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 : ملخص
إّف احلديث عن دور االتصاؿ ادلؤسسايت يف بناء وربسُت صورة ادلؤسسات جلزائرية يف اخلارج يعترب من ادلواضيع ادلهّمة جدا خاصة يف ظل 

 النفط ما يستوجب اللجوء إذل اقتصاد متنوّع بديال لالقتصاد الريعي. الظروؼ الراىنة، ادلّتسمة بًتاجع أسعار
نكن من خالؿ ىذه الدراسة استطعنا أف نبُّت صورة ادلؤسسات اجلزائرية لدى ادلتعاملُت األجانب، كما حّددنا أىّم األدوات االتصالية اليت ؽل

ظاىري ومجاعات الضغط تعترب أىّم أداتُت ؽلنكن توظيفهما لتحقيق تلك االعتماد عليها لتدعيم و ربسُت ىذه الصورة، فنجد أّف االتصاؿ الت
 الغاية ادلتمثّلة يف ربسُت صورة ادلؤسسات اجلزائرية لدى ادلتعاملُت األجانب.

 .صورة ادلؤسسة، االتصاؿ ادلؤسسايت، صالونات، معارضالكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

The discourse on the role of corporate communication in strengthening and improving 

the image of Algerian companies abroad is one of the most important subjects, especially 

given the current circumstances, characterized by lower prices which require the use of a 

diversified economy that offsets the rentier economy. 

This study was able to present the image of Algerian companies to its foreign partners, 

identify the most important corporate communication tools that can be invoked to 

reinforce and improve this image, we find that lobbies and event communication are 

considered the Tools that can be used to achieve the objective of improving the image of 

Algerian institutions among their foreign partners. 
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 المقدمة
يُعّد دبثابة صاعق كهربائي للدولة من أجل التخّلص من االقتصاد الريعي، و التفنكَت يف  2014جع أسعار النفط يف أواخر ّف تراإ

 اقتصاد متنوّع، وىذا ما بدأت احلنكومة اجلزائرية يف العمل عليو يف اآلونة األخَتة.
بح أكثر من ضرورة، و ذلك من أجل استقرار ادلؤشرات إّف السعي إذل ربقيق فائض يف ادليزاف التجاري مع تراجع أسعار النفط أص

النكلية لالقتصاد الوطٍت، و من أجل ذلك غلب العمل على تقليص الواردات و زيادة حصة الصادرات خارج قطاع احملروقات، 
على ادلؤسسات أف هتتّم لزيادة ىذه األخَتة فإّف االىتماـ بالتصدير يُعّد أولويّة من األولويات، من ىنا بات واجبا على الدولة و 

 بصورهتا لدى زبائنها باخلارج.
 corporateمن أجل بناء صورة قوية و جيدة عن ادلؤسسات اجلزائرية غلب االعتماد على االتصاؿ ادلؤسسايت  

communication ّدرة استنادا إذل ىذا ادلنطلق رأينا أّف دراسة أثر االتصاؿ ادلؤسسايت على صورة ادلؤسسات اجلزائرية ادلص
 :موضوع مهما نظرا لالعتبارات التاليةـيعترب 

 احلاجة إذل مثل ىذه ادلواضيع يف الوقت الراىن؛ -
 عدـ اىتماـ ادلؤسسات اجلزائرية ببناء و ربسُت صورهتم يف اخلارج؛ -
 جهل و ذباىل ادلؤسسات اجلزائرية ألعلية و دور االتصاؿ ادلؤسسايت. -

تعترب استمراريتها أولوية، لذا تسعى لتحقيقها من خالؿ االىتماـ بصورهتا لدى إّف ادلؤسسات الناجحة ىي ادلؤسسات اليت 
 اجلمهور فتعمل على بناء صورة قوية و رُبّسنها باستمرار، كما تتساءؿ دائما عن أثر نشاطاهتا االتصالية على صورهتا.

 لى صورة المؤسسات الجزائرية في الخارج؟كيف يؤثر االتصال المؤسساتي ع    كخالصة دلا سبق ارتأينا طرح التساؤؿ التارل:
 :األسئلة الفرعية التاليةو تتفرع عن ىذا التساؤؿ 

 ما ادلقصود باالتصاؿ ادلؤسسايت و صورة ادلؤسسة؟ -
 ماىي االدوات االتصالية ادلناسبة لتحسُت و تدعيم صورة ادلؤسسات اجلزائرية يف اخلارج؟ -
 كيف ىي صورة ادلؤسسات اجلزائرية يف اخلارج؟ -

 :نورد الفرضيات التاليةو كإجابة على ىذه التساؤالت 
 ادلؤسسات اجلزائرية تلجأ إذل الصالونات و ادلعارض كأداة  لالتصاؿ ادلؤسسايت. -
 صورة ادلؤسسات اجلزائرية باخلارج تّتصف بالضعف و الغموض. -

 من خالؿ التساؤؿ الرئيسي ؽلنكننا ربديد متغَتّي الدراسة التاليُت:
 ايت كمتغَت مستقل.االتصاؿ ادلؤسس 
 .صورة ادلؤسسات اجلزائرية يف اخلارج كمتغَت تابع 

 األدبيات النظريةالمحوراألول:
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 االتصال المؤسساتي / 1
ادلعنوي ، شخصهاسواء كاف احلديث عن االتصاؿ ادلؤسسايت أو اتصاؿ الشركة أو ادلنظمة فاف توجو ادلؤسسات إذل احلديث عن 

 .جها و خدماهتا أصبح ظاىرة جديرة باالىتماـعن نفسها و عوض احلديث عن منتو 
للمؤسسة  اسًتاتيجيةيعترب سلتصوف أف االتصاؿ ادلؤسسايت أوذل و أىم من االتصاؿ التجاري فاالتصاؿ ادلؤسسايت يعترب ذو أعلية

 خاصة يف ظل الظروؼ الراىنة اليت ذبعل الزبوف يفنكر يف مع من يتعامل ؟قبألف يفنكر يف ماذا يتعامل ؟ 
معٌت االتصاؿ ادلؤسسايت وأعليةأدواتو ودوره يف ادلؤسسة سوؼ نتطرؽ يف ىذا اجلزء من الدراسة إلىعموميات حوؿ االتصاؿ  لشرح

 .ادلؤسسايت مع ذكر أعلأدواهتوأىدافو
 تعريف االتصال المؤسساتي/ 1-1

بغض النظر عن منتجاهتا و  معنوي شخصوجودىا كو قيمها ، يعترب االتصاؿ ادلؤسسايت حديث ادلؤسسة عن نفسها ،رسالتها
 خدماهتا .

األساسية لالتصاؿ ىي تأكيد و دعم قضية ادلؤسسة مع إغلاد ىوية متناغمة ومتميزة يهدؼ أيضا إذل بناء ونسج عالقات  ادلهمةإن
 إدارة صورة ادلؤسسةإذل اغلابية مع شركاء ادلؤسسة كما يهدؼ كذلك 

و "ىو إدارة تسمح ادلؤسسة بتنسيق نشاطاهتا الداخلية واخلارجية جلعلها أكثر االتصاؿ ادلؤسسايت على انVan Riel*يعرؼ فانريل
 .(1)فعالية و تأثَتا "

"ىو أداة توظفها ادلؤسسة لتنسيق وتنكييف نشاطاهتا االتصالية الداخلية و  CORNELISSEN**فكورنيلسو كما يعرفو  
 .(2)اخلارجية و بناء صورة ادلؤسسة ومسعة ذلا و احلفاظ عليها "

ن خالؿ التعريفُت ؽلنكننا القوؿ أف االتصاؿ ادلؤسسايت ىو أداة من أدوات التميز اليت تسمح للمؤسسة بتنسيق اجلهود االتصالية م
 . اسًتاتيجيةمن اجل خلق صورة اغلابية عن ادلؤسسة و بناء مسعة جيدة ذلا ، لذا فاف قرارات االتصاؿ ادلؤسسايت تعترب قرارات 

 المؤسسة عناصر االتصال في / 1-2
 ترتيب عناصر االتصال في المؤسسة : :1 جدولال

 االتصاؿ ادلؤسسايت  1
 التسويق /اتصاؿ العالمة و االتصاؿ مع ادلستهلك  2
 اتصاالألزمات 3
 العالقات العامة و مجاعات الضغط 4

 European Communication Monitor2009ادلصدر:
دلؤسسة يتنكّومن رلموعة من االتصاالت ادلتنكاملة فيما بينها، منها االتصاؿ من خالؿ اجلدوؿ يّتضح لنا أّف االتصاؿ يف ا

 ادلؤّسسايت، االتصاؿ التجاري، اتصاؿ األزمات والعالقات العامة. 
 يسعى مسؤولو االتصاؿ يف ادلؤسسات إذل ربقيق األىداؼ التالية :وظائف االتصال المؤسساتي :/ 1-3
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  بناء و إدارة صورة و مسعة ادلؤسسة 
  تقدمي النصح دلتخذ القرار 
 للمؤسسة  االسًتاتيجيةوضع و تطوير سياسة اتصالية تتوافق مع األىداف 

 : (3)تعُت ادلسؤولوف باالتصاؿ ادلؤسسايت الذي لو ثالث وظائف و ىيسولتحقيق ىذه األىدافي
  اها وادلتعاملُت معها و أيأف ينكوف االتصاؿ ادلؤسسايت مصدر للمعلومات حوؿ ادلؤسسة للعاملُت:وضيفة إصدار النشر 

 حىت مع اجملتمع 
 حبيث يسمح االتصاؿ ادلؤسسايت للمؤسسة ليس فقط دبتابعة الرأي العاـ وتوجيهات األطراؼ الفاعلة بل : إنصات وظيفة

 أيضا يسمح بالنكشف عن ىذه التوجيهات و التنبؤ اها .
  املُت اخلارجيُت و مع ادلوظفُت كما يساعد على تنظيم يسمح االتصاؿ ادلؤسسايت بإدارة العالقة مع ادلتع:وظيفة الواجهة

 الرسالة االتصالية و اإلجابة على تطلعات األطراؼ الفاعلة . 
اف االتصاؿ ادلؤسسايت يعتمد على أدوات ؽلنكن للمؤسسة أف توظفها من اجل الوصوؿ أدوات االتصال المؤسساتي :/ 1-4

 :  (4)نذكر بإغلازأىداؼ االتصاؿ ادلؤسسايت و ىيإلىأىدافها الرئيسية وقبل التطرؽ إذل الوسائل 
  إعطاء معٌت للمؤسسة من خالؿ تقدمي ادلؤسسة كعنصر فاعل يف اجملتمع وليس فقط على اهنا تبحث عن الربح 
  تدعيم الصورة االغلابية للمؤسسة من خالؿ استقطاب اجلمهور للتجارب و التفاعل مع مبادئ ادلؤسسة 
  تناغم اتصاذلا تدعيم مصداقية ادلؤسسة و 

 كما سبق و إف ذكرنا فاف ادلؤسسة توظف عدة أدوات لتحقيق ىذه األىداؼ و من أىم ىذه األدواتنجد :
 : ىي تواصل ادلؤسسة مع اإلعالـ و الصحافة و تنكوين عالقات مهنية متميزة مع الصحافيُت هتدؼ العالقات الصحفية

ؤسسة لدى الرأي العاـ ،فاف العالقات الصحفية تنكوف على ادلدى البعيد  إلىأف يتم بث معلومات و أخبار تبٍت و تطور صورة ادل
 كوف تأثَتىا ينكوف تدرغليا من خالؿ تنكرار الرسائل غلب على ادلؤسسة أف تسم الصحافة إذل :

 الصحافة اليومية الوطنية 
  الصحافة اليومية اجلهوية 
 الصحافةاألسبوعية 
  اجملالت الدورية 
  و ادلوجهة للجمهور العاـ الصحف الدورية ادلتخصصة 
  الصحف الدورية ادلتخصصة و ادلوجهة للحرفيُت و ادلختصُت 
  الصحف اجملانية 

كما ؽلنكن إضافة الدوريات وادلنشورات اليت تصدرىا ىيئات إداريةأو مجاعات زللية ومن اجل فعالية اكرب ؽلنكن التعامل مع 
 . غبلـو بَت ء اجلزائرية ، رويًتز ، وكاالت األنباء الوطنية أو الدولية مثل وكالة األنبا
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نبذة  إذل غالبا صحافيوىا اجىذه األخَتة ػلت ةفاصحخالاللوؽلنكن التواصل مع الصحافة من خالؿ البيانات الصحفية أو من  
لك التواصل مع تارؼلية عن ادلؤسسة أىدافها و ثقافتها ، باإلضافةإذل ظلوذج اإلدارة و أعلاألرقاـ ادلتعلقة بنشاط ادلؤسسة . ؽلنكن كذ

 الصحافة و اإلعالـ من خالؿ نشر التقرير السنوي للنشاط أو التقارير الدورية ،أونشراتإخبارية.
يعترب االتصاؿ الشفهي مع الصحافة من أىم عناصر العالقات الصحفية وذلك من خالؿ ما يوفره من فرص دلسؤوؿ االتصاؿ من 

و عبارات الصحافة كما ؽلنكن أف يظهر شغفو اىتمامو دببادئ وقيم ادلؤسسة  اجل أف يوضح رؤيتو بالفاضة وعباراتو بدؿ ألفاظ
اليت ينتمي اليها شلا يسمح للمتلقي أف يشعر بصدؽ الرسالة ما غلعل ىذه األخَتة تؤثر و تًتسخ يف ذىنو و من بُت أدوات 

 : (5)االتصاؿ الشفهي صلد
 وات معربة كوف أسئلة الصحفيُت ال ؽلنكن التنبؤ اها لذا تعترب الندوات الصحفية عمليات ربمل خط :الندوات الصحفية

 غلب :
 .االستعداد اجليد و توقع األسئلة 
 . دعوة الصحافيُت الذين ؽلنكن التنبؤ بأسئلتهم 
 .دعوة الصحافيُت الذين ؽللنكوف وزنا يف اجملاؿ اإلعالمي 
 افة و منها الرأيالعاـ .ربضَتاألدلة و األرقاـ اليت تدعم الصورة اليت تريد ادلؤسسة إيصاذلا للصح 
  يف ىذه األمور يسمح  تحنكمكما أف ال،اختيار الزماف وادلنكاف و ادلدة ، من اجل حضور الصحافة و ادلدعوين للندوة

 رفيتها و ربنكمها يف االتصاؿ و ىو ما يعترب يف حد ذاتو رسالة اغلابية زبدـ ادلؤسسة.ظهر مدى ح  للمؤسسة أف تُ 
 وىو دعوة رلموعة من الصحفيُت ادلختصُت، إذل الغداء أو العشاء على حساب  لصحفي:ت الغداء أو العشاء اأدبام

 ادلؤسسة تتم من خاللو توطيد العالقة بُت الصحافة و ادلؤسسة كما يسمح احلديث اجلانيب بإرساؿ رسائل بسيطة ولنكنها مؤثرة .
 : سواء كانت موجهة للمحًتفُت أو اجلمهور  ىذا النوع من النشاط يقتصر فقط على الصحافة ادلختصة تجربة المنتجات

نات منو جملموعة من الصحافيُت ادلختصُت ؽلنكن أف ينكوف ادلنتوج قابال للنقل وغَت ثقيل ؽلنكن للمؤسسة أف سبنح عيّ و العاـ .
 أماإذاكانت ثقيال و غَت قابال للنقل ؽلنكن للصحافيُت ذبربتو يف زلالت أو مصانع ادلؤسسة .

  : من خالؿ بررلة زيارات للصحافيُت من اجل تفقد ومعاينة سَتورة اإلنتاج. وذلكزيارة المصنع 
 يتم اللجوء إذل ىذا النوع من النشاطات بالنسبة للمؤسسات السياحية والفندقية خاصة سفريات و رحالت للصحافيين :

 ؽلنكن أف يعنكر أجواءالرحلة .يعترب ىذا النشاط منكلفا جدا إذ غلب على ادلؤسسة أف ربظر الرحلة جيدا و أف تتوقع أي خلل 
 : ىي تلك العالقات اليت تربط ادلؤسسة مع مجهورىا الواسع بصورة دقيقة و مباشرة . غلب على ادلؤسسة العالقات العامة

ؽلنكن أف صلد أشنكاال متعددة للعالقات العامة كما جره أصناؼ اجلمهور الذي تسعى إذل التواصل معو و ترتيبهم حسب األولية .
 ا :نذكر منه

  األبواب ادلفتوحة 
  تظاىرة إطالؽ منتوج جديد 
  تدشُت فرع جديد أو نقطة بيع للمؤسسة 
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  ادلؤسبرات و الندوات 
  الصالونات و ادلعارض 
 الرعاية ، التمويل و األعماؿ اخلَتية. 
 من اجل صلاح العالقات العامة غلب إتباع اخلطوات التالية : 
  ربليل الوضعية 
 بدقة  اختيار الفئة ادلستهدفة 
  اختيار النشاط ادلناسب 
 التخطيط للحدث أوالنشاط 
  ربديد ادليزانية 
  تقييم مدى صلاعة و فعالية النشاط 
 :يهتم تنظيم تظاىرات أو استغالؿ تظاىرة قائمة من اجل االتصاؿ ادلؤسسايت يستدعي االتصاؿ االتصال التظاهري

 خاصة ذلذا النوع من النشاط ؽلنكن االستعانة اها . التظاىري التعامل مع وسائل اإلعالـ الثقيلة توجد وكاالت
 أنواع التظاهرات حسب الجمهور المستهدف  :2جدولال

 سلتلف اجلماىَت مجهور عاـ  مجهور مستهدؼ  مجهور داخلي 
 مؤسبرات 

 منتديات 
 إطالؽ منتوج 

 مجعية عامة 
 صالونات و معارض 

 مناسبات تارؼلية 
 مناسبات ثقافية 

 رياضية
 دلبيعات تنشيط ا

 عيد ميالد ادلؤسسة
 أبواب مفتوحة 

 تدشينات
 تقدمي اجلوائز

 ThieryLibeart et KarrineJohanns, Op Cit, p p 44 48بتصرفادلصدر: 
 : غالبا ما يتم اخللط بُت التمويل النشاطات الخيريةsponsoring  و األعماؿ اخلَتيةmécénat  فاألوؿ يعترب

فهو يهدؼ إذل ربسُت صورة العالمة أو ادلنتوج و ليس صورة ادلؤسسة ، كما يهدؼ إذل زيادة نشاطا تروغليا و ليس مؤسساتيا 
ادلبيعات وتعظيم األرباح بينما الثاين يعترب ذلك النشاط الذي يعٍت بتخصيص رلموعة من ادلوارد من اجل غاية غَت رحبية تسمى 

 لمؤسسة .ف ادلسؤولية االجتماعية لاآلالصاحل العاـ ،أو ما يطلق عليو 
يتميز ىذا النوع من النشاطات بقلة الظهور اإلعالمي للمؤسسة بناء النشاط و ذلك لتجنب أي تأويل من شانو أف يضر بصورة 

 ادلؤسسة .
 ؽلنكن أف ربدد عدة رلاالت لالتصاؿ ادلؤسسايت صلدىا يف النقاط التالية :مجاالت االتصال المؤسساتي :/ 1-5
  : ا االتصاؿ إذل تشنكيل رأي عاـ اغلايب حوؿ ادلؤسسة و نشاطاهتا كما يهدؼ إذل  يهدؼ ىذاالتصال الجماهيري

 كسب تعاطف اجلمهور الواسع مع ادلؤسسة مثل استعماؿ تبييض صورة ادلؤسسة .
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 : يهدؼ إذل ربسُت صورة ادلؤسسة لدى موظفيها و ادلساعلُت فيها من اجل ربفيز و كسب والء و االتصال الداخلي
 وظفُت من أعلأدواتو صلد :زيادة دافعية ادل

 التشجيع 
 اإلعالـ 
 االنضباط 
  التوحيد 
  التجنيد 
 : يهدؼ إذل ربسُت صورة ادلؤسسة من خالؿ نشر أرقاـ و نتائج ادلؤسسة ادلالية خاصة بالنسبة االتصال المالي

 للمؤسسات ادلتواجدة على مستوى البورصة و األسواؽ ادلالية .
 : لجأ إليو ادلؤسسة دلواجهة األزمات اليت تعًتضها ،تستعُت ادلؤسسة دبجموعة من ىو االتصاؿ الذي تاتصال األزمات

االسًتاتيجيات حسب وضعيتها بالنسبة لالزمة  ، ،ففي بداية األزمة تعتمد ادلؤسسة على اليقظة و تشخيص ادلخاطر، 
 أماأثناءاألزمة فإهنا تلجأ إذل إحدى االسًتاتيجيات التالية:

 و رفض التصرػلات اإلعالمية أو إننكار مسؤولية ادلؤسسة الالزمة .الرفض أو اإلننكار : وى
االعًتاؼ : وىو أف تعًتؼ ادلؤسسة بأخطائها و تتحمل مسؤولياهتا زلاولة توجيو األزمة لصاحلها ، اعتمادا على ما لديها من 

 رصيد لدى اجلمهور .
احلمالت اإلعالمية و مجاعات الضغط من ادلشنكل أواألزمة اذلجـو : وتقـو ىنا ادلؤسسة بتحويل و توجيو الرأي العاـ من خالؿ 

 احلقيقية إذل موضوع ىامشي لصرؼ انتباه و اىتماـ اجلمهور.
 وبعد األزمة تقـو ادلؤسسة بتقييم النتائج و أثارىا على خربة ادلؤسسة .

 : َت غلى قرارات تعتمد ادلؤسسة على مجاعات الضغط للتأثجماعات الضغط و االتصال لدى السلطات العمومية
 . (6)السلطات العمومية أوإلنشاء صورة اغلابية حوؿ ادلؤسسة لدى ىذه السلطات

 ؽلنكن للمؤسسة أف تقـو بذلك من خالؿ األشنكااللتالية :
  التعاوف 
  التدخل االنتقائي 
  العمل السياسي ادلباشر 
  باشر ادلالعمل السياسي غَت 

 يلي : تتمثل إجراءات اللجوء إذل مجاعات الضغط قيما
 ربديداألىداؼ 
 . ربديد النقاط الٍت يستوجب تدخل مجاعات الضغط 
  ربديد الفئات ادلستهدفة من التدخل و الوقت ادلناسب 
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 . اختيار التقنية ادلناسبة للتدخل و تنكلفتها 
 . التنفيذ و التقييم 
 : يُت اآلخرين مع تفويض يهدؼ ىذا االتصاؿ إذل ربسُت صورة ادلؤسسة لدى ادلتعاملُت الصناعاالتصال الصناعي

ادلؤسسة لديهم من خصائص ىذا النوع من االتصاؿ إف الفئات ادلستهدفة غَت متجانسة شلا يشده على بذؿ جهد كبَت من طرؼ 
 ادلؤسسة .

 صورة المؤسسة :/ 2
 / تعريف صورةالمؤسسة وخصائصها:2-1
 ىناؾ عدة تعاريف حوؿ صورة ادلؤسسة ، نذكر منها :تعريف صورة المؤسسة: . أ

 (7: الصورة عبارة عن مجيع اجلوانب اليت أدركها الفرد على شيء معُت.)Kotler& Duboisتعريف -
: على أهنا رلموعة من التمثيالت اليت تتميز بأهنا شخصية ، منحازة ، مستقرة ، انتقائية و Lendrevie&Lindonو يعرفها -

 (8مبسطة .)
عة من التمثيالت الذىنية ، اإلدراكية و احلسية لفرد أو رلموعة من : صورة ادلؤسسة عبارة عن رلمو J.J Combinو يعرؼ -

 ( .9األفراد اذباه مؤسسة معينة)
: على أهنا عبارة عن حوصلة جملموعة من الصور ادلختلفة فيما بينها  كل واحدة منها  CatherineParisكما تعرفها -

ا بينها لتعطي يف النهاية صورة واحدة ىي صورة خاصة جبمهور معُت و جانب من جوانب ادلؤسسة ، وىي تتفاعل فيم
 (.10ادلؤسسة)

: فإف صورة ادلؤسسة لدى مجهور معُت تتمثل يف مجيع  I.R.E.Pوحسب تعريف معهد البحث و الدراسات اإلعالنية 
 (.11التمثيالت ادلادية و غَت ادلادية اليت تتنكوف عند األفراد الذين ينتموف إذل ىذا اجلمهور)

ذه التعاريف ، ؽلنكننا أف نقوؿ بأف الصورة ىي عبارة عن خالصة ذىنية ، شخصية ، منحازة ، مستقرة ، انتقائية و ػ من خالؿ ى
مبسطة ، يقـو اها الفرد لعناصر البيئة اليت تعيش فيها أو ىي نتيجة لتفاعل رلموعة من الصور اليت تتمتع اها سلتلف العناصر 

 .ادلنكونة ذلا لدى اجلماىَت ادلستهدفة
، و  (spontanée)الصورة ىي عبارة عن رلموعة من التمثيالت الذىنية ، وفيها الصورة التلقائية صائص الصورة: خ . ب

. فعندما نسأؿ الزبوف بطريقة غَت موجهة ، فإنو يتذكر جزءا من الصورة فقط ، و ىو مليمثل الصورة  (Latent)الصورة النكامنة 
 التلقائية .

 (associations)الؿ أسئلة دقيقة أو باستعماؿ تقنيات اإلسقاط فإنو سيتذكر تداعيات و عندما نسألو بأكثر عمق من خ
 أخرى سبثل الصورة النكامنة .

ػ الصورة الشخصية و ادلنحازة: ؽلنكن للصورة أف تنكوف سلتلفة بدرجة كبَتة من شخص آلخر، و ذلذا فإنو ال ؽلنكننا االكتفاء بصورة 
 ( .12ديد الصورة ادلدركة يف كل قطاع سوقي)متوسطة يف السوؽ كنكل، و إظلا غلب رب
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ػ الصورة ادلستقرة نسبيا: سبثل صورة ادلؤسسة تعبَتا عن معارؼ و اذباىات األفراد يف فًتة معينة، ىذه االذباىات بطبيعتها تتميز 
االذباه او يف حالة ما إذا كانت بأهنا مستقرة نسبيا. أما الرضا و عدـ الرضا فهما ال يؤثراف يف الصورة إال بتنكرار التجربة يف نفس 

درجتهما عالية ، كما يضاؼ إذل ىذا أف التغَتات اذلامة اليت ربدث يف الصورة تعود إذل أحداث كربى ، نذكر منها ، على سبيل 
ل ادلثاؿ : حالة تقدمي منتجات جديدة حققت صلاحا كبَتا ، القياـ حبملة إعالنية متميزة ، حدوث أزمة شاملة ، تسجيل مشاك

حقيقية يف اجلودة دل يتم التحنكم فيها بسرعة ...اخل . ويعترب االستقرار النسيب للصورة، إذا كانت جيدة، ميزة تتمتع اها ادلؤسسة. 
حبيث إف ىذا االستقرار ؽلثل أساسا لنكسب وفاء ادلستهلنكُت، وىي ميزة شلتدة يف الزمن ألف ادلنافسة ال ؽلنكنها القضاء بسهولة 

 على صورة جيدة.
يف ادلقابل ، فإف ىذا االستقرار يعترب عيبا يف حالة ما إذا كانت الصورة غَت جيدة ، دبا أهنا تتطلب وقتا وجهدا كبَتين من أجل  و

 ( . 13تعديلها)
ػ الصورة االنتقائية و ادلبسطة : الصورة ىي ملخص عن ادلؤسسة ، يقـو اها الفرد من أجل تبسيط إدراكو للعديد من ادلؤسسات 

البا ما تنكوف متشااها فيما بينها .  لذلك فعندما نقـو بتحليل الصورة غلب الًتكيز على األىم ، فالصورة التلقائية يف الغالب اليت غ
 تنكوف معربة بشنكل كبَت ، و أما الصورة النكامنة فتحليلها ؽلنكن اف ينكوف مهما ، لنكن غلب ازباذ االحتياطات الالزمة يف ذلك .

 : ثل منكّونات الصورة  يفتتم/ مكونات الصورة: 2-2
تسعى ادلؤسسة إذل التعريف بنفسها و ذلك من خالؿ االتصاؿ و كلما كانت شهرهتا جيدة ،   أ ـ المؤسسة في حد ذاتها :

 )كانت ثقة اجلمهور فيها كبَتة ، ومن اجل تدعيم ىذه الثقة ، ؽلنكنها إبراز على سلتلف عوامل االتصاؿ اليت تعتمدىا رمزا 

Logotype) قا أوال بشعار .مرف 
و من خالؿ االتصاؿ أيضا تسعى ادلؤسسة إذل تنكوين الصورة اليت ترغب فيها ، و ىذا بالعمل على إبراز ماىيتها ، إمنكانيتها 
 التقنية ، البشرية و ادلالية ، القيم اليت ترتبط اها ) محاية ادلستهلك ، ادلساعلة يف التطور .... اخل ( ، و يعمل اجلمهور على تثمُت

 االتصالباالستناد إذل جودة الرسالة و الوسائل ادلستعملة 
يف بعض األحياف ، يتم ربط صورة ادلؤسسة بصورة مديرىا ، وىذا خاصة يف حالة ادلؤسسات اليت يديرىا أشخاص  

 تنكوين صورة يعرفوف كيفية استعماؿ طرؽ االتصاؿ ادلتاحة ذلم . وىناؾ النكثَت من العناصر األخرى اليت ؽلنكن ذلا أف تساىم يف
 (.14ادلؤسسة منها : نوعية ادلستخدمُت ، الزي اخلاص اهم ، كيفية استقباؿ الزبائن ، التحدث عرب اذلاتف . إخل )

تعترب ادلنتجات من العناصر اليت تساىم يف بناء صورة ادلؤسسة لدى اجلماىَت ادلستهدفة . ىذه األخَتة ربدد ب . المنتجات :
ؿ اإلعالنات ، نقاط البيع ، كيفية عرض ادلنتجات ، الغالؼ و ادلعلومات اليت ػلملها ، التصميم ، سعر أراءىا واذباىاهتا من خال

البيع )السعر ادلرتفع يدؿ على اجلودة ،أما السعر ادلنخفض يقابلو اطلفاض يف اجلودة( . كما ؽلنكن تثمُت ادلنتجات من خالؿ 
 (.15ما بعد البيع ...... اخل ) الذوؽ ، اجلودة ، سهولة االستعماؿ ، جودة اخلدمات

مة ، إشارة ، رمز ، رسم أو تشنكيلة شلا سبق . اذلدؼ منها ىو تعريف منتجات ادلؤسسة و سبييزىا لوىي اسم ، كج . العالمة :
 عن منتجات ادلنافسة .
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 تسمح بادلنتجات اجلديدة و ما ؽليز ادلنتجات عن العالمة ىو أف ىذه األخَتة تتميز بأهنا دائمة ،و ىي دبثابة الروح اليت   
باالستمرار بعدما زبتفي تلك ادلنتجات القدؽلة . وتتشنكل صورة العالمة من مجيع التمثيالت اليت ترتبط اها ، وىي تتعلق بشهرة 

ترتبط  العالمة ، خصائص وجود ادلنتجات ، األسعار ادلطبقة ،أماكن البيع اخلاصة اها ، نوع ادلستهلنكُت الذين يشًتوهنا . كما أهنا
 ( . 16أيضا بالقيمة الذىنية ادلنسوبة  إليها خاصة يف حالة ادلنتجات ذات اجلودة العالية)

 تظهر أعليتها من خالؿ العناصر التالية :/ أهمية الصورة: 2-3
اشى من خالؿ صورهتا ، ؽلنكن للمؤسسة أف تنكتسب الثقة أو أف تثَت أحنكاـ سلبية ال تتمأ . الصورة تعمل كمرجع لالختيار :

مع مصاحلها لدى األطراؼ الذين ىم على عالقة اها، فالصورة تساىم يف إنشاء ىوية شليزة ، من خالذلا يتم توجيو الزبوف يف 
 اختياراتو و ادلواطن يف أرائو .

المة أو فإذا كانت ادلنتجات ادلتنافسة ذات خصائص متماثلة فإف قرارات الزبوف ستتوجو بالصورة اليت يدركها حوؿ ادلنتج ، الع
 ( . 17ادلؤسسة)

تعمل الصورة على سبييز ادلؤسسة عن منافسيها ، وىي تسمح بتطوير اذباىات إغلابية فيصاحلها ، من ب . الصورة أداة للتميز :
 شأهنا استمالة ادلستهلك و اكتساب و فائو .إف إعطاء صورة جيدة عن ادلؤسسة معناه إنشاء قيمة خاصة اها ، وىذا يساعد على:

 يل عمليات تقدمي ادلنتجات اجلديدة ، حبيث أهنا تستفيد مباشرة بالصورة ادلنكتسبة من قبل .ػ تسه
 ػ سهولة التفاوض مع نقاط البيع ألهنا تفضل عالمات ذات شهرة واسعة و مسعة جيدة .

 ػ إفشاؿ ادلنافسة من االستثمار يف نفس القطاع .
و ىذا راجع على أهنا سبثل ملخصا جملموعة من االعتقادات ، و ت :جـ. صورة المؤسسة تساعد الزبون في معالجة المعلوما

 ( .18ىي عملية تبسيطية ، كما أهنا تسهل عملية التعرؼ على ادلنتجات و تنكرار السلوكيات اذباىها أو كسب وفاء الزبائن)
واع باختالؼ نوع و موقع ىناؾ عدة تصنيفات لتحديد ادلختلفة للصورة ادلؤسسة ، و زبتلف ىذه األن/ أنواع الصورة: 2-4

 ( .19الدارس ، نستطيع القوؿ أف أوؿ و أبسط  تصنيف ىو تصنيف الصورة يف ادلؤسسة إذل صورة داخلية    و صورة خارجية)
ادلستقبل ىو مستخدمي ادلؤسسة ) عماذلا و إطاراهتا ( و ينكوف وينكوف ىنا اجلمهور الصورة الداخلية للمؤسسة : ( أ

نة ، وذلك عن طريق اخلطابات اليت يقدمها مسؤولو ادلؤسسة ، و كذا كيفية التعامل داخل ادلؤسسة ) االتصاؿ أكثر سهولة و مرو 
الصرامة ، اجلدية ، احلوافز ( باإلضافة إذل كيفية تعامل ادلؤسسة مع زبائنها عمالئها و حىت ادلوردين بصفة سلتصرة ىي تلك الصورة 

 . اليت رباوؿ ادلؤسسة نقلها إذل اجلمهور القريب
كل العوامل السابقة الذكر ىي اليت تتحنكم يف رأي العامل يف مؤسستو و كذا متعامليها ، ىذا العامل سينقل الصورة الداخلية       

 للمؤسسة إذل اخلارج حبسب تأثره و كيفية تعامل ادلؤسسة معو ىو الذي ػلدد نوع الصورة اليت سينقلها سيئة كانت أـ جيدة .
إذا كانت الصورة الداخلية ىي الصورة ادلوجهة للجمهور الداخلي للمؤسسة فالصورة سة: الصورة الخارجية للمؤس . ت

اخلارجية ىي تلك ادلوجهة ألشخاص من خارج ادلؤسسة ، و الوسائل ادلستخدمة يف احلالتُت سلتلفة جدا ، كما  أف أساس جودة 
ف اتصاال خارجي و يرتنكز أساسا على الًتويج ، حبيث أف و رداءة الصورة سلتلف ، ففي ىذه احلالة االتصاؿ ادلتعلق بالصورة ينكو 

اجلمهور ) الزبائن ( ػلنكم على صورة ادلؤسسة من خالؿ : جودة منتجاهتا ، مستوى إعالناهتا، عالمتها التجارية ، شارهتا 
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(Logo  ( مشاركتها يف التظاىرات الرياضية )Sponsoring parrainage  مشاركتها يف األعماؿ التطوعية )    و اخلَتية
 (Mécénat ()20. ) 

لنكن ىذا ال ينكفي إلطالؽ حنكم على ادلؤسسة إظلا ىناؾ عناصر أخرى تأخذ بعُت االعتبار و ىي : احلالة ادلالية للمؤسسة      
 ، سيارات ، و وضعيتها يف السوؽ ادلالية ، حجم و نوع قنواهتا التوزيعية ، خربهتا يف رلاؿ نشاطها ، و حىت شنكلها العاـ ) ادلباين

دوف أف ننسى عامال مهما يف  ( carte visites )، البدالت الرمسية للعماؿ ، وثائقها الرمسية باإلضافة إذل بطاقاهتا اخلاصة 
 ربديد صورة ادلؤسسة أال وىو الصورة الداخلية اليت ينقلها العماؿ عن مؤسستهم .

الصورة العامة للمؤسسة و اختالؿ واحدة من ىاتُت الصورتُت سوؼ  لذا الصورة الداخلية مع الصورة اخلارجية سوؼ تعطينا     
يؤدي حتما إذل اختالؿ الصورة العامة لذا غلب االىتماـ دائما بالصورتُت معا ، ولبناء اسًتاتيجية عامة للصورة ، البد من 

 االنطالؽ من الداخل إذل اخلارج  لتنكوف االسًتاتيجية أكثر قوة و استمرارا .
شارة إليو يف السابق ىناؾ عدة تقسيمات للصورة العامة للمؤسسة، ففي البداية قسمناىا إذل صورة داخلي و خارجية كما سبت اإل

 أما التقسيم الثاين فيبٍت على عدد آخر من العناصر أكثر تفصيال و أكثر إدلاما بواقع ادلؤسسة حيث ظليز بُت ثالثة أقساـ ىي:
تعرب عن ما تتمٌت ادلؤسسة إيصالو جلمهورىا ادلختلف و ذلك عن طريق  و: (L’image voulue)الصورة المرجوة  ( أ

تقنيات االتصاؿ لدى ادلؤسسة ، وتنكوف متعلقة بادلوقع الذي تسعى ادلؤسسة الحتاللو دبعٌت أف أحد أىداؼ ادلؤسسة احلالية و 
هتا الوصوؿ إليها ، و تنكوف ىذه الصورة إذل حد ادلستقبلية ، باإلضافة إذل أهنا  ال سبثل واقعا معاشا ، لنكن ادلؤسسة رباوؿ بنكل قو 

 ما مثالية . 
وىي ترمجة الصورة ادلرجوة جلمهور ادلؤسسة من خالؿ تقنيات االتصاؿ : (l’image transmise )الصورة المنقولة  ( ب

دة للمؤسسة و ادلختلفة حبيث تتصل  بطريقة تسهل عليها إيصاؿ الصورة اليت ترغبها إذل الزبوف و ذلك من أجل زرع صورة جي
 ( .21ذلك عن طريق سبويل بعض نشاطاهتا الريادية و األعماؿ اخلَتية للوصوؿ إذل اذلدؼ)

وىي الصورة اليت تًتسخ يف أذىاف اجلمهور فيما ؼلص ادلؤسسة ، و ذلك بعد : (L’image perçu )ج( الصورة الظاهرة 
، حبيث تنكوف متعلقة بالطريقة اليت ظهرت اها الرسالة ، باإلضافة استقباذلم دلختلف الرسائل االتصالية اليت استخدمتها ادلؤسسة 

 إذل طريقة ربليل وفهم الرسالة من طرؼ ادلتلقي ذلا ، بصيغة أخرى ، ىي النتيجة ادلتحصل عليها بعد القياـ بعملية االتصاؿ .
صل الواحدة منها عن األخرى إال أنو يف اجملاؿ نظريا غلب أف تتطابق الصور الثالثة اليت تطرقنا إليها سابقا حبيث ال ؽلنكننا ف     

 العملي، ىذا التقسيم يساعدنا كثَتا على ربديد ادلشاكل اليت ربدث عند نقل الرسالة إذل ادلتلقي  و معرفة مصدر اخلطأ بالتحديد.
 كما أف ىناؾ تقسيمات أخرى ال تتميز عن التقسيم السابق كثَتا ، حبيث تقسم الصورة ىنا إذل :

 .(L’image réelle)ة الحقيقية أو الفعلية للمؤسسة الصور  . أ
و ىي الصورة اليت تظهر للجمهور ، أو أهنا الطريقة اليت يرى اها : (L’image subjective )الصورة الموضوعية  . ب

 الزبوف ادلؤسسة و األحنكاـ اليت يقدمها خبصوصها .
دلة للصورة ادلرجوة اليت تناولناىا سابقا و ىي معا:(L’image recherchée )الصورة التي تبحث عنها المؤسسة  . ت

 ( .باإلضافة إذل التقسيمات السابقة ىنالك من قسم الصورة يف ادلؤسسة إذل:22، ىذه الصورة اليت تبحث عن جعلها واقعها)
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و تتنكوف من رلموع الرسائل ادلنقولة عن و من طرؼ ادلؤسسة و تنتج عن  : (l’image diffusée )الصورة المرسلة  ( أ
تظاىرات اإلدارية و الغَت اإلدارية للمؤسسة ، ىنا حوامل الرسائل تنكوف متعددة باإلضافة إذل صور أخرى مثل صورة القطاع كل ال

 الذي تنتمي إليو ادلؤسسة ، صورة منتجاهتا و عالماهتا أو حىت صورة البلد الذي تنتمي إليو ...  إخل .
رلموع ىذه الصور علينا القياـ بتحليل موضوعي أو تشخيصي للمؤسسة تأيت لتقوي أو لتضعف ىذه الصورة و للتحنكم يف      

 ذاهتا ) مقراهتا ، منتجاهتا ، قنوات التوزيع ... إخل ( و ما يقاؿ    عن ادلؤسسة يف اجلرائد و وسائل اإلعالـ بصفة عامة .
نكنونُت للجمهور تتنكوف أساسا من رلموع وجهات نظرات األفراد ادل: (L’image déposée )الصورة المودعة  ( ب

الداخلي و اخلارجي و نستطيع التحنكم فيها من خالؿ ربليل مضموف اللقاءات النوعية أو اجتماعات اجملموعة أو بطريقة أكثر 
 ( .23إحصائية عن طريق إدارة سلم السلوكيات)

ا لدى اجلمهور تسعى ادلؤسسة يف سهرىا ادلستمر على ربسُت صورهت/  أهداف بناء إستراتيجية للصورة في المؤسسة: 2-5
 لتحقيق رلموعة من األىداؼ ؽلنكن صياغتها فيما يلي :

بناء إسًتاتيجية للصورة يف ادلؤسسة تسعى يف البداية إذل إضفاء ادلشروعية على ادلؤسسة ، دبعٌت إعطاء ادلؤسسة حقوؽ  . أ
بقا ، و حىت إف ىذه ادلشروعية ذبعلها معروفة دل تنكن تتمتع اها من قبل ، باإلضافة إذل جعلها عنصرا فاعال يف اجملتمع كما قلنا سا

 لدى اجلمهور دبعٌت التعريف بادلؤسسة لدى اجلمهور .
من ادلمنكن أف تنكوف سياسة الصورة هتدؼ أساسا للقضاء على إشاعة مت تروغلها عن ادلؤسسة ، فالًتكيز على اإلتصاؿ  . ب

 د  للمتعاملُت ثقتهم يف ادلؤسسة .عن طريق الصورة ينهي اإلشاعة سواء كانت داخلية أـ خارجية و يعي
اذلدؼ األخَت نشَت إليو ىنا ، ىو اذلدؼ ادلارل ، دبعٌت زيادة ادلبيعات ، فاذلدؼ الرئيسي للمؤسسات يبقى دائما وىو  . ت

 ربقيق الربح ، فادلؤسسة تسعى من خالؿ سياسة الصورة إذل زيادة ادلبيعات .
ة لتوصيل الرسالة و خاصة من خالؿ إمضاء ادلؤسسة أو حىت باإلضافة إذل ماسبق قد هتدؼ سياسة الصورة كأدا . ث

 ( .24مساعلتها يف النشاطات اإلجتماعية و الثقافية)
 / شروط صورة المؤسسة و عالقتها بهوية و شهرة المؤسسة.2-6
 من أعلها :شروط الصورة : . أ
 : داقية ادلؤسسة . حبيث أنو ينكفي إف اضلراؼ الصورة عن احلقيقة سرعاف ما يلحق ادلساس دبصأن تكون الصورة حقيقية

إجراء إتصاؿ واحد اها لنكي ندرؾ ىذا اإلضلراؼ ، و ىذا من شأنو أف يبعث الشك و فقداف الثقة ليت لطادلا عملت على 
تأسيسها من خالؿ الصورة . لذالك فإنو غلب على ادلؤسسة أف تعرؼ نفسها على حقيقتها و أف تنكوف صادقة يف الداخل كما 

 يف اخلارج .
 : ىنا يتعلق األمر بتثمُت مؤىالت و زلاسن ادلؤسسة أن تكون صورة إيجابية( Atouts)  لنكن يف ادلقابل ، غلب .

 ( .25عدـ ادلبالغة يف ذلك بشنكل يؤدي إذل لفت األنظار إذل ادلؤسسة و مساوئها)
 : رة تدؿ على فعاليتها .أي أف سبثل صورة للمؤسسة لعدة سنوات و إف أمنكن ، فدؽلومة الصو أن تكون الصورة دائمة 
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  و ىذا خاصة داخل القطاعات اليت تتميز بتشابو منتجاهتا ، حيث أنو غلب على ادلؤسسة العمل أن تكون مميزة :
 على تطوير خاصية اها ، دبعٌت بناء صورة شليزة و فريدة .

 : دلستهدفةغلب أف تنكوف الصورة متجانسة مع قيم و معتقدات اجلماىَت ااالستهداف من خالل الصورة 
  الصورة اجلذابة ىي اليت ذبذب أو تستميل اجلماىَت اليت ىي زلل اىتماـ لدى أن تكون الصورة جذابة :

 (.26ادلؤسسة)
الشهرة تقيس مدى حضور إسم ادلؤسسة يف األذىاف ، و ذلك إما بطريقة موجهة أو شهرة المؤسسة و صورتها: . ب

أف ظليز بُت  على ربط اسم ادلؤسسة بأحد منتجاهتا أو رلاؿ نشاطها . و ؽلنكن تلقائية . كما أهنا تفًتض توفر القدرة لدى الزبوف
 و ىي : ة أنواع للشهرة ثثال
  الشهرة التلقائية( spontanée) و ىي سبثل نسبة األفراد الذين بإمنكاهنم ذكر وبصفة تلقائية اسم ادلؤسسة ، وىذا :

 رح سؤاؿ من النوع : ما ىي مؤسسات السيارات اليت تعرفها ؟بعد اف ضلدد ذلم قطاع نشاطها . و ؽلنكن احلصوؿ عليها بط
  الشهرة الموجهة( assistée): يتم احلصوؿ عليها عن طريق تقدمي ، لألفراد ادلستجوبُت ، قائمة تتضمن رلموعة من

 ادلؤسسات ، مث يطلب منهم ربديد تلك اليت يعرفوهنا من ىذه القائمة .
  الشهرة في قمة الذهن( topofmind) : وىي تتمثل يف النسبة ادلئوية لألفراد الذين يذكروف اسم ادلؤسسة بصفة

 .  (27)تلقائية و يف ادلرتبة األوذل
 و ؽلنكن دلستويات الشهرة اليت نتحصل عليها وفقا لنكل طريقة أف تنكوف متفاوتة فيما بينها، و ىذا ىو احلاؿ يف غالب األحياف.

 األساسيةللصورة االغلابية و القوية للمؤسسة فيما يلي :تتلخص الفوائد : فوائد صورة المؤسسة/ 2-7
 ؛زيادة فرص االختيار من طرؼ اجلمهور شلا يعترب إضافة مهمة للميزة التنافسية للمؤسسةوسبوقعها 
  ؛تضن عالمات ومنتوجات ادلؤسسة على التموقع و يدعم إدراؾ اجلمهور لعالمات ادلؤسسة و منتوجاهتا 
 ؛ة من خالؿ القبوؿ ادللتقى ادلوجود لدى السلطات، الشركاء، ادلوردوف و ادلوزعوفتسهل صلاح مشاريع ادلؤسس 
  تضمن عالمات و منتوجات ادلؤسسة فهي دبثابة ختم يساعد ادلؤسسة على التموقع ويدعم إدراؾ اجلمهور لعالمات

 ؛ادلؤسسة و منتوجاهتا
 ؛ا شلا يوضح توجهاهتا ادلستقبليةنشأةألفة بُت اجلمهور و طموحات ثقافة ادلؤسسة و حىت وجهات نضرى 
 ؛تقوي و تدعم انتماء اجلمهور الداخلي للمؤسسة كما تعترب عنصر جاذبا للجمهور اخلارجي 
 .تساعد على ذباوز العقبات ومواجهة األزمات من خالؿ الرصيد الذي كسبتو ادلؤسسة 

 لتطبيقيةاألدبيات االمحور الثاني: 
ناولت ىذا ادلوضوع، إاّل أنّنا دل نتمنكن من إغلاد دراسات عاجلت موضوع االتصاؿ رغم البحث احلثيث عن دراسات سابقة ت

ادلؤسسايت و صورة ادلؤسسة على ادلستوى الدورل، إظّلا وجدنا دراسات تناولت أحد ادلتغَّتين أو علا معا لنكن على ادلستوى احملّلي، 
 و فيما يلي نوجز بعض ىذه الدراسات.
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  ورقة حبثية بعنوافSavoir mesurer l’image de la marque pour pouvoir l’améliorer  من تقدمي عبَت
 International Journal Economics and strategicأمساء و علّيوي يوسف من جامعة القنيطرة بادلغرب يف رلّلة 

management of business process  قياس صورة البلد و حاوؿ الباحثاف من خالذلا تقدمي االدوات الالزمة ل 2015سنة
 أثرىا على القطاع السياحي، و رّكزوا على ادلقاربة النفسية للقياس من خالؿ عامل االدراؾ، توّصل الباحثاف يف اخلالصة إذل أّف:

 صورة العالمة تلعب دورا أساسيا يف ربديد الوجهة السياحية؛ -
رار ربديد الوجهة السياحية ال يعترب قرارا عقالنيا أساليب القياس سواء كانت كّميت أـ نوعية فإهنا تعترب ناقصة كوف ق -

 دائما؛
ضرورة تغيَت ادلقاربة التسويقية يف دراسة الوجهة السياحية، حبيث ترتنكز على ادلقاربة اجلغرافية اجلزئية أي منطقة دبنطقة،   -

 ليس البلد كنكل.
  ورقة حبثية بعنوافProposition d’une échelle de mesure des pratiques éthiques des 

grandesenseignes généralistes : une étude auprès des clients مقّدمة من طرؼLore LAVORATA  من
، ىدفت ىذه الدراسة اليت 2005تقًتح من خالذلا سّلم قياس للصورة األخالقية للمساحات النكربى سنة  7جامعة باريس 

 قية للمساحات النكربى، و توّصلت الدراسة يف األخَت إذل:فردا إذل إغلاد سّلم لقياس الصور األخال 366مشلت 
 الصورة االخالقية للمساحات النكربى ترتنكز أساسا على احلمالت االتصالية للمساحة النكربى؛ -
 الصورة االخالقية للمساحات النكربى تتغَّت من مساحة إذل أخرى؛ -
% من رواد ادلساحات النكربى يعتربوف شلارسات ىذه ادلساحات النكربى أخالقية لنكّنهم ينتقدوف ظروؼ عمل 60 -

 ادلوظفُت يف ىذه ادلساحات؛
ربّمل ادلساحة النكربى دلسؤوليتها االجتماعية و اىتمامها بالبيئة باإلضافة إذل ربسُت ظروؼ العمل وهتيئة احملل تعترب أىّم  -

 كيز عليها لتحسُت الصورة األخالقية و كذلك لقياسها.احملاور الواجب الًت 
 بعنواف  2008التحنكم يف إدارة األعماؿ جبامعة النكيبك مولاير كندا  مذكرةl’indice de l’image 

organisationnelle, de la réputation organisationnelle et de la performance sociale des 

entreprises sur l’attraction organisationnelle مقّدمة من طرؼCatherine BERUBE رّكزت فيها على الصورة
 التنظيمية للمنظمات و أثرىا على اجلاذبية التنظيمية.

  أطروحة دكتورا فرع العلـو التجارية  زبصص تسويق جبامعة أبو بنكر بالقايد تلمساف من إعداد الطالب زّلور حاج أمحد
رّكز فيها الباحث عن سبوقع الصورة يف رلاؿ  le positionnement de l’image perçue de l’entrepriseبعنواف 

الصناعات الغذائية؛ تعترب ىذه الدراسة األقرب دلوضوعنا كوهنا ىدفت إذل دراسة صورة ادلؤسسات اجلزائرية مقارنة بادلؤسسات 
مؤسسات جزائرية، 10 الغرب اجلزائري و عائلة يف 260اجلنبية يف سوؽ الصناعات الغذائية اجلزائرية، من خالؿ استجواب 

 وتوّصل الباحث إذل النتائج التالية:
 دور الغالؼ و االشهار يف ربسُت صورة ادلؤسسات؛ -
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صورة ادلؤسسات اجلزائرية زبتلف حسب القطاع فادلؤسسات الناشطة يف رلاؿ ادلشروبات الغازية سبتلك صورة حسنة  -
 رلاؿ صناعة البسنكويت و الياغورت؛مقارنة بادلؤسسات اجلزائرية الناشطة يف 

 عامل بلد ادلنشأ ليس لو تأثَت يف رلاؿ ادلنتجات العادية. -
  حبث مقّدـ من طرؼ مجعية تطوير الًتبية يف إفريقياADEA  التابعة للبنك العادلي دبوضوعtechniqueset 

outilsdelacommunicationinstitutionnelle ادلؤسسايت ادلستخدمة لبناء خّلص أىم أدوات االتصاؿ  2000ديسمرب
صورة ادلؤسسة أو العالمة، تطّرؽ البحث إذل خصائص الصورة ادلثالية وىي االغلابية و الصدؽ، االستمرارية، األصالة، كما حّدد 

 االدوات االتصالية ادلناسبة لالتصاؿ ادلؤسسايت بػ:
 و اجلمهور؛أدوات مرتبطة اهّوية ادلؤسسة كالشعار و اخلطاب ادلعلن من ادلؤسسة ضل -
 ادلعلومات اليت تنشرىا ادلؤسسة عن نفسها أو تنشرىا ىيئات خارجية عنها كرقم األعماؿ و نتائج ادلؤسسة،...؛ -
 الرعاية و النشاطات اخلَتية؛ -
 االتصاؿ التظاىري شلثال يف األبواب ادلفتوحة و الصالونات و ادلعارض،....؛  -
 حفية، مأدبات الغداء و العشاء الصحفي و ادللف الصحفي؛العالقات الصحفية مثل احلوارات و الندوات الص -
 أدوات االتصاؿ الداخلي كاالجتماعات، السفريات، التحفيزات، .... -

بعد ىذا اجلانب النظري ننتقل اآلف إذل اجلانب التطبيقي و التحليلي لواقع صورة ادلؤسسات اجلزائرية يف اخلارج، ودور االتصاؿ 
 ادلؤسسايت يف ذلك.

Iبعد أف تطرّقنا يف الصفحات السابقة إذل األدبيات النظرية حوؿ كّل من االتصاؿ ادلؤسسايت و صورة قة و األدوات:/الطري
ادلؤسسة، سوؼ نتطّرؽ فيما تبّق من ادلقاؿ إذل دراسة حالة ادلؤسسات اجلزائرية سواء ادلصّدرة أـ ادلستوردة من خالؿ تقدمي أىّم 

 ALGEX - SAFEX - CAGEX – LEىذه ادلؤسسات و اذليئات ادلرافقة ذلا األدوات االتصالية اليت تستخدمها 
MINISTAIRE DU COMMERCE .ودراسة صورهتا لدا الشركاء األجانب 

لدراسة ىذا ادلوضوع استعنّا دبجموعة من األدوات االحصائية سواء تعّلق األمر باألدوات الوصفية أو التحليلية مثل / الطريقة:1
 .SPSS21، وذلك من خالؿ سلرجات برنامج Tau-B de Kendallالرتباط ادلنواؿ و معامل ا

 :ىو أداة توظفها ادلؤسسة لدينا ادلتغَت ادلستقل متمّثال يف االتصاؿ ادلؤّسسايت اليت يعّرؼ على أنّو تقديم المتغيرات
، ومن أدواتو صلد احلفاظ عليها لتنسيق وتنكييف نشاطاهتا االتصالية الداخلية و اخلارجية و بناء صورة ادلؤسسة ومسعة ذلا و

العالقات العامة و الصحفية، االتصاؿ التظاىري، مجاعات الضغط، االشهار. بالنسبة لدراستنا ىذه سوؼ ضلّدد األدوات اليت 
 يف رلاؿ االتصاؿ ادلؤّسسايت. اتعتمد عليها ادلؤسسات اجلزائرية و اذليئات ادلرافقة ذلا من أجل تنفيذ اسًتاتيجيته

غَت التابع يتمّثل يف صورة ادلؤسسات اجلزائرية لدى شركائها يف اخلارج، و تعّرؼ صورة ادلؤسسة على أهّنا خالصة ذىنية ، و ادلت
شخصية ، منحازة ، مستقرة ، انتقائية و مبسطة ، يقـو اها الفرد لعناصر البيئة اليت تعيش فيها أو ىي نتيجة لتفاعل رلموعة من 

و كتدقيق فإنّنا سوؼ نتطّرؽ يف دراستنا فقط إذل فئة . ف العناصر ادلنكونة ذلا لدى اجلماىَت ادلستهدفةالصور اليت تتمتع اها سلتل
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من اجلمهور متمثّلة يف ادلتعاملُت التجاريُت سواء كانوا زبائن أو موّردين وذلك بسبب صعوبة الوصوؿ إذل الفئات األخرى 
 السلطات العمومية اجلنبية و اجلمهور الواسع.

 قمنا أّوال بإجراء مقابلة مع رئيس مصلحة التصدير بوزارة التجارة، وذلك دلعرفة الصورة ادلرغوبة لدى الوزارة الطريقة: تقديم
عموما ولدى ادلؤسسات اجلزائرية باخلصوص، و اليت تسعى لبنائها لدى ادلتعاملُت األجانب، وكذلك معرفة أىّم األدوات 

استبياف ُوّجو إذل عينة من ادلتعاملُت التجاريُت األجانب دلعرفة الصورة ادلدركة  قمنا بإجراءادلستخدمة يف ذلك.بعد ذلك 
 للمؤّسسات اجلزائرية لديهم، و أىم جوانب الصورة اليت ؽلنكن الًتكيز عليها لتحسُت صورة ادلؤسسات اجلزائرية أو تدعيمها.

نات و رلموعة من األدوات اإلحصائية سوؼ نفّصلها كما ذكرنا سابقا فقد استعنّا بأداتُت من أدوات مجع البيا/ األدوات:2
 الحقا.

  :على الساعة العاشرة مع رئيس مصلحة التجارة اخلارجية بوزارة التجارة،  2017مارس 12ُأجريت ادلقابلة يـو تقديم المقابلة
النتائج احملقق يف رلاؿ االتصاؿ مّت طرح مخس أسئلة تتعّلق بالصورة ادلدركة، الصورة ادلرغوبة، األدوات االتصالية ادلستخدمة و 

 ادلؤّسسايت. 
 :تقديم االستبيان 
  : االستبياف الذي وضعناه يسمح لنا باإلجابة عن إشنكالية ىذا البحث و الذي تتمحور حوؿ تأثَت أهداف الدراسة

نكوف موجها بالسؤالُت االتصاؿ ادلؤّسسايت على صورة ادلؤّسسات اجلزائرية لدى ادلتعاملُت األجانب .و لذا ىذا االستبياف سي
 الفرعيُت التاليُت:  

 .كيف ىي صورة ادلؤسسات اجلزائرية لدى متعامليها األجانب؟ -
 ىل ىناؾ عالقة بُت أدوات االتصاؿ ادلؤّسسايت وصورة ادلؤّسسات؟ -
 :ض لتحقيق أىداؼ البحث مت انتهاج االستطالع عرب االستبياف وذلذا نستهل البحث بتقدمي بعأسلوب تنفيذ الدراسة

 ادلفاىيم اخلاصة بالدراسة: 
من خالؿ دراستنا ادليدانية قمنا باختيار عينة من رلتمع الدراسة ادلتمثل يف ادلتعاملُت األجانب :البحث باستطالع الرأي  -

 سواء كانوا موّردوف أـ زبائن للمؤّسسات اجلزائرية )العينة القصدية( 
 استبيانا ، اذ أف معدؿ االسًتجاع ىو  22بيا( مت اسًتجاع )متعامال أجن افرد 30العينة: تتنكوف ىذه العينة من  -

  %73اي ما يعادؿ  0.73الذي يقدر بػػػػػػ 
 أسئلة شخصية تتمثل يف : 3سؤاال، منها  16حيث يتنكوف ىذا االستبياف من 

 طبيعة العالقة مع ادلؤسسة اجلزائرية -طبيعة ادلؤسسة          -   رلاؿ النشاط - 
سؤاال موضوعيا تتمثل يف زلورين األّوؿ حوؿ بعض منكّونات الصورة ادلرغوبة من طرؼ ادلؤّسسات اجلزائرية و اذليئات  13ها ومن

من خالؿ  ادلرافقة ذلا، و احملور الثاين حوؿ بعض األدوات االّتصالية ادلمنكن االعتماد عليها لتحسُت و تدعيم الصورة ادلرغوبة.
 دراسة نتائج التحليل باستعماؿ أدوات اإلحصاء الوصفي متمثّلة يف التوزيع التنكراري و حساب اختبار الفرضيات توصلنا اذل
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ادلنواؿ ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري، وأدوات االحصاء التحليلي متمثّلة يف اختبارات التحليل الثنائي كاختبار العالقة كي 
 للمتغَتات الًتتيبية.Tau-B de Kendallتربيع للمتغَتات اإلمسية و اختبار 

 قاعدة البيانات: 
 يتمّثل رلتمع الدراسة يف رلموع ادلتعاملُت األجانب الذي يتعاملوف مع ادلؤّسسات اجلزائرية :تحديد مجتمع الدراسة

 سواء كموّردين أـ كزبائن.
 ينبغي اتباعها يف إف طريقة اختيار العينة من أىم ادلراحل و اخلطوات اليت :تحديد حجم العينة و إجراءات سحبها 

الدراسة االقتصادية الف طبيعة ادلوضوع ىي اليت ربدد نوع و أسلوب الدراسة فهذا يفرض على الباحث االعتماد على أسلوب 
 ادلعاينة إذ ال نستطيع أف ندرس كل أفراد اجملتمع بل نقتصر على دراسة جزء من اجملتمع ىو العينة .

 التجاريُت األجانب و نظرا لنكرب حجم اجملتمع ادلدروسة و لتقيدنا بعامل الوقت وزلدودية فمجتمع الدراسة يشمل مجيع ادلتعاملُت
 اإلمنكانيات البشرية و ادلادية فقد قررنا استخداـ أسلوب العينة و اعتمدنا طريقة العينة القصدية  .

يث مت توزيع االستمارات عليهم بطريقة فردا مت سحبها بطريقة عشوائية. ح 30بعد الدراسة السطحية للمجتمع اعتمدنا عينة من 
، و عن طريق الربيد اإللنكًتوين 2017ماي  12شخصية بالنسبة للموردين األجانب أثناء ادلعرض الدورل ادلقاـ باجلزائر يـو 

 بالنسبة للزبائن األجانب دبساعدة رئيس منكتب التصدير بوزارة التجارة.
II/تقدمي و ربليل نتائج ادلقابلة و االستبياف اللذاف قمنا اهما اثناء دراستنا،  طة إذل ىذه النقسوؼ نتطرؽ يف النتائج و المناقشة

 زلاولُت اختبار فرضيات البحث كما تقتضيو أصوؿ البحث العلمي.
كما سبق وأف وّضحنا فإّف ادلقابلة سّبت مع مسؤوؿ التجارة اخلارجية بوزارة التجارة، و كانت / نتائج المقابلة و مناقشتها:1
نكّونة من مخس أسئلة مفتوحة هتدؼ إذل معرفة الصورة ادلرغوبة اليت تريد اذليئات ادلرافقة للمؤسسات اجلزائرية و ادلؤسسات م

معرفة االدوات االتصالية اليت تعتمد عليها لبناء تلك الصورة ادلرغوبة و  اجلزائرية بناءىا و تدعيمها لدى ادلتعاملُت االجانب،
 م لصورة ادلؤسسات اجلزائرية لدى ادلتعاملُت األجانب؟تدعيمها، وىل ىناؾ تقيي

-winكانت إجابة ادلسؤوؿ لدى وزارة التجارة أّف الصورة ادلرغوب يف بناءىا تتمّيز باجلديّة و الثقة ادلتبادلة حىت تنكوف العالقة )
win  من أدوات االتصاؿ ادلؤّسسايت علا:رابح( ، و اعتمدت اذليئات ادلرافقة و ادلؤسسات اجلزائرية على أداتُت أساسيتُت–رابح  
إّف أجلاكس اليت تسعى إذل ترقية الصادرات تعمل على تسهيل مشاركة ادلؤّسسات اجلزائرية يف عّدة معارض  المعارض: -

  2016فيفري 1جانفي/25معرض اخلرطـو السوداف  -:  2016و صالونات نذكر منها يف 
 2016مارس  16/25معرض القاىرة مصر -                                                    

 2016أفريل  13/16معرض ىانوي فييتناـ -                                                    
 2016نوفمرب4أكتوبر/31معرض ىافاف كوبا -                                                    

 2017سبتمرب 7/10صالوف اسطنبوؿ تركيا  -             :                   2017و يف سنة 
 2017سبتمرب  26/29صالوف كواالدلبور ماليزيا -                                                   
 2017أكتوبر  7/11صالوف كولن أدلانيا -                                                   
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مدى حرص أجلاكس على سبنكُت ادلؤسسات اجلزائرية الراغبة يف التصدير من ادلشاركة يف ىذه ادلعارض من خالؿ ىذا العرض نرى 
الدولية ادلهمة، لنكن ما يعاب على ىذه ادلشاركات ىو أهّنا هتدؼ إذل احلصوؿ على طلبيات من اخلارج و بالتارل فاذلدؼ 

بًتسيخ صورة ادلؤسسة يف اخلارج، وادلنتدى االقتصادي األساسي ىو ىدؼ ذباري قصَت األجل وليس ىدؼ اسًتاتيجي يُعٌت 
 االفريقي األخَت باجلزائر يعنكس ىذه احلقيقة ادلؤسفة.

اجلزائر معروفة بعملها الدبلوماسي و الصامت يف اجملاؿ السياسي بالدرجة األوذل واالقتصادي بدرجة  جماعات الضغط: -
ساء ادلؤّسسات على تفعيل ىذه القناة ادلهمة جّدا لدخوؿ أسواؽ أجنبية اقل وذلك منذ عهد مسعود زّغار، اليـو يعمل منتدى رؤ 

 سنة بإيرلندا.  30بأفضل الشروط مثلما حدث يف زيارة رئيس ادلنتدى إذل إيرلندا و االستعانة برجل أعماؿ جزائري مقيم منذ 
رافقة تسعى إذل عنكس صورة إغلابية عن بالنسبة للصورة ادلرغوبة كانت إجابة ادلسؤوؿ ادلستجوب أّف الوزارة و اذليئات ادل -

وذلك بالًتكيز على جودة ادلنتجات اجلزائرية وجّدية و مهنية  اجلزائر أّوال و ادلؤّسسات اجلزائرية ثانيا خاصة ادلؤسسات ادلصّدرة،
 ادلؤسسات اجلزائرية.

اقّر بأنّو ليست ىناؾ دراسة حوؿ  أّما بالنسبة للسؤاؿ حوؿ الصورة ادلدركة من طرؼ ادلتعاملُت األجانب فإّف ادلسؤوؿ -
 ىذه النقطة، لنكن ىناؾ أصداء عن أّف ادلتعاملُت األجانب راضوف عن عالقتهم بادلؤسسات اجلزائرية.

كتعقيب عن أجوبة ادلقابلة ؽلنكننا أف نقوؿ أّف السلطات العمومية تعي جّيدا دور صورة البلد و ادلؤسسات من أجل 
الريع، لنكن العمل على بناء ىذه الصورة يف بدايتو فقط إذ أّف األدوات االتصالية ادلستخدمة ال النهوض باالقتصاد الوطٍت خارج 

تتعّدى ادلشاركة يف ادلعارض الدولية و بعض الضغط من طرؼ جزائريُت مقيمُت باخلارج كمحاولة إلنشاء لويب جزائري.بالنسبة 
 يها لعدة أسباب منها:لبقية األدوات فإنّنا صلد ادلؤسسات اجلزائرية ال تلجأ إل

 عدـ دراية القائمُت على ادلؤسسات اجلزائرية بأعلية التسويق ادلؤسسايت و أثره؛ -
 صعوبات قانونية سبنع التمويل و الرعاية و النشاطات اخلَتية باخلارج بسبب القيود على ربويل األمواؿ إذل اخلارج؛ -
 عدـ التحنّكم يف أدوات االتصاؿ ادلؤسسايت؛ -
 لجوء إذل منكاتب االستشارة؛غياب ثقافة ال -
 التفنكَت يف اجلانب التجاري و البحث عن الربح وإعلاؿ جانب االستمرارية )غياب التفنكَت االسًتاتيجي(. -

ىذه األسباب ذبعلنا نقوؿ أّف االىتماـ باالتصاؿ ادلؤسسايت و صورة ادلؤسسة ال ؽلّثالف أولوية بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية ما 
 أعليتهما و دورعلا يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة من استمرار و ربح على ادلدى الطويل.يستوجب التحسيس ب

 / نتائج االستبيان و مناقشتها:2
 ثبات االستبيانAlpha Cronbach:   قبل البدء يف تقدمي و ربليل نتائج االستبياف نقـو بدراسة معامل الثبات آلفا

 ونباخ.ر ك
 معامل الثبات  03الجدول رقم

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,701 16 
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 SPSS21مخرجات برنامج المصدر: 
% مايعٍت أّف ثبات االستبياف قوي نسبيا 60% وىو أكرب من 70أي  0.701نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أّف معامل الثبات ىو 

 دراسة.و بالتارل ؽلنكن االعتماد على نتائج االستبياف من أجل بقية ال
 سّبت االستعانة بسّلم لينكارت اخلماسي والذي ينكوف ميزانو  التقديري كما يلي:

 الميزان التقديري لسلم ليكارت 10الجدول رقم 
 االتجاه العام المتوسط المرجح االستجابة

 عدـ ادلوافقة التامة 1.80إذل  1من  غَت موافق سباما
 عدـ ادلوافقة  2.60إذل  1.81من  غَت موافق
 احملايدة 3.40إذل  2.60من  بدوف رأي

 ادلوافقة 4.20إذل  3.41من  موافق
 ادلوافقة التامة 4.20أكرب من  موافق سباما

  تحليل المجموعة األولى 
 مؤّشرات صورة المؤسسات الجزائرية لدى المتعاملين االجانب11الجدول رقم 

  راض تماما راض بدون رأي غير راض غير راض تماما االسئلة
 

 المتوسط المرجح

 
 
 االتجاه العام

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

 الرضا 3.64 4 12 - 6 - احترام اآلجال
- 27.3 - 54.5 18.2 

 الرضا 3.64 3 12 4 2 1 احترام بنود العقد
4.5 9.1 18.2 54.2 13.6 

 الرضا 3.41 2 9 8 2 1 سهولة التفاوض
4.5 9.1 36.4 40.9 9.1 

 الرضا التاـ 4.27 7 14 1 - - الثقة
- - 4.5 63.6 31.8 

 الرضا التاـ 4.23 6 15 1 - - الجدية
- - 4.5 68.2 27.3 

 الرضا 3.83 المتوسط المرجح العام

 SPSS21     باالستعانة بمخرجات  انالمصدر: من إعداد الباحث
القوؿ أّف الرضا ىو االذباه العاـ لدى ادلتعاملُت األجانب حوؿ عالقتهم بادلؤّسسات اجلزائرية، و من خالؿ نتائج اجلدوؿ ؽلنكن 

 ىو ما يفيد أّف صورة ادلؤّسسات اجلزائرية حسنة عند ىؤالء ادلتعاملُت و من أىم خصائصها الثقة و اجلدية.
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جنيب ىي الثقة و اجلّدية بالدرجة األوذل، و سهولة التفاوض، يتبُّت لنا من خالؿ النتائج أّف ما ؽلّيز بُت الطرفُت اجلزائري و األ
احًتاـ اآلجاؿ و شروط العقد بالدرجة الثانية، ما يعٍت أّف النقاط الواجب الًتكيز عليها لبناء صورة جيدة وإغلابية عن ادلؤسسات 

 خالؿ التحنكم يف سَت عملية التفاوض. اجلزائرية ىي العمل احًتاـ آجاؿ و شروط العقود ادلربمة و تسهيل عملية التفاوض من
  تحليل المجموعة الثانية 

 أدوات االتصال المؤسساتي للمؤسسات الجزائرية 12الجدول رقم 
  موافق تماما موفق بدون رأي غير موافق غير موافق تماما االسئلة

 
 المتوسط المرجح

 
 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار االتجاه العام

% % % % % 
 ادلوافقة التامة 4.73 16 6 - - - المعرض مهمة إلنشاء العالقات

- - - 27.3 72.7 

 احملايدة 3.00 4 1 10 5  2 المؤسسات الجزائرية تلجأ الى مكاتب االستشارة
9.1 22.7 45.5 4.5 18.2 

 وافقةادل 3.50 3 10 6 1 2 العالقات الدبلوماسية تسهل العالقة بين المؤسسات
9.1 4.5 27.3 45.5 13.6 

الصور المحلية للمتعامل الجزائري هي معيار التخاذ 
 القرار

 ادلوافقة التامة 4.27 10 9 2 1 -
- 4.5 9.1 40.9 45.5 

 ادلوافقة 3.64 6 8 4 2 2 رأي مكاتب الخبرة مهم التخاذ قرار الشراكة

9.1 9.1 18.2 36.4 27.3 

 ادلوافقة التامة 4.45 11 10 1 - - امل الجزائري استراتيجيةالعالقة مع المتع
- - 4.5 45.5 50 

 ادلوافقة 3.93 المتوسط المرجح العام

 SPSS21     باالستعانة بمخرجات  انالمصدر: من إعداد الباحث
حوؿ عناصر االتصاؿ ادلؤّسسايت، و من خالؿ نتائج اجلدوؿ ؽلنكن القوؿ أّف ادلوافقة ىي االذباه العاـ لدى ادلتعاملُت األجانب 

لُت بالتارل على ادلؤّسسات اجلزائرية و اذليئات ادلرافقة ذلا االىتماـ بالصالونات و ادلعارض ألهنا تعترب أىّم أداة للتواصل مع ادلتعام
لية حسب متوسط األجانب، كما غلب أف هتتم ىذه ادلؤّسسات بصورهتا احمللية كوف الصورة الدولية ىي انعنكاس للصورة احمل

الذي يشَت للموافقة التامة على أّف الصورة احمللية مهمة جدا الزباذ قرار التعامل مع ادلؤّسسات اجلزائرية، كما أّف اللجوء  4.27
ط إذل منكاتب االستشارة يعترب أحد العناصر ادلهّمة لذا على ادلؤسسات اجلزائرية االعتماد عليها أكثر فأكثر و ىذا ما يؤكده ادلتوس

 وىو ما يعٍت موافقة العينة على دور منكاتب االستشارة . 3.64ادلرجح 
 :نبدأ بدراسة االرتباط بُت رلموعة من ادلتغَتات وذلك باستخداـ اختبار التحليل االحصائيTau-

BdeKendall الذي تنكوف نتيجتو ذات داللة ابتداء منsig = 0.05وsig= 0.01:وكانت النتائج كالتارل 
 حسب اجلدوؿ التارل: ربّلل النتائج

 تفسير معامل االرتباط 13الجدول رقم 
 نتيجة معامل االرتباط نوع االرتباط
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 r=0 منعدم

 r <0.25 >0.00 ضعيف

 r <0.75 >0.25 متوسط

 r <1 >0.75 قوي

 r=1 تام
 r سالب عالقة عنكسيةrموجب عالقة طردية 

 عالقة مدة التعامل مع الرضا عن احترام شروط العقد 
 احًتاـ شروط العقد والرضا عنمعامل االرتباط بُت مدة التعامل 14دوؿ رقم اجل

Corrélations 

 A quand  remontes 
votre relation avec 

le partenaire 
Algérien ? 

satisfactions du 
respect des 

termes du contrat 

Tau-B de 
Kendall 

A quand  remontes votre relation avec le 
partenaire Algérien ? 

Coefficient de corrélation 1,000 ,535
**

 

Sig. (bilatérale) . ,006 

N 22 22 

satisfactions du respect des termes du 
contrat 

Coefficient de corrélation ,535
**

 1,000 

Sig. (bilatérale) ,006 . 

N 22 22 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 SPSS21مخرجات برنامج المصدر: 
من خالؿ نتيجة االختبار يتبُّت لنا أف العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية متوسطة القوة كوف معامل االرتباط زلصور بُت 

عامل ، بالتارل غلب على ادلؤسسات اجلزائرية ما يعٍت أنّو كّلما زاد الرضا عن احًتاـ شروط العقد زادت مدة الت 0.75و  0.25
احًتاـ التزاماهتا قدر ادلستطاع ما يعطي صورة إغلابية عنها و بالتارل يسمح للتعامل أف يستمر ما ػلقق مصلحة الطرفُت، وىذا ما 

 ػلقق ىدؼ ادلؤّسسة ادلتمّثل يف االستمرارية.
 :عالقة الرضا عن الثقة بالرضا عن الجديّة 

 معامل االرتباط بين الثقة و الجديّة 16الجدول رقم 
Corrélations 

 satisfaction du  
sérieux 

satisfaction de 
la confiance 

Tau-B de Kendall 

satisfaction du  sérieux 

Coefficient de corrélation 1,000 ,435
*

 

Sig. (bilatérale) . ,038 

N 22 22 

satisfaction de la confiance 

Coefficient de corrélation ,435
*

 1,000 

Sig. (bilatérale) ,038 . 

N 22 22 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 SPSS21مخرجات برنامج  المصدر:
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ة القوة كوف معامل االرتباط زلصور بُت من خالؿ نتيجة االختبار يتبُّت لنا أف العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية متوسط
ما يعٍت أنّو كّلما زادت اجلدية يف التعامل زادت الثقة، و منو ؽلنكن القوؿ أّف الًتكيز على إظهار اجلديّة كمنكّوف  0.75و  0.25

 من منكّونات صورة ادلؤسسة يعترب عنصرا مهّما.
دت، وىذا ما أّكدناه يف تتمّثل جّدية ادلؤّسسة يف احًتامها لشروط العقد و اآلجاؿ ا دلتفق عليها، و سهولة فّض النزاعات إف ُوج 

تسمح  ة، ىذه اجلّدية سوؼ تسمح للمؤّسسات اجلزائرية بنكسب ثقة ادلتعامل األجنيب و بالتارل بناء صورة إغلابي11اجلدوؿ رقم 
 درجات الوفاء والوالء. ذلا باستثمارىا على ادلدى البعيد جبعل ىذا ادلتعامل مدافعا عن ادلؤّسسة وىي أعلى

 :عالقة أهّمية الصالونات و المعرض بكون العالقة مع المتعامل الجزائري استراتيجية 
 معامل االرتباط بين أهّمية الصالونات بكون العالقة مع المتعامل الجزائري استراتيجية 17الجدول رقم 

Corrélations 

 Les foires et salons sont 
importants pour tisser des 

relations avec des 
partenaires étrangers 

Votre relation avec 
le partenaire 
Algérien est 
stratégique 

Tau-B de Kendall 

Les foires et salons sont 
importants pour tisser des 

relations avec des partenaires 
étrangers 

Coefficient de 
corrélation 

1,000 
*

5,53 

Sig. (bilatérale) . ,012 

N 22 22 

Votre relation avec le partenaire 
Algérien est stratégique 

Coefficient de 
corrélation 

,535
*

 1,000 

Sig. (bilatérale) ,012 . 

N 22 22 

est significative au niveau 0,05 (bilatéral).*. La corrélation  

 SPSS21خرجات برنامج م المصدر:
من خالؿ نتيجة االختبار يتبُّت لنا أف العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية متوسطة القوة كوف معامل االرتباط زلصور بُت 

 ما يعٍت أّف بداية العالقة عن طريق الصالونات و ادلعارض ؽلنكنها أف تتطّور إذل مستوى اسًتاتيجي. 0.75و  0.25
التنا للجداوؿ السابقة دور وأعلّية التظاىرات التجارية يف بناء عالقة جيدة مع ادلتعامل األجنيب، و نتيجة ىذا ذكرنا أثناء ربلي

االرتباط تزيد ربليلنا عمقا و تأكيدا كوهنا بُّت أف دور الصالونات و ادلعارض ليس فقد قصَت األجل من خالؿ إبراـ صفقة ذبارية، 
 منو كما ذكرنا يف ربليلنا لنتيجة االختبار أعاله. ةيسمح للمؤّسسة اجلزائرية باالستفادبل ىو دور اسًتاتيجي طويل األجل 

 :عالقة رأي مكاتب االستشارة بأهمية العالقات الدبلوماسية بين البلدين 
 معامل االرتباط بين رأي مكاتب االستشارة بأهمية العالقات الدبلوماسية بين البلدين 18الجدول رقم 

Corrélations 

 L’avis des bureaux de 
consulting est primordial 

pour la prise d’une 
décision de partenariat 

Les relations 
diplomatiques 
facilitent les 

accords entre 
partenaires 

économiques 

Tau-B de Kendall 

L’avis des bureaux de consulting 
est primordial pour la prise d’une 

décision de partenariat 

Coefficient de corrélation 1,000   
*

,398 

Sig. (bilatérale) . ,030 

N 22 22 

Les relations diplomatiques 
facilitent les accords entre 
partenaires économiques 

Coefficient de corrélation   ,398
*

 1,000 

Sig. (bilatérale) ,030 . 

N 22 22 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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 SPSS21مخرجات برنامج  المصدر:
من خالؿ نتيجة االختبار يتبُّت لنا أف العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية متوسطة القوة كوف معامل االرتباط زلصور بُت 

قات الدبلوماسية بُت البلدين و رأي منكاتب االستشارة لديهم عالقة طردية معتربة، ما يعٍت ما يعٍت أّف العال 0.75و  0.25
واجب االىتماـ براي منكاتب االستشارة و الًتكيز على مجاعات الضغط لتحسُت العالقات الدبلوماسية بُت البلدين و بالتارل بناء 

 عالقة اسًتاتيجية بُت ادلتعاملُت اجلزائريُت و األجانب.
ّف دور العالقات الدبلوماسية يف االقتصاد يتمّثل يف مدى سعي اجلهات السياسية الستغالؿ عالقاهتا من أجل جلب مشاريع و إ

صفقات دلؤسسات البلد، ىذا السعي ينكوف من خالؿ بناء صورة جيدة عن البلد و مؤّسساتو الرمسية، و من خالؿ لعب دور 
نقصد ىنا تدّخل الدولة يف التعامالت التجارية ولنكن رلرّد التسويق و الًتويج لصرامة الضامن بالنسبة للمتعاملُت األجانب، ال 

الدولة و التزامها حبماية حقوؽ الطرفُت يف حالة النزاعات بصفة موضوعية وحيادية يُعترب مؤشرا موجبا يساعد على وجود عالقات 
ي يعترب دبثابة مؤّشر إغلايب ػلّسن صورة البلد و بالتارل صورة جيدة بُت ادلتعاملُت اجلزائريُت و األجانب، فالنشاط الدبلوماس

 ادلؤسسات التابعة لو.
سبتلك اجلزائر جالية ذات مستوى عارل و يف مناصب مرموقة بأغلب دوؿ العادل، كما أهّنا سبتلك من الصداقات ما يسمح ذلا 

اسية للجزائر، و تعترب مجاعات الضغط من األدوات بتشنكيل لوبيات يف ىذه البلداف للدفاع عن ادلصاحل االقتصادية و السي
 االتصالية الدولية ادلهمة جدّا نظرا لفّعاليتها و تأثَتىا النكبَت على ازباذ القرار يف تلك الدوؿ، كما تعترب اليقظة االسًتاتيجية و

 ئرية يف اخلارج.الذكاء االقتصادي مفتاحاف آخراف ؽلنكن الًتكيز عليهما لبناء صورة جيدة عن ادلؤسسات اجلزا
 :عالقة الثقة بطبيعة العالقة بين الطرفين 

 عالقة الثقة بطبيعة العالقة بين الطرفين 19الجدول رقم 
Tableau croisé satisfaction de la confiance * relation à l'import ou à l'export 

Effectif   

 relation à l'import ou à l'export Total 

fournisseur client 

satisfaction de la 
confiance 

sans avis 0 1 1 

Satisfait 2 12 14 

complètement satisfait 2 5 7 

Total 4 18 22 

 SPSS21 مخرجات برنامج المصدر: 
اجلزائرية من اجلدوؿ أعاله يتبُّت أف عامل الثقة متوفّر بُت الطرفُت خاصة يف رلاؿ التصدير وىو نقطة قّوة على ادلؤسسات 

 االستثمار فيها من أجل تدعيم صورهتا لدى ادلتعامل األجنيب.
إّف واقع ادلبادالت التجارية اجلزائرية يستدعي استغالؿ كّل نقاط القوة ادلتاحة للمؤسسات اجلزائرية من أجل زيادة نسبة ادلبادالت 

عاملُت األجانب يف رلاؿ التصدير خصوصا بات واجبا عليها خاصة يف رلاؿ التصدير، و دبا أّف الشركات اجلزائرية تتمّتع بثقة ادلت
 استغالؿ ىذه النقطة وذلك بالًتويج ذلا و التأكيد عليها أثناء نشاطها الًتوغلي عموما و االشهاري خصوصا.

 :عالقة الجديّة بطبيعة العالقة بين الطرفين 
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 عالقة الجّدية بطبيعة العالقة بين الطرفين 20الجدول رقم 
Tableau croisé satisfaction du  sérieux  * relation à l'import ou à l'export 

Effectif   

 relation à l'import ou à l'export Total 

fournisseur client 

satisfaction du  sérieux 

sans avis 0 1 1 

Satisfait 2 13 15 

complétement satisfait 2 4 6 

Total 4 18 22 

 SPSS21     مخرجات برنامج لمصدر: ا
من اجلدوؿ أعاله يتبُّت أف عامل اجلّدية يف نظر ادلتعامل األجنيب متوفّر يف الطرؼ اجلزائري خاصة يف رلاؿ التصدير وىو نقطة قّوة 

 على ادلؤسسات اجلزائرية االستثمار فيها من أجل تدعيم صورهتا لدى ادلتعامل األجنيب.
ة أخرى للمؤسسات اجلزائرية بعد نقطة الثقة وىي نقطة اجلّدية، ىتاف النقطتاف تعترباف من أىّم ادلؤّشرات يوّضح اجلدوؿ نقطة قو 

و اجلدوؿ أعاله فإّف ادلؤسسات األجنبية راضية عن  11اليت ترتنكز عليها الصور اجليدة ألي مؤّسسة، فنكما بيّنا يف اجلدوؿ رقم 
عن اجلدية و الثقة لدى ادلؤسسات اجلزائرية، و ىذا يعترب مفتاحا لتدعيم صورة  احًتاـ اآلجاؿ و شروط العقد و راضية سباما
 ادلؤسسات اجلزائرية لدى ادلتعاملُت األجانب.

 الخاتمة:
إّف موضوع االتصاؿ ادلؤسسايت و صورة ادلؤسسة على ادلستوى الدورل يعترب من ادلواضيع اذلامة و اليت تستدعي الدراسة و 

 علنا ضلاوؿ معاجلة ىذا ادلوضوع رغم قّلة ادلراجع و عدـ ذباوب ادلؤسسات معنا.االىتماـ، وىذا ما ج
بعد أف قمنا بتوضيح الصورة ادلرغوب بناؤىا من طرؼ ادلؤسسات اجلزائرية و اذليئات ادلرافقة ذلا، و بعد أف أبنّا عن أدوات 

ة لدى ادلتعاملُت األجانب عن ادلؤسسات اجلزائرية، و االتصاؿ ادلؤّسسايت ادلستخدمة ذلذا الغرض، حاولنا دراسة الصورة ادلدرك
  :جاءت نتائج الدراسة كالتالي

ادلؤسسات اجلزائرية و اذليئات ادلرافقة ذلا تسعى إذل إظهار ادلؤسسات اجلزائرية على أهنا أىل للثقة وذلك من خالؿ  -
 اجلدية و ادلهنية اليت سبّيز ادلؤسسات اجلزائرية؛

الدولية ىي األداة األىم اليت تلجأ إليها ادلؤسسات اجلزائرية من أجل زلاولة بناء صورة إغلابية  ادلشاركة يف التظاىرات -
 لدى ادلتعاملُت األجانب؛

 يعترب ادلتعاملوف األجانب أّف ادلؤسسات اجلزائرية أىل للثقة و ىو عنصر مهم يدّعم الصورة ادلرغوبة؛ -
من العناصر االساسية اليت يعتقد ادلتعاملوف االجانب أهّنا تسهم يف  عنصر اجلدية و االستعانة دبنكاتب اخلربة يعترباف -

 ربسُت صورة ادلؤسسات اجلزائرية؛
اعتبار ادلتعاملُت األجانب أّف عالقتهم مع ادلؤسسات اجلزائرية ىي عالقة اسًتاتيجية يبُّت أعلّية أف تنكوف الصورة ادلدركة  -

 إغلابية إذل أقصى ما ؽلنكن؛
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بلوماسية بُت بلد ادلتعامل األجنيب و اجلزائر من العناصر اليت تدعم و تقّوي الرغبة يف إنشاء عالقة مع تعترب العالقات الد -
ادلؤسسات اجلزائرية، و ىو ما يبُّت أعلّية صورة البلد لتدعيم صورة ادلؤسسة اجلزائرية، فأثر بلد ادلنشأ معلـو لدى كل 

 بيات و أعلّيتها يف ىذا اجملاؿ؛مهتم اهذا اجملاؿ، كما يعنكس ىذا العنصر دور اللو 
من العناصر ادلهّمة الواجب على ادلؤسسات اجلزائرية االىتماـ اها ىي صورهتا زللّية، كوف ما يدفع األجانب إذل التعامل  -

 مع مؤسسة جزائرية أو عدـ التعامل معنا ىو صورة ىذه ادلؤسسة على ادلستوى احملّلي.
 ؿ أّف فرضيات البحث و دلتمثلة يف:من خالؿ النتائج السابقة ؽلنكننا القو 

 ادلؤسسات اجلزائرية تلجأ إذل الصالونات و ادلعارض كأداة  لالتصاؿ ادلؤسسايت. -
 صورة ادلؤسسات اجلزائرية باخلارج تّتصف بالضعف و الغموض. -

كوف ادلتعاملُت األجانب بيّنوا   قد مّت تأكيد الفرضية األوذل من خالؿ ادلقابلة مع مسؤوؿ وزارة التجارة و نفي نسيب للفرضية الثانية
 يبق النكثَت من العمل لتدعيم ىذه الصورة.أف عنصري الثقة و اجلّدية متوفّرين يف ادلؤسسات اجلزائرية، ولنكن 

 اقتراح التوصيات التالية:ؽلنكننا بعد ىذه النقاط 
 ؤّسسايت وصورة ادلؤسسة؛تنكوين مسَّتي ادلؤسسات و العاملُت يف رلاؿ التصدير باخلصوص يف موضوع االتصاؿ ادل -
 على اذليئات ادلرافقة و وزارة التجارة القياـ بدراسات حوؿ صورة البلد و ادلؤسسات اجلزائرية يف اخلارج؛ -
 السماح للمؤسسات اجلزائرية بتنفيذ االسًتاتيجية االتصالية باخلارج؛ -
ليتها االجتماعية، و تقوية مساعلتها يف سعي ادلؤسسات اجلزائرية إذل ربسُت صورهتا احمللية من خالؿ ربّملها دلسؤو  -

 اجلانب االجتماعي؛
 استغالؿ اجلالية اجلزائرية يف اخلارج لتشنكيل مجاعات ضغط يف اجملاؿ االقتصادي و التجاري؛ -
سعي السلطة السياسية و الدبلوماسية إذل العمل على التسويق لصورة البلد و ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية من خالؿ  -

 ت الرمسية، تقدمي زلاضرات، مداخالت صحفية،...الزيارا
 يف اخلتاـ و كآفاؽ ذلذا البحث نقًتح على الباحثُت ادلهتمُت اهذا ادلوضوع اجلوانب التالية:

 دور االتصاؿ ادلؤسسايت يف تدعيم أثر بلد ادلنشأ؛ -
 دور مجاعات الضغط يف تدعيم صورة ادلؤسسة. -
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