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دور االتصال في زيادة فعالية التطوير 

  بالمؤسسة االقتصادية  التنظيمي

-"نفطال" شـركة توزيع المواد البترولية -  



  ةـة الشعبيـديمقراطيـة الـجزائريـة الـالجمهوري

يـالي و البحث العلمـيم العـلـوزارة التع  

اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية و   

 قسم العلوم االجتماعية

   لونيسي عليجامعة 
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 اللقب واالسم الرتبة الجامعة الصفة
2البليدة رئيسا  العايب سليم أستاذ 

2البليدة مشرفا ومقررا  الفضيل رتيمي أستاذ 

2الجزائر عضوا مناقشا  الهاشمي مقراني أستاذ 

2البليدة عضوا مناقشا  وهيبة عيشاوي أستاذة محاضرة أ 

2البليدة عضوا مناقشا  قطوش سامية أستاذة محاضرة أ 

 منادلي محمد أستاذ محاضرة أ المدية عضوا مناقشا

 التنظيميدور االتصال في زيادة فعالية التطوير 

  بالمؤسسة االقتصادية 
-"نفطال" شـركة توزيع المواد البترولية -  



 :الملخص

أصبح االتصال في عصر اليوم عصب الحياة سواء كان ذلك للفرد، أو المنشأة، أو الدولة، و 

أضحت وسائل و تقنيات االتصال الحديثة على وجه الخصوص تلعب أدوار رئيسية في تجاوز تأثير 

وسيع المسافات الجغرافية، وربط العالم ببعضه، وخلق التأثيرات المختلفة من بناء للصورة الذهنية، و ت

  .للمدارك المعرفية إلى تغييرات في االتجاهات و السلوكات

وزاد من تأثيرات هذه الوسائل كل من اإلرادات السياسية، و الحاجات االقتصادية والمجتمعية في 

العالم التي بدأت تسن األنظمة و القوانين من أجل زيادة التفاعل والتواصل بين الدول و منشآته المختلفة، 

األولى هي قدرة هذه الوسائل على التأثير في الجمهور، : وسائل االتصال من جانبين أساسيين و تأتي قوة

  .و الثاني هو قدرتها على تحديد و تأطير الرسائل المقدمة

سمة العصر الذي نعيشه هو سرعة التحول والتغير الذي فرض على اإلدارة المعاصرة إعادة 

السعي إلى التميز، االرتباط : ة تتسم بجملة من المالمح أهمهاصياغة توجهاتها، والتحول إلى إدارة نشط

باالقتصاد العالمي، قبول التغيير، إرضاء العمالء، السعي إلى التحديث المستمر واالبتكار، العالمية 

واالنفتاح على العالم المتغير، احترام اإلنسان واستثمار طاقاته، استخدم المنهج العلمي أساسا لتطوير 

  .و الخدمات، و االتجاه نحو المستقبل المنتجات

لذا فانه ثمة حاجة ملحة إلى االرتقاء بالمنظمات المجتمعية كافة، على أساس المواجهة االيجابية 

الفعالة لقوى التغيير المحيطة بالمنظمات، ويصدق هذا القول برمته على المؤسسات االقتصادية ألن 

رية متطورة، يمكن توظيفها لتطوير هذه المنظمات بما يساعد االرتقاء بها يستند إلى مفاهيم ونماذج إدا

  . على تلبية احتياجات ومتطلبات تنمية كل مجتمع وفقا لظروفه و فلسفته وتطلعاته

 

 

Summary 
 



Communication in this age has become the lifeblood of the individual, 

the establishment, or the state, and the modern means and techniques in 

particular have played major roles in overcoming the influence of geographical 

distances, linking the world to each other, , And the extension of cognitive 

knowledge to changes in attitudes and behaviors 

The influence of these means has increased both the political will and the 

economic and social needs in the world, which have begun to enact laws and 

regulations in order to increase interaction and communication between 

countries and their various institutions. The strength of the means of 

communication comes from two main aspects: To influence the audience, and 

the second is their ability to define and frame the submissions 

The characteristic of the age we live in is the pace of change and change 

that has forced contemporary management to re-orient its direction and turn to 

active management characterized by a number of features, including: seeking 

excellence, connecting with the global economy, accepting change, satisfying 

customers, seeking continuous modernization and innovation, Globalization and 

openness to the changing world, human respect and investment of energies, the 

scientific method was used mainly to develop products and services, and the 

direction of the future 

Therefore, there is an urgent need to upgrade all community 

organizations on the basis of a positive and effective response to the forces of 

change surrounding the organizations. This is true for the economic institutions 

because their upgrading is based on advanced management concepts and models 

that can be used to develop these organizations And the requirements of the 

development of each society according to its circumstances and philosophy and 

aspirations 

 

 


