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  مقدمة 

تســـهيل العمليـــة االتصـــالية  لومـــن أجـــاإلنســـاين  يعـــد االتصـــال أحـــد الســـمات البـــارزة وأقـــدم أوجـــه النشـــاط

وحتقيقهــا بفعاليــة فإنــه ميكــن اســتخدام مجلــة مــن الوســائل حســب طبيعــة املرســل واملوقــف الــذي ميلــي عليــه االتصــال، 

مــن الناحيــة االجتماعيــة واضــحة كوــا وســيلة فعالــة مــن نــذكر الســياحة الــيت تبــدوا أمهيتهــا  ومــن بــني هاتــه الوســائل

وب لتبادل الثقافـات والعـادات والتقاليـد أيضـاً، ومـن أجـل خلـق جـو مشـبع بـروح وسائل االتصال الفكري بني الشع

  .التفاهم والتسامح وبالتايل إقرار السالم بني الدول

عنـه أنـه ال ميكـن ألي  جمهـود أو أنشـطة يف اـال السـياحي أن تـنجح  يلشيء الـذي ال ميكـن التغاضـلكن ا

داري وعلــى املســتوى االتصــايل خصوصــاً، وذلــك ألن التخطــيط إال بوجــود إســرتاتيجيات مناســبة علــى املســتوى اإل

الســليم لإلتصــال الســياحي يعطــي الضــمان األكيــد لوجــود ســياحة كنشــاط إنســاين مــن جهــة وكرافــد اقتصــادي مــن 

  .جهة أخرى

فعلــى املســتوى الــوطين تعــد الســياحة بكــل أنواعهــا يف اجلزائــر الــنفط الــدائم الــذي مــن شــأنه أن يقــدم للخزينــة 

ائريــة مليــارات الــدوالرات، وذلـــك طبعــاً بتطورهــا واإلهتمـــام ــا وبالشــكل الســليم ســـواء مــن الناحيــة اإلداريـــة أو اجلز 

وصــحراء رائعــة  وموقــع اســرتاتيجياالتصــالية، ذلــك أن املــؤهالت الــيت تــذخر ــا بالدنــا مــن تــراث فــين ومنــاخ متنــوع 

وشاسعة وفضاءات طبيعية خمتلفة وهائلة، والـيت تشـكل عوامـل أساسـية يف إعـداد منتجـات سـياحية ومتنوعـة وفريـدة 

مــن نوعهــا، وال ميكــن التغاضــي أو التقليــل عــن أمهيتهــا اإلنســانية واحلضــارية واالجتماعيــة واالقتصــادية، فــال بــد مــن 

ة لتطويرها وتروجيها وتسويقها بالشكل الصـحيح، كمـا أن مسـتقبل وجود مبادرات ومشاريع وخطط إتصالية مدروس

االســـتفادة مـــن هـــذه الكنـــوز واســـتغالهلا بالشـــكل األمثـــل بعـــد القيـــام بتطويرهـــا وإدارـــا اجلزائـــر متوقـــف علـــى مـــدى 

يت  إتصايل فعال، خاصة يف ظـل األزمـة الـيت تضـرب اجلزائـر يف الوقـت احلـايل وذلـك بتـدهور أسـعار البـرتول الـبشكل 

كانــت اجلزائــر تعتمــد عليــه يف بنــاء اقتصــادها، ممــا جعــل اجلزائــر تعطــي بــديل لــه وكــان القطــاع الســياحي لــه النصــيب 

الســلطات اجلزائريــة بــه والقيــام باســرتاتيجيات وتســهيالت لإلســتثمار يف هــذا اجلانــب قصــد  األوفــر وحظــى بإهتمــام 

  .النهوض به وميالد اقتصاد جديد ودائم للجزائر

شـــغلين ورأيـــت أنـــين حباجـــة إىل حماولـــة معرفـــة واقـــع العمليـــة االتصـــالية يف املؤسســـة دأ حبثـــي الـــذي مـــن هنـــا بـــ

االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة، كمــا أــا الســياحية بصــفة خاصــة باعتبارهــا نشــاطاً حركيــاً يكمــل بقيــة األنشــطة 
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لبـاحثون يف هـذا اجلانـب ومـا توصـلت يـه الاعة تتضمن التخطيط والتنفيـذ والـرتويج وذلـك مـن خـالل مـا توصـل إصن

  .إليه أنا من خالل دراسيت حلالة من املؤسسات السياحية وهي مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار

والــيت قســمتها إىل اجلانــب املنهجــي، اجلانــب النظــري ،  اآلتيــةباإلســتعانة باخلطــة  ارتأيــتفكيــك هــذا املوضــوع تول 

  .اجلانب التطبيقي

حيث قسمت اجلانب النظري إىل فصلني الفصـل األول تطرقـت فيـه إىل ماهيـة االتصـال وقسـمته إىل ثالثـة مباحـث 

ـــاين: هـــي ـــداخلي يف املؤسســـة  املبحـــث األول يتحـــدث عـــن االتصـــال أمـــا املبحـــث الث واملبحـــث الثالـــث االتصـــال ال

  .االتصال اخلارجي يف املؤسسة

املبحــث : يــة املؤسســة والســياحة واحتــوى أيضــاً علــى ثالثــة مباحــث وهــيأمــا الفصــل الثــاين فقــد تطرقــت فيــه إىل ماه

  .األول املؤسسة أما املبحث الثاين يف السياحة واملبحث الثالث السياحة يف والية أدرار

أمــا اجلانــب التطبيقــي فقــد تطرقــت إليــه يف الفصــل الثالــث الــذي خصصــته للحــديث عــن واقــع العمليــة االتصــالية يف 

املبحــث األول حملــة عــن مديريــة الســياحة : إىل مبحثــني مهــا اعة التقليديــة لواليــة أدرار وقســمتهوالصــنمديريــة الســياحة 

إىل اهليكــل التنظيمــي ومهامهــا، أمــا املبحــث الثــاين عــن واقــع االتصـــال  ةنشــألوالصــناعة التقليديــة لواليــة أدرار مــن ا

ونتــائج الدراســة مث اخلــروج  االســتمارةصــالية وحتليــل ملديريــة الســياحة والصــناعة التقليديــة لواليــة أدرار مــن مراجعــة ات

  .بتوصيات واقرتاحات

هــذا املبحــث خبامتــة مشلــت أهــم مــا توصــلت إليــه يف دراســيت والــيت دعــوت مــن خالهلــا إىل ضــرورة  أمتمــت ويف األخــري

  .خاصة املؤسسات العامة باملؤسسات السياحية لتقدمي خدمات وتسهيالت سياحية االهتمام

  : اإلشكالية-/1

  كيف تتم العملية االتصالية يف مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار ؟

  وما مدى فعالية االتصال الداخلي واخلارجي فيها ؟
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  :التساؤالت-/2

  ما مفهوم االتصال ؟ وما أمهيته يف املديرية ؟-2-1

  كيف تتم هذه املمارسة داخل املديرية ؟-2-2

  طرق االتصال املتبعة يف املديرية ؟ما هي -2-3

  ما هو واقع االتصال يف املديرية ؟-2-4

  كيف يتم االتصال الداخلي واخلارجي يف املديرية ؟-2-5

  ما هي أساليب االتصال املتبعة يف املديرية ؟-2-6

  :أهمية الموضوع-/3

ســـؤول واملـــوظفني أو العكـــس، أو بـــني هلـــذا املوضـــوع أمهيـــة كبـــرية ملـــا يقدمـــه مـــن حلـــول ملشـــاكل االتصـــال بـــني امل    

بالتغلـــب علـــى املعوقـــات الـــيت تعيـــق العمليـــة املـــوظفني يف نفـــس املســـتوى داخـــل املؤسســـة وحتقيـــق الفعاليـــة االتصـــالية 

كمــا أن االتصــال اجليــد والفعــال ضــروري يف مرحلــة التخطــيط والتنفيــذ ومتابعــة الــربامج، ومــن الضــروري   ،االتصــالية

  .االتصال وأمهيته يف املؤسسات السياحية التعرف على مدى فعالية

  :الموضوع اختيارأسباب -/4

   :أسباب موضوعية-4-1

  ؛والدراسات يف هذا اال األحباثنقص -

  ؛إثراء املكتبة اجلامعية مبرجع يفيد الطلبة يف حبوثهم-

  .إبراز دور فاعلية االتصال على الصعيد الداخلي-

  :أسباب ذاتية-4-2

  ؛اخلوض أكثر يف هذه التخصص الرغبة الكبرية يف-
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  ؛حداثة املوضوع وقلة التطرق إليه كدراسة جامعية-

  ؛يف املؤسسة السياحية االتصالاليت تؤدي إىل عرقلة  سباباأل معرفة-

   ؛اليت متس مؤسسة حكومية والعالقات االتصالية داخلهاقناعيت التامة ومتسكي بأمهية الدراسة -

  .اجلانب النظري مع ما هو موجود يف أرض الواقعحماولة تطبيق ما تطرف إليه يف -

  : أهداف الدراسة -/5

إن أي دراســة هادفــة وجــادة إال وترســم لنفســها أهــداف تســعى لتحقيقهــا قــدر اإلمكــان ومــن هنــا حاولــت يف      

  :موضوعي واقع العملية االتصالية يف املؤسسة السياحية حتقيق مجلة من األهداف أمهها

   ؛يف املديرية وأمهيته االتصالإيضاح ماهية -

  ؛التعرف على واقع العملية االتصالية داخل املديرية-

   ؛معرفة مدى فعالية االتصال الداخلي واخلارجي يف املديرية-

  .وتوصيات هلا اقرتاحاتمعرفة عوائق االتصال داخل املديرية ووضع -

  :منهج الدراسة وأدواته-/6

 واإلمكانيــاتغالبــاً مــا يفــرض البحــث العلمــي املــنهج الــذي يناســب طبيعتــه وخيتلــف املــنهج بــاختالف الوســائل     

 العديدة، إما مـن أجـل الكشـف عـن احلقيقيـة، حـني األفكاراملتاحة، فاملنهج هو فن التنظيم الصحيح  لسلسلة من 

  .1عارفني نكون ا ، حنيلآلخرينكون ا جاهلني أو من أجل الربهنة عليها ن

املسـتعملة يف عمليـة البحـث مـن مجـع واملقصود باملنهج يف البحـث العلمـي هـو جمموعـة مـن األسـاليب والوسـائل     

  .املادة العلمية إىل حتليلها وصوالً إىل عرض نتائجها

املتعلـــق واتبعـــت يف دراســـيت هـــذه مـــنهج دراســـة حالـــة الـــذي يعـــين البحـــث املتعمـــق الـــذي يهـــتم جبميـــع اجلوانـــب     

عـــد هـــذا املـــنهج األســـلوب املناســـب جلمـــع معلومـــات يمبوقـــف معـــني أو موضـــوع واحـــد وبصـــورة مفصـــلة ودقيقـــة، و 

                                                           

1
  .4، ص1977، الكويت، وكالة املطبوعات، 3، ط"مناهج البحث العلمي" :عبد الرمحان بدوي - 
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مــن هــذه املعلومــات والبيانــات دراســة عميقــة مجعــه وحتليــل مــا مت تفصــيلية وشــاملة عــن حالــة حمــددة وحماولــة دراســة 

  .2وشاملة تفصيلية للوصول إىل النتائج األفضل لتلك احلالة 

  :أدوات المنهج-

ال ختلـــوا أي دراســـة مـــن اســـتخدام عـــدد مـــن األدوات املنهجيـــة يف مجـــع املعلومـــات والبيانـــات يف جمتمـــع البحـــث     

  :، وقد استخدمت يف دراسيت األدوات التاليةاملدروس

تعترب من أهم األدوات املستخدمة يف مجيع البيانات ألا تسـمح للباحـث جبميـع املعلومـات واحلقـائق  :المالحظة-

  .3اسة واحلقل الطبيعي للدر 

وللمالحظة فوائد كثرية حيث تسمح جماًال للباحث ملالحظة الظروف اليت تنحصر فيهـا البحـث، كمـا ميكنـه كـذلك 

حوثني يف األجواء الطبيعية واملميـزة بعيـداً عـن التصـنع وهـذا مـا يـؤدي من مشاهدة السلوك والعالقات وتفاعالت املب

ـــة الســـياحة إىل الفهـــم الصـــحيح واحلقيقـــي للظـــاهرة حمـــل  الدراســـة، وهـــذا مـــا جتلـــى يل مـــن خـــالل اقـــرتايب مـــن مديري

 يفهــا باملوضــوع رصــدت العديــد مــن املالحظــات والــيت ســوف أتطــرق إلي وانشــغايلوالصــناعة التقليديــة لواليــة أدرار 

  .اجلانب التطبيقي

تعتــرب مــن ضــمن أدوات البحــث العلمــي حيــث يســتخدمها الباحــث يف مجــع املعلومــات والبيانــات مــن : المقابلــة-

  . 4األشخاص الذين ميلكوا 

فقــد قمــت بالعديــد مــن املقــابالت ومــن بينهــا مــع مــدير الســياحة والصــناعة التقليديــة لواليــة أدرار، ورئــيس  مصــلحة 

  .رؤساء املكاتب وبعض املوظفني وذلك بتوجيه أسئلة عن واقع العملية االتصالية باملديريةبعض  والوسائل واإلدارة 

عنهــا  جييــبهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن األســئلة تــدور حــول مواضــيع نفســية أو اجتماعيــة أو تربويــة،  :اإلســتمارة-

يـــول املهنيـــة والثقافيـــة املح للكشـــف عـــن وهـــو يصـــل ،املفحـــوص بـــنعم أو ال أو وضـــع عالمـــة حـــول اإلجابـــة املختـــارة

  .ية واجتماعيةفواملعتقدات أو عن مسات خل

                                                           

2
  .66، ص2008، دون طبعة، عمان، دار حامد، "منهجية وأساليب البحث العلمي: " يتدالل القاضي، حممود البيا- 

3
  .55، ص1999 دار الطليعة،، دون طبعة،"ملناهج البحث االجتماعي األسس العلمية : " إحسان حممد حسن - 

4
  .50، ص1975، القاهرة، دار الفكر العريب، 3، ط"لنظريات االتصال  األسس العلمية" :جيهان أمحد رشيت- 
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موجهة إىل موظفي مديرية السياحة والصـناعة التقليديـة لواليـة أدرار والعينـة   استمارةحيث اعتمدت يف دراسيت على 

  .حماور وكل حمور حيتوي على جمموعة من األسئلة 5واليت تناولت فيها أسئلة مقسمة إىل ،)موظف 20(كانت 

  :الدراسات السابقة-/7

موضـوع يتميز اـال العلمـي بـالرتاكم املعـريف فكـل دراسـة جديـدة إال وتسـتعني بالدراسـات السـابقة وفيمـا خيـص     

  :دراسيت صادفت دراسيت واحدة وهي

 جـياليل: ، مـن إعـداد الطالبـةمنوذجااطون بوهران دراسة حتت عنوان االتصال يف املؤسسات السياحية فندق الشري -

علــى  اعتمــدت، 2011-2010كرميــة، مــذكرة ختــرج لنيــل شــهادة الليســانس يف علــوم اإلعــالم واالتصــال، ســنة   بوزيــد

 هاالتصـال بنوعيـ: نتـائج التاليـةالمنهج دراسة حالة واستخدام أداة املالحظة واملقابلة واالستبيان، حيث توصـلت إىل 

و أن الفنـدق لـه سياسـة اتصـالية  ،الداخلي واخلارجي يف الفندق يستعمل كل الوسائل اليت تسهل العمليـة االتصـالية

  .واضحة املعامل واألهداف، وأن الفندق يستعمل مجيع األساليب االتصالية بطريقة مستمرة

  :تحديد المفاهيم-/8

ومرسـل يف مضـامني معينـة، فاالتصـال يقـوم علـى  يمبقتضـاها متلقـهـو العمليـة  أو الطريقـة الـيت يتفاعـل : االتصال-

  .واآلراءمشاركة املعلومات والصور الذهنية 

والنشـاطات املتعلقـة بـالتخزين والشـراء والبيـع مـن أجـل حتقيـق  اإلنتـاجهي وحدة إنتاجية متـارس نشـاط : المؤسسة-

  .األهداف اليت وجدت من أجلها

العامليــة للســياحة بتعريفهــا علــى أــا جمموعــة مــن النشــاطات الــيت يقــوم ــا األفــراد خــالل قامــت املنظمــة : الســياحة-

  .السفر واالنتقال إىل األماكن خارج حميطهم املعتاد بغرض الراحة وألغراض أخرى

  :صعوبات الدراسة-/8

  :اصعوبات يف إجناز حبثي واليت وقفت كحاجز أمام توسع الدراسة أكثر ولعل أبرزه اعرتضت    

   ؛انعدامهاندرة املراجع اليت تصب يف إطار موضوعي إن مل نقل -

   .صعوبة ترمجة املعلومات املتوفرة يف املوضوع من الفرنسية إىل العربية-
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والصناعة التقليدية لوالية أدرار لمحة عن مديرية السياحة: المبحث األول   

  نشأة مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية أدرار: المطلب األول 

مرت مديرية السياحة والصـناعة التقليديـة لواليـة أدرار بعـدة مراحـل فكانـت كمصـلحة للسـياحة حتـت وصـاية 

كمصـلحة حتـت وصـاية مديريـة الطاقـة و املنـاجم، ومبوجـب   ، وبعـدهام1987قبل سنة والسياحة وهذا مديرية الثقافة 

مت إنشـــاء مـــديريات الســـياحة والصـــناعة التقليديـــة أو  1995 غشـــت  29املـــؤرخ يف  260-95املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

الـــيت مت فيهـــا إنشـــاء وكانـــت مـــن بيـــنهم واليـــة أدرار  ،كـــل واليـــةمفتشـــية للســـياحة والصـــناعة التقليديـــة علـــى مســـتوى  

   71.مديرية السياحة والصناعة التقليدية

ــــان  2005ويف ســــنة  ــــاءاً علــــى الدســــتور الســــيما املادت منــــه، ومبوجــــب املرســــوم ) 2الفقــــرة ( 125و  4-85وبن

 ةمت إنشــــاء مــــديريات الســــياحة بالواليــــات ومت االســــتغناء عــــن الصــــناع 2005يونيــــو  11يف  05/216التنفيــــذي رقــــم 

منــه ومبوجــب املرســوم ) 2الفقــرة ( 125و  3-85وبنــاء علــى الدســتور الســيما املادتــان  2010ويف ســنة  .72التقليديــة

مت إنشـاء مديريــة السـياحة والصـناعة التقليديـة علـى مسـتوى كــل  2010بر أكتـو  20املـؤرخ يف  10/257التنفيـذي رقـم 

والية، ومت من خالل هذا املرسـوم إعـادة إدراج الصـناعة التقليديـة إىل جانـب السـياحة وعليـه تنظـيم مديريـة السـياحة 

اري ضـــم ثـــالث مصـــاحل وتضـــم كـــل مصـــلحة مكتبـــني أو ثالثـــة مكاتـــب وهـــذا هـــو الوضـــع الســـيوالصـــناعة التقليديـــة 

  .73املفعول حالياً 

الصــناعة التقليديــة و العمرانيــة والســياحة التهيئــة وأصــبحت تســمى وزارة أدرج تغيــري يف الــوزارة  2015ويف ســنة 

  .بل بقية على حاهلا ري على مستوى املديريات الوالئيةيعمار غول ومل يالحظ أي تغ حتت إشراف الوزير

                                                           

   .على الساعة الثالثة زواًال مبكتبه 10/04/2016وم ار نور الدين، مفتش يف مصلحة السياحة، متت ي: مقابلة مع السيد -71
  .10ص، 2005يونيو  12، املؤرخ يف 41اجلريدة الرمسية، العدد -72
  .18ص، 2010أكتوبر  26املؤرخ يف  63اجلريدة الرمسية، العدد -73
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تقـــع مديريـــة الســـياحة والصـــناعة التقليديـــة يف واليـــة أدرار يف احلـــي اإلداري بتيلـــيالن حيـــدها مـــن الشـــمال  : الموقـــع

ديــوان مؤسســات الشــباب ، ومــن الشــرق 06ومــن اجلنــوب الطريــق الــوطين رقــم املتجــددة  الطاقــات و وحــدة البحــث

   .، ومن الغرب شارعلوالية أدرار

  لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرارالهيكل التنظيمي : المطلب الثاني 

  :تضم املديرية ثالثة مصاحل وهي 

  :وتضم ثالثة مكاتب وهي :  مصلحة السياحة-1

  ؛بعة االستثمار والتهيئة السياحيةمكتب متا-

  ؛واإلحصاءمكتب دعم تنمية السياحة -

  .ية والفندقية واحلمامات املعدنيةمكتب مراقبة النشاطات السياح-

  :وتضم ثالثة مكاتب وهي :  مصلحة الصناعة التقليدية-2

  ؛تنمية الصناعة التقليدية واحلرف مكتب-

  ؛مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية-

  .واإلحصاءمكتب الدراسات -

  :وتضم ثالثة مكاتب وهي :  مصلحة اإلدارة والوسائل-3

  ؛مكتب الوسائل العامة-

  ؛مكتب املستخدمني والتكوين-

  .مكتب امليزانية واحملاسبة-
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  .يوضح اهليكل التنظيمي ملديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار:  )05(الشكل رقم 

  .مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار:  المصدر
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   مهام مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار: المطلب الثالث 

  :خاصة بكل املصاحل الثالثة املوجودة فيها وهي تكلف مديرية السياحة والصناعة التقليدية مبهام          

  :74مصلحة السياحة -1

  ؛إعداد خمطط سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية-

  ؛إجراء من شأنه  إنشاء حميط مالئم وحمفز للتنمية املستدامة للنشاطات السياحية احملليةاملبادرة بكل -

  ؛لى تثمني القدرات احملليةمن خالل العمل عللسياحة السهر على التنمية املستدامة -

  ؛تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة وذات نوعية-

  ؛تنفيذ برامج وتدابري ترقية وتطوير النشاطات السياحية واحلمامات املعدنية وتقومي نتائجها-

حــول النشـــاطات  اإلحصـــائيةللقطـــاع يف جمــال املعلوماتيـــة واملعطيــات  اإلحصــائيةالرصـــد  آليــةمجــع وحتليــل وتزويـــد -

  ؛وضمان نشرهاطة باالقتصاد السياحي واحلمامات املعدنية املرتب

املســامهة مــع القطاعــات املعنيــة يف ترقيــة الشــراكة الوطنيــة واألجنبيــة الســيما يف ميــادين االســتثمار وتكــوين املــوارد -

  ؛البشرية

  ؛التوسع السياحياطق ومواقع إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات يئة اإلقليم والعمران وتثمني من-

  ؛توجيه مشاريع االستثمار السياحي ومتابعها باالتصال مع اهليئات املعينة-

  ؛السهر على مطابقة النشاطات السياحية وتطبيق القواعد ومقاييس اجلودة املقررة يف هذا اال-

محايـة الصـحة واألمـن املرتبطـة بالنشـاط املسامهة يف حتسني اخلدمات السياحية السيما تلك اليت هلا صلة بالنظافة و -

  ؛السياحي
                                                           

74
  .18، مرجع سابق، ص63اجلريدة الرمسية، العدد - 
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  ؛السهر على تلبية حاجيات املواطنني وتطلعات السواح يف جمال الراحة واالستجمام والرتفيه-

  ؛ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيري يف جانبه السياحي-

  ؛النشاطات السياحيةضمان متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان صندوق االستثمار وترقية و جودة -

ـــة يف إعـــداد - ـــذ املشـــاركة باالتصـــال مـــع القطاعـــات املعين أعمـــال التكـــوين وحتســـني املســـتوى وجتديـــد املعـــارف وتنفي

  ؛وتثمني املوارد البشرية

  ؛املسامهة يف إعداد املخطط السنوي واملتعدد السنوات لتنمية السياحة يف الوالية-

  .للنشاط السياحي يةالثالثية والسنو إعداد حصائل النشاطات -

  : 75مصلحة الصناعة التقليدية -2

  ؛إعداد خمطط سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية-

  ؛املبادرة بكل إجراء من شأنه خلق جو مالئم للتنمية املستدامة لنشاط الصناعة التقليدية-

  ؛عليه ورد االعتبار لهاملسامهة يف محاية تراث الصناعة التقليدية واحملافظة -

وممارســـة  اإلنتـــاجالســـهر علـــى تطبيـــق واحـــرتام قـــوانني والتنظيمـــات واملقـــاييس والنمـــاذج املتعلقـــة بـــاجلودة يف ميـــدان -

  ؛أنشطة الصناعة التقليدية

  ؛املشاركة يف متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعة التقليدية-

  ؛يف إعداد وتنفيذ متويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق اجلنوب واهلضاب العليااملشاركة -

  ؛املشاركة يف جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية يف املنظومة االقتصادية احمللية-

                                                           

75
  .19ص، مرجع سابق، 63اجلريدة الرمسية، العدد - 
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ليديـة تدعيم أعمال املنظمات والتجمعات املهنية واجلمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة يف ميدان الصـناعة التق-

  ؛وتنشيطها

  ؛املبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقين واالقتصادي واالجتماعي املتعلق بتقييم األنشطة احلرفية-

  ؛مجع املعلومات واملعطيات اإلحصائية يف جمال الصناعة التقليدية وضمان توزيعها-

  ؛إعداد احلصائل الثالثية والسنوية لنشاط الصناعة التقليدية-

  .دية من أجل ترقية الصناعة التقليدية وضمان توزيعهاتأطري التظاهرات االقتصا-

  : 76 مصلحة اإلدارة والوسائل-3

  ؛إعداد خمطط تسيري املوارد البشرية-

  ؛إعداد حصيلة الشغل-

  ؛وضع امليزانية السنوية ومتابعتها-

  ؛إعداد الوضعية املالية السنوية والشهرية-

  ؛والعتاد اخلاص باملديريةالوازم ال ءانإقت-

  ؛إعداد الرواتب واألجور-

.متابعة املشاريع القطاعية- 

                                                           

76
على الساعة الثانية . 12/04/2016بن هاشم موالي سليمان، رئيس مصلحة اإلدارة والوسائل، متت يوم : مقابلة مع السيد - 

  .والنصف زواًال مبديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرار
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  مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية أدرارلواقع االتصال : المبحث الثاني 

  أدرارلوالية  المراجعة االتصالية لمديرية السياحة والصناعة التقليدية: المطلب األول 

االتصـالية هـو التعـرف علـى الوظيفـة االتصـالية يف مديريـة السـياحة إن اهلدف األساسي إلجـراء هـذه املراجعـة 

باملديرية، واقتصرت ذلـك مـن خـالل املقابلـة والصناعة التقليدية لوالية أدرار ومدى تأثري ذلك على العملية  اإلدارية 

كافيـة ووافيـة حـول موضـوع الدراسـة، فقـد  ى معلومـاتواملالحظة اليت قمت ا، حيث كان اهلدف هو احلصول عل

وطرحـت " عومـاري مـوالي التهـامي" السـيد مديرية السياحة والصناعة التقليديـة لواليـة أدرارمدير أجريت مقابلة مع 

 األسـئلة، وكانـت عليه بعض األسئلة اليت تصب حول واقع العملية االتصالية يف مديرية السـياحة والصـناعة التقليديـة

  :77ى النحو التايل عل

ـــ :  الســؤال األول- أن واقــع العمليــة االتصــالية بــ: مــا هــو واقــع العمليــة االتصــالية داخــل املديريــة فكانــت إجابتــه ب

باملديريــة ســلس وفعــال لكــون عــدد املــوظفني حمــدد جــداً ومصــاحلها ليســت بــاحلجم الكبــري الــذي تتعقــد فيــه العلميــة 

القــانون (االتصــالية باإلضــافة إىل أن املهــام حمــددة ومعروفــة لــدى اجلميــع حبكــم القــانون الــذي حيكــم ويســري املديريــة 

معقـد وال  طته أي غـريتنظيمي للمديرية مستوعب من طرف مجيع املـوظفني نظـراً لبسـاالكما أن اهليكل ) األساسي 

مما يسهل على املوظف التعرف بشكل صحيح وسـهل علـى األوامـر كمـا يسـهل  )كثرية(حيتوى على أقسام متشعبة 

  .على املدير ورؤساء املصاحل بتحليل التغذية الراجعة كذلك بشكل بسيط

بأن اهلدف مـن تأسـيس املديريـة هـو تقـدمي : اخلدمات اليت تقدمها املديرية فأجاب قائالً ما هي :  السؤال الثاني-

خدمــة عامــة للجمهــور العــام واملتعــاملني يف قطــاع الســياحة بشــكل عــام وعلــى وجــه الســوى، مبعــىن أن املؤسســة ال 

تـراب كامـل نشـاط السـياحي عـرب  ويئة البيئة املالئمة لرتقية وتطـوير الدف للربح بل دف إىل تقدمي خدمة عامة 

بطبـــع مطويـــات ودالئـــل إىل آخـــر تقـــوم بعلميـــات ترقويـــة يف هـــذا اإلطـــار وذلـــك  إقلـــيم الواليـــة، كمـــا أـــا مـــن حـــني

الســياحية املوجــودة بالواليــة والفــرص االســتثمارية املتــوفرة  واملتاحــاتإشــهارية حتسيســية تــربز مــن خالهلــا اإلمكانــات 

  .واخلدمات امللحقة ا

                                                           

77
علـى  12/04/2016واليـة أدرار، متـت يـوم عوماري موالي التهامي، مدير السياحة والصناعة التقليديـة ل: مقابلة مع السيد  - 

  .الساعة العاشرة صباحاً مبكتبه 
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هل لديكم سياسة اتصالية تطبقوـا أو تعتمـدون عليهـا فأجـاب أن السياسـة االتصـالية الوحيـدة : الثالثالسؤال -

املديريـة مـؤطرة عـن طريـق القـانون الـذي يضـبط تسـيري املديريـة وحيـدد مهـام مصـاحلها فـريى أن الواقـع  املعتمـدة داخـل

وظفني بشـىت الوسـائل وخباصـة منهـا مـا هـو واقعـي يتماشـى يف املديريـة يهـدف إىل إيصـال املعلومـات إىل املـ االتصايل

ومـن خـالل مالحظـيت أيضـاً أنـا يف املديريـة رأيـت بـأن العمليـة االتصــالية  .وطبيعـة العالقـات اإلنسـانية داخـل املديريـة

  .حتدث بشكل عفوي بني املوظفني

بصـــفة دوريـــة وحســـب : هـــل خيضـــع املـــوظفني إىل تكـــوين علمـــي يف االتصـــال فأجـــاب قـــائالً :  الســـؤال الرابـــع-

املــوظفني ذوي الــدرجات  الــوزارة، وخيضــع لــه يف غالــب األحيــان )املركزيــة ( ي تســطره اجلهــات الوصــية الربنــامج الــذ

  .)رئيس مكتب، رئيس مصلحة، مفتشون ومهندسون(العالية 

ع االتصــال املوجـودة يف املديريــة فأجـاب عليــه هنـاك نــوعني رئيسـيني مهــا االتصــال مـا هــي أنـوا :  السـؤال الخــامس-

عماليــة كالنقابــة وجلنــة اخلــدمات، أمــا املباشــر أي مــن الــرئيس إىل املرؤوســني ونــوع غــري مباشــر عــن طريــق املنظمــات ال

ه مـــن خـــالل تواجـــدي يف باإلضـــافة إىل مــا الحظتـــ. اخلــارجي فيعتمـــد علـــى القنـــوات الرمسيــة املنصـــوص عليهـــا قانونـــاً 

  :املديرية أن هناك أنواع أخرى حتدث يف املديرية وهي 

  : اآلتيةواليت تتمثل يف الوثائق الرمسية وتسري يف االجتاهات :  االتصاالت الرسمية-1

يتمثـــل يف القـــرارات واألوامـــر الـــيت تصـــدر مـــن املســـتويات العليـــا لـــإلدارة علـــى مســـتوى :  االتصـــال الهـــابط-1-1

  :إىل املستويات الدنيا، واملتمثلة يف املدير ورؤساء املصاحل و رؤساء املكاتب، ويكون على الشكل التايلاملديرية 

  املدير

  رئيس مصلحة

  رئيس مكتب

   موظف

والشـــكاوى الـــيت تصـــدر مـــن املســـتويات الـــدنيا علـــى مســـتوى  تاالقرتاحـــاويتمثـــل يف  : االتصـــال الصـــاعد-1-2

  : على الشكل األيت املديرية إىل املستويات العليا لإلدارة، واملتمثلة يف موظفو املصاحل ويكون 
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  املدير

  رئيس مصلحة

  رئيس مكتب

  موظف

  :ويتمثل يف االتصال بني مصلحة ورئيس مصلحة مثالً ويكون على الشكل األيت :  االتصال األفقي-1-3

  رئيس مصلحة السياحة                    رئيس مصلحة الصناعة التقليدية

  تنمية الصناعة التقليدية واحلرف رئيس مكتب   رئيس مكتب متابعة االستثمار والتهيئة السياحية  

  موظف يف مصلحة اإلدارة والوسائل                 موظفي يف مصلحة السياحة   

وهـــو الـــذي يتمثـــل مـــن خـــالل االتصـــاالت الشخصـــية الغـــري الرمسيـــة بـــني املـــوظفني : االتصـــال الغيـــر الرســـمية -2

  .اآلخريناالجتماعية واملقابالت مع املوظفني والعمل حبكم العالقات 

ما هي الوسائل املسـتعملة يف االتصـال يف املديريـة فكـان جوابـه هنـاك عـدة وسـائل وبعبـارة أدق :  السؤال السادس

الوســائل الــيت مـن شــأا أن جتعــل مــن العمليــة االتصــالية تسـري بشــكل مســتمر ودائــم وهــي علــى ميكـن اســتعمال كــل 

  :النحو التايل 

التقــــارير، الشــــكاوي، لوحــــة اإلعالنــــات،  هــــي املطبوعــــات،: الوســــائل المكتوبــــة  الموجــــودة فــــي المديريــــة -1

  .الفاكس، دليل سياحي

  .هي األوامر، التعليمات، مقابالت، االجتماعات:  ة في المديريةالرسائل الشفوية الموجود-2

  .، االنرتنيت،  الربيد اإللكرتوين، امللصقاتاهلاتفهي : الوسائل السمعية والبصرية الموجودة في المديرية  -3

خــارج املديريــة فأجــاب قــائالً بــان املؤسســة تتعامــل مــع مــن هــو اجلمهــور الــذي تتعــاملون معــه :  الســابعالســؤال -

غالــب األحيــان يكــون التعامــل حمصــور علــى طــاليب اخلدمــة يف إطــار القطــاع  يف اجلمهــور العــام بشــكل إمجــايل إال أن
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الفندقيـــة باإلضـــافة إىل احلركـــات ت الســـياحية واملؤسســـات الالســـياحي، وخاصـــة مـــنهم املســـتثمرين وأصـــحاب الوكـــا

  .اخل...من حني آلخر الطلبة والباحثنيتنشط يف القطاع السياحي و اليت  اجلمعية

  ونتائج الدراسة  االستمارةتحليل : المطلب الثاني 

  : االستمارةتحليل -1

وذلك هلدف واحد وهو الوصول إىل نتائج أكثر دقـة و مصـداقية، وقـد  االستمارةاستعملت يف دراسيت هذه 

ـار نـور : موظف حسب ما قال يل السيد 30موظف كعينة للدراسة مقارنة بعدد املوظفني الذي يفوق  20اخرتت 

الدين مفتش لدى مصلحة السياحة، وسوف اكتفي يف حتليلها يف جداول بسيطة فقد تكون كافية ملعاجلـة دراسـيت، 

وذلـــك خدمـــة لدراســـيت املتمثلـــة يف واقـــع ســـؤال وزعتهـــا علـــى املـــوظفني بكـــل األطيـــاف  20علـــى  االســـتمارةوحتتـــوي 

  .العملية االتصالية يف املؤسسة السياحية 

  الخاصة بالموظفين) الجنس (يوضح البيانات الشخصية :  )01(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  65  13  ذكر

  35  7  أنثى

  100  20  اموع

يتضــح مــن خــالل اجلــدول اخلــاص بــاجلنس أن معظــم املــوظفني يف املديريــة مــن الــذكور حبيــث بلغــت نســبتهم 

أن املديريـة يغلـب عليهـا هـذا فتعـد أصـغر مـن الـذكور، ويتضـح لنـا  %35فبلغت نسـبتهم وأما بالنسبة لإلناث ، 65%

  .اجلنس الذكري أكرب من اإلناث
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  .بالموظفينيوضح المستوى التعليمي الخاص ) : 02(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  35  7  ثانوي

  60  12  جامعي

  5  1  دراسات عليا

  100  20  اموع

يتضــح مــن خــالل اجلــدول أنــه يوجــد يف املديريــة مســتوى تعليمــي عــايل وهــذا مــن خــالل النســب املتحصــل  

، وأمـا نسـبة %5 :وهناك أيضاً أصحاب دراسات عليا وقدرت نسبتهم ب %60 :ب عليها فقدرت نسبة اجلامعيني

ـــانويني قـــدرت ب  ـــة ســـألت أحـــدهم كيـــف مث توظيفـــك قـــال يل علـــى أســـاس . % 35:الث ـــاء تواجـــدي يف املديري وأثن

  .شهادة حتصل عليها يف املعهد يف ختصص اإلعالم اآليل 

  .في المديرية  يوضح الموقع المهني  للموظفين) : 03(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  10  2  رئيس مصلحة

  40  8  رئيس مكتب

  50  10  عاديموظف 

  100  20  اموع

، ونســـبة رؤســـاء %50 ب يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أن نســـبة املـــوظفني العـــاديني حتتـــل أكـــرب نســـبة قـــدرت 

بــني املــوظفني الــذين هلــم نفــس املســتوى مــن ، ونالحــظ أيضــاً أن %10 :أمــا رؤســاء املصــاحل ب ،%40 :املكاتــب ب

دي واألخــر رئــيس مصــلحة، وقــد ســألت أحــد املــوظفني الــذين تنطبــق اإال أن واحــد موظــف عــ) جــامعي(التعليمــي 

  .عليه هذه اخلاصية وأجاب بأنه يفوقه خربتاً 
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  . يوضح القيام بدورات تكوينية للموظفين) : 04(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  25  5  نعم

  75  15  ال

  100  20  اموع

يتضح من خالل اجلدول أن هناك عدد كبري من املوظفني مل يقوموا بـدورات تكوينيـة يف االتصـال، ونسـبتهم 

، ومـــن خــالل مالحظـــايت ألوراق االســتمارة فـــإن اخلمســـة %25أمــا الـــذين قــاموا بـــدورات تكوينيــة فنســـبتهم .  75%

كلهــم رؤســاء مكاتــب، ورؤســاء مصــاحل  وكانــت الــدورة عبــارة عــن أيــام وأــم اســتفادوا الــذين قــاموا بــدورات تكوينيــة  

  .من هاته الدورة واخلمسة أجابوا هكذا

  .يوضح إطالع الموظفين على خدمات مؤسسات سياحية أخرى ) : 05(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  75  15  نعم

  25  5  ال

  100  20  اموع

 وأمـا،%75:اجلـدول أن هنـاك نسـبة كبـرية أطلعـت علـى خـدمات سـياحية أخـرى قـدرت بيتضح من خـالل 

املتبقيـة فهــي مل تطلـع علــى أي خـدمات ســياحية أخــرى وهـذا مــا يكسـب املــوظفني عنصـر االكتشــاف وزيــادة  25%

  .املعلومة
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  .يوضح انتماء الموظفين إلى جماعة معينة  ) :06(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  30  6  نعم

  70  14  ال

  100  20  اموع

، %70 :يتضح مـن خـالل اجلـدول أن أغلبيـة املـوظفني ال ينتمـون إىل أي مجاعـة معينـة، وجـاءت نسـبتهم ب

تواجـدي يف املديريـة أن مـن معيقـات االتصـال املتبقيـة فهـم ينتمـون إىل مجاعـة معينـة والحظـت مـن خـالل  %30أما 

حتقيــق عمليــة عــدم  االحتكــاك بــني املــوظفني و عــدم ذلــك يــؤدي إىل وداخلهــا هــو عــدم االنتمــاء إىل مجاعــة معينــة 

ينتمــون إىل مجاعــة  03أشــخاص الــذين ينتمــون إىل مجاعــة معينــة مــن بيــنهم ) 06(الســتة التواصــل فيمــا بيــنهم، وأمــا 

  .و واحد إىل مجاعة يف نفس اجلنس إىل مجاعة يف الصداقة  واثناننفس الوظيفة، 

  . حوليوضح التقاء الموظفين معلومات ) : 07(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  60  12  كيفية تنفيذ العمل

  20  04  الربنامج اليومي للعمل

  20  04  األجل الزمين للعمل

  100  20  اموع

أن معظـــم املـــوظفني داخـــل املديريـــة يتلقـــون معلومـــات حـــول كيفيـــة تنفيـــذ العمـــل  يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول

لكــل واحــد منهمــا، وهــذا مــا  %20وتســاوي يف الربنــامج اليــومي واألجــل الــزمين بنســبة ، %60 :وجــاءت نســبتهم ب

لــــدى عمليــــة يــــدل علــــى أن امليســــر يف املديريــــة كثــــري الكــــالم واألوامــــر وكــــذلك التعليمــــات نتيجــــة لــــنقص مــــؤهالت 

  .املوظفني 
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  .يوضح كيفية اعتبار الموظفين االتصال داخل المديرية ) : 08(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  50  10  عادي

  40  08  عملي

  10  02  تشجيعي

  100  20  اموع

عــادي وجــاءت بنســبة  اتصــال ألغلبيــة املــوظفنيبالنســبة يتضــح مــن خــالل اجلــدول أن االتصــال يف املديريــة 

وجـــاء يف ، %40االتصـــال عملـــي وقـــدرت بنســـبة  ان أمـــا الـــبعض فـــرأى ،يف املديريـــةشخصـــياً وهـــذا مـــا الحظتـــه ، 50%

  .%10تشجيعي بنسبة  هاألخري باعتبار 

  . المعلومات التي يحتاجونها من المسؤوليوضح التقاء الموظفين ) : 09(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  85  17  نعم

  00  00  ال

  15  03  من جهة أخرى

  100  20  اموع

ـــة يتلقـــون املعلومـــات الـــيت حيتاجوـــا مـــن املســـؤول  يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أن أغلبيـــة املـــوظفني يف املديري

وهــذا يعــين أن العمليــة االتصــالية بطريقــة منتظمــة ومتسلســلة وهنــاك بعــض العمــال  %85وجــاءت نســبتهم اإلداري، 

وهـذا  ممكـن يف نظـري يرجـع إىل عـدم التفـاهم بـني املوظـف  %15 :جهات أخرى، وقـدرت نسـبتهم بيتلقوا من 

  .ومسؤوله
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  . لينو يوضح كيفية المعلومات الصادرة من المسؤ ) : 10(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  70  14  واضحة

  00  00  غري واضحة

  20  04  تتحصل عليها بسرعة

  10  02  تتحصل عليها ببطء

  100  20  اموع

يتضح من خـالل اجلـدول أن معظـم املعلومـات الـيت تصـدر مـن املسـؤولني واجتـاه املـوظفني واضـحة بنسـبة قـدرت     

، حيث قال أن املـوظفني يف املديريـة يتحصـل ) التهامي موالي عوماري(وهذا ما وضحه يل السيد املدير  %70 :ب

، %20 :وقـدرت النسـبة ب عليهـا بسـرعة على املعلومة بشكل صحيح وهذا ما جيعلها واضحة، أمـا البقيـة فتتحصـل

  .وهذا ما يعيق االتصال يف املديرية  %10 :عليها ببطء وقدرت النسبة بفيحصلوا  اآلخرونأما 

  .صعوبة االتصال بالمسؤول اإلداري يوضح ) : 11(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  15  03  نعم

  75  15  ال

  10  02  أحياناً 

  100  20  اموع

مـن املـوظفني ال جيـدون صــعوبة يف االتصـال باملسـؤول اإلداري وهـذا يعــين أن  %75يتضـح مـن خـالل اجلــدول أن    

  . أحياناأجابوا  %10وجيدون صعوبة يف االتصال،  %15هناك اتصال صاعد يف املديرية، بينما 

 

  

  . يوضح تقديم الموظفين اقتراحات إلى المسؤول) : 12(الجدول رقم 




	��� أدرار  ������

������ ا
����� وا
����� ا �

�                      درا�� ����
� ا��
  ا

	��� ادرار ������
 ا
�%$� ا
��#"                   وا!  ا����ل 
������ ا
����� وا
����� ا

 

 
60 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  65  13  نعم

  35  07  ال

  100  20  اموع

مــــن املـــوظفني قـــدموا اقرتاحـــات إىل مســــؤوهلم وهـــذا مـــا جيســـد اتصــــال  %65يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أن 

 )13(مل يقــدموا اقرتاحــات، أمــا املــوظفني  %35تصــاعدي وذلــك مــن املوظــف إىل املســؤول عــن طريــق اقرتاحــات، و 

  .منهم قدموها على شكل كتايب أما األربعة الباقية على شكل شفهي ) 09(الذين قدموا اقرتاحات 

  .لتي يفضلها الموظفين لالتصال بزمالئهم يوضح الوسائل ا:   )13(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  20  04  اهلاتف

  30  06  االجتماع

  50  10  املقابلة

  100  20  اموع

يتضــح مــن خــالل اجلــدول أن أغلــب املــوظفني يف املديريــة يفضــلون املقابلــة لالتصــال بــزمالئهم، حيــث وصــلت     

 %30ألا تعد وسيلة لتبادل املعلومات وجه لوجـه، ومـنهم مـن يفضـل االجتمـاع وجـاءت نسـبتهم  %50النسبة إىل 

، %20للتعبري عن رغبام وأرائهم وجاء يف األخري اهلـاتف بنسـبة وهذا ما ينمي روح الفريق الواحد ومينحهم الفرصة 

  .وهذا راجع لصغر حجم املديرية وقرب مصاحلها

  

  

  

  

  . يوضح الطريقة التي يفضلها الموظفين لنقل معلوماتهم) : 14(الجدول رقم 
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  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  10  02  الرؤساء

  35  07  الزمالء

  20  04  الرسائل الرمسية

  05  01  الشبكة اخلاصة بكم

  30  06  االجتماعات

  100  20  اموع

يفضــلون نقلهــا  %30ومــن املــوظفني يفضــلون نقــل املعلومــة عــرب الــزمالء،  %35يتضــح مــن خــالل اجلــدول أن 

يفضـلون نقلهــا عـرب الرسـائل الرمسيــة الـيت تكـون يف إطــار  %20وعـن طريـق االجتماعــات الـيت تعطـي إمكانيــة احلـوار، 

مـنهم يفضـل نقلهـا عـرب الرؤسـاء، وكانـت النسـبة ضـئيلة بالنسـبة للـذين  %10و. األسس والقوانني اليت حتكـم املديريـة

  .%5 بيفضلون نقلها عرب اخلاصة 

  . يوضح الوسائل التي تعتمد عليها المديرية:  )15(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  35  07  الوسائل الكتابية

  45  09  الوسائل الشفوية

  00  00  البصريةالسمعية الوسائل 

  20  04  اإللكرتونيةالوسائل 

  100  20  اموع

 :يتضح من خالل اجلدول أن أغلب املوظفني يرون أن املديريـة تعتمـد علـى الوسـائل الشـفوية الـيت قـدرت ب

وتعـــد حســـب قـــول أحـــد  %35 :بســـرعة وبالنســـبة للوســـائل الكتابيـــة قـــدرت ب إيصـــاهلاوتعتـــرب ســـهلة وميكـــن ، 45%

املالحـظ مـن اجلـدول أن  و الشـيء %20املوظفني أا ذوي مصداقية وثقة، أما الوسـائل اإللكرتونيـة فجـاءت بنسـبة 

  .البصرية تنعدم يف املديريةالوسائل السمعية 

  . يوضح الوسائل االتصالية تكفي لتبادل المعلومات) : 16(الجدول رقم 
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  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  65  13  نعم

  35  07  ال

  100  20  اموع

مــــن املــــوظفني يــــرون أن الوســــائل االتصــــالية يف املديريــــة تكفــــي لتبــــادل  %65يتضــــح مــــن خــــالل اجلــــدول أن 

 جتعـلل كل الوسـائل الـيت مـن شـأا أن املدير يف املقابلة حني قال ميكن استعماعليه السيد املعلومات وهذا ما أكد 

أـــم يروـــا ال تكفـــي لتبـــادل املعلومـــات يف ظـــل  %35مـــن العمليـــة االتصـــالية تســـري بـــالطريق اجليـــد، وجـــاءت نســـبة 

  .التطورات التكنولوجية املوجودة حالياً حسب أحد املوظفني الذي ال يراها تكفي 

  . يوضح تلقي الموظفين معلومات) : 17(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  30  06  الرتقيةسلم 

  35  07  سلم األجور

  35  07  التكوين والرتبصات

  100  20  اموع

مـن املـوظفني يتلقـون معلومـات حـول التكـوين والرتبصـات وحسـب  %35يتضح من خـالل اجلـدول أن نسـبة 

يتلقـون تكوينـات ولكنهـا ليسـت يف االتصـال  من املوظفني الدين الذي قال يل أن الكثري ار نورالسيد املقابلة مع 

نقـص  حظته مـن طـرف بعـض املـوظفني أن لـديهميشغلوا وحسب ختصصام وهذا ما الاليت  بصابل حسب املن

يف ســلم الرتقيــة وهــي مــا يطمــح هلــا  %30ومــن الــذين يتلقوــا يف ســلم األجــور  %35، و جــاءت نســبة يف االتصــال

  .الكثري من املوظفني 
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  .يوضح حاجة الموظفين إلى تكوين في العملية االتصالية ) : 18(رقم الجدول 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  90  18  نعم

  10  02  ال

  100  20  اموع

بأنـه جيـب علـى املـوظفني تلقـى  %90 :يتضح من خالل اجلدول أن معظـم املـوظفني الـيت جـاءت نسـبتهم ب

يـتم بطريقـة عاديـة، تكوين خاص بالعملية االتصالية وهذا ما الحظته يف املديرية شخصياً أن االتصال بني املـوظفني 

  .يقولون أن املوظفني ليس حباجة إىل تكوين يف االتصال وهي نسبة ضئيلة جداً  %10و

  .المديرية يوضح رؤية االتصال داخل ) : 19(الجدول رقم 

  )%(النسبة   التكرار  اإلجابة

  15  03  ضعيف

  65  13  متوسط

  20  04  جيد

  100  20  اموع

 %20ضـعيف، ونسـبة  %15ويـرون أن االتصـال داخـل املديريـة متوسـط،  %65يتضح من خـالل اجلـدول أن 

  .عادي وبسيط اتصاليرون أنه جيد وهذا ما يعكس واقع املديرية يف االتصال بصفته 
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  :االقرتاحات اليت قدمها املوظفني لتحسني العملية االتصالية داخل املديرية هي :  20السؤال رقم 

  ؛الشفافية يف العمل والوضوح وعدم احتكار املعلومة-

  ؛إعطاء املعلومة من غري طلبها-

  ؛دورات تكوينية يف االتصال-

  ؛استغالل التكنولوجيا احلديثة-

  ؛عملية االتصالتقدمي أراء خمتلفة حول حتسني -

  ؛احتكاك املوظفني بالعامل اخلارجي واملؤسسات األخرى من أجل كسب اخلربة-

  ؛يف عملية اختاذ القرارات) اإلطارات(اشرتاك بعض املوظفني -

  ؛إنشاء شبكة معلوماتية داخلية بني مجيع املصاحل واملكاتب واملسؤول املباشر-

  ؛السلم اإلداري يف االتصال ضرورة وضع منهجية معينة يف االتصال واحرتام-

  ؛وضع شبكة رقمية داخلية بني املوظفني وحىت بالوزارة الوصية لتسهيل االتصال بدل الوسائل املكتوبة -

  .الصراحة يف التعامل اإلداري-

  :نتائج الدراسة-2

مــن  اإلشــكاليةعلــى جمموعــة التســاؤالت الــيت رافقــت  اإلجابــةهــي  حبثــيمــن خــالل ليهــا إ املتوصــلإن النتــائج       

جهة ويف ذات الوقت هـي خالصـة مـا مت دراسـته يف اجلانـب التطبيقـي بنـاءا علـى اجلانـب النظـري الـذي سـبقه وهـي 

وقــد أردت قيــاس هــذه  ومــدى فعاليتــه ومــن املشــرف عليــه، ةاإلداريــ تأن دراســيت وأســئليت متحــورت حــول االتصــاال

فعاليتهـا يف املؤسسـة السـياحية، وقـد اخـرتت مديريـة السـياحة  واقع العملية االتصالية ومدىالفعالية عن طريق معرفة 

كدراســـــة حالـــــة، وحاولـــــت اخلـــــروج بـــــبعض التوصـــــيات واالقرتاحـــــات اهلامـــــة الـــــيت   أدراروالصـــــناعة التقليديـــــة لواليـــــة 

ة مع مسؤويل املديريـة والـيت مـن شـأا أن تسـاعد خمتلـف املـوظفني العـاملني يف املديريـمن خالل مقابليت  استخلصتها
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يف تعديل وتغيري العوامل السلبية وتثمني العوامل االجيابية حىت تؤثر علـى مـدى كفـاءة عمليـة االتصـاالت يف املديريـة 

  :صلت إىل النتائج التاليةتو  األخريويف 

  ؛أن الدراسة ال تزال حتتاج إىل تعمق وتدقيق دف االستفادة من نتائجها-

ريـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــــــه جمموعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الوســـــــــــــــــــائل أن االتصـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــداخلي أو اخلـــــــــــــــــــارجي يف املدي-

  ؛اخل...الفاكس،اهلاتف،اإلعالنات،املقابلة:أمهها

  ؛تطبق فيها سياسة اتصالية واضحة املعامل واألهداف أن املديرية ال-

  وين علمي يف جمال االتصال؛أن املديرية حتتوي بنسبة كبرية على موظفني ليس لديهم تك-

الشــفوية يف اتصــاهلا الــداخلي، وذالــك راجــع إىل صــغر حجمهــا، فهــي تعــد مــن أن املديريــة تعتمــد علــى الوســائل -

  املؤسسات الصغرية؛

   أا تصدر مطويات اشهارية ودليل سياحي وتنشره،قصد التعريف باملنطقة ومعرفة مناطقها السياحية للزوار؛-

  ؛، وذالك لتسهيل عملية االتصالالعالقات العامة أوعدم وجود مكتب خمصص لالتصال -

  أن أغلبية موظفي املديرية هلم مستوى تعليمي عايل؛-

  أن االتصال يف املديرية متوسط نوعا ما؛-

  .يف املديرية عامل اخلربة لدى املوظفنينقص -

  التوصيات واالقتراحات: المطلب الثالث 

ـــة استخلصـــت بعـــض قمـــت ـــا مـــن خـــالل الدراســـة الـــيت  التوصـــيات واملالحظـــات الـــيت الحظتهـــا يف املديري

  :واالقرتاحات وهي كالتايل 

  ؛دعوة املوظفني للتوجه والتعمق أكثر يف موضوع دراسيت-
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ثقافـــة اتصــالية يف التعامـــل مـــع البــد مـــن إدخــال طـــرق وكيفيــة تعلـــيم االتصــال بفعاليـــة حـــىت تكــون لـــدى املــوظفني -

  ؛اآلخرين

نــوع مــن الصــالت القويــة  وإجيــادالعامــة يف املديريــة خللــق ثقافــة اتصــالية  العالقــات لالتصــال أو ضــرورة وجــود إدارة-

  ؛واملكاتب واملوظفنيبني املدير و رؤساء املصاحل 

  قيام املوظفني بتكوين علمي يف االتصال للتعامل مع اآلخرين؛-

  اطالع املوظفني على مؤسسات سياحية أخرى،لكسب اخلربة يف هذا اال؛-

  لتقدمي اإلضافة والنهوض به؛وحب هذا اال  واإلبداعني روح املبادرة جيب امتالك املوظف-

  .توفري اإلمكانيات املادية احلديثة والضرورية لتسهيل وتفعيل النشاط االتصايل يف املديرية-
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  االتصال: المبحث األول

  مفهوم االتصال: المطلب األول

والرمــوز مث  باإلشــاراتقدميــة ظهــرت بظهــور اإلنســان علــى وجــه األرض، بــدأ  اجتماعيــةإن االتصــال ظــاهرة 

دائــرة االتصــال ووســائله إىل إن جــاءت  اتســعتتطــور إىل رمــوز صــوتية مفهومــة، وأصــبح كــذلك مكتــوب، وبــذلك 

، مث ظهــرت تكنولوجيــا االتصــاالت ....)، صــحف كتــب، جمــالت(الطباعــة الــيت أســهمت يف ظهــور املــواد املطبوعــة 

  .وظهرت شبكات االتصال واملعومات ،.....)اهلاتف، التلفزيون (

يعـــد مفهـــوم االتصـــال مفهومـــاً حـــديثاً، لقـــد اســـتخدمه علمـــاء االجتمـــاع األوائـــل وخباصـــة تشـــارلز كـــويل  وال

ذلك امليكانيزم الذي من خالله توجد العالقات اإلنسـانية وتنمـو وتتطـور الرمـوز العقليـة بواسـطة وسـائل : "ليعين به 

ن تعبــريات الوجــه واإلميــاءات واإلشــارات ونغمــات نشــر هــذه الرمــوز عــرب املكــان واســتمرارها عــرب الزمــان، وهــي تتضــم

بسـرعة وكفـاءة علـى قهـر بعـدي الزمـان واملكـان الصوت والكلمات والطباعة والتليفون وكل تلك التـدابري الـيت تعمـل 

".5  

لتنظـــيم  اإلنســاناالتصـــال بأنــه حامــل العمليـــة االجتماعيــة والوســيلة الـــيت يســتخدمها  إمــاموعــرف إبــراهيم 

  6.من جيل إىل جيل عن طريق التعبري والتسجيل والتعليم أشكاهلاواستقرار وتغري حياته االجتماعية ونقل 

مبعـــىن عـــام شـــائع أو يـــذيع عـــن طريـــق  Commumisإن كلمـــت اتصـــال مشـــتقة مـــن األصـــل الالتيـــين 

، وحتمـل واالجتاهـاتاألفكـار املشاركة، فنحن عند ما نتصل نعمل على إقامة مشاركة مع طرف آخر يف املعلومات و 

  7.اإليصالباللغة العربية املعىن نفسه حيث تشري إىل إقامة الصلة بني أطراف عملية 

جنـــد أن كـــل تعريـــف مـــن هـــذه التعـــاريف لـــه مزايـــا باعتبـــاره أنـــه يقـــدم معـــىن إضـــافياً، يزيـــد مـــن فهـــم ظـــاهرة 

ختصصـام مـا  اخـتالفاالتصال، ويعكس وجهة نظر عدد من البـاحثني واملتخصصـني الـذين درسـوا االتصـال رغـم 

  .واإلعالم وعلم النفس واالجتماعبني اهلندسة 

                                                           

5
  .7، ص1988دار النهضة العربية و النشر،  ، دون طبعة، بريوت،"أساليب االتصال والتغري االجتماعي: "حممود عودة - 

6
  .15، ص2011، دون طبعة، اجلزائر، طاكسيح، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، "مقدمة يف علم االعالم : "نعيمة واكد - 

7
  .12، ص 2010، دون طبعة ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، " مدخل إىل االتصال:"عاطف عدىل العبد، ى عاطف العبد - 
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ـــادل املعلومـــات وكخالصـــة للتعـــاريف الســـابقة ميكـــ ـــة نقـــل وتب ـــه عملي  واآلراءن أن نعـــرف االتصـــال علـــى أن

، عــرب وســيلة معينــة ــدف التعــديل فيــه وخلــق التفــاهم أخــرىفــرد إىل آخــر ومــن جمموعــة إىل  واألفكــار واملشــاعر مــن

  . االتصاليةاملتبادل والتفاعل بني أطراف العملية 

  مكونات العملية االتصالية : المطلب الثاني

تـوفرت هـذه  عملية االتصـال علـى أربـع عناصـر رئيسـية هلـا صـفاا اخلاصـة وال ميكـن أن تـتم إال إذا وحتتوي

 أخــرى، املســتقبل، هــذه العناصــر األساســية باإلضــافة إىل عناصــر املرســل، الرســالة، الوســيلة :العناصــر الرئيســية وهــي

  :سوف نتحدث عنها يف اآليت

الــيت تبــدأ عنــدها عمليــة االتصــال عــادة، وقــد يكــون هــذا املصــدر هــو هــو مصــدر الرســالة أو النقطــة : المرســل-1

اإلنسان أو اآللة أو املطبوعات أو غري ذلك، وحيول هذا املصدر الرسالة اليت يريد أن يبعثها إىل رمـوز تأخـذ طريقهـا 

   8.من خالل قنوات االتصال املختلفة 

إيصــاله إىل املتلقــي عــن طريــق وســيلة خمتــارة يف يقصــد بالرســالة فحــوى اخلطــاب الــذي يرغــب املرســل : الرســالة-2

وقت حمدد، ويشـمل هـذا احملتـوى حقـائق وأفكـار أو مشـاعر ومواقـف ومهـارات صـاغها املرسـل بطريقـة مـا وتسلسـل 

  9.ما لتحقيق هدف حمدد

هــي القنــاة أو القنــوات أو املــنهج الــذي متــر خالهلــا أو تنقــل ــا الرســالة مــن املرســل إىل املســتقبل، أي : الوســيلة-3

ونقل املعرفة وهي مثل اللغة اللفظيـة واإلشـارات واحلركـات والصـور والتمثيـل والسـينما  لالتصالأا عبارة عن قنوات 

  10.وهذه مجيعها وسائل لنقل الرسائل املختلفة

، وهو الذي يتلقى الرسالة ويقـوم بفـك االتصاليةيعد املستقبل أو املتلقي عنصراً هاماً ضمن العملية  :المستقبل-4

  11.رموزها ويتفاعل معها ويتأثر مبضموا

                                                           

8
  .30، ص 2010النهضة العربية،  ر، لبنان، دا2، ط"نظريات االتصال: "مي العبد اهللا - 

9
  .34، ص2009وائل للنشر والتوزيع، ار، األردن ، عمان، د 1،ط" االتصال الرتبوي: "حارث عبود - 

10
  .69، ص2010وائل للنشر والتوزيع  ، األردن ، عمان، دار2ط"  مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين : "عمر عبد الرحيم نصر اهللا - 

11
  .14، ص2011، دون طبعة ، اجلزائر ، طاكسيح، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، "مبادئ يف علم االتصال : "نعيمة واكد- 
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اليت حيدث فيها تفاعل بني عناصرها املختلفة، عند مـا يأخـذ املسـتقبل دور  االتصاليةيف العملية : رجع الصدى-5

بالقيـام بعمليـة االتصـال حيـث يقـول رأيـه أو يعـرب عنـه بصـورة مـن الصـور، ويقـوم بإرسـاله إىل املرسل واملصدر، ويبدأ 

  12.املصدر األول هذا ما نطلق عليه رجع الصدى

املتلقــي، وإشــتغال  ويقصــد ــا مجيــع مفــردات البيئــة اخلارجيــة الــيت تــؤثر يف عمــل املرســل، وطبيعــة: بيئــة االتصــال-6

األهــــداف املوضــــوعية لعمليــــة االتصــــال، ميكــــن أن توظــــف لتحقيــــق  الوســــيلة وصــــياغة الرســــالة إذن هــــذه املفــــردات 

باملقابــل فــإن بعــض مفــردات البيئــة االتصــالية ميكــن أن تعرقــل وصــول الرســائل علــى حنــو واضــح إىل املتلقــي، وهــو مــا 

هم يف تشــويه الرســالة أو التشــويش عليهــا وحرفهــا عــن هــدفها يف يســميه علمــاء االتصــال بعناصــر التشــويش الــيت تســ

  13.مرحلة من مراحل صياغتها أو إنتقاهلا إىل املتلقي

   

                                                           

12
  .72، مرجع سابق، صعمر عبد الرحيم نصر اهللا- 

13
  .37مرجع سابق، ص ،حارث عبود- 
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  البيئة المحيطة                                            

  

  قناة االتصال                                            

  

  

  يوضح عناصر عملية االتصال:  01 الشكل رقم

، عمان، األردن، دار اإلعصار 1،ط"مهارات االتصال:"عالء حممد القاضي، بكر حممد محدان : المصدر 

  .142، ص2010للنشر والتوزيع، العلمي 

   االتصالأنواع : المطلب الثالث 

وضـــمن هـــذا اإلطـــار انصـــرف العلمـــاء والبـــاحثني إىل وضـــع تصـــانيف خمتلفـــة حتـــدد أنـــواع االتصـــال حســـب          

  :أنواع عدة ومن بينها جند  لالتصالالتطورات اليت عرفها هذا املفهوم، لذلك جند 

  :حسب اللغة المستخدمة -1

يستعمل فيها اللفظ، ويكون مبثابة الوسيلة اليت تنقل ا الرسالة من املرسل إىل املرسـل : االتصال اللفظي  -1-1

  .إليه، وهذا اللفظ من املمكن أن يكون منطوقاً 

  :تستعمل فيه اللغة الغري لفظية ويطلق عليها اللغة الصامتة ويقسم إىل : االتصال الغير اللفظي- 1-2

  .اآلخرينمع   واالتصال مهي اإلشارات املختلفة واملستعملة من قبل اإلنسان يف عملية التفاهو :  لغة اإلشارة*

                           الرسالة

رـاع األثـإرج  

 المستقبل المرسل
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الــيت يقــوم ــا اإلنســان ــدف نقــل مــا يريــد مــن املعــاين أو وتضــم هــذه اللغــة احلركــات :  لغــة الحركــة أو األفعــال*

  14.األحاسيس املوجودة لديه واليت يقصد ويريد أن يؤثر ا على اآلخرين

ويقصــد ــا التعبــري الرمــزي والــدرامي كلغــة املســرح والتمثيــل الســينمائي واإلميــاءات، وميكــن احلــديث :  لغــة األشــياء*

هنا عن لغة املظهـر والـزي فعنـدما نلـبس لباسـاً تقليـدياً غـري أن نلـبس لباسـاً عصـرياً وارتـداء اللـون األسـود داللـة علـى 

  15.وجود حزن يف الكثري من اتمعات

  :16يعة اإلتصال حسب طب-2

هــو الــذي جيــري بــني املرســل واملرســل إليــه وجهــاً لوجــه، حبيــث يســتطيع كــل مــن الطــرفني :  اتصــال مباشــر- 2-1

  .التواصل احلي مع األخر

  .وهو الذي جيري فيه االتصال دون أن يكون طرفا عملية االتصال يف مكان واحد:  اتصال غير مباشر-2-2

وهــو اتصـــال بــني طــريف جيــري بشــكل غـــري مباشــر لكــن كــالً منهمــا يســـتطيع :  اتصــال وســطي أو مــزدوج-2-3

  .اإلنرتنيتمالحظة ردود فعل األخر آنياً، كما حيصل يف االتصال اهلاتفي والصوت والصورة عرب 

  :حسب الجمهور -3

بـني الشـخص وذاتـه أو نفسـه، ويـرتبط هـذا النـوع مـن  ثدوهو العملية االتصالية اليت حت:  االتصال الذاتي-3-1

الــداخلي واملفــاهيم واجلهــود اخلاصــة بتوجيــه وحتريــك باالتصــال االتصــال بالشــعور، اإلدراك والــتعلم، ويســمى أيضــاً 

أنفسـنا مــن منطلــق أن اإلنسـان يقــوم مبخاطبــة ذاتــه دون  التعبـري اخلــارجي عــن وجـوده فيتحــول املرســل إىل متلقــي يف 

  17.دآن واح

                                                           

14
  .153ص، مرجع سابق، عمر عبد الرحيم نصر اهللا- 

15
  .27، ص2002، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية،   3، ط"االتصال ونظرياته املعاصرة : "كاوى ، ليلى  حسني السيد محسن عماد - 

16
  .40مرجع سابق ، ص  ،حارث عبود- 

17
  .18، مرجع سابق ، ص"مبادئ يف االتصال: "نعيمة واكد - 
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هــو االتصـــال الـــذي يـــتم بـــني مرســل ومســـتقبل وجهـــاً لوجـــه دون اســـتخدام وســـائل :  االتصـــال الشخصـــي-3-2

  18.واملطبوعات والتلفزيون كاإلذاعةاالتصال  

وهــو الــذي يســتهدف فــرداً واحــداً كمــا حيــدث يف اخلطــاب املوجــه للطالــب يف موقــف :  االتصــال الفــردي-3-3

  .التدريس اخلصوصي مثالً 

، سـواء كبـرياً يصـعب حتديـد مواصـفاته بدقـةوهـو اتصـال يكـون فيـه املتلقـون مجهـوراً  :  االتصال الجماهيري-3-4

اخلصائص العامة، وهو يف غالـب األمـر مجهـور غـري متجـانس، وهـذا مـا  أواملكان  ذلك من  حيث الزمان أو أكان 

  19.نراه يف التجمعات اجلماهريية يف املالعب الرياضة

وهـــو االتصـــال الـــذي يســـتهدف جمموعـــة مـــن املتلقـــني، كمـــا جيـــري عنـــد إدارة مـــدير :  جمـــاعياالتصـــال ال-3-5

  .جملس املدرسني الجتماعاملدرسة 

  عوامل فعالية االتصال وعوائقه : المطلب الرابع 

  عوامل فعالية االتصال-1

ويـتم ذلـك مـن االتصال الـذي حيقـق النجـاح هـو الـذي يـؤثر علـى األفكـار واالجتاهـات والسـلوك واآلراء،  

، الرسـالة، الوسـيلة، املسـتقبل املرسـل: ة يف عملية االتصال وهـي خالل عوامل تتحكم يف املكونات األربعة األساسي

.  

  :20عوامل جتعله مؤثراً يف إقناع مجهور وهي  03هناك : عوامل فعالية المرسل-1-1

علــى عنصــرين أساســني مهــا اخلــربة وزيــادة الثقــة يف القــائم  باالتصــالويعتمــد قيــاس مصــداقية القــائم :  المصــداقية-

  .باالتصال

                                                           

18
  .37، ص2004، األردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع ،1، ط"اجلماهرييتكنولوجيا وسائل االتصال : "جمد اهلامشي - 

19
  .41حارث عبود، مرجع سابق، ص- 

20
  .132مرجع سابق ، ص،مي العبد اهللا- 
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نظــراً لصــعوبة قيــاس هــذه اخلاصــية موضــوعياً، فقــد ركــز كثــري مــن البــاحثني علــى حمــددات خاصــة هلــذا :  الجاذبيــة-

التصــال ذو املفهــوم تتمثــل يف التشــابه والتماثــل واملــودة وكــذلك احلــب وذلــك بنــاءاً علــى الفــرض القائــل بــأن القــائم با

  .اجلاذبية سيكون أكثر تأثرياً عن الشخص احملايد، أو الذي ليس له اجلاذبية يف عملية اإلقناع

قــــد ال ميلــــك الــــبعض املصــــداقية أو اجلاذبيــــة ولكــــن يظــــل هلــــم التــــأثري يف تغــــري اجتاهــــات األفــــراد :  قــــوة المصــــدر-

ت الفـــرد وضـــبطه لألمـــور وكـــذلك أمهيتـــه وســـلوكهم، هـــؤالء يكـــون هلـــم القـــوة الـــيت ميكـــن إدراكهـــا مـــن خـــالل ســـيطر 

  .باإلضافة إىل قدرته على التدقيق

لــيس مــن شــك أن تقــيم جنــاح املصــدر مــن فشــله منوطــا بالرســالة الــيت ينقلهــا إىل :  عوامــل فعاليــة الرســالة-1-2

ه وتســـتخدم االســـتمالة حلاملتلقـــي ومصـــا اهتمامـــاتوأن تتضـــمن  االســـتيعاباملتلقـــي وعليـــه وجـــب أن تكـــون ســـهلة 

  .العاطفية والعقلية للتأثري على املتلقي

   :21إن فعالية الوسيلة يف التأثري ختتلف على حسب تنوعها فنجد مثالً :  عوامل فعالية الوسيلة-1-3

  ؛املكتوبة ري االجتاهات مث تليها الوسائل الشفوية مثسمعية البصرية أكثر فعالية يف تغيالوسائل احلية ال-

املكتوبـــة أســـهل للـــتعلم مـــن الرســـائل املســـجلة صـــوتياً أو بالصـــورة خاصـــة عنـــدما تكـــون هـــذه  ئلتكـــون الرســـا-

  ؛ن أفضل من فهم املسموعة واملرئيةالرسائل صعبة فإن قدرة املتلقي يف فهم الرسائل املكتوبة تكو 

  .املواد املطبوعةيتفاعل املتلقي مع التلفزيون أكثر من تفاعله مع الراديو ، ويتفاعل مع الراديو أكثر من -

إن جنــاح العمليــة االتصــالية مــرتبط مبــدى معرفتنــا خلصــائص اجلمهــور املســتهدف :  عوامــل فعاليــة المتلقــي-1-4

بالرســالة، لــذا فــإن علينــا معرفــة اخلصــائص الــدميوغرافيا للجمهــور لتوجيــه الرســائل املالئمــة إلــيهم، وتتمثــل املميــزات 

شــمل اخلصــائص الســيكولوجية الــديين، يف حــني ت االنتمــاء، االجتمــاعيالدميوغرافيــة يف متغــري العمــر، النــوع، الوضــع 

  اإلقناعرب مهمة يف عملية ت، الثقة بالنفس، وهذه اخلصائص تعاآلراءالذكاء، السلوك، : متغريات مثل 

   

                                                           

21
  .58ص،ليلي حسني السيد ، مرجع سابق : حسن عماد مكاوي - 
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   عوائق االتصال-2

عوائــق العمليــة االتصــالية ختــص كــل العوامــل واملتغــريات الـــيت مــن شــأا أن تســهم يف تشــويه الرســالة وبالتــايل تـــأخر 

وفيما يلي نقف عنـد كـل حـاجز يصـادف كـل عنصـر مـن  االتصاليةمما يؤدي إىل تعطيل العملية  الفهم لدى املتلقي

  :عناصر العملية االتصالية 

  : 22عوامل متعلقة بالمرسل-2-1

ــال المتلقــي - ــة النفســية للمرســل حي أي املوقــف مــن الشــخص املســتهدف هــل مييــل املرســل للمتلقــي أو : الحال

  .دون انزعاج أو توتريستلطفه ويرغب يف احلديث معه 

وذلـــك مـــن ترفـــع املرســـل علـــى املتلقـــي حبجـــة اكتمـــال ثقافتـــه ورصـــيده :  تعـــالي أو تكبـــر المرســـل علـــى المتلقـــي-

  .املعريف

قبــل أن يتوجــه املرســل برســالة حنــو املتلقــي، عليــه أن يكــون متمتعــاً بفــن اخلطابــة :  عــدم مخاطبــة المتلقــي بلغتــه-

  .للمهارات االتصالية اوعارف

  .إذ تعمد املرسل وأخفى أو جتاهل معايري التفاعل حىت ال يظهر املرسل خلفية حديثه أو نواياه:  ء النواياإخفا-

أي إذا كانـــت الصـــراحة غائبـــة ضـــمن أي موقـــف اتصـــايل فـــإن كـــل : المتلقـــي غيـــاب الصـــراحة بـــين المرســـل و-

  .السلوكيات الالحقة ينتاا  نوع من النفاق

  : 23 عوائق متعلقة بالرسالة-2-2

  ؛خيطئ املرسل عند ما ال يدرك أو ال يفهم معىن املعلومات اليت لديه-

  ينتقي الكلمات السهلة واملعربة ؛ خيطئ املرسل عندما ال-

  سر من أو تعزز املعاين اليت لديه؛خيطئ املرسل عند ما ال يأيت بتعبريات وجه تي-

                                                           

22
  .32، مرجع سابق ، ص" مبادئ يف علم االتصال : "نعيمة واكد - 

23
  .42ص،2000 ،ط، ا����در��، ا�دار ا������� ��ط� وا���ر وا��وز�� د ،"يف االتصال اإلداريةكيف ترفع مهارتك :"أمحد ماهر - 
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  ملعاين اليت لديه؛سر من أو تعزز اة تيمخيطئ املرسل عند ما ال يأيت حبركات جسي-

  .خيطئ املرسل عند ما ال يتكلم بلغة ومصطلحات يفهمها املرسل إليه-

  : 24 عوائق متعلقة بالمتلقي-2-3

بكــل القــدرات واملهــارات الــيت ميتلكهــا، جتعــل املتلقــي  واالعتــزازاملغــاالة بــالنفس :  تعــالي المتلقــي علــى المرســل-

  .يشعر أنه ال حيتاج للمرسل ال من قريب وال من بعيد

إذا كان املرسل الذي يوجه له املعلومات ال يرقى الستلطافه أو رغبتـه فإنـه حيـول دون :  الحاجة النفسية للمتلقي-

  .، وقد يعزف عن احلضور أو االستماعاستيعابهفهمه أو 

فكلما تسربت معلومـات خاطئـة للمتلقـي، فإنـه يسـتوعبها كمـا تلقاهـا خاطئـة ويتـداوهلا :  ىلفهم الخاطئ للمعنا-

  .بشكل خاطئ

إذا مــا ســاور املتلقــي الشــك يف نوايــا املرســل وأهدافــه الكامنــة، فــإن اهتمامــه مبــا يــدور مــن :  الشــك فــي المرســل-

  .جد يف كل ما يطرحه املرسل غري قابل لألخذ بهأحداث ومعلومات يسر ا املرسل يتضائل ويتناقص، فن

  : 25عوائق متعلقة بالوسيلة-2-4

  ؛خيطئ املرسل عندما خيتار وسيلة االتصال اليت ال تتناسب مع املوضوع حمل االتصال-

  تتناسب مع الوقت املتاح لالتصال؛ خيطئ املرسل عند ما خيتار وسيلة االتصال اليت ال-

  سب مع األفراد القائمني باالتصال؛وسيلة االتصال اليت ال تتنا خيطئ املرسل عند ما خيتار-

  لرمسية يف استخدام وسيلة االتصال؛خيطئ املرسل عند ما ال يتعرف على اإلجراءات ا-

  .لالتصالخيطئ املرسل عند ما يوازي بني استخدام الوسائل املكتوبة بالوسائل الشفوية -

   
                                                           

24
  .39، مرجع سابق ، ص" مبادئ يف علم االتصال:"نعيمة واكد - 

25
  .43، مرجع سابق ، ص" كيف ترفع مهارتك اإلدارية يف االتصال: "أمحد ماهر - 
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  : 26عوائق متعلقة برجع الصدى-2-5

ســواء كانــت لفظيــة أو غــري لفظيــة وتظهــر مــن خــالل املتلقــي يف شــكل تلميحــات لفظيــة :  إســتجابة غيــر مناســبة-

  .لفظية كهز الكتف كإشارة أن األمر عنده سيانغري بعدم الفهم أو سبق له وأن مسعها، أو يف شكل تلميحات 

اللفظــي والغــري اللفظــي، كــأن يــدخل مــن خــالل االتصــال لــيس هلــا عالقــة مــع الرســالة وتظهــر :  اســتجابة هامشــية-

  .املتلقي مفردات ومجل ال عالقة هلا بالرسالة، فقط لسد الفراغ

فــاملتلقي ال يتــواىن يف تــذكري املرســل بنهايــة الوقــت :  اســتجابة مقاطعــة أو اعتــراض كقطــع الحــديث قبــل نهايتــه-

  .أفكارهتسلسل مشرياً بطرف أصبعه للساعة، األمر الذي يشوش ذهن املرسل وخيلط 

  : 27عوائق متعلقة ببيئة االتصال-2-6

  ؛أحد أطراف االتصال أو كالمها على غري علم أو ال يفهم أهداف املنظمة أو األهداف املشرتكة بينهما-

، فيكـون االتصـال أحد أطراف االتصال أو كالمها ال يفهم وظيفته أو وظيفة الطرف األخر على خري وجـه-

  معيباً؛

  ع أهداف الطرف األخر يف االتصال؛تعارض أهدافه مع أهداف املنظمة مأطراف االتصال تأحد -

  ؛أحد األطراف أو كالمها ال يفهم الفوائد اليت ستعود عليه من جراء االتصال-

مـن جـراء سـوء  واآلخـرينأحد األطراف أو كالمها ال يفهم العواقب السيئة اليت ستصيبه أو تصيب املنظمـة -

  .االتصال

   

                                                           

26
  .44، مرجع سابق ، ص" مبادئ يف علم االتصال : "واكد نعيمة - 

27
  .43، مرجع سابق ، ص" كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال: "أمحد ماهر - 
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  االتصال الداخلي في المؤسسة :المبحث الثاني 

  مفهوم االتصال الداخلي في المؤسسة: المطلب األول 

ويقصــد بــه عمليــة نقــل وتبــادل املعلومــات اخلاصــة باملنظمــة داخلهــا وخارجهــا، وهــو وســيلة تبــادل األفكــار   

أعضــاء التنظـــيم  واآلراء بـــني أعضــاء التنظـــيم، وحيقــق االتصـــال التعــاون الـــذهين العــاطفي بـــنيواالجتاهــات والرغبــات 

وبــذلك يســاعد علــى االرتبــاط والتماســك ومــن خاللــه حيقــق الــرئيس األعلــى أو معــاونوه التــأثري املطلــوب يف حتريــك 

  28.التغري يف السلوك البشري ألحداثاجلماعة حنو اهلدف وكما أن االتصال أداة هامة 

عبـــارة عـــن اتصـــال املنطـــوق واملكتـــوب يـــتم داخـــل املؤسســـة علـــى : "كمـــا يعرفـــه إبـــراهيم أبـــو عرقـــوب بأنـــه   

  29."بني املوظفني االجتماعيةاملستوى الفردي واجلماعي، ويساهم يف تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات 

وتبـادل املعلومـات واملهـارات ومن التعاريف السابقة جند  أن االتصال الداخلي يف املؤسسة هو عمليـة نقـل   

التماسـك واالرتبـاط وحتقيـق اجـل واالقرتاحات من طرف إىل أخر داخل املؤسسة، سواء كان شخص أو مجاعة مـن 

  .اهلدف الذي وجدت من أجله

  أنواع االتصال الداخلي في المؤسسة: المطلب الثاني 

  :ئيسني مها وميكن تقسيم االتصال الداخلي يف املؤسسة إىل قسمني أو نوعني ر   

، فهـي الـيت سـس والقـوانني الـيت حتكـم املؤسسـةوهـي االتصـاالت الـيت تكـون يف إطـار األ:  االتصاالت الرسمية-1

تتم يف إطار التنظيم أي هلا إجراءات وقواعد رمسية تسـري وفقهـا، وتكـون  واضـحة ومعروفـة جلميـع أعضـاء املؤسسـة، 

  : اآلتيةوهذا النوع من االتصاالت يسري يف االجتاهات 

وبــني   مــن أعلــى إىل أســفل، وهــو الــذي يــتم بــني اإلدارة العليــا وأعضــاء اإلدارة الوســطى: االتصــال الهــابط-1-1

والعـاملني يف مسـتوى التنفيـذ، فيـتم االتصـال متفقـاً مـع خـط  اآلخـرينهؤالء ورجال اإلدارة املباشرة أو املشرفني وبني 

                                                           

28
  .22، ص2001، دون طبعة، املكتب اجلامعي احلديث، مصر ،"مدخل إىل علم االتصال : "منال طلعت حممود - 

29
  .163،ص 1993، دون طبعة، دار حممد الوي، األردن،"اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماعياالتصال : "إبراهيم أبو عرقوب - 




ھ� ا���
ل      ا	��� ا�ول                                                                          �  
 ا	�
ر��ا���
ل                                                     :   ا	�
	�ا	���� ����� ا	� 

                                                                   

 
19 

وأوامـر وتوجيهـات وقـرارات وسياسـات تصـدرها اهليئـة اإلداريـة بغـرض السلطة ويأخذ هذا االتصـال شـكل تعليمـات 

  30.تنظيم وتوجيه األعمال باملشروع

  

  اءـــــرؤســـال

  

  

  اخل...تعليمات     -أوامر      –قرارات                                            

  

  

  نيـــــرؤوســـامل

  يوضح االتصال اهلابط:  02الشكل رقم 

  الطالب هداجي عمرإعداد : المصدر 

  

هذا النوع يتم بني املرؤوسـني إىل رؤوسـائهم أي مـن أسـفل إىل أعلـى، مـن العـاملني إىل :  االتصال الصاعد-1-2

اإلدارة لتبـــدأ فيـــه عمليـــة التفاعـــل مـــن املرؤوســـني لتتجـــه إىل املســـتويات اإلداريـــة كـــأن يقـــدم املرؤوســـني اقرتاحـــات أو 

  .شكاوى إىل رئيسهم

   

                                                           

30
  .63عاطف عدىل العبد، ى عاطف العبد، مرجع سابق، ص- 
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  اءــــرؤســـــــال                                   

  

  اخل......مالحظات  -شكاوي    -اقرتاحات                                     

  

  املـــــرؤوســـــني                                   

  يوضح االتصال الصاعد:  03 الشكل رقم

  الطالب هداجي عمر إعداد  : المصدر
  

أو  يحيــــدث يف اجتــــاه أفقـــي، ويقصــــد بــــه االتصــــال الـــذي حيــــدث بــــني مــــوظفي اإلدار :  االتصـــال األفقــــي-1-3

االجناز الواحد، دف تبادل املعلومات والتنسـيق بـني اجلهـود واألعمـال الـيت يقومـون ـا، ويف كثـري األحيـان  يالعمل

  31.حيدث وميارس على شكل اجتماعات اللجان واالس املختلفة املوجودة داخل املؤسسة

  رئيس                           يس           ـرئ                           

  موظف                           وظف           ـم                          

  املــع                             امل           ـع                          

  يوضح االتصال األفقي:  04الشكل رقم 

  الطالب هداجي عمر إعداد : المصدر 

  

هـــي االتصـــال الـــذي يـــتم التفاعـــل فيـــه بطريقـــة غـــري رمسيـــة بـــني العـــاملني بتبـــادل :  االتصـــاالت الغيـــر الرســـمية-2

أو وجهــات النظــر يف املوضــوعات الــيت مهــم وتتصــل بعملهــم، أو تبــادل املعلومــات مــن خــارج املعلومـات واألفكــار 

مـي املتـدرج للتنظـيم منافذ االتصال الرمسية، أو تعبري عـن خطـوط حتـددها وتـدعمها السـلطة الرمسيـة خـالل السـلم اهلر 

                                                           

31
  .206عمر عبد الرحيم نصر اهللا، مرجع سابق، ص- 
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مثــل اللقــاءات غــري الرمسيــة يف أي مناســبة مــن املناســبات الــيت تســمح بنقــل املعلومــات بــني األشــخاص مــثالً حينمــا 

  32.جهة أخرى يف حفل ويتبادالن وجهات النظر يف موضوع يهمهما منجهة مع زميل  منل زميل باقيت

  المؤسسةأساليب ووسائل االتصال الداخلي في : المطلب الثالث 

ة ومتنوعـة وذلـك لضـمان السـري احلسـن للعـم، فمنهـا وسائل متعدد تستعمل املؤسسة يف اتصاهلا الداخلي  

  .الوسائل املكتوبة والشفوية والتكنولوجية

  الوسائل المكتوبة -1

تكــــون عــــن طريــــق اســــتعمال الكتابــــة، والتوثيــــق وإثبــــات املعلومــــات ــــدف الرجــــوع إليهــــا وقــــت احلاجــــة   

املؤسســــات أو املنظمــــات الكبــــرية واملنتشــــرة يف عــــدة أمــــاكن، وعمليــــة االتصــــال الكتــــايب حتقــــق الدقــــة ويســــتعمل يف 

  :وخمتلفة ونذكر منها  ةالكتايب كثري واألمانة أثناء نقل الرسائل االتصالية وطرق االتصال 

معــني أو مشــكلة عرضــاً حتليليــاً بطريقــة مسلســلة مبســطة مــع عبــارة عــن عــرض احلقــائق اخلاصــة مبوضــوع :  التقريــر-

  33.اليت تتماشى مع النتائج اليت مت التوصل إليها بالبحث والتحليل االقرتاحاتذكر 

حتــدث عنـد مــا تكـون أســباب قـاهرة أو أمــر مل يفهـم أو عامــل مظلـوم، ويف معظــم األحـوال تقــدم مــن : ىالشـكاو -

عـــادة حتـــدث يف املؤسســـات أو املنظمـــات الكبـــرية ولكنـــه ال يعـــين أن املؤسســـات العـــاملني إىل املرؤوســـني، وهـــي يف ال

  .الصغرية ال حتدث فيها شكاوى ولكن حدوثها يكون أقل

األوامــر أو اإلرشــاد والتوجيــه  إعطــاءتكــون يف معظــم احلــاالت بصــورة إصــدار القــرارات أو :  األوامــر والتعليمــات-

، ويف هــذا النــوع مــن األدىناملســتويات  أيـديىل أســفل لكــي تنفــذ علــى ومجيعهــا تصــدر مكتوبــة مــن أعلـى إللعـاملني 

  34.االتصال يشرتط أن يكون واضحاً ومفهوماً منذ اللحظة األوىل لوصوله إىل العاملني

                                                           

32
  .62مرجع سابق، ص،عاطف عدىل العبد، ى عاطف العبد - 

33
  .161، مرجع سابق ، ص"علم االتصالمبادئ يف :"نعيمة واكد - 

34
  .234مرجع سابق، ص ،عمر عبد الرحيم نصر اهللا- 
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نـوع مـن االتصـاالت الكتابيـة يف معظـم األحيـان، الـيت يقـوم بإعـدادها  عـنوهي عبارة :  المذكرات واالقتراحات-

وكتابتهــا العــاملني أو املرؤوســني إىل املســؤولني عــنهم وعــن إدارة املؤسســة أو املنظمــة، ــدف القيــام بتوضــيح وتفســري 

  35.بعض اجلوانب واملشكالت اليت تصادف العمل والتطبيق

  الوسائل الشفوية-2

وتبـادل املعلومـات بـني املرسـل واملسـتقبل شـفاهياً أي بواسـطة الكلمـة املنطوقـة ونـذكر تكون عن طريق نقـل   

  :منها 

تعــد أحــد وســائل االتصــال املباشــر املهمــة يف املؤسســة علــى إختالفهــا لكوــا أداة فاعلــة تــؤثر يف :  االجتماعــات-

يرفــع روحهــم املعنويــة وينمــي روح  ســلوك اتمعــني وتوجــه أدائهــم فاالتصــال الفاعــل بــني رئــيس االجتمــاع واألعضــاء

ومعرفــة مــا جيــري مــن أعمــال ونشــاطات يف املؤسســة  الفريــق الواحــد، وميــنحهم الفرصــة للتعبــري عــن رغبــام وأرائهــم 

  36.وميكن اإلدارة من تعرف مطالبهم وحاجام

مـات للطــرف يقـوم أحــد الطـرفني بنقــل معلو  حيــث تبــادل لفظـي وجهـاً لوجــه بـني شخصــني أو أكثـر:  المقـابالت-

  37.اآلخر تكون موجهة حنو هدف حمدد

تكلفتـــه، ويعـــد ســـيد االتصـــاالت  باخنفـــاضهـــو مـــن الوســـائل اهلامـــة يف الوقـــت احلاضـــر، حيـــث يتميـــز :  الهـــاتف-

  .الشفوية

  الوسائل التكنولوجية -3

وهـي الوســائل الــيت جتمــع بـني الصــوت والصــورة وذلــك بفضــل التقـدم التكنولــوجي أو تطــور جمــال اإلعــالم   

  :، وهذا ما جعل املؤسسات تعتمد عليها يف عملياا االتصالية الداخلية، ومن بني هاته الوسائل واالتصال

خمتلــــف األطــــراف املكونـــــة هــــي شــــبكة احلواســـــيب الداخليــــة، متكــــن مـــــن االتصــــال والتنســــيق بـــــني :  االنترنيــــت-

  .للمؤسسة، وبالتايل تزيد يف فاعلية التسيري وربح الوقت واجلهد

                                                           

35
  .233ص مرجع سابق،عمر عبد الرحيم نصر اهللا، - 

36
  .146، مرجع سابق، ص"مبادئ يف علم االتصال: "نعيمة واكد - 

37
  .141نعيمة واكد، املرجع نفسه، ص- 
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هــي دعامــة تكنولوجيــة هامــة، حيــث تســتطيع ختــزين اآللــف املعلومــات املصــورة واملكتوبــة :  األقــراص المضــغوطة-

  .اسرتاجاعها عند احلاجة والصوتية، و
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  ةاالتصال الخارجي في المؤسس: المبحث الثالث 

  تعريف االتصال الخارجي في المؤسسة : المطلب األول 

فاالتصـــــال اخلـــــارجي يعتـــــرب وظيفـــــة مـــــن وظـــــائف اإلدارة الـــــيت تقـــــيم اجتاهـــــات اجلمهـــــور وحتـــــدد سياســـــات   

  .وإجراءات الفرد واملنظمة مع الصاحل العام، وختطيط وتنفيذ برامج عمل لتحقيق الفهم والقبول العام

  .ما يرمز لإلتصال والعالقات اخلارجية ملؤسسة مايعين االتصال اخلارجي كل   

ويشمل االتصاالت اجلارية بني املدراء واألطراف األخرى خارج املنظمة مثـل املنظمـات واملؤسسـات والـدوائر   

ذات العالقـــة والـــوزارات واألجهـــزة احلكوميـــة وغريهـــا، وتســـاهم االتصـــاالت اخلارجيـــة يف زيـــادة فاعليـــة وكفـــاءة األداء 

  38.واالستثمار األفضل للموارد كما تلعب دوراً مهماً يف اإلعالم والتسويق والتعاون وتبادل اخلرباتاإلداري 

  أنواع االتصال الخارجي في المؤسسة: المطلب الثاني 

هو كل ما يتم بواسـطة املؤسسـة سـواء تعلـق األمـر بتقـدمي األخبـار عـن نفسـها، أو عـن  : االتصال المؤسساتي-1

  .د حضورها، أو التعريف مبوقفها حول موضوع أو حدث يسمى نشاطها اخلارجينشاطاا، أو تأكي

هو جمموع التعامالت اليت تقوم ـا املؤسسـة مـع حميطهـا اخلـارجي، املرتبطـة بتسـويق السـلع :  االتصال التجاري-2

منتجاــا مــن خــالل اإلشــهار والــرتويج وهلــذا ال بــد أن يكــون االتصــال  اقتنــاءواخلــدمات وحــىت خمتلــف الزبــائن إىل 

التجــاري يف مســتوى راقــي، هــذا األخــري تعكســه منتجــات املؤسســة مــن خــالل اجلــودة والنوعيــة ويهــدف إىل تــرويج 

   .جلب الزبائن إىل املؤسسةو منتجات املؤسسة 

نســان يف حــل مشــاكله، فهــو ركيــزة لتغيــري اآلراء هــو أحــد األســاليب الــيت يســتعملها اإل:  االتصــال االجتمــاعي-3

  .إىل األفضل وتعديل السلوك املعاكس

يعين االتصال الذي توجهـه املؤسسـة للمـواطنني، اجلماعـات العامـة واحملليـة والوطنيـة واإلداريـني الـذي تتمـىن   

  .املؤسسة خلق عالقات جيدة معهم

                                                           

38
 ،، املديةواالتصال اإلعالم، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف علوم "االتصال يف املؤسسة السياحية فندق الشريطون منوذجا :"جياليل بوزيد كرمية - 

  .53، ص2011- 2010




ھ� ا���
ل      ا	��� ا�ول                                                                          �  
 ا	�
ر��ا���
ل                                                     :   ا	�
	�ا	���� ����� ا	� 
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  وأهدافهتصال الخارجي في المؤسسة وسائل اال: المطلب الثالث 

   :وسائل االتصال الخارجي في المؤسسة-1

سـلوب لإلعـالم طريقـة للسـلوك وأ:"اجلمعيـة الفرنسـية العالقـات العامـة بأـا فقـد عرفـت :  العالقات العامة-1-1

إىل إقامة عالقات مفعمة بالثقة واحملافظة عليها بني املنظمة والفئات املختلفـة مـن اجلمـاهري داخـل هدف واالتصال ي

  39."املؤسسة وخارجها اليت تتأثر بنشاط تلك املؤسسة 

هـو وســيلة مدفوعــة الــثمن تســتخدمها املؤسســة وذلــك مـن أجــل خلــق حالــة مــن الرخــاء النفســي :  اإلعــالن-1-2

لمسـاعدة يف بيـع سـلعة أو خدمـة معينـة، أو كسـب موافقـة اجلمهـور علـى قبـول فكـرة أو يف اجلمهور لغرض بيـع أو ل

  .توجيهه وجهة معينة

تقنيــة اتصــال قائمــة بــذاا تلجــأ إليهــا املؤسســة لتلبيــة احلاجــة  اتعــرف علــى أــ:  العالقــات مــع الصــحافة-1-3

  .املتزايدة للمستهلك

  :أهداف االتصال الخارجي في المؤسسة-2

  العمالء؛كسب ثقة -

  وجذب أكرب عدد من الزبائن اجلدد؛ كسب تأييد اتمع،-

  تنمية العالقة مع رجال اإلعالم؛-

  شر الوعي الصحي والصناعي واألمين؛ن-

  قيق السمعة الطيبة للمؤسسة؛حت-

  لصالت والعالقات باجلهات الداعمة؛توطيد ا-

  على املعلومات اليت تتحصل عليها؛ صياغة سياسة املؤسسة بناءاً  إعادة-

                                                           

39
  .102، مرجع سابق، ص"مبادئ يف علم االتصال:"نعيمة واكد - 




ھ� ا���
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 ا	�
ر��ا���
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  ؛إطالع املعنيني على إجنازات املؤسسة-

  .ىاحلصول على اإلقرتاحات والشكاو -
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  المؤسسة: المبحث األول 

  تعريف المؤسسة وتصنيفاتها: المطلب األول 

  مفهوم المؤسسة  -1

إعطاء عدة مفاهيم خمتلفة لتلـك املؤسسـات تبعـاً للنشـاط الـذي نظراً لتعدد املؤسسات وتنوعها أصبح من الضروري 

  :به، وأطلقت عليها مصطلحات خمتلفة، وميكن تعريف املؤسسة مبا يليتقوم 

وتنســق العناصــر البشــرية وهــي الوحــدة الــيت جتمــع فيهــا  entrepriseإن كلمــة مؤسســة هــي ترمجــة للكلمــة   -

  40. واملادية للنشاط االقتصادي

وقـدرات مـن أجــل أمـوال وتعـرف املؤسسـة علـى أـا جتمـع أشخاصـاً ذوي كفــاءات متنوعـة تسـتعمل رؤوس  -

  .41ى من تكلفة إنتاج سلعة ما، واليت ميكن أن تباع بسعر أعل

مسـتقلة نوعـاً مـا، تؤخـذ فيهـا القـرارات حـول  واجتماعيـة اقتصـاديةوميكن تعريف املؤسسة على أـا منظمـة  -

مــــاين ، املاديـــة واإلعالميـــة بغيــــة خلـــق قيمـــة مضـــافة حســـب األهـــداف يف نطـــاق ز تركيـــب الوســـائل البشـــرية، املاديـــة

  .42ومكاين

جمموعـة مـن النـاس تـربطهم عالقـة مرتابطـة  إذن فاملؤسسة نظام اجتماعي نسيب أو إطار تنسيقي عقالين بـني أنشـطة

يفيــة ذات ومتداخلــة، يتجهــون حنــو حتقيــق أهــداف مشــرتكة وتنظــيم عالقــام يكلــة حمــدودة يف وحــدات إداريــة وظ

بطريقــة منظمــة ذات نســق معــني، وتــنظم  اإلنســانية، وتعمــل علــى تلبيــة احلاجــات خطــوط حمــددة الســلطة واملســؤولية

  .43خمتلفة  وإلغراضوتدار املؤسسات اليت تليب حاجات اتمع بطرق خمتلفة 

                                                           
40

  .9، ص1998، دون طبعة، اجلزائر، دار احملمدية العامة، "املؤسسة االقتصادية : "عدون ي دناصر دا -   
41

  .11ي عدون، املرجع نفسه، صداصر دان - 
42

  .8، ص2008،اجلزائر، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،  1الوجيز يف اقتصاد املؤسسة، ط: "غول فرحات  - 
43

، مذكرة لنيل شهادة ) إذاعة االهقار منوذجاً (التصال الداخلي يف املؤسسة ا: "بن عبد اهللا حممد، لفتح عبد املالك  - 
  .32، ص2011-2010الليسانس يف علوم االتصال،أدرار ، 
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  تصنيفات المؤسسة -2

نـوع (املعيـار القـانوين ومعيـار احلجـم واملعيـار االقتصـادي : ميكـن تصـنيف املؤسسـة حسـب ثالثـة معـايري مهمـة وهـي 

  :وهي كما يلي ) النشاط

  : 44 تصنيف المؤسسة حسب المعيار القانوني-2-1

قد تكون مؤسسات فرديـة أو شـركات، فاملؤسسـات الفرديـة تنشـأ عـن شـخص واحـد هـو  :المؤسسات الخاصة *

ركاء ، أمـا مؤسسـات الشـوالتنظـيم أحيانـاً  اإلدارةباإلضافة إىل عمـل  اإلنتاجرب العمل أو صاحب رأس املال عوامل 

حبوزم شخصية معنوية وذمة خاصة حيـث يتـوزع التنظـيم والتسـيري عدة حاملني لرؤوس األموال فتكون حتت حيازة 

  .ورأس املال على أكثر من شخص املؤسسة

ممثلـة يف الدولـة أو  عموميـة موعـةيكـون رأس املـال مملوكـاً  يف هـذا النـوع مـن املؤسسـات:  المؤسسات العمومية*

ــــة، كمــــا أن ســــلطة القــــرار ترجــــع إليهــــا، فهــــي مؤسســــات تابعــــة للقطــــاع  ــــة( العــــاماجلماعــــات احمللي وختضــــع  ،)الدول

  .للتشريعات اخلاصة به

املعتمــدة عليهــا يف تصــنيف املؤسســات عــدد مــن أهــم املعــايري :  تصــنيف المؤسســة حســب معيــار الحجــم-2-2

  : 45 من املؤسسات وهيالعمال حيث منيز بني مخسة أنواع 

  ؛عمال مؤسسات مصغرة 9إىل  0من  -

  ؛عامل املؤسسات الصغرية 49إىل  9من  -

  عامل املؤسسات املتوسطة؛ 499إىل  50من  -

  عامل املؤسسات الكبرية؛ 999إىل  500من  -

                                                           
44

  .16غول فرحات، مرجع سابق، ص - 
45

  .36، ص2013اقتصاد وتسيري املؤسسة، دون طبعة، اجلزائر، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، : "رفيقة حروش  - 
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  .عامل املؤسسات الكبرية جداً  1000بداية  من  -

ميكـــن تصـــنيف املؤسســـات تبعـــاً ملعـــايري اقتصـــادية مـــن :  تصـــنيف المؤسســـة حســـب المعيـــار االقتصـــادي-2-3

التـايل  النحـو علىالنشاطات االقتصادية إىل ثالثة قطاعات وهي  CLARCKوعليه قسم  خالل النشاط الذي متارسه
46:  

خمتلـــف أنواعهـــا ومنتوجاـــا وتربيـــة ) الفالحـــة  (الزراعـــة  املتخصصـــة يفجيمـــع تلـــك املؤسســـات :  القطـــاع األول -

  .املواشي، باإلضافة إىل أنشطة الصيد البحري

تتمثــل يف قطــاع الصــناعة أي املؤسســات الصــناعية، وهــي خمتلــف املؤسســات الــيت تعمــل علــى :  القطــاع الثــاني -

النهــــائي أو الوســــيط وتشــــمل بعــــض حتويــــل املــــواد الطبيعيــــة أساســــاً إىل منتوجــــات قابلــــة لإلســــتعمال أو االســــتهالك 

إىل الصــناعات حتويــل  باإلضــافة،  منتوجــات غذائيــة وصــناعية خمتلفــةبتحويــل املــواد الزراعيــة إىلالصــناعات املرتبطــة 

  ).الصناعات االستخراجية(وتكرير املواد الطبيعة من معادن وطاقة وغريها 

، الســياحة، ، النقــلالتوزيــع(يتمثــل يف املؤسســات اخلدماتيـة، أي املؤسســات املنتجــة للخـدمات :  القطـاع الثالــث -

  .........).لبنوك، التأمنيا

قطاعـاً رابعـاً  ضـيف، وعليه هنـاك مـن ياآلخرينجتدر اإلشارة إىل أن قطاع اخلدمات يعرف تطوراً مذهالً يف العقدين 

  .االستشارةاإلعالم اآليل، األمن،  : الذي يتمثل يف تلك املؤسسات اليت متنح اخلدمات ملؤسسة أخرى

  وظائف المؤسسة : المطلب الثاني 

سـلعة أو اخلدمـة ال تتحقـق  وظائف تقوم ا، واملؤسسة متارس يف وحدة هلـا هـدف معـني هـو إنتـاجمؤسسة  أليإن 

ال تتحـــرك حنـــو اهلـــدف إال مـــن خـــالل  اإلنتـــاج، وعناصـــر املناســـبة اإلنتـــاجإال مـــن خـــالل تـــوفر جمموعـــة مـــن عناصـــر 

  : كاأليتوهي  ؤسسة يطلق عليها وظائف املجمموعة من األنشطة املقننة واملربجمة واليت 

                                                           

46
  .18مرجع سابق، ص،غول فرحات  - 
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املؤسســة مــن ميكــن اختصــار تعريــف التســويق بأنــه جمموعــة العمليــات واهــودات الــيت تبــذهلا :  وظيفــة التســويق-1

أجـل معرفـة أكثـر ملتطلبـات السـوق، ومـا جيـب إجنـازه يف جمـال مواصـفات املنتـوج، الشـكلية والتقنيـة، حـىت تسـتجيب 

عمليـــة تـــرويج وتـــوفري املنتـــوج للمســـتهلك يف الوقـــت أكثـــر هلـــذه املتطلبـــات مـــن جهـــة  وكـــل مـــا يبـــذل مـــن جهـــود يف 

كنـــة وبأســعار مالئمـــة حتقـــق أكثـــر أرباحـــاً هلـــا، تتوقـــف عليهـــا املناســب وبالطريقـــة املالئمـــة، حـــىت تبيـــع أكـــرب كميـــة مم

  .47حياا

ويعمل التسويق على قيادة املؤسسة فيما يتعلق برباجمها التنموية والتقنية وتقوم وظيفة التسـويق علـى عناصـر أساسـية 

  :هي 

تعـــرب عـــن منتـــوج مـــادي أو خـــدمايت، يـــتم تقـــدميها إىل الســـوق بغـــرض جتـــاري، وتعتـــرب أداة وصـــل بـــني :  الســـلعة -

االسـتعمال، أمـا املؤسسـة فهـي ـتم  داملؤسسة واملستهلك فهذا األخري يهمه ما سوف يتحصـل عليـه مـن منفعـة عنـ

  .بدرجة إقبال املستهلك على سلعتها

لـه دور مهـم يف رفـع حجـم املبيعـات، وتقبلهـا مـن طـرف  مليـة البيـع، إذمـن املؤشـرات املهمـة يف جنـاح ع:  السعر -

املســتهلك وحيــدد الســعر طبقــاً العتبــارات منهــا الفــرتة املوجــود فيهــا هــل هــي يف مرحلــة انطــالق أو نضــوج أو نــزول 

  .املؤثرة يف السعراخل ، وهي أهم العوامل ....

يف البيـع ، ولكـي يـتم ببيعـه ال بـد مـن هـا املنتـوج بـالبطء يتم الرتويج للسـلعة يف عـدة حـاالت يصـاب في:  الترويج-

. إىل حـد معـني  األسـعار، التخفيض يف اإلعالن: الرتويج يف هذه الوضعية، وهي تشمل العديد من العلميات مثل 

كميـات معينـة مـن البيـع أو تقـدمي عينـات بـدون مقابـل خاصـة يف حالـة تنظـيم معـارض املنتوجـات، تـوفري جـوائز عـن  

  .48ق املنتوج أو دخول املؤسسة منطقة جديدةإنطال

                                                           

47
  .326ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص - 

48
  .330ناصر دادي عدون، املرجع نفسه، ص - 
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إىل املسـتهلك  إنتاجهـاويعترب من الوظائف الرئيسية للتسويق ويهدف إىل توصيل السلع بعد االنتهاء من :  البيع -

بــائعي التجزئــة مت إىل املســتهلك أو قــد تكــون بــني األخــري، فقــد تبيــع إىل بــائعي اجلملــة مث بــائعي اجلملــة يبيعــون إىل 

  .الءكعن الوسطاء أو الو  أواملؤسسة مت بائعي التجزئة مت املستهلك، 

، خدميـة، والنشـاط ؤسسة كيفما كانت صناعية، زراعيةللم وظيفة رئيسية اإلنتاجتعترب وظيفة :  اإلنتاجوظيفة  -2

مـن أجــل احلصــول علــى ســلع ) العمــل، رأس املــال، الطبيعــة( اإلنتــاجللمؤسســة يضــمن التوفيــق بــني عوامـل  اإلنتـاجي

هــو بعبــارة أخــرى حتويــل املــوارد التابعــة  واإلنتــاجتشــبع حاجــات ورغبــات املســتهلكني وقــادرة علــى التــنفس وخــدمات 

  :49إىل مراحل هي  اإلنتاجيسلع وخدمات وينقسم النظام واليت تقود إىل  إنتاجيلنظام 

تنفيذيـة (عمالـة ...) خـام، جتهيـزات (وهي بداية النظام وتشـمل كـل مـا يـدخل إىل املؤسسـة مـواد :  المدخالت -

  ).حول التكاليف املستهلكني(بيانات  )إدارية 

املــــدخالت إىل خمرجــــات داخــــل الورشــــات تعتــــرب أســــاس النظــــام حيــــث تقــــوم مــــن خالهلــــا بتحويــــل :  العمليــــات -

  .صناعية أو خدمية أو معلومات: واليت قد تكون  اإلنتاجية

خمرجاــا فنقــول شــركة الســكر وال  بأمســاءمتثــل ايــة النظــام يف التنفيــذ وبدايــة يف التفكــري وتســمى :  المخرجــات -

  .نقول شركة تصنيع القصب

  .تعترب العنصر الذي يوفر املدخالت ويستقبل النظام:  البيئة -

وهــي املتابعــة للمخرجــات قبــل نزوهلــا للبيئــة وذلــك مــن أجــل حتســني النظــام يف كــل ) : التغذيــة العكســية(الرقابــة  -

  .مراحله

تعـــد الوظيفـــة املاليـــة مـــن الوظـــائف احلاكمـــة يف أي مؤسســـة ســـواء كانـــت عموميـــة أو خاصـــة، :  وظيفـــة الماليـــة-3

 البحـث عـن األمـوال مـن ومهما كان طبيعة نشاطها، وهي جمموعة من املهام والعمليات اليت تسعى يف جمموعهـا إىل

الـــيت تريـــدها مـــن األمـــوال مـــن خـــالل براجمهـــا وخططهـــا مصـــادرها املمكنـــة بالنســـبة للمؤسســـة بعـــد حتديـــد احلاجـــات 
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  .119غول فرحات، مرجع سابق ،ص - 
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ونشــاطها، بشــكل  الــيت تســمح هلــا بتحقيــق خططهــا اإلمكانيــاتاالسـتثمارية، مث تــأيت مرحلــة القــرار باختيــار أحســن 

  .األهداف املسطرة إىلوالوصول عادي 

واألنشـطة طتها تنطلـق خمتلـف العمليـات من الوظائف الرئيسية يف املؤسسة، حيـث بواسـتعترب :  وظيفة التموين-4

و العمليــات، تعمــل علــى  وتســاهم بصــفة كبــرية يف دورة االســتغالل للمؤسســة، وتعــرف علــى أــا جمموعــة مــن املهــام

لــربامج ت وتكــاليف ونوعيــات مناســبة طبقــاً تــوفري خمتلــف عناصــر املخــزون احملصــل عليهــا مــن خــارج املؤسســة بكميــا

ل تنفيـــذ جـــو االحتفـــاظ بعناصـــر املخــزون مـــن أ واملقصـــود بتــوفري خمتلـــف عناصـــر املخـــزون الشــراء. وخطــط املؤسســـة

  .أو البيعية يف إطار متناسق ويف الوقت املطلوب اإلنتاجيةسواء بنشاط املؤسسة الربامج اخلاصة 

الفاعلــة يف أي مؤسســة بــاألخص يف  تعــد وظيفــة املــوارد البشــرية مــن الوظــائف:  وظيفــة إدارة المــوارد البشــرية-5

مـن وسـد حاجـات املؤسسـة  اإلنتـاجمن أجل رفع كمية ط يف التوظيف فق ترتكز مهامهاما كانت بعد الراهن الوقت 

اليــد العاملــة فــإن التطــورات التكنولوجيــة والقانونيــة واالقتصــادية جعلــت مــن مهامهــا تــزداد وتنمــو وميكــن مجــع هــذه 

  :50جماالت هي املهام يف ثالثة 

  .اخل..)الرواتب(تضم كل من التوظيف تشريعات العمل، التعويضات :  التسيير البحتةمهام  -

وتضــم كــل مــن االتصــال داخــل املؤسســة، إعــداد امليزانيــة :  المــوظفينوإدمــاج مهــام متعلقــة بسياســة التحفيــز  -

  .اخل...االجتماعية

لــف حتركاــا املســتقبلية وهــي مهــام مرتبطــة مبســتقبل املؤسســة وخمت: مرتبطــة بالتســيير التقــديري للمؤسســة  مهــام -

  .اخل.....األداءللفرص وتتمثل يف التدريب والتكوين، ترقية داخلية للموظفني، تقييم واستغالهلا 

علـــى أـــا اســـتقطاب واختيـــار وإدارة املـــوارد البشـــرية الـــيت وبنـــاءاً علـــى مـــا ســـبق ميكـــن تعريـــف وظيفـــة املـــوارد البشـــرية 

تقيـيم األداء مـروراً  اىل) حتديـد االحتياجـات(حتتاجها املؤسسة، حيث تنطلق هذه العملية من ختطيط املوارد البشرية 

  .والنقابات أو االحتادات العماليةب والتطوير مع مراعاة القيود القانونية باالستقطاب واالختيار والتدري
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   أهداف المؤسسة: المطلب الثالث 

ونشـاط املؤسسـة، طبيعـة تسعى املؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة إىل حتقيق أهـداف خمتلفـة ومتنوعـة حسـب  

  : 51فيما بينها وميكن تلخيصها فيما يلي وتبقى هذه األهداف مرتابطة ومتداخلة 

، حتقيـق متطلبـات الـربح: عى املؤسسات إىل حتقيقهـا من األهداف االقتصادية اليت تس:  األهداف االقتصادية-1

  .اإلنتاجاتمع، عقلنة 

العمـل علـى و وهي ضمان مستوى مقبول من األجور، حتسني مستوى معيشة العمـال، :  األهداف االجتماعية-2

  .اتمع، الدعوة إىل تنظيم ومتاسك العمال، توفري تأمينات ومرافق للعمال تغيري منط استهالك

ترفيهية، تدريب العمال املبتـدئني ورسـكلة القـدامى، ختصـيص أوقـات وهي توفري وسائل :  األهداف الثقافية -3  

  .للرياضة

مثـل اجلامعـات للقيـام البحـث والتنميـة، التعـاون مـع مؤسسـات البحـث العلمـي وهـي :  التكنولوجيةاألهداف -4 

  .بعمليات البحث العلمي لتطور املؤسسة
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  السياحة: المبحث الثاني 

  تعريف السياحة ومكوناتها: المطلب األول 

  تعريف السياحة -1

دوراً هامــاً علــى مســتوى دول العــامل، وهلــذه األمهيــة املتزايــدة اجتهــت معظــم الــدول إىل االهتمــام ــا حــىت فهــي تلعــب 

التنقــل واحلركــة الــيت هــي مــن "العديــد مــن الــدول وتعــرف الســياحة علــى أــا أصــبحت عامــل هــام وفعــال يف اقتصــاد 

ة حبيـث ال تتحـول سـتمتاع لفـرتة مؤقتـخصائص اإلنسان، والـذي اعتـاد علـى االنتقـال مـن مكـان إىل آخـر بغـرض اال

  .52"إىل إقامة دائمة وترتبط بعمل مأجور

انتقـــال األفـــراد مـــن مكـــان آلخـــر ويف مفهــوم احلـــديث للســـياحة حســـب تعريـــف منظمـــة الســـياحة العامليـــة فإـــا تعـــين 

  .53ساعة وتقل عن سنة  24خمتلفة ولفرتة زمنية تزيد عن  ألهداف

ــــارة عــــن االنتقــــال الــــوقيت  ــــا لســــرد التعــــاريف مجيعهــــا ولكــــن نلخــــص منهــــا إىل أن الســــياحة عب وال يتســــع اــــال هن

آخـر خـارج هـذا الـوطن والبقـاء فيـه مـدة ال تقـل عـن فيه  إىل أي مكان  اإلقامةالذي اعتادوا من الوطن  لألشخاص

أن ينــدرج حتــت األغــراض الســياحية  عــىنمبالدائمــة،  اإلقامــةســاعة وال تزيــد عــن ســنة وألي غــرض غــري العمــل أو  24

  .54أي غرض فيما عدا العمل الذي يدر على صاحبه دخالً 

ســاعة علــى أال تتحــول هــذه  24أمـا الســائح فيعــرف علــى أنــه كــل شـخص يقــيم خــارج موطنــه املعتــاد لفــرتة تزيـد عــن 

يارة أو مهرجان أو عـالج وال يـدخل يف التعريـف وينتقل فيها لز اإلقامة إىل إقامة دائمة حبيث ال تزيد عن سنة كاملة 

  .55)الطائرةوأطقم  ،املهاجرون، البعثات الدبلوماسية(
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  .9، ص2010، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1، ط"جغرافية السياحة: "منال شوقي عبد املعطي أمحد  - 
53

  .19ص ،2008، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، 1، ط"السياحة البيئية : "أكرم عاطف رواشدة  - 
54

،دارسة مكملة لنيل ) مدينة جيجل منوذجاً (الفندقية والتنمية احلضرية يف جيجيل السياحية  اخلدمات: "إلياس عياشي  - 
  ."15، ص2009- 2008شهادة املاجستري يف علم االجتماع احلضري، قسنطينة ،

55
  .21مرجع سابق، ص ،أكرم عاطف رواشدة - 
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  :56مكونات السياحة-2

الدولــة املضــيفة صــاحبة املعــامل الســياحية وفقــاً  ملتطلبــات  الــيت تســتوعبها ة وهــي الطاقــة البشــري:  الســائحون -2-1

  .كل سائح 

وهي الدول الـيت تقـدم خدمـة السـياحة لسـائحيها بعـرض كـل مـا لـديهم مـن امكانيـات يف هـذا :المعرضون -2-2

  . اال تتناسب مع طلبات السائحني من اجل خلق بيئة سياحية ناجحة

باختالف أنواعها واليت تتمثل يف أنواع السـياحة وتقـدمي التعريفـات :  )المعالم السياحية(الموارد الثقافية  -2-3

  .اخل....... اآلثارالبيئة، الرياضة، : هلا فنجد منها املختلفة 

  أنواع  السياحة : المطلب الثاني 

وهــذا الســياحية   مــن خــالل قيامــه بــالرحالتة تبعــاً مليــوالت ورغبــات الســائح املــراد إشــباعها يتتعــدد األنــواع الســياح

  :معايري فيما يلي لنعرض بعضها وفقاً لمتاشياً مع التطورات اليت يشهدها العامل، ونظراً لتعدد أنواعها سوف 

  :57وتنقسم السياحة وفقاً هلذا النمط إىل :  وفقاً للمعيار الجغرافي-1

ــة(الســياحة الداخليــة 1-1 أو وهــي حركــة انتقــال الســائح مــن مكــان إقامتــه املعتــاد لزيــارة مكــان آخــر :  )المحلي

  .باخنفاض التكلفةداخل حدود دولته اليت يقيم فيها، وتتميز منطقة أخرى 

بـــني دول متجـــاورة تشـــكل منطقـــة ســـياحية واحـــدة  واإلقامـــةويقصـــد ـــا حركـــة الســـفر :  اإلقليميـــةالســـياحة 1-2

وتقدم الدول املتجاورة تسهيالت متبادلة لتحقيق التجانس والتكامل كمـا هـو احلـال يف ماليزيـا وتايالنـد و سـنغافورة 

  .اخل.......
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  .69،ص 2010، األردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع ،1، ط"ية اجلغرافيا السياح: "أمنة أبو حجر  - 
57

  .72مرجع سابق، ص ،منال شوقي عبد املعطي أمحد - 
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املؤقتة عرب حـدود الـدول املختلفـة  وإقامتهموتتمثل يف حركة انتقال األفراد :  )الخارجية(السياحة الدولية  -1-3

  .يف العامل

  : 58وفقاً لمعيار الفئة العمرية  -2

  .زمة لنضوجهم كاملعسكرات الصيفيةمتتاز باكتساب مهارات سلوكية ال:  سياحة فئة الصغار2-1

  .وتكوين صداقات ومعارف اآلثارومتتاز بالبحث عن :  سياحة فئة الشباب2-2

وتتميـــز باالســـرتخاء مـــن عنـــاء العمـــل واإلرهـــاق وتكـــون معظمهـــا يف الشـــواطئ :  ســـياحة فئـــة الناضـــجين -2-3

  .اخل....والصحراء 

ومتتـاز بالبحـث عـن االسـتجمام والراحـة واهلـدوء، وزيـارة األمـاكن الـيت كـان حيلـم :  سياحة فئـة المتعاقـدين -2-4

  .ا قبل التقاعد لعدم الوقت الكايف

  : وفقاً لمعيار المدة-3

معــني مثــل مناســبات  إطــارحمــددة مســبقاً ويقضــيها الســائح وفــق  أليــاموعــادة مــا تكــون : ســياحة لمــدة أيــام 3-1

  .األعياد

وهي تـرتبط مبوسـم معـني مثـل االسـتمتاع يف الشـواطئ يف الصـيف والتزحلـق علـى اجلليـد يف :  سياحة موسمية3-2

  .الشتاء

  .وتأيت فجائية ودون ختطيط مسبق وبشكل عابر:  سياحة عابرة 3-3

  :وفقاً لمعيار الهدف  -4

  :حسب اهلدف ونذكر منها ما يلي وتتعدد أنواع السياحة 
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  .79، مرجع سابق، ص"اجلغرافية السياحية: "أمنة أبو حجر  - 
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  .احلج إىل البقاع املقدسة بالسعودية: املقدسة مثل وتتمثل يف زيارة األماكن :  السياحة الدينية4-1

ــــة يف عــــالج املــــرض مثــــل :  الســــياحة االستشــــفائية4-2 ــــى العناصــــر الطبي ــــة والرمــــال : تعتمــــد عل ــــابيع املعدني الين

  .الصحراوية قصد شفاء األفراد

تعتمـد علـى اسـتخدام املراكـز واملستشـفيات احلديثـة مبـا فيهـا مـن جتهيـزات طبيـة وكـوادر :  السياحة العالجيـة 4-3

  .بشرية لديها الكفاءة يف عالج األفراد الذين يلجأون إىل هذه املراكز

وهــو الســفر مـــن مكــان آلخـــر داخــل الدولــة أو خارجهـــا مــن أجـــل املشــاركة يف بعـــض :  الســياحة الرياضـــية 4-4

  59.ت الرياضية أو من أجل االستمتاع مبشاهداالدورات أو البطوال

يهـــدف هـــذا النـــوع مـــن الســـياحة إىل التعـــرف علـــى عـــادات وتقاليـــد الشـــعوب األخـــرى :  الســـياحة الثقافيـــة4-5

  .واملناطق اليت تتوفر فيها اآلثار والرتاث

وهــي ســـياحة تشــمل مجيــع أنــواع املعــارض وأنشـــطتها املختلفــة مثــل املعــارض الصـــناعية :  ســياحة المعــارض 4-6

  60.ومعارض الكتاب، فمن خالهلا يستطيع الزائرون التعرف على آخر اإلجنازات التكنولوجية والعلمية

  دوافع السياحة وأهميتها: الثالثالمطلب 

   دوافع السياحة-1

ســواء داخليــاً أو خارجيــاً، وذلــك نتيجــة ؤدي إىل حتركــه مــن مكــان آلخــر يف هــذا الوقــت يوجــد يف اإلنســان دافــع يــ

  :61واقتصادية ونفسية وما إىل ذلك، ومن هذه الدوافع اليت تؤدي بتحركه هي  اجتماعيةلعوامل 

                                                           

59
  .33مرجع سابق، ص ،أكرم عاطف رواشدة- 

60
  .22إلياس عياشي، مرجع سابق، ص- 

61
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف إدارة " السياحة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر  دور:"مساعيين نسبية - 

  .23، ص 2014-2013األعمال ، وهران ، 
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 اآلثــــارتتعلــــق بالرغبـــات املختلفــــة للتعـــرف علــــى احلضــــارات القدميـــة ومشــــاهدة :  دوافـــع ثقافيــــة وتاريخيــــة-1-1

  .والتعرف على حياة الشعوب وثقافتهم

تتمثــل يف زيــارة األمــاكن املقدســة أو زيــارة املعابــد واألضــرحة نظــراً ملــا متثلــه مــن قــيم روحيــة :  دوافــع دينيــة-1-2

  .ملختلف األديان واملعتقدات

يـــرتبط مبحاولـــة اهلـــروب املؤقـــت مـــن إرهـــاق العمـــل وضـــجة املـــدن :  دوافـــع الراحـــة واالســـتجمام والترفيـــه-1-3

  .واللجوء إىل األماكن اهلادئة من أجل االستمتاع بأوقات الفراغ

هـــذا الـــدافع ينشـــأ بقـــوة لـــدى املغرتبـــني عـــن بلـــدهم حـــافز قـــوي لزيـــارة بلـــدهم األم وجتديـــد :  دوافـــع عرقيـــة-1-4

  .الروابط األسرية

ومــن فــرق العملــة يف التحويــل وهــذا يــؤدي  األســعاريف االســتفادة مــن اخنفــاض  تتمثــل:  اقتصــاديةدوافــع -1-5

  .توجه السياح إىل البلد الذي اخنفضت عملته للتمتع باخلدمات والسلع بأسعار أقل

السفر بغرض مشاهدة املباريات الرياضية وتشجيع فرق معينة أو ممارسـة الرياضـة واملشـاركة :  دوافع رياضية-1-6

  .فيها

دوافع أخرى كالصـحية والتعلـيم، ممـا جيـدر بالـذكر أن هـذه الـدوافع ختتلـف مـن سـائح إىل آخـر وأنـه ميكـن أن وهناك 

  .جيتمع دافعني أو أكثر يف سائح معني

   أهمية السياحة-2

  خلق مناصب عمل؛ -

  تدفق رؤوس األموال األجنبية؛ -

  عدد مطلب اجتماعي ونفسي هام؛ت -

  ت والعادات والتقاليد بني الشعوب؛الثقافاتعدد أداة لإلتصال وتبادل  -
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  دي إىل حتسني العالقات بني الدول؛تؤ  -

  التقليد وحتقيق الرفاهية لإلنسان؛تدفع للمحاكاة و  -

  .االستغالل األمثل للموارد واملعطيات الطبيعية واحملافظة عليها -
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  السياحة في والية أدرار:المبحث الثالث 

  ة أدرارنبذة عن والي: المطلب األول 

الصـحراء اجلزائريـة الـيت هـي جـزء مـن  غرب وهي تقع يف جنوب 1974ظهرت والية أدرار بعد التقسيم اإلداري لعام 

كلــم مربــع وهــذه املنطقــة  1500الصــحراء اإلفريقيــة الكــربى، وتبعــد أقــرب نقطــة منهــا عــن العاصــمة اجلزائريــة حبــوايل 

تشــمل علــى عــدد مــن الواحــات واملــدن والقصــور تزيــد عــن الثالمثائــة ومخســني واحــة الــيت  . 62تســمى منطقــة تــوات 

كلــم مربــع حيــدها مــن الشــمال واليــة  427.968وهــي تغطــي مســاحة . 63متنــاثرة هنــا وهنــاك علــى رمــال الصــحراء 

ن متنراســت، ومــ الشــرقي واليــة تنــدوف، ومــن اجلنــوب واليــة البــيض ومــن الشــمال الغــريب واليــة بشــار، ومــن الغــرب

تنقسـم واليـة أدرار إداريـاً  ومن اجلنوب دولة مايل ،ومن اجلنوب الغريب دولة موريتانيـا، ،غردايةالشمال الشرقي والية 

 –قــورارة : نســمة، وتنقســم الواليــة إىل أربــع منــاطق وهــي  320000أمــا عــدد ســكاا فهــو . بلديــة 28ودائــرة  11إىل 

  .تنزروفت  –تيديكلت  –توات 

  .درجة مشاالً  30إىل  20درجات غرباً وبني دائريت عرض  3درجة شرقاً، و 1تقع والية أدرار بني خطي طول 

  :يتكون السطح األرض لوالية أدرار من : التضاريس *

يولوجيــة خمتلفــة ومــن بينهــا هضــبة تادميــت جوهــي ذات تكوينــات تغطــي مســاحة معتــرب مــن الواليــة :  الهضــاب -

  .م600حيث يصل إرتفاعها إىل 

  .تتألف من كثبان رملية مرتفعة، واليت جتلبها الرياح مثل عرق شاش:  العرق -

  .هي عبارة عن مناطق نشأت يف جماري أودية قدمية وعريضة، وعادة ما تكون ذات تربة ماحلة:  السبخة -

                                                           
62

، 2004، دون طبعة، وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع، "الرقصات واألغاين الشعبية  مبنطقة توات: "عاشور سرقمة - 
  .13ص
63

، أطروحة تقدم ا لنيل شهادة الدكتوراه، الدور الثالث "امليالديني 19و  18توات خالل القرنني  إقليم: "حممود فرج فرج - 
  .1يف التاريخ،ص
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  .فهي هضبة صخرية تغطيها صخور جريية ممتدة يف شكل صفائح طبقية:  الحمادة -

يســـود الواليـــة منـــاخ صـــحراوي جـــاف شـــديد الـــربودة شـــتاًء وشـــديد احلـــرارة صـــيفاً، وتصـــل درجـــة احلـــرارة :  المنـــاخ*

  . 64 االستثنائيةدرجة، أما األمطار فهي شبه معدومة إال يف بعض احلاالت  50القصوى يف شهر جويلية 

االكســــيا باالضــــافة إىل أشــــجار : نظـــراً للطــــابع الصــــحراوي للواليــــة تكثــــر فيهــــا النباتـــات الشــــوكية مثــــل :  النبــــات*

  .النخيل

  .فبالنسبة للحيوانات فنجد اجلمال واملعز والغزال واألغنام واألفاعي والعقارب وغريها:  الحيوان*

  السياحية لوالية أدرار اإلمكانيات: المطلب الثاني 

، يبـــد أن تقـــاطر طب العديـــد مـــن املستكشـــفني والســـياحلواليـــة علـــى مـــوارد ســـياحية ســـاحرة مـــا جيعلهـــا تســـتقتتـــوفر ا

  :ما يلي   اإلمكانياتالسياح على الوالية يتعدد اجلوانب السياحية ومن بني هاته 

مـة الواليـات تتوفر الوالية على عناصر طبيعية هامة للجذب السياحي تؤهلها لتكون يف مقد:  الموارد الطبيعية-1

 العــــرق الكبــــري، عــــرق شــــاس و: يف االســــتقطاب الســــياحي ومقصــــداً ســــياحياً بامتيــــاز ومــــن أشــــهر هــــذه العناصــــر 

إىل زيــارة عــني بــودة بغــرض  باإلضــافة .65الســبخات املنتشــرة عــرب الواليــة كســبخة مقرحــان والوديــان كــوادي مســعود 

   .66ملن يعاين من مرض الروماتيزماب برمل عرقها والسيما طباالستشفاء مباء عينها، واالست

  :وتتضمن ما يلي :  الموارد األثرية والتاريخية-2

  .تواجدت هذه النقوش يف منطقة أولف واملطارفة، تيمياوين، متقطن: الصخرية النقوش  -2-1

  

                                                           

64
  .44ص،2011رب، احل، اجلزائر، منشورات 2، ط"التاريخ الثقايف إلقليم توات: "الصديق حاج أمحد آل املغيلي - 

65
  .20، ص5عن والية أدرار، العدد  رسالة أدرار، جملة دورية تصدر- 

66
  .99أدرار واحات الفن وقصور األمان، ص- 
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هــي حتفــة هندســـية ونظــام خــارق عبقـــري يف اســتغالل امليــاه وحتـــدي قســوة الطبيعــة، والفقـــارة يف :  الفقــارة -2-2

  .67أدرار هي روح احلياة اليت أدرت الوجود من العدم وفجرت جناناً وواحات روعتها من روعة الرياض الساحرة

من املعامل األثرية واليت تتبـاهى  ـا واليـة أدرار هـي القصـور القدميـة والقصـبات :  المعالم األثرية العمرانية -2-3

 ،واحــة تــابلكوزة، ماســني(وفضــاءات  واحاتيــة .... ) أغــالد ومتاســختو ر وقصــر محــاد وقصــر متنطــيط ز غــيقصــبة إ(

  ....) .أولف ،أقبلي

  :الية جد هامة ومن أمهها تعترب املؤهالت الثقافية اليت تزخر ا الو :  الموارد الثقافية -3

هــي ذات أبعــاد ثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة وســياحية دأب عليهــا أصــحاب املنطقــة تربكــاً مبـــآثر :  الزيــارات -3-1

  .أولياء اهللا الصاحلني، ومن بينها زيارات الرقاين السنوية برقان وزيارة السبوع بتيميمون

ــا واألضــرحة -3-2 لــديين والثقــايف فهــي تعتــرب مصــدر إهلــام روحــي مثــل زاويــة إضــافة إىل الــدور العلمــي ا:  الزواي

  .اخل، وأما األضرحة كضريح سيدي حممد بلكبري بوسط الوالية...سيدي البكري و زاوية موالي عبد اهللا الرقاين 

 ،)اتيسفـــزربيـــة فـــاتيس ب(، النســـيج ) الفخـــار األســـود بتمنطـــيط(ومـــن بينهـــا الفخـــار :  الصـــناعة التقليديـــة-3-3

  .68) الفضة من خواتيم و اساور(احللي  ،)النعال واألحذية بأولف (اجللود 

الطبــل، صــارة، قرقــابو، : تشــتهر واليــة أدرار بــأنواع خمتلفــة مــن الغنــاء منهــا  : الفولكلــور والغنــاء الشــعبي-3-4

  .69)اديعكرتاث غري  UNESCOغناء زنايت حملي مصنف من طرف (الزمار، احلضرة، البارود، أهليل 
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  في والية أدرار ةكل السياحيا الهي:الثالث  طلب الم

بالنســبة للفنــادق هنــاك أربعــة فنــادق بــأدرار املركــز، يــأيت علــى رأســها فنــدق تــوات حيــث تبلــغ طاقــة :  الفنــادق -1

ســرير، وكــذا فنــدق الرمحــة الــذي تبلــغ  64ســرير باإلضــافة إىل فنــدق تيمــي الــذي تبلــغ طاقتــه هــو األخــر  108 إيوائــه

العديــد مــن ســريراً ، أمــا بتيميمــون فيوجــد  60: ســريراً، وفنــدق اجلامعــة اإلفريقيــة بطاقــة اســتيعابية تقــدر بـــ  60طاقتــه 

سـريراً وفنـدق مـوالي  64سـرير وفنـدق إغـزر الـذي يسـتوعب  184فندق قورارة الذي تبلـغ طاقتـه الفنادق ومن أمهها 

  .70سريراً  60احلسني الذي تبلغ طاقة استيعابه 

بـأدرار املركـز، والـذي ) مـراقن(أما بالنسـبة للمخيمـات فهنـاك أربعـة خميمـات، منهـا خمـيم البسـتان :  المخيمات -2

سـريراً، وخمـيم الرمـال الذهبيـة بتيميمـون  80سريراً، خميم أقرينج بـأدرار املركـز الـذي تبلـغ قـدرة إسـتيعابه  70تبلغ طاقته 

  .سرير وخميم جنان املالك وغريه 150ر طاقة استيعابه بـ النخيل بتيميمون الذي تقدسريراً وخميم  75الذي يستقبل 

لواليــــة أدرار عــــدة دواويــــن والصــــناعة التقليديــــة وفــــرت مديريــــة الســــياحة :  الــــدواوين والجمعيــــات الســــياحية -3

ـــدواوين  هـــذه إىل األمـــام، ومـــن بـــنيومجعيـــات ســـياحية تنشـــط علـــى مســـتوى الـــوالئي مـــن أجـــل الـــدفع بالســـياحة  ال

مجعيــة احملافظــة علــى قصــر متنطــيط، (واجلمعيــات ...) الـديوان احمللــي للســياحة أدرار، الــديوان احمللــي للســياحة رقـان (

  .)...اجلمعية السياحية أصدقاء تيميمون

حتتــوي الواليــة علــى جمموعــة مــن الوكــاالت تنشــط يف تســويق املنتــوج الســياحي :  وكــاالت الســياحة واألســفار -4

  .اخل....درار جوالت، سيدي أمحد بن موسى، اهلامل سفر ومنها أ

لواليـــة  وتتمثـــل يف مديريـــة الســـياحة والصـــناعات التقليديـــة، مركـــز اإلعـــالم والتوجيـــه الســـياحي:  هياكـــل إداريـــة -5

  .مركز الصناعة التقليدية إنتاج،عرض و بيع، غرفة الصناعة التقليدية ،، مقر السويقةأدرار
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أو  اجتماعيـةنشـاطاا سـواء كانـت اقتصـادية أو  اخـتالفيعد االتصال من بني أسباب جناح املؤسسة على         

  .ثقافية، وهذا نتيجة للدور الذي يؤديه من خالل املسامهة يف احلفاظ على استمرارية هذه املؤسسة

يف  االتصـاليةهو اإلطالع علـى واقـع العمليـة  ،ومن هنا انطلقت لكي يكون اهلدف األساسي لدراسيت هذه        

 ،درارأاملــديريات الــيت هلــا وزن ثقيــل علــى مســتوى واليــة املؤسســات الســياحية اجلزائريــة، وكــان اختيــاري علــى إحــدى 

هــذه األخــرية الــيت تشــهد حيويــة ونشــاط ملحــوظ وقفــزة  ،رأال وهــي مديريــة الســياحة والصــناعة التقليديــة لواليــة أدرا

يف جمال إجناز مشاريع محايـة السـياحة، فهـي ختطـوا خطـوات لتفعيـل وتنشـيط العمليـة االتصـالية علـى املسـتوى نوعية 

  .الداخلي واخلارجي

نيــات والــيت مــن املديريــة تســتعمل يف أداء العمليــة االتصــالية مجلــت مــن الوســائل والتقحيــث توصــلت إىل أن        

شأا بناء صورة حسـنة لـدى مجهورهـا، كمـا توصـلت أيضـاً إىل عـدم وجـود سياسـة إتصـالية واضـحة املعـامل وحمكمـة 

بشكل جيد من أجل حتقيق فاعلية االتصال ومتكني املديرية من كسب ثقة مجهورها، وأـا متـارس العمليـة االتصـالية 

  .تصال وانعدام التكوين العلمي يف االتصال السياحيبصفة عادية وعشوائية  وذلك نتيجة نقص يف اال

هــو دعــوة مــين إىل االهتمــام مبجــال االتصــال الســياحي يف بلــدنا وكســب ثقــة  ومــا ميكــن قولــه يف هــذا املقــام،      

فالحظـت  ،) مديرية السياحة والصناعة التقليدية لواليـة أدرار(اجلمهور، وهذا ما مل يتجلى يف املؤسسات احلكومية 

أن املديريـــة ال يهمهـــم إرضـــاء مجهورهـــا ألنـــه حســـب قـــوهلم أن املديريـــة تقـــدم خـــدمات بـــدون مقابـــل وهـــذا مـــا تـــرك 

ا عكـس املؤسسـات اخلاصـة الـيت جتعـل هـدفها أو عـدم رضـاهم، وهـذ اجلمهـور املوظفني يف املديرية ال يهمهـم إرضـاء

  .املتاحة والطرق بكل الوسائل األمسى هو إرضاء مجهورها وكسب ثقته

وبـني أوبناء على هذا جيب على املديرية أن تعي دور النشاط االتصايل سواء بني الـرئيس واملـرؤوس والعكـس،        

ومجهورهـــا، فهـــو يعـــد مبثابـــة احملـــرك بالنســـبة للمركبـــة، فـــإذا مـــا حصـــل خلـــل أو عطـــل فيـــه، يـــؤدي بطريقـــة أو ة املديريـــ

 .بأخرى إىل االختالل والشلل
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