tomel : Management et stratégie, 

Dunid :Paris, 1995 . 

 -14 Tarondeau JG, Stratégie industrielle, Ed Vuibert : Paris, 1998 . 

  



- 118 - 

 

  الخاتــــمة

  

س إن هذه الدراسة ما هي إال محاولة علمية بسيطة يقوم قوامها على تطبيق بعض األس

ئج المتوصل ، هذا األخير يعزز مالمح المصداقية في النتادراسة تتخذ منحى علميالمنهجية لجعل ال

بوصف جانب من جوانب العمل الصحفي، السيما بوجهه  اولت التقرب عن كثبإليه، دراسة ح

على بعض اإلستراتيجية الدعائمية وتحقيق فعالية  اإلطالعالمتعلق بحركة العمل اليومية من خالل 

  .األداء المهني الصحفي بجريدة اليوم

وبعد أن قمنا بالتعرض ميدانيا لمعرفة مدى تطابق ما تبغيه المؤسسة وبين متطلبات الواقع، 

كبر قدر من جدنا أن فكرة الموائمة والتوليف المزجي  بين ما تطمح إليه المؤسسة لتحقيق أو 

عزيز الجانب المادي لضمان صيرورة عمل الجريدة، لم تستطيع تزكية هذا مخرجاتها في مقدمتها ت

ى ؛ ألن هناك اعتبارات جانبية أخر المطلب في صورته المطلقة في آلياته المستخدمة بالعمل المهني

، وقابلة للتغير وفق مقتضيات يفرضها اقتصاد السوق تجعل من هذه اإلستراتيجيات عقيمة إلى حد ما

الواقع ومتطلبات المستهلك، و ما يجدر اإلشارة إليه كذلك انطالقا ما تم التوصل إليه بالدراسة 

وتسهم في اتساع ، هو أن هذه اإلستراتيجيات تفعل نطاق العمل األدائي للصحفي بالجريدة، الميدانية

،باإلضافة إلى غرس ثقافة االستهالك إذا ما توفرت له الظروف المادية والبشرية الالزمة دائر حيويته

  .االرتقاء بمستويات العمل الصحفي العملي لتكنولوجيات االتصال في

لة متواضعة للكشف عن أهم ميكانيزمات راسة مجرد محاو في األخير تبقى هذه الد

ضي قدما مإستراتيجيات من شأنها يا إما الياة األداء الصحفي، حلموظفة بدورة إلستراتيجيات اا

ه، واألمر هنا متعلق بتطبيقات ومد البلورة الفعلية لهذه اإلستراتيجية اسيبنجاعة هذا األداء أو انتك
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لقائمين من قبل اة التطور والتغير، يبأرضية الواقع الغير ناضبة في تغيراتها وتحوالتها المستجيبة لحتم

بالعملية االتصالية ابتداء من أصغر عنصر في الخلية اإلعالمية إل أكبر مسؤول في الهرم 

  .الجريدة–االتصالي بالمؤسسة الصحفية 

  :التساؤل اآلتيونختم الدراسة ب

 استراتيجياتية احتكامية لمعايير دولية في مجال تصبح بالمؤسسة اإلعالمية الجزائر  ىمت

  االتصال؟

   


