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  :الملخص
مرت كل تنظيمـات المجتمـع   

االتصال، ضـرورة  حتمية : اإلنساني بـ
تبادل المعلومات، األفكـار، المشـاريع   
وتحضير جملة من النشاطات والحركات 
إلقناع اآلخرين باعتناق أفكارهم، وتبنـي  

والجمعيات . اقتراحاتهم والعمل بقراراتهم
كباقي المؤسسات واإلدارات، عليهـا أن  
تفهم الجمهور عن طريق سـماعه أوال،  

داف ن المعلومــات، الرســائل واألهــأل
لذا يعتبر .  تقنيات االتصال كلها مختلفةو

االتصال المحكم، والمنظم، ضـرورة ال  
غنى عنها لكل جمعية، لتعبئة جمهورهـا  

  .حول مختلف أهدافها
  

Résumé: 
Les associations, comme 

les entreprises ou les 
administrations, n'échappent pas 
à la nécessité de se faire 
comprendre et donc avant tout 
de se faire entendre!  

Les informations, les 
messages et leurs objectifs, les 
moyens de communiquer sont 
tous différents. Et chacun se 
sentira des aptitudes différentes, 
qui à discourir et à convaincre 
oralement, qui à utiliser les 
supports écrits, qui encore à 
lancer ses messages sur la vague 
des media informatiques…Bref, 
la communication, et qui plus 
est une communication bien 
pensée et bien organisée, est 
indispensable à toute 
association, de la plus petite à la 
plus puissante pour mobiliser 
son public autour de ses 
objectifs. 
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  :La communication dans la vie publiqueالتصال في الحياة العامة اا
تقـوم   جدا في اليونان وروما، كانت المشاركة في الحياة المدنية البعيدةمنذ القرون 
يتمنى أن يكـون الحـي    Platon، وقد كان )le discours(الخطابة (على أساس الحوار 

ال تتعدى عددا من السكان بشكل يجعل كل المواطنين قريبـون   La cité idéaleالمثالي 
ولو أن هذه الفكرة مثالية، إال أنها موجودة ووجدت بعد تصوره ذاك . من صوت المتحدث

 unوالرقـي  لم الرومان أين كان فن الخطابة نموذجـا للتميـز   وبعد قرون عديدة في عا

modèle d'excellence 1.  
إلـى   اإلنسـان يعتبر االتصال صورة من صور النشاط االتصالي النابع من حاجة 

اآلخرين في إشباع حاجاته األولية، واالستقرار ودفع المخاطر وتحقيق األمـان، فأصـبح   
لتنظيم حياتهم وإشباع حاجاتهم اليوميـة وذلـك   . مجتمعاالتصال نشاطا يوميا بين أفراد ال

  .على حد سواء في التجمعات البدائية أو المجتمعات المعاصرة والحديثة
ومع تطور النشاط اإلنساني والمجتمعات ومعها األهداف والحاجات تطور االتصال 

ف االتصال ليقابل هذه التغيرات فنشأت منظومات متكاملة لالتصال تيسر فهم وإدراك أهدا
وأبعاده في هذه المجتمعات فلم يصبح االتصال مجرد نشاط إنساني، ولكنه تغير وتطـور  
ليصبح عملية اجتماعية أهم ما يميزها االستمرار والتدفق، وتضم هـذه العمليـة أنماطـا    
مختلفة من العمليات النفسية والسلوكية ومتغيرات العصر وتكنولوجياته لتتفق مـع البنـاء   

وأصبح االتصال ضـرورة حتميـة ال   . لثقافي الذي يميز هذه الفترة الزمنيةالحضاري وا
يستغني عنها مجتمع من المجتمعات البشرية، ولو فقد االتصال بين الناس لتعـذر ظهـور   

  2.الحضارات اإلنسانية
  :االتــصال التنظيمي -1

إن االتصال عملية جوهرية لإلنسان وبقية المخلوقات على سـطح األرض فبـدون   
ومجزئين أكثر من أن مقسمين , التصال سوف نبقى منعزلين في األرض التي نعيش فيهاا

بـل  ,كأفراد وجماعات وأمم  ,بيننافاالتصال أمر هام وطبيعي في حدوثه  ,نكون متحد ين
أكثر من ذلك فان معظم المشكالت الكبيرة ذات األبعاد  المعقدة يمكن حلها من خالل نظم 

  .االتصال الجيدة
يعد ظاهرة اجتماعية وقوة رابطة لها دورها في تماسـك المجتمـع   ) التصالا(فهو 

وبناء العالقات االجتماعية، أي أن المجتمع اإلنساني يقوم على مجموعة مـن العالقـات   
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قوامها االتصال وأن ما يجمع أفراد المجتمع هي عالقات اتصال بصرف النظر عن حجم 
  . 3هذا المجتمع وطبيعة تكوينه

بأن االتصال شكل من أشكال عمليات التفاعل االجتماعي أيا كـان حجمـه   إذا قلنا 
عملية ديناميكية وصفة العملية تطلق على أية ظـاهرة تتغيـر بشـكل     يعتبر فإنهوشكله، 

مستمر ومتواصل خالل فترة من الزمن فهو يتضمن الحركة والتغير ويشـيع اسـتخدامه   
تغيرة في نسق اجتمـاعي أو سـيكولوجي   بطرق متعددة فهو يشير غالبا إلى العالقات الم

  .4معين
وعملية وصف نظام اتصالي، هو دراسة التبعية المتبادلة والتعاون بين األطـراف  

  .5ووسط االندماج، مع األخذ بعين االعتبار الظواهر الديناميكية للتطور والتكيف
ــوي -2 ــال الجمع ــات(االتص ــاالت الجمعي  La Communication Des: اتص

Associations( 

بأن فهم اتصال الجمعيات يحتم علينـا  اريك داشو  Eric Dacheuxيرى الباحث 
اتصال و جمعية، نلخص عبارة الجمعيـة فـي المنظمـات ذات    :فهم هاتين العبارات أوال

مـواطنين للـدفاع عـن قضـايا عامـة       الهدف العام البعيد الربح التي تخلق من طرف
كالفـاعلين  : ماعيا يساهم في الحيـاة العامـة  وتعد الجمعية أساسا فاعال اجت... تطويرهاو

  ، 6السياسيين مثال
يعد االتصال الجمعوي شكل من أشكال االتصال التنظيمي، لكن قبل تحديد ماهيـة  

  :االتصال الجمعوي البد من تعرف الجمعية أوال
  :ما هي الجمعية -أ

فاقيـة  الجمعية تشـكل ات :ً الجمعية كما يلي -من قانون الجمعيات-2تعرف المادة 
يديرها قانون منظم في إطاره يجتمع أشخاص وأشخاص معنيون من خالل عقد هدفه ليس 

7الربح.  
إن التطور المستمر للحركة الجمعوية والدي يتميز بطبيعة تنمويـة، البحـث عـن    
توحيد جملة نشاطات تسير الجمعيات وتبسيطها، يدفع بنا إلى البحث عن إقامة دليل، يخدم 

-31فمند تأسيس قانون . فين والمسيرين وجميع المهتمين بعالم الجمعياتأداة العمل للمشر
الخاص بالجمعيات عرفت الحركة الجمعوية انطالقة معتبرة،  1990-12-04بتاريخ  90

هده االنطالقة ترجمت من خالل تطور نسيج جمعوي معتبر أثمر عدة قطاعـات، تعبيـر   
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ظهر تعطشا كبيرا للبحث عن فضـاء  ملموس لطموحات المجتمع المدني بتنوعه، والدي ي
  .8حرية في إطار منظم

  :ماهية االتصال في الجمعيات -ب
ن الجمعيات تسعى أساسا من أجل خدمـة مختلـف شـرائح المجتمـع واالهتمـام      إ

محاولة تلبية حاجياتهم و حل مشاكلهم بأفضل الطـرق الممكنـة كونهـا    , بانشغاالتهم
  . المعنية بالحفاظ على حقوقهم الوسيط بينهم و بين السلطات المسؤولة و

الجمعيـات لتحقيـق    لالتصال تنتهجهاكان البد من وجود طرق , ومن أجل كل هذا 
  .صول إلى غاياتهاوأهدافها وال

ونظرا ألهمية االتصال في مثل هذه المؤسسات تطرح هذه األخيرة إشـكاليات عـدة       
  .متى وكيف يتم االتصال, لماذا, لمن: تخص

  .لمختلف الشرائح االجتماعية وخصوصا الشريحة الشابة منها:  لمن االتصال -
مهنية وتوجيهيـة موجهـة   , علمية  ,تكوينية, لتوصيل معلومات تربوية: لماذا االتصال -

  .لمختلف الفئات بمختلف مستوياتها الفكرية والثقافية والمختلفة 
يادين مادام هنـاك  يكون االتصال دائم ومتواصل في كل المجاالت والم: متى االتصال -

  .مرسل ومستقبل 
  :هناك عدة قنوات متنوعة منها : كيف يتم االتصال  -
أو , لقـاءات , ويتم عن طريق الحوا ر  في إطـار نـدوات   : الكيفية الشفوية المباشرة * 

  .موائد مستديرة وغيرها 
ـ , واإلذاعـة , وتتم عن طريق األفالم: الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة *  حافة والص

  .9المكتوبة والمرئية والنشرات المختلفة للمؤسسات اإلعالمية المختلفة 
  :أشكال االتصال في الجمعيات وأجياله -3

لقد تبنت الجمعيات منذ أن أصبحت تتواجد بصفة رسمية أربع تقنيات لالتصال تمثلت     
  :فيما يلي 

  .م1960 –م 1901االتصال النازل  1 -  
  .م1960االتصال الصاعد   -2 
  . م1970االتصال األفقي  - 3
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  10.م1990 –م 1980االتصال االجتماعي   - 4
  :1990ـ  1901:  االتصال النازل  1

أي أن الجمعية كانت بمثابة المرسـل   ,النازلتميزت هذه الفترة بما يعرف باألعالم      
تعيد حسابها لما و ,بالمعلومةويقال أن الجمعية تزود . الذي ينقل قيمه للجمهور بشكل راقي

وحسـب هـذه   . لكنها ال تخضع لالنتقادات الخارجيـة  ,صعوباتتحققه أو لما تواجه من 
  :االتصال له هدفين, الرؤية

وهو التربية الشعبية التي ترتكز على التوجه للعمال أو الفقراء الـذين   :األولالهدف *    
ة هي فـتح وتنظـيم أوقـات    فتكون مهمة للمربيين في هذه الحال. ال يملكون وقتا للتثقيف

  .الترفيه
حيث يرتكز على إعطاء الجميـع   ,أتساعاأما الهدف الثاني فهو أكثر  :الثانيالهدف *    

, في حياة األمـة  حتى يصبحوا مواطنيين قادرين على المشاركة والتكوين المهمينالمعرفة 
  .األرض ذا حتى يضمنوا سالمتهم علىوليخرجوا من الجهل ويصارعون ضد الظالم وهك

وزاد االزدحـام العمرانـي والتطـور    , حيث أرتقع النمو الديمغرافي ,الستيناتومع بداية 
  :المجتمع المستهلك الذي ولد حاجات جديدة ظهر نوع ثاني من االتصال وهو

  :  م1960ـ االتصال الصاعد  2
كمـا  . أصبحت الجمعيات تتدخل كوكالء عن ديمقراطية الحية الشعبية المحلية 

  .على مؤهالتهمتسمح للشخصيات المحلية بقبول المسؤوليات الهامة واالعتماد كانت 
حيث كانت الجمعية تبذل جهدا من اجل الفهـم  , تميزت هذه الفترة باألعالم الصاعد     

كما عملت علـى رفـع مسـتوى اإلعـالم      ,أجل إدارة أفضل والدمج والتوجيه وذلك من
 الغرض وسـائل وقد استعملت الجمعيات لهذا . جتهاالتي نريد معال واالهتمام باالنشغاالت

, خلق طرق االستماع من اجل التسجيل والرد على الطلب االجتمـاعي  يأ, االتصالمتقنة 
  .محدودةومع ذلك بقيت تقنيات االتصال 

, تنشط في مختلف الميـادين , ومع اقتراب السبعينات ظهرت جمعيات جديدة ومتعددة    
كان هناك نوع , اعية والتجربة التي أتت لدفع الجمعيات التقليديةومع تزايد الحركة االجتم

  .آخر من االتصال
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  :  م1970االتصال األفقي   - 3

الـذي   ,األفقـي ترتكز على االتصـال   ,األيديولوجية الشائعة تكان, الفترةخالل هذه      
يعتمد كثيرا واالتصال األفقي ال. من االتصال الحق في ذلك أعطاء المحرومينيطمح إلى 
بقدر ما يعتمد على قدرة الجمعيات علـى االتصـال مـع     ,للوظائفالهرمي  على التدرج

  :مثلهذا الشكل من االتصال قد ترجم بظهور دعائم اتصالية جديدة  .جمهورها
Le super 8, la vidéo militante, la presse locale associative, et les radios 

pirate.     
  :فيالي أخير تبنته الجمعيات منذ الثمانينات والمتمثل وهناك شكل اتص 
  : م1990 –م 1980االتصال االجتماعي   - 4

  :السيماظهرت عدة عوامل شاركت في تعديل الحقل الجمعوي , في بضعة سنوات     
    :مثلظهور الجديد  -

Sos, Medcins Sans Frontier, A.L.C.F, Racine, Les Restaurants Du 
Cœur.                                                               

  : ظهور وتطور تقنيات  التسويق المباشر مثل -     
Publipostage Cible, L Informatisation Des Fichies.  

          Le Biais De La Telefition :طريـق عولمة كل من ينـادي للتضـامن عـن     -
Et De Satellies             

حيث شغل مكـان   ,مستقلوأصبح قطاع اقتصادي , وقد تطور العالم الجمعوي 
راقي ضمن مجموعة جد واسعة من االقتصاد االجتمـاعي باإلضـافة الـى أن القطـاع     

أي أن يكون قادرا ومؤهال لجلب حلول جيدة فـي   ,العملإنتاج قدرته على  الجمعوي يريد
  .عنهاالتكلفة ومدة الصالحية للطلبات المعبر  ,الجودةود حد

  FAIR – SAVOIR :حدعند  فال تقاستراتيجية االتصال ‘حسب هذه الرؤية 
وترتكز على جملة المهـام الداخليـة والخارجيـة    , أي إلى حد الترقية الخارجية لنشاطها 

 - FAIREان تقيـيم  . ألهدافها ولبرنامجها وعلى األداء التقنـي لمشـاريعها ولماليتهـا   

SAVOIR   لمنتوجات وخدمات الجمعية تتوقف على ثالث شروط:  
  .مشروع مؤسسة واضح *    
  .تنظيم مهيكل *    
  ).المتطوعين , األجراء , األعضاء (التعبئة االيجابية لمعانيها *    
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فاتصال الجمعية يتوقف على مجموعة الوسائل التي تنظم فكرة إنشـاء حفـظ وتطـوير    
  .اطاتهانش

  11:وفيما يلي جدول يوضح األجيال األربعة لالتصال الجمعوي
  90سنوات   80سنوات   70سنوات   60سنوات   الفترة

  خصائصها
االشهار 
  االجتماعي

اإلعالم 
  االجتماعي

المنافسة 
  االجتماعية

تسويق القضايا 
  اإلجتماعية

الرهانات األساسية 
  لإلتصال

تغيير السلوكات 
عن طريق 

  التكرار

مساعدة على ال
التطور 

واإلندماج في 
  الحياة اليومية

تطوير طرق 
  جمع التبرعات

  التشاور االجتماعي

الترقية   التبرير  التربية  مبدأ االتصال
  واإلغراء

  اإلجتذاب واإلثارة

الجمهور 
  المستهدف

الجمهور 
  الواسع

Groupes 
relais 

األعضاء، 
الممولون، 
  المتعاطفون

الجمهور الواسع، 
ستهدف، الم(والخاص

األفراد، العائالت 
  والممولون

نمط االتصال 
  السائد

  إشهار العالمة
العالقات العامة 

واالتصال 
  الجماعي

بداية التسويق 
  االجتماعي

  االتصال العام

الراديو،   الدعائم المستعملة
  الجريدة

االتصاالت 
المباشرة، 
  والتظاهرات

التسويق 
  المباشر

االتصال المباشر 
ئل باالعتماد على وسا

اإلعالم، واالتصال 
  الشخصي

ثنائي، مركزي   محلي  وطني  فضاءات التدخل
  وغير مركزي

  متعدد
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  : أهداف االتصال الجمعوي-4
  12:أهداف كبرى لالتصال الجمعوي خمسةهناك عموما 

  :ضمان تمويل الجمعية -1
تعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات التي تجمعها، وتعد من أهم نشـاطات  

وتعتمد أغلبية الجمعيات في جمع تبرعاتها على القطاع الخـاص  . التصال والتسويققسم ا
  .بما يضمن لها استقالليتها المالية من دعم الدولة

وتختلف كل جمعية عن األخرى في توزيعها المالي بين تمويل الدولة والتمويل الخـاص،  
  .ومن هذا المنطلق تختلف طرق اتصالها مع جمهورها الواسع

  :ا يمكن مالحظة ثالثة أنماط من التقسيمات الماليةوعموم
 جمعيات تفضل التركيز على التمويل الخاص.  
 جمعيات تركز على التمويل العام للدولة. 

 جمعيات تسعى لتحقيق الموازنة بين تمويل الدولة والتمويل الخاص . 

  :Mobiliser): التجنيد(التعبئة  -2
تقوم التعبئة على تحفيز مختلف المـوارد البشـرية للجمعية،وقصـد توظيفهـا     

  .واالحتفاظ بها، تقوم بتأسيس أشكال للمشاركة تتناسب مع كل جمهور
المتعـاطفون، األعضـاء،   : وهناك أنواع مختلفة من االلتزامات التي تربط الجمعية مـع 

  .المتطوعون، األجراء
هم يعرفون الجمعية يشاركون بطريقة ثانويـة،  : Les sympathisantsالمتعاطفون -أ

هدف الجمعية هو الحفاظ عليهم مع دراسة األفراد األكثر . لكنهم غير ملزمين بشكل داللي
). مثـال يصـبحوا أعضـاء   ( قابلية لاللتحاق بالحركة، وإعطائهم فرصة توطيد التزامهم 
أو تنظـيم أبـواب   ) طونالتلي(وتعتمد في ذلك على جملة من التقنيات كتنظيم التظاهرات 

  .مفتوحة
هدف الجمعية ).  هم ملتزمون(درجة إشتراكهم معتدلة  :Les adhérantاألعضاء  -ب

هو جعلهم أوفياء لها، بإعطائهم فرص تطوير معارفهم حول قضية الجمعيـة، ومـنحهم   
األكثر اعتمادا مـن  ) التقنيات(والوسائل . فرصة تولي مسؤوليات الجمعية بطريقة منتظمة

االشتراكات في جريدة الجمعية، المشاركة في تنظيم األحداث، دعوتهم : ل الجمعيات هيقب
  .لحضور اجتماعات اللجان المحلية، المشاركة في انتخاب الممثلين الجهويين
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هم متطوعون، يشهد لهم بالمسـتوى العـالي مـن    : Les bénévolesالمتطوعون  -ج
ة، ويتحملون المسؤولية، ويشاركون في تسيير االلتزام، هم يقدمون وقتهم وأموالهم للجمعي

إذا البد من تجنيد وسائل من أجل الحفاظ على تحفيزهم، وتشجيعهم على توظيف . الجمعية
  .أعضاء جدد

  .هيكلة خاصة للعالقات مع الجماعات المحلية، نواب السلطة: والوسائل المعتمدة هي
لمندوبية الجهوية أو فـي مهـام   هم يعملون في المقر في ا : Les Salariésاألجراء  -د

، وظفوا نتيجة لكفاءاتهم وتحفيزهم، وإحساسهم باالنتماء للجمعية أكثـر  )المهجر(بالخارج 
هدف الجمعية هو االحتفاظ بالعناصر الجيـدة وتحسـين   . من إحساسهم بمشروع الجمعية

  .فعاليتهم
ومحفز وسـماع  اقتراح مشروع محرك : وقصد بلوغ هذه األهداف، هناك وسيلتين هامتين

  .مالحظاتهم قصد ضمان فعالية التنظيم
  : Informerاإلعالم  -3

طرق اإلعالم والتحسيس كالسيكية، تتمثل في تنظيم حمالت صـحفية، سلسـلة   
  .محاضرات وحصص، ومضات إذاعية وتلفزيونية، تقديم تقارير للسلطات العمومية

  :Modifier les comportementsتعديل أو تغيير السلوكات  -4
بعض الجمعيات لديها هدف تعديل أو تغيير السلوكات بـنفس طريقـة بعـض    

  .المصالح العمومية
  :وضعيات أو تدخالت للجمعياتويوجد ثالث 

  مثـال تشـجيع أوليـاء    (عند ضرورة نشر معلومات أو طرق أو أفكار جديدة
المستقبل إلجراء تشخيص قبل والدة األطفال، من أجل استدراك أي تشـوه فـي   

  ).الطفلبنية 
 إذا اسـتثمر منتجـوا   : عند وجود تسويق مضاد لقضية الجمعية وأفكارها، مثال

 .الكحول بكثافة في اإلشهار، تتحرك الجمعيات ضد الكحول

 إذا كان كل فـرد  : عندما يكون األفراد بحاجة إلى تشجيعات للقيام بالفعل، مثال
 .مهمالته على وعي بخطورة التلوث، البد من وجود طرق خاصة لجعله يفرز
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  : Promouvoir l'associationتطوير الجمعية -5
من أجل البقاء وإثبات الوجود أمام باقي الجمعيات، على الجمعية ضمان تطورها 
الخاص، فمن الضروري أن تعرف بنفسها للجمهور الواسع، وأن تتموضع بـالنظر إلـى   

ادئهـا ومنهجيـة   القضية التي تدافع عنها، وأن تعلن عـن مميزاتهـا وخصائصـها، مب   
  .وسائل االتصال الجماهيري، األنترنات: معتمدة على كل وسائل اإلعالم.عملها

  :وسائل وتقنيات االتصال الجمعوي -5
يبدأ اتصال المؤسسات في الفضاء العام غنيا ومعقدا و لكنه سيستجيب ألهداف  

إرسـاء   -العـام كبرى سبق اإلشارة إليها كالبحث عن التمويل و إقناع الجمهور أو الرأي 
الحث على التفكير لتحقيق هذه األهداف ترجع الجمعيـات للعديـد مـن     -حقل اجتماعي

  14:ومن أبرزها. 13التقنيات االتصالية
1- Le coupoing:  
، ويسمح إرسال هذه الورقـة  ورقة إضافية بارزة مبدأها سهل يقوم على وضع 
ديم هبة، وتهدف هذه التقنيـة  أو تق) كتيب أو عريضة( تلقي معلومات إضافية (بالحصول 

الذين تتناسب خصائصهم مع خصائص الجمهور ) المرتقبين(إلى إثارة الممولين المحتملين 
  .المستهدف من االستراتيجية التسويقية للجمعية

 La création des évènements( خلـق المناسـبات اإلعالميــة    -2
médiatique:  

مثل التيليطـون، أو  " coup de poing" تقوم بعض الجمعيات بتنويع عملياتها 
األيام العالمية التي تشكل بؤر إهتمام وسائل اإلعالم كاليوم العالمي للسيدا، اليوم العـالمي  

  .. للمرأة
3- Le Mailing :  

يستعمل لضمان وفاء الممولين، يقوم على نفس نموذج الرسائل المرسلة من قبل 
جذابة للزبون، مع نص أو جمل مفتاحيـة   المؤسسات اإلعالمية أو التجارية ترسل أظرفة

مسطر عليها ومكتوبة باأللوان وبها عبارات التقدير واالحترام للمستقبل، مع طلب إجابـة  
سريعة لتفادي إهماله، كما توضع مع الظرف قصاصة إجابة مطبوعة وظرف به عنـوان  

  .الجمعية لتسهيل المهمة على الممول
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  :Le nom et logoاإلسم والرمز  -4
عند إنشاء الجمعية، يكون المسؤولين عليها واعين بأهمية وضرورة التناسق بين 

  .إسم الجمعية باعتباره أول عناصر الهوية والمشروع، فاإلسم هو قلب هوية الجمعية
ويظهر . كما أن للرمز أهمية كبيرة في اإلعالم والترميز عن مهام واسم الجمعية

ئمهـا كالمراسـالت، الملصـقات، سـياراتها،     إسم ورمز الجمعية في كل وسائلها ودعا
  .ومنتوجاتها المتنوعة

  : Les compagnes publicitairesالحمالت اإلشهارية  -5
تلجأ أغلبية الجمعيات الكبيرة إلى وكاالت اإلشهار من أجـل تصـميم حمـالت    

تسعى الجمعيات بصفة منتظمة . وطنية، واستعمال وسائل االتصال الخاصة بقطاع السوق
  .الحصول على فضاءات لإلعالنات في الصحف ،الراديو والتلفزيونإلى 

  :Le sponsoringالرعاية -6
على تقديم األموال دون فائدة مادية، بينمـا   Le mécénatتقوم األعمال الخيرية 

أو التقنية لنشاط ما قصد الرفع /إلى التغطية المالية و) الثقافية أو الرياضية(تهدف الرعاية 
والجمعيات أيضا تقوم بنشاطات ترقوية معتمدة في دعمها . حقيق صورة جيدةمن قيمتها وت

  .  المالي على شركائها من مؤسسات وتنظيمات دولية أو محلية
  Les stars –ombrellesالمشاهير  -7

أوال لجلـب  : تلجأ الجمعيات إلى شخصيات معروفة، مثل اإلشهار يين، لسببين  
 .ستفادة من رصيد الحب وعفوية النجم المختاراهتمام وسائل اإلعالم وثانيا لال

  :Les journaux internesالجرائد الداخلية  -8
كل الجمعيات تقوم بإصدار جريدة إعالمية موجهة إلى مموليهـا، تشـكل هـذه    

  .الجرائد ألغلبية الجمعيات أهم وسيلة لجمع التبرعات
  :األنترنات -9

رنات، إذ أن أهم وأبـرز الجمعيـات   تتوفر أغلبية الجمعيات اليوم على موقع أنت
( وإذا كانت بعض الجمعيات لديها مواقع بنموذج الكتيبات. 1997/1998لديها مواقع منذ 

site plaquette (  هناك مواقع تعد كمصدر مهم لكل المعلومات المرتبطة أو المتعلقـة ،
يم التبرعات بمجال أو قطاع نشاط الجمعية، والبعض منها يقدم خدمات أخرى كإمكانية تقد

  .عبر األنترنات
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  : عوائق االتصال الجمعوي-6
العوامل الظرفية اإلنسانية والتقنية التي قد تشكل عائقا للعملية االتصالية تتبسـط  
وتعددت داخل جماعة معينة هناك أيضا عدة اعتبارات تتدخل بشكل كبير وتكـون بعيـدة   

ورة المعلومـات وفـي فعاليـة    عن تحكم األفراد وتحكم النظام االتصالي وتؤثر في سير
  15الموقف االتصالي

ونحاول من خالل مايلي إعطاء لمحة عن أهم النقائص األكثـر انتشـارا فـي    
  :التنظيم الجمعوي

   Organisation:التنظيم_ 1
مر النشاط الجمعوي بضرورة البث، الجمـع، التبـادل وتحلـيلكم هائـل مـن      

الخارجي، ونستخلص وجود شـبكات   المعلومات من ضمنها ما مصدره أو وجهته المحيط
اتصالية متعددة بين المسؤولين، األعضاء، المتطـوعين، الموظفـون، الشـركاء، هاتـه     
الشبكات تتقاطع وأحيانا تتشابك، ولو كانت المسؤوليات، اإلجراءات غير محددة بدقـة، ال  

  .يمكن للعملية االتصالية أن تتأسس وأن تتحقق فعاليتها
  Cloisonnement: ِالتقسيم_ 2

الكثير من الجمعيات ال تتمتع بما تتمتع به التنظيمات األخرى من وجود للخبراء 
والوسائل المالية والمادية المعتبرة، لذا فهي تلجأ إلى العمل الفنـي الـذي ال يحلـو مـن     

  عنصري الخلق واإلبداع 
ف لذا نجد بأن كل مسؤول عن نشاط ما، مشروع ما، أو قطاع ما لديه تصوراته للتصـر 

  بشكل حصري في مجال اختصاصه إلنتاج ما يمكنه إنتاجه 
   L'insuffisance:النقص_3

   Discrète  Une Cultureويمكن أن ترتبط بنقص في التنظيم، لثقافة غير ظاهرة للعامة
   L'excèsالكم الهائل من المعلومات _  4 

ـ    ن على العكس يجد األعضاء والجماهير أحيانا أنفسهم محاطين بكـم كبيـر م
التعليمات والمطبوعات والمنشورات وكذلك يزيد عدد االجتماعات غير المنتجة وال يمكن 

 La surinformationالتفريق بين الشكلي والهام، ألن كثرة المعلومات تقتل المعلومـات 
tue l' information   
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